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PREAMBUL 

P..mpla colecţie de texte şi ml\rtluii c:loxografice ale veckiu!;1i pytka.

gorism pc care o preze11tăm în cele ce� urmează cititorilor renneşte într-o 

viziune . cit mai unitari'l aproape tot ce se poate şti despre acest do
meniu d filosofiei rresucr:1tice. O bun(t parte din fragmente se regă
sesc la DIEI,S-KRANZ, (Dic 'V orsokratiket', vol. I) şi în volumele : G. 
S. KIRK-]. E. RAVEN, The presocratic Pkilosophet's. A ct'itical His
lc1'Y witl! a sd<"r'if"! of Texls, c�.mbridge, 1973 (capitolele ['VII] Py
thagoras of Sc:mos, �VIII] Pn-Parmcnidean Pytkago,.eanism, [IX) Alc

maeo'll); !\Iari::, TD-IPAl<ARO CARDINI, 1 Pitago,.ici. Te•timonianze 

c f•·annncnti, Torino, "J,n Nuontltalia Editrice ", 1958-1963, voi. I-III. 

întrucît pentru c:lezvoll.area doclrinei arhaice pred01;nină anunima
t ul, în culegerea noastrrt aru inclus cîteva mărturii suplimentare , strădu
indu-r;.e să oferim, pe cit posibil, tuturor' categoriilor de cititori o ima
gine de :msambln, verosimili:!, a gîndirii vechiului pythagorism (refe
ritor In celelalte donă perioade - .,medie" şi .,nouă" - din evoluţia cu
rentului pythagoric vezi precizările introductive, p. 6-7). Toate izvoa

rele ::,>Teceşti de oarecare importanţă au fost verificate şi traduse utili

zîndu-se in general ciliţii autorizate, c:lintre cele mai recente. D� aceea. 
pe alocuri, .emu:ţnrilc non�tre sînt mai explicite decit cele care se dau 
în :mtologiile menţionate. Desigur, datorăn1 filologilor moderni un te
zaur i:cestinw.bii de note c:ritice şi observaţii, la care ne referim în mod 

explicit, cu menţiunea 1:\Illic�ui şi/sau a locului din care proville cita

tul numai atunci cînd reproducem ad littc,.am un extras mai amplu 
dintr-un a�eruenea ccn;t·ntnriu. Nume,.otarca fragmentelor coincide la noi 
"n Diels-Kranz m:mai pînii la fr. 21 (din cap. Pytkagoras, tn Vorsokt'., 

vol. !). rlt:::r:cr um mers mai departe cu numerotarea continuă, care 



MIHAI NASTA 

nt: : ;nrţine, pentru întreaga doctrină anonimă a vechiului pythag(•rism. 

N.ma·rele fragmentelor echivalente din D[iels]-J([ranz] şi [Kirk]-Rav
[en i pot fi repera te însă H'tră dificultate, deoarece figurează de fieca
re <.1.<t:i între paranteze tlrepte, alături de cifrn din numerotarea noas
tr:,. III ai folosim parantezele drepte [ ] pentru n incadra �fie tcnne
nii "'r<:ceşti daţi de noi în transliterare (alături de o echivalenţă româ
nea··· -,�, fie cuvinte lămuritoare sau referinţe adăugate în plus, care nu 

apartin originalului. Parantezele ascuţite ( ) indică întregiri filolo
gice· . .  tbsolut necesare pentru înţelegerea textului tradus (afectat de la
CUII• ale manuscriselor sau prea obscur, dacă nu se dau echivalenţe 
ma: :argi cerute de context). La formularea pasajelor din note care trn
te . ..- --, probleme de muzică sau de arithmo-geometrie [ne-am bucW"at 

în O!!•ld constant de sprijinul Manuelei Tecuşan, colaboratoare atentă 

şi .. _ -n,;ibilft, preocupată de, valorile moderne ale terminologiei şi cte co
n.-: it adinca demonstraţiilor. 



NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

PYTHAGORAS 
ŞI 

EI.EllriENTELE DOCTRINEI ANONillriE 

Rec<>nstitnirca filosofiei Jni Pytllagoras pune in faţa cercetăh·ril<>r 

p�<;hlcme la ftl de dificile cum este însăşi =••liza mărturiilor referiln:t
rt la p('rsnnalitaten sa istorică. Două serii flc împrejuril.ri corelath·, au 

det{:rminnt această situaţie. În prhuul rincl personajul istoric el în�uşi 
a ci\ntat s{L se inalţc de:umpra oamenilor obişnuiţi, plăsmuindu-şi o 2;e
neah•p;ic: fant,;sticii (vezi fr. 8. DIOG. LAÎtR'f. VIII, 4), în care •lc<
cen<lenţa nonnalft, din tată în fiu, era înlocuită prin lanţul reinc.,•·n(t

rilot. ;\stfd, venirea sa pe lume ilustra exemplar teoria mctempsi:..-•. ,·ci 

- ,;au " migraţiei sufletului - aşa cum rivnea el s-o flezvoltc şi s-o im

pun:, l'<ll!temporanilor prin cercul s?'tu de a<lepţi. În aceste con<Hţii a 
!nst (:lahorală legenda despre Yieţilc succesive prin care trecuse fil,ho
fnl .�i C<>nmnicarea sa c.u alte suflete reinearnate (incorporate un''"ri 
chi:tr in:Zfrtptura unor animale --- vezi Xennf:tn, fr. B 7), despre insu
şiril" sale rle taumaturg, cunosc:ltor al viitorului, observator al a�tri
)()r. dPspre călrttoriile de iniţiere în Orient etl�. În al doilea rind, p:mt
ltl cu r:ispîndirea unor ;�stfel (le poyestiri miraculoase, înţeleptul iuni
an, st,lbilindn-se in sudul Italiei, a întenwiat acolo un a.�ezămint de 
cercetare}filosofici't .�i asceză morulă, rlvnintl să modeleze tipuri uma
ne adaptate idealului său apollînic de culturi't spirituală: prrideia, "edu
caţia individului" prin nmzică, g(•ometrie şi practici rituale. Făptura 
omenea�că era înzestrată, potriyit cCJuvinge"rilor sale, cu un suflet ne

muritor, destinat supravieţuirii pe diferite trepte ale desăvîrşirii, tră
ind în armonic1 cu trupul, potrivit 1mui <:'chilibnl îutemt-int pe ra por

turi nnrtJericC'. HcprC'ZC'I!L•.rc:t ntnuerek .. r ca oh!c. ... cte 1uate1natiPe snu de
tL-nBini'tri corporalc �e <lal••ta cxtrapolării unor •:ddJl'C raţionamente geo

liictrice. 
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Şcoala lui Pythngoras devine treptat uu ordi>t, cu ciciuri de iniţiere, 
însoţite ele toată soleumitatca şi de toate inconvenientele ilterente unor 
asemenea psyclw-drame (cum erau şi tele/ai, parcursarile iniţiatice din 
orfism s:m din mistcriile de la Elcusis). Foarte curînu, aşadar, va fi pro
clamaU! �egula tăcerii şi a. s_ec.reţulni, valabilă pentm cele mai multe cu
noştinţe U.iri ausmnblui doctrinei lui Pythagoras. Învăţătulntal :<.iu ră
miue pentru noi doar o colecţie de mărturii ulterioare, indirect,•. cule
se în mod .,ilegal" de cei cnrc veniseră în contact cu �1 sau cu disci
polii, de-:� lungul primelor generaţii ale descendeuţei Sille spirituale, pîni 
la prigoaua sistematică, declanşată împotriva sectei h inceputni seco: 
lnlni V i.e.n. 

I,ui Pythagoras, ca magistrn, i se ntribu!a o antoritate infr,ilibiL"t (pu
să sub semnul celebrei formule ocu.-o� llcp� . .. ;;ta�i:-;tcr dh:it"}. .'..mprcnta 
secrctu!ui, a vigilenţei esoterice, a pricinuit a�ndilr a! doilea şir ;le ne
ajunsuri care periclitează şnnsele JH>astrc de a recn!>:,ra Îll mnJ coerent 
întrefr-11 corp de doctrine al vecl!iului pythagorism. 

Acestea fiind spnse, mărtnriilc (loxografice referitoare b ?ytiu;..:m:;s 
şi la primele generaţii de adepţi ai săi cu:re alcătuie�c ce�a c<o :;e p:>ate 
nunr.i .. vechiul pythagorL�m" rămîn vestigii considerabile şi ne permit 
să rccoustituim in l_�nii mari sistemul lor de gîmt:re. Vom ;mita pe �curt 
dup;l ce criterii s-a procedat la gntparea fragmentelor re.�pcctive 1!1 ca
pitolele din acest volnm. 

uu prim capitol, A, cnpriude toate mărturiile rd";·itoare ia l>i<Jgrafia 
cvasi-le6e::�dară a lui Pythagoras, începînd ctt cele mai nclli atcstări 
herodoteice. Pentru accnstă biografie se pot In·� C't repere urmittoarde 
date: anii 580-575 i.e.n., na.�terca ia iasuh Samn�. apoi <.> peri·):I<ii a 
maturităţii, care începe aproximativ prin 5:lO, ofi:tti't ea emigr:Hca sa îu 
Grecia :Mare, în sfirşit, perioada ultimilor ani, du;>:t :) !0, cind cct:':iţeuii de 
la Crotona se riizvrătesc impotriva .,Ordi!tttlui" ari.;tneratic de pytlla
gorei care sprijinean couducerea cetăţii. iar fil()�oful �stc ,;illt st, :>c e:s:i
leze iu alt oraş italie. la fel C:l şi ceilalţi adepţi n.i ,;:li. il .. aal morţii nu 
poate fi determinat decit cu mare aproximaţie: între sfirşitul secolu
lui VI şi începutul secolnlui V. Acela>ji capiwi CuJ>riuJ..., :,t<,·;t:iri\e refe
ritoare la scrierile Ipotetice ale .. magistrulni", eonţi:mtul acestor măr
turii fiind relevant mai ales p:!utra a 1w permite s1 it:.ţ.elcgcm sub ce 
titluri au fost rcunitc la un m•.nuent dat vc.>tig!il·� iuv::tţăturii sale des
pre natură şi despre practica vieţii pythag,)ricc>. 

Capitolul B reuneşte toate fragmentele ti<Jxogmfice T�f!!ritoarc la de
mente!" doctrinei anonime a v<!chiulni pyll.tagori�nt. Prcci?.Oim el împăr-

6 
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ţirea etapelor filosofiei pythagorice in epoci care poartă aceste indi

c aţii de periodizare - vechi, :IIOU, mediu - se face pe baza următoare
lor raportări. Epoca veche include dezvoltarea doctrinei de la incepu
turi pînă la dispariţia ultimilor reprezentanţi care au venit in contact 
cn maestrul şi discipolii săi direeţi, înainte şi după suprimarea şcolii 
de la Crotona, deci pînă la mijlocul veacului V ie.n.. Pyth�gorismul 
mediu - a doua jumătate a secolului V şi primele decenii ale secolului 
IV î.e .n. - ajunge la elaborarea unei doctrine cosmologice şi matemati
ce mai coerente, odat1l. cu Archippos şi Lysis, Philolaos şi Ion din Chi

os, Theodoros şi Timaios (cei mai străluciţi matematicieni din descen

denţa maestrului). Urmează o intrerupere şi apoi o nouă înflorire a py
thagorismului, in cadrul a ceea ce numim faza sa nouă, cu autorii care 
se eşalonează de prin secolul III i.e .n. pînă la sfîrşitul civilizaţiei greco
latine .. păgine". prin seeoh1l VI e.n. Lucrarea noastră cuprinde numai 

prima etapă (cea .. veche") din dezvoltarea do
.
ctrinei, fragmentele pytha

gorismnlui .,mediu" şi cîteva elemente ale filosofiei neo-pythagorice ur: 
mînd să figureze în volumul următor. 

Autori neopytha�.-.riei ca Iamblichos (sec. IV e.n.), Porphyrios şi -
ulterior - Hierocles (sec. V e.n.) , au fost preocupaţi să strîngă tota

litatea mărturiilor care se mai păstrau pe cale livre;;că şi prin tradi
ţie orală, pentru a reconstitui paradigm.l vieţii pythagorice. De fapt�� 
bună parte: din mărturiile şi fragmentele referit0are la pri!Ilele donă �: 
poei ale pythagorismului provin mai ales din lucrările lui Iamblichos 
şi Porpbyrios, singurii filosofi de la care s-:.Ju conservat scrieri întregi 
referitoare la Pythag;>r .1s. 

Faţă de elementele doctrinei atribuite lui Pythagoras de anonimi, 
seria celor dţiva pythagorei din perioada ·n�che identificaţi nominal de
ţiue o pondere mult mai redusă. Întrucît operaţia reconstituirii vechiu
lui pythagorism îşi propune să recupereze pe cale filologidt mărturi� 
ile autentice din snr-;� ulterioare (in primul rînd Aristotel şi primii doi 
neopythagorici menţionaţi anterior) , secţiune;l Elemenlde doctrinei ano

nime foloseşte toate fragmentele rcgrupate la l.liels-Krauz în capitolul 
Lehre Anonymer Pythagor.,cr, la care se aduug1 cele inser:.�te în plus de 
J.E. Raven (în monografia publicată în colaborare cu G.S. Kirk), fie 
sub titlul Pythagoras of Samos, fie, ca o continuare, sub tithtl Pre-Par

menidean Pythagoreanism, şi citeva selectate de noi, pe:sonal. pentru 

a completa diferite!'� compartimente ale sistemului. 

7 





A) 1\1.:\RTLTUII DOXOGRU<'ICE DESPHE BIOGR;\FL\ 
ŞI DOCTRINA LUI PYTHA.tiORAS 

1 .  HE.RO IlOT, ] starii II, 123 
Tot egipteni[ sînt aceia care vorbesc primii despr(: această 
5nvăţăturB. -_ (anume că) "Ufletul omului este nemuritor 
:;;i cii odatd. cu pieirea trupului el intră îu altă ,.idate, 
(.':tit: se na:;;k intruna diu nou1 • Iar după ce s-a perindat, 
trecînd p<.: :·inel prin toate animalele, - cele de uscat, cele 
din mare -�i c-..:le într-aripate -, intră din nou în trupul 
unui om '-\.m: se naşte_ :-;>i această peregrinare ciclică a 
:-;ufletului se petrece într-nu răstimp de trei mii de ani2• 
1 le aceast;":•_ i:wăţătură s-an folosit unii dintre greci - fie 
mai înaiut'-, tie mai tîrziu -, ca şi cum ar fi fost a lor 
proprie. �u·:h.:le acestora L: cunosc , dar nu m-apnc să le 
seri n aici'1 

--- II, Si . . .  În locaşurile sfinte [egiptenii] nu poartă 
straie de lini - cind intră la slujbe4 şi nici nu se îngroapă 
cu asemen.ca veşminte , căci este o necurăţenie. În această 
privinţă se IJOtrivesc aidoma cu aşa-numitele practici orfice 
�i cu cele hacchice - care de fapt sînt tot egiptene [ comp. 
l, �)6, 17] -, precum şi cu cele pythagoreice6• Clei nu 
ingiiduie legea sfîntă6 să fie îngropat cu veşminte de lînă 
cel care a fo:->t părtaş la aceste misterii. Iar despre acestea 
l'Xistă ceea ce se cheamă un " discurs sacru"7• 

2. HERODOT IV, 95 

După cum am aflat eu de la elenii care locuiesc pe melea
�nrile Helespontului şi ale Pontului, acest Zalmoxis8• care 

9 



AP.ITI-L�·IO-MAGICUL ŞI ARMONIA. PYTflAGORAS 

era un om [ca toţi oamenii0, a slujit în robie la Samos, 
fiind robul lui Pythagoras, fiul lui Mnesarchos9. 

3. DIOG. LAERT. VIII, 8 
Spune şi Aristoxenos [fr. 15 Wehrli] că Pythagoras pre
luasel0 majoritatea preceptelor etice de la Themistocleeau, 
preoteasa din Delfi. 

4. ISOCRATE, Busiris 28. 
Pythagoras din Samos ( ... ) sosind în Egipt şi devenind 
acolo discipolul [egiptenilor], a introdus primul în Elada 
celelalte învăţături ale filosofiei12 şi preceptele referitoare 
la jertfe şi la riturile care se săvirşesc în timpul ceremoniilor 
religioase, arătînd mai mult zel decît toţi ceilalţi, deoarece 
socotea că deşi n-ar cîştiga nici un fel de foloase din partea 
zeilor, măcar printre oameni va dobîndi cea mai mare 
faimă13 de pe urma unor asemenea strădanii. (29) Ceea ce, 
de fapt, i s-a chiar întîmplat. Căci într-atît i-a depăşit prin 
bunul său renume pe ceilalţi învăţaţi, încît pînă şi tinerii 
rîvneau cu toţii să devină discipolii săi, iar bătrînii îşi 
priveau copiii cu mai multă plăcere, ori de cîte ori aceştia 
începeau să-1 frecventeze, decît atunci cind îşi vedeau de 
treburile casnicel-4• Şi nu este cu putinţă să nu dăm crezare 
acestor fapte. Căci pînă în zilele noastre cei care: trec 
drept discipolii lui sînt mai admiraţi în tăcerea lor1:; decît 
cei care obţin gloria cea mai aleasă prin cuvintări. 

5. DIOG. LAERT. VIII, 56 
Alkidamas, în tratatul său Despre jizică16, ne informează 
că [Empedocles] asculta ca discipol prelegerile lui Anaxa
goras şi pe ale lui Pythagoras, imitînd cu rîvnă seriozita
tea vieţii şi a purtărilor acestuia17, iar pe de altă parte 
doctrina celui dintîi despre natură18• 

ARISTOTEL, Retorica II, 23, 1398 b 9. Şi după cum ne 
spune Alkidamas19, toţi oamenii îi cinstesc pe înţelepţi. 
În orice caz parienii 1-au cinstit pe Archilochos, deşi era 
un defăimător20 [ • • •  iJ. Iar italicii 1-a u cinstit pe Pytha
goras şi cetăţenii din I�ampsakos i-au făcut îngropăciune 
cu onoruri lui Anaxagoras, deşi era străin. Şi pînă astăzi 
le mai arată încă cinstire. 

10 



A) MĂRTlTRII DOXOG!'AFICE 

6. DIOG. LAERT. IX, 38. (Democrit), spune Thrasylos21, 
a fost, pare-se, un adept al pythagoricilor, ba chiar şi 
aminteşte de Pythagoras, admirîndu-1 într-o scriere cu 
acelaşi nume [intitulată Pythagoras, cf. Democrit, A, 33, 
B I, 1 ]. S-ar părea că toate ideile le-ar fi luat de la el şi, 
dacă nu s-ar împotrivi cronologia, ar putea fi socotit disci
polul acestuia22• În orice caz, Glaukos din Rhegion, care 
era un contemporan al său23, spune că a fost instruit de 
unul dintre pythagorici. 

PORPHYRIOS, Viaţa lui Pythagoras 3 
Iar Duris din Samos24, în cartea a doua a scrierii sale intitu
lată Anale [FGrHist. 76, F, 23, II, 145] consemnează 
pe un fiu (al lui Pythagoras), pe nume Arimnestos25, şi 
ne spune că a fost învăţătorul lui Democrit. Arimnestos 
deci, întorcîndu-se din exil, · consacră în temph:l Herei 
un dar votiv de r.ramă!6, cu un diametru de aproape doi 
coţi. Şi era gravată pe acest dar următoarea epigran:ă: 

M-a consacrat Arimnestos, fiul iubit al lui Pythago!"as, 
Fiindcă el a izvodit multe (arte) înţelepte între proporţiile 

m uzicale27• 

Acest dar votiv a fost furat de Simos, annonicianul, iar 
acesta, după ce şi-a însuşit formula monocorduiui28, a dat-o 
în vileag ca şi cum ar fi fost a lei proprie. Şi erau consem
nate în epigramă şapte arte (sau "raporturi înţelepte"), 
însă din cauza uneia singure, pe care o în1ătt�rase Simos29, 
au dispărut şi celelalte înscrise pe darul votiv. 

6 a. PROCLOS, Comentarii la Euclid 65, 1 1  Friedl. [din 
Eudemos fr. 84; după 1 1, A 11; cf. 85 B 12]. 
După acesta [i.e. Thales], este amintit Mamercos, fratele 
poetului Stesichoros30 ca unul care s-a apucat de studiul 
geometriei . . . Adăugînd la strădaniile acestora studiile 
sale, Pythagoras a transformat filosofia referitoare la geo
metrie, pentru a-i da configuraţia unei educaţii liberale�!, 
examinînd principiile ei de bază, cercetînd :raţional şi ab
stract teoremele acestei ştiinţe. El, de fapt, descoperise 
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şi teoria numerelor iraţionale [sau a proporţiilm] şi construc
ţia figurilor cosmice32• 

7. ARISTOTEL, Aietaph. I(A), 5, 986 a 29. 
Se pare că şi Alkmaion din Crotona şi-a însuşit accasttt 
concepţiea3, fie că a împrumutat acest fel de a vedea de la 
pythagorici, fie că discipolii lui Pythagoras au preluat 
teoria de la dînsul ; căci tineretea lui Alkmaion a coinci:-. 
cn vremea cînd Pythagoras era 'bătrîn ... 34 

:\ POLLONIOS, Mirabilia 6 [Prima consemnarC' a lq.�elH.ki 
!ni Pythagoras preluată sub formă de excerpt din cartea 
lui Aristotel, Despre Pythagorei, fr. 191 Rosej. Yenind 
după aceştia [după Epimenides , Aristeas, Hcrmotimos, 
Abaris, Pherekydes]35, Pythagoras, fiul lui �Tncsardto:-., 
s-a ostenit mai intii cu stiinţele - îndeosebi cu Îiw{tt:t
tnra despre numere. Iar 

'
mai tîrziu n-a fost străin nici 'dv 

1aeşteşugurile lui Pherekydes referitoare la miracole3". Căci 
odată, cum intra în rada Metapont-ului37 o navă în6nca1 ă 
cn mărfuri, în timp ce oamenii care se aflau de faţ.i\ S(' 
rugau să acosteze t e a f ăr ă din pricina încărcăturii, 
stînd Pythagoras în faţa lor le-a spus : 

"În adevăr o să se arate că aceastrt n:w{t duct: trnpul 
nnui mort"38• 

Şi apoi iarăşi, în Caulonia39, (precum ne spum• Aristotel, a 
tălmăcit semnele, prevestind ursoaica cea albă). (Acelaşi 
filosof)40, printre altele multe pe care le scrie despre el, 
menţionează că "în Etruria a ucis un şarpe cu muşcătură 
mortală, muşcîndu-1 el însuşi"41 • Şi le-a mai prevestit pytha
goricilor răscoala împotriva sectei42• În urma răzvrătirii 
fPythagoras] se îndepărtă, fugind din Metapont, fără să-I 
vadă nîmeni. Şi cum trecea prin vad, sub malul fluviului 
Kasa, dimpreună cu alţii, auzi glas mare, mai presus de 
puterea unui om : "Bucură-te, Pythagoras"43• Iar cei de 
faţă s-au speriat foarte. Şi odată se ivi în acelaşi timp , 
în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră, în Crotona şi în Metapont. 
Iar altă dată, cînd se afla la teatru, s-a ridicat brusc, pre
cum relatează Aristotel, şi a lăsat să se arate, celor din 
preajmă, coapsa lui, care era de aur14• 
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ABL., Varia Historia II, 26. 
Aristotel, [fr. 191] ne spune că Pythagoras era numit 
dt: către crotoniaţi Apolion Hyperboreanul45• IV, 17. Pytha
goras îi învăţa pe oameni că el s-a născut din sămînţa unor 
făpturi mai puternice mai presus de firea cea muritoare46. 

p:nut·.u.;, mr.rturiile din pasajul excerptat mai înainte cu pridrc la di
f,-r;t('k :;pariţii minunate.] 

Şi lui :Vlyllias crotoniatul îi aminti că este :Midas frigianul, 
Jiul lui Gordios47 şi mîngîie vulturul alb pe care 1-a lăsat 
să se apropie de el. 

L-Lill�LICHOS, Viaţa lui Pythagoras 31 
Ne informează Aristotel, în cele scrise Despre filosofia 
jJytlzagoridi, precum că bărbaţii din secta lor păstrează 
printre cele mai secrete învăţături următoarea diviziune: 
în alcătuirea fiinţei raţionale o parte anume fiinţează ca 
di,·initatc, alta ca om şi alta în felul lui Pythagoras48• 

8. CI,EMllNT DIN ALEXANDRIA, Stromat. l, 62 fii, 39, 
17 St. ·1. 

-
J>ytbagoras, fiul lui Mnesarchos, era deci din Samos, după 
cum spune Hippobotos49; dar după cum ne informează 
Aristoxenos, în scrierea sa· despre Viaţa lui Pythagoras 
[fr. 1 FHG II, 272], la fel ca Aristarh [sau Aristotel - fr. 
190 Rose] şi 'l'heopomp [FGrHist. 115, F, 72, II, 550] 
era etrusc50. Însă după Neanthes [FGrHist. 84, F, 29, II, 
198] era fie sirian, fie din Tyr51• Astfel încît, după majori
tatea autorilor, Pythagoras era de neam barbar. 

DIOG. LAERT. VIII, 1. Însă, potrivit lui Aristoxenos, 
f:ra etrusc, de obîrşi(� din una din insulele pe care le-au stă-' 
pînit atenienii, după ce izgoniseră pe etrusci [Lemnos -
conf. � e a n t h c s la PORPHYRIOS, Viaţa lui Pythagoras 2]. 

DIOG. LAERT. I, 118. Însă în scrierea sa Despre Pytha
goras şi discipolii săi, Aristoxenos [fr. 3] afirmă că el 
fPherekydes ]52, murind, după ce fusese bolnav, a fost 
îngropat de Pythagoras la Delos. 
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PORPHYRIOS, Despre viaţa lui Pyt!tagoras 9. Şi ne mai 
spune Aristoxenos [ cf. supra fr. 4] că fiind Pythagoras 
în virstă de patruzeci de ani şi văzînd că. tirania lui Polycra
tesr,a se întărea peste măsură - astfel încît un bărbat 
liber nu mai putea suporta autoritatea de stat şi despo
tismul ei - a ridicat ancora, îndreptîndu-se spre Italia. 

THEOL. ARITHM., [din Anatolios] p. 40 Ast. 
Androkydes pythagoricul, cel care a scris lucrarea Despre 
simboluri, Eubulides, tot un pythagoric, Aristoxenos, 
Hippobotos şi Xeanthes - care au consemnat elementele 
tradiţiei referitoare la acest bărbat54 - ne spun că metem
psihozele întîmplate filosofului se petrecură în decurs de 
216 ani. După ce a trecut acest număr de ani, Pythagoras 
ajunse la pa!ingeneză56 şi a retrăit ca şi cum, după cea din
tii rotaţie a ciclului şi întoarcere a cubului numărului şase, 
psihogonic, (fiind ac<::>sta capabil de a reveni la poziţia 
iniţială în \·irtutea naturii sale sferice66), prin asemenea 
potriviri, el ar fi obţinut altă perioadă a vieţii regenerate. 
Cu această m�trturie concordă şi afirmaţia că el căpătase 
într-o vreme sufletul lni Euphorbos57• Efectiv, după cerce
tările istorice, sînt 514 ani de la evenimentele războiului 
troian pînă la epoca lui Xenofan filosoful naturii [fiziolo
gul], a lui Anacreon şi a lui Polycrates58, cînd s-a petrecut 
�i răzvrătirea ionienibr asediaţi. de Harpagos Medul, fugind 
atunci din această împresurare foceenii pribegi care în
temeiară :lvlassalia59• Deci, Pythagoras era contemporan 
cu toţi ac-�ştia. Se mai povesteşte că după ce Cambyses 
cucerise Egiptul, Pythagoras fusese luat prizonier acolo, 
pe c:nd tocmai îi frecventa pe sacerdoţi60• Şi mntîndu-se 
apoi la Babilou61, a fost iniţiat în misteriile barbare la 
vremea cînd domnia lui Carnbyses coincidea cu tirania 
"lui Polycrates, de care fugise filosoful şi trecuse în Egipt. 
Dacă vom scădea aşadar de două ori numărul de ani al 
acestui ciclu (ceea ce înseamnă de două ori 216 ani), ne 
mai rămîn 82 de ani62 pentru durata vieţii sale. 

DIOG. LAERT. VIII, 4 
Herakleides Ponticul [fr. 37 Voss, cf. şi Phereh.-ydes 7, B 
8] ne spune că acesta [Pythagoras] povestea despre el 
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următoarele: cum că ar fi fost de obîrşie [prin naştere], 
un Aithalid şi era socotit fiul lui Hermes83• I-a spus deci 
Hermes să aleagă orice şi-ar dori, în afară de nemurire. 
El atunci i-a cerut ca atît în timpul vieţii, cît şi după ce 
s-ar fi săvîrşit, să poată păstra memoria celor întîmplate. 
Astfel, cît era încă în viaţă putea să-şi aducă aminte de 
toate, iar după moarte la fel a păstrat aceeaşi amintire. 
Ceva mai tîrziu, sufletul lui a intrat în trupul lui Euphorbos, 
care a fost rănit de MenelauM. Iar Euphorbos spunea că 
fusese cîndva un Aithalid şi că darul său îl primise de la 
Hermes. Povestea ciclul migraţiilor sale: cum se reincar
nase, în ce plante şi în ce animale intrase, cîte pătimise 
sufletul lui în Hades şi toate întîmplările, cîte le mai aşteap
tă pe celelalte suflete (în metempsihoză). (5) După ce a 
murit Euphorbos, sufletul lui s-a mutat în trupul lui Her
motimos, care, dorind şi el să dea mărturie [că fusese însnşi 
Euphorbos] s-a întors la Branhizi66• Şi mergînd la sanc
tuarnl lui Apolion, arătă acolo scutul consacrat de Menelau 
(căci, după cum spunea cl, cînd plecase acest erou de la 
Troia, pentru a naviga spre casă, îşi consacrase scutul 
lui Apolion). Iar acum era deja putred: rămăsese din acel 
scut numai îmbrăcămintea de fildeş. După. ce a murit 
Hcrmotimos, a rcnăscut în persoana lui Pyrrhos, un pescar 
din Delos66. Si din nou îsi amintea de toate: cum fusese 
mai înainte 

'
Aithalidul, �poi Euphorbos, apoi Hermoti

mos, pe urmă Pyrrhos. Iar după ce a murit Pyrrhos, se 
născu Pythagoras, care-şi amintea de toate cele menţio
nate aici. 

[Pentru P her e k y d e s, maestru al lui Pythago�as, 
vezi şi 7A, 1-7 a DK]. 

8 a. PORPHYRIOS, Viaţa lui Pythagoras 18. 
�e spune Dikaiarchos [fr. 29 FHG II, 244], cum că ajun
gînd Pythagoras în Italia şi stabilindu-se la Crotona, se 
dovedise a fi un bărbat călătorit, foarte ales, bine înzes
trat de soartă în privinţa făpturii sale : era înalt, avea 
înfăţişarea unui om liber, cu totul fermecător, pe deplin 
armonios (prin voce, prin purtările lui, prin toate celelal
te87). Astfel de sentimente izbutise el să inspire cetăţii 
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crotoniaţilor încît, dapă ce cîştigase [prin "psychagogie"] 
sufll'tele bătrînilor care alcătuiau sfatul, rostind multe şi 
frumoasc cuvîntări, la îndemnul arhonţilor68 a mai compus 
şi pentru tineri discursuri de îndreptare [pareneze], potri
vite sufletelor adolesccnte, şi apoi a cuvîntat de asemenea 
pentru copii, care se strîngeau de prin şcoli, în număr mare, 
şi, tot la fel, vorbi pentru femei, care se adunaseră şi ele 
ca să-1 asculte. (19) Iar după ce se întîmplară acestea, 
faima învăţăturii sale a crescut considerabil şi a făcut mulţi 
adepţi, fie în această cetate - nu numai bărbaţi, ci şi. 
femei (numele uneia singure dintre ele, Thean6, căpătînd 
pretutindeni răspîndire)89, fie chiar în ţinutul barbar în
vecinat, de unde veniră să-1 asculte mulţi regi şi stăpînitori. 
Ce spunea discipolilor care intrau în relaţii cu dînsul nu ar 
putea nimeni să arate în mod sigur ; căci în cercurile lor 
tiicerea nu rămînea la voia întîmplării70• În orice caz 
dintre cele mai cunoscute de toţi era învăţătura potrivit 
ciireia sufletul este, după cum spunea el, nemuritor iar 
apoi trece în alte specii de vieţuitoare. Pe lîngă acestea 
mai susţinea că cele întîmplate se vor întîmpla cîndva 
iarăşi, potrivit unor perioade ciclice, şi că în mod nemij
locit nimic nu este nou; că toate făpturile însufleţite tre
l_?uie să le considerăm fiinţe pe care le uneşte înrudirea71• 
ln mod evident aceste opinii Pythagoras le-a introdus 
cel dintîi în Elada. 

9. PORPHYR., ibidem 6. 
O<::spre învăţătura lui [Pythagoras] cei mai mulţi autori 
ue spun că elementele ştiinţelor numite matematice72 le-a 
învăţat de la egipteni, chaldei şi fenicieni. Căci egiptenii 
se ocupau de geometrie din vremuri străvechi; fenicienii 
cultivau ştiinţa despre numere şi calcule iar chaldeii teorii
le despre cer70• Noţiunile cu privire la ceremoniile sacre 
închinate zeilor şi celelalte practici aplicate în viaţă, ei 
ne spun dt le-ar fi auzit şi le-ar fi preluat de la magi. Şi 
noţiunile de cult le cunosc destul de mulţi, fiindcă sînt 
<::onsemna te în scris74, dar restul preceptelor sînt mai puţin 
cunoscute; în afară doar de menţiunea făcută la Eudoxos76 
în cartea a şaptea din Ocolul pămîntului [fr. 36 G is i n-
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ger, Elemente VI, 119], unde se spune d'L el dădea dovadă 
de o neprihănire atît de mare şi de o repulsie atît de consi
derabilă pentru vărsarea de sînge şi pentru cei care varsă 
sîngele, încît nu numai că se abţinea de la consumarea 
celor îns ufleţite, dar nici măcar nu se apropia vreodată 
de bucătari sau de vînători. 

STRABON XV, 716 [din Onesikritos, fr. 10 1\iiill.J. 
_ . . Şi spunea [Kalanos )76 că şi Pythagoras vorbea despn.: 

as•�m�nea lucruri [despre asceză] şi recomanda a bţinerea 
dt· la consumarea celor însufleţite . .. 

DIOG. LA:itRT. VIII, 20. 
Şi aducea ofrande numai din cele neînsufleţite ; iar unii 
spun că folosea la jertfe doar cocoşii sau iezii neînţărcaţi 
�i aşa-numiţii purcei de lapte, dar nicidecum mieii. Însă 
Atistoxenos [fr. 7, FHG II, 273] ne spune că el îngăduia 
să mănînci din toate celelalte animale17, recomandînd nu
mai să te abţii de la carnea boului care trage la jug şi a 
berbecului. 

AULUS GELLIUS, Nopţile attice IV, 11. 
L S-a răspîndit şi a căpătat crezare o veche părere greşitlt .  
potrivit căreia filosoful Pythagoras nu obişnuia să mănînce 
diu carnea de animal. De asemenea că el se abţinea să con
sume bobul78 pe care grecii îl numesc kyamos. 2. Acordînd 
crezare acestei opinii, poetul Callimachos [fr. 128] a scris: 

Să nu te-atingi de-a bobului grăunţe indigeste; 
Cum îndemna Pythagoras, la fel zic eu! 

4. Dar muzicianul Aristoxenos [fr. 25 Webrli], un bărbat 
foarte priceput în probleme de literatură veche, discipolul 
filosofiei lui Aristotel, în cartea pe care ne-a lăsat-o despre 
Pythagoras78 ne spune că filosoful de nici o altă legumă 
nu se folosea mai des decît de bob, fiindcă acest aliment 
goleşte pe nesimţite stomacul80 şi-1 uşurează. 5. Am copiat 
mai jos înseşi cuvintele lui Aristoxenos [fr. 7, F�G II, 
273] : "Dintre toate legumele, �yt�a�o;as cel m�1 m�t 
aprecia bobul, deoarece uşura digestla. Şl era laxatlv; dm 
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această cauză îl folosea foarte des". 6. Acelaşi Aristoxeuos 
mai menţionează că mînca de asemenea purcei de lapte 
şi carnea de ied fragedă. 

7. Se pare că obţinuse această informaţie de la Xeno
philos, un pythagoric81, prieten de-al său, şi de la alţi oameni 
dintre cei mai în vîrstă, care nu se aflau prea departe de 
vremea lui Pythagoras ( . . . ) 12.  Aristotel [fr. 194, citat 
de Plutarh, Moralia VII] ne informează că pythagoricii 
se abţineau să conswne uterul şi inima, iar dintre: peşti , 
urzica de mare şi alte alimente de acest soi. Însă că ci mîn
cau din toate celelalte [conf. şi DK 52].  

10.  PLATON, Statul X, 600 A. 
Aşadar, nu se spune oare că Homer, în timpul vieţii sale, 
chiar de n-a făcut-o public, măcar în particular a fost el 
însuşi călăuza educaţiei82 unor oameni care-1 îndrăgeau 
pentru că li se îngăduia să-i stea în preajmă şi care au lăsat 
urmaşilor o anumită cale homerică de viaţă, tot aşa cum 
Pythagoras era deosebit de îndrăgit el însuşi pentru această 
menire şi, pînă în zilele noastre, urmaşii lui, care numesc 
"pythagoric" un anumit fel de viaţă, oare n-au ajuns d 
cu totul deosebiţi printre ceilalţi oameni ? 

DIOG. LAERT. VIII, 45 
Era fPythagoras ] în floarea vîrstei ]a vremea celei de-a 
60-a olimpiade [540-537 î.e .n. ] ; iar aşezămîntui şcolii 
sale a dăinuit pînă într-a noua sau a zecea genemţie83• 
46. Ultimii dintre pythagorei au fost cei pe care i-a mai 
apucat şi Aristoxenos [fr. 12 , FHG II, 275] : Xenophilos 
din Chalk:is-ul tracic, Phanton din Phlius, Echek:rates, 
Diocles şi Polymnastos tot din Phlius. Erau aceştia disci
polii lui Philolaos şi Eurytos84, pythagorei din Tareut. 

1 1 .  HIPPOLYTOS, Refutatio l, 2, 12 (D. 557) . 
Diodor din Eretria şi Aristoxenos muzicianul =fr-. 13 
Wehrli ] spun că Pythagoras a mers la Z a r  a t a  s chald�ul 
[Zarathustra]86• Acesta îi arătase că încă de la început 

fiinţele vii erau generate de două principii : tatăl şi mama88• 
Ci tatăl este 1 u m i n a, iar mama î n t u n e r i c  u 1 şi 
părţi ale 1 u m i  11. i i  sînt căldura, uscăciunea, uşurimea şi 
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iuţeala, iar ale î n t u n e r i c u 1 u i sînt frigul, densitatea, 
umezeala, greutatea şi incetineala. Din acestea se alcătuieşte 
întregul kosmos : din principiul masculin şi din cel fe
minin. 

12. DIOG. LAERT. VIII, 14. Şi cel dintîi [Pythagoras] 
ar fi introdus la greci unităţile de măsură [pentru lungime J 
şi cele de greutate [unităţile ponderale]B8 bls, după cum 
afirmă Aristoxenos muzicianul [fr. 24 Wehrli ] .  

PORPHYRIOS, V.P. 22. Şi au început să-1 frecventeze lu
canii, messapii, peuceţii8i şi romanii [cf. şi IAMBI,.,  
V.P. 241 ] .  

13.  PORPHYRIOS, Vita P. 4. Iar alţii mai consemnează 
odraslele care i s-au născut din Thean688, fiica lui Pytho
nax - după neam o cretană : Telauges al lui Pythagoras şi 
o fiică, Myia. Iar după uuii (ar mai fi fost şi) Ariguote 
(s-ar fi păstrat chiar de la ele scrieri pythagoreice)89. Timaios 
[FHG 566, F, 131 ] relatează în istoria lui90, că ea, ne
fiind încă măritată, conducea coml fecioarelor din Crotona 
la vremea fecioriei, iar cînd s-a căsătorit - corul femei
lor91 şi că locuinţa (filosofului) au închinat-o crotoniaţii 
Demetrei, numind porticul ei "locaşul Muzelor".  [Compară 
d-:: asemenea DIOG. LAERT. VIII, 15] .  

IAMBLICIIOS, V.P. 170. Spun oamenii că însnşi Pytha
goras nn era mai puţin admirat pentru buna sa rînduială 
familială decît pentru filosofie. Căci după ce se căsătorise, 
pe fiica ce i s-a născut, şi care s-a măritat apoi cu Menon 
crotoniatul, a îndrumat-o în asa fel încît la vremea fecio
riei conducea corurile. Şi od�tă ce ajunse femeie mări
tată se apropia de altare cea dintii. Iar cetăţenii oraşului 
Metapont păstrînd vie amintirea lui Pythagoras chiar şi 
in vremea ce urmă după anii vieţii sale, sfinţindu-i casa 
�:n făcut din ea templul Demetrei92, iar din portic 1'vfuseion. 

IUSTn-ms 20, 4 [informaţie luată din Timaios ] .  
Pythagoras, după ce a petrecut douăzeci de ani la  Crotona, 
ernigră la Metapont şi acolo se petrecu din viaţă. O admi
t"<lţie atît de mare 1-a înconjurat în acel oraş, încît locuitorii 
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au făcut din casa lui un templu [cf. Cicero, De finibus 
V, 2, 4].  

PAPYRUS HERCULANENSIS 1788 [Coll. alt. fr. 4�. 
Şi mergînd apoi în Creta, [Pythagoras] cercetă peştera 
muntelui Ida ( . . .  )93, iar după ce învăţă doctrina despre 
zd cuprinsă în preceptele secrete, plecă mai departe la 
Crotona. Muri după ce a trăit nouăzeci de ani şi fu îngropat 
la 2\-Ietapont. 

14. DIODOR DIN SICILIA XII, 9. [Pasajul ar putea ii  
j>reluat (din Ephoros ? ) Istoricul prezintă situaţia geogra
fică şi economică a cetăţii Sybaris] .  (2) Ivindu-se la ei 
nn conducător al mulţimilor [ demagog]94 Telys, acuzii 
în public pc cei mai de vază bărbaţi şi convinse pe sybariţi 
să exileze cinci sute de cetăţeni foarte înstăriţi şi să le 
treacă averile în patrimoniul obştei. (3) Iar exilaţii ajungîud 
ja Crotona s-au refugiat lîngă altarele din agorâ. Tely� 
.1 trimis atunci soli crotoniaţilor, pentru a le porunci sCt-i 
predea pe îugari, căci altminteri ii aştepta războiul .  
(4) Fiind convocată deci adunarea poporului pentru a se 
hotărî dacă fugarii trebuie predaţi celor din Sybaris sau de-ar 
fi cu putinţă să înfrunte cu război un duşman mai puter
i:Iic, sfatul şi poporul intraseră într-o mare încurcătură. 
Şi mai întîi părerik mulţimii înclinau spre decizia de a 
preda pe suplicanţi95, de teama războiului. Însă, după aceea. 
dnd i-a sfătuit Pythagoras filosoful, să-i salveze pe supli
canţi, poporul şi-a mutat gîndul şi a decretat război pentru 
,;alvarea celor care ceruseră azil . 

15. DIOG. LAERT. II, 46. Îl duşmăneau în vreqn fel ş i  
[pe Socra te ] amatorii de gîlceavă, precum zice Aristotel 
în cartea a treia a Poeticii9S, un Antilochos din Lemnos şt 
un Antiphon, tîlcui tor profetic de semne [86, A, 1. 5 J ,  
J a  fel cum i-au fost duşmani lni Pythagoras - Kylon :jÎ 
Onatas. 

16. IAMBL., V.P. 248 şi urm. 
Precum că s-a urzit o conspiraţie, în vreme ce Pythagoras 
era plecat, toţi autorii sînt de acord. Însă părerile lor se 
deosebesc în ceea ce priv<'şte locul unde s-a călătorit, uni i 
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afirmînd că s-a refugiat la Pherekydes din Syros, alţii la 
Metapont97• Referitor la împrejurările complotului, potri
vit acestor spuse distingem mai multe cauze. Una din ele 
pune cele petrecute în seama bărbaţilor din partida lui 
Kylon. Iar întîmplările s-au desfăşurat cam în felul acesta. 
Kylon era un bărbat din Crotona, cu faimă şi avere, un 
cetăţean de frunte98• Altminteri însă era de nesuferit : om 
siJnic, ce căuta gîlceavă, fire de tiran, îşi arătase toată 
străduinţa pentru a fi admis în comunitatea 11ythagoreică 
şi, venind chiar în preajma lui Pythagoras, el însuşi deja 
bătrîn, acesta 1-a respins, dovedindu-1 nepotrivit, din 
motivele arătate mai sus. (249) După ce s-a întîmplat acest 
incident, porniră un război amarnic - el şi prietenii lui -
împotriva lui Pythagoras şi a tovarăşilor săi. Într-atît 
de vajnică şi de neîmpăcată invidie se aprinsese la Kylon 
şi la cei rînduiţi în jurul său încît avea să dureze pînă la 
cei din urmă pythagorei99• Aşadar, din această cauzii 
Pythagoras a plecat la Metapont şi acolo, zice-se, îşi afii"i. 
sfîrşitul. Iar aşa-numiţii partizani ai lui Kylon îşi petre
ceau vremea urzind vrajbă împotriva pythagoreilor şi 
arătîndu-le în orice clipă duşmănie. Cu toate acestea, pînă 
Ja o vreme, se dovedise mai puternică frumuseţea morală 
şi vrednicia [kalokagathia] pythagoreilor, deopotrivă cu 
vrerea cetăţilor înseşi de a le încredinţa cîrmuirea treburi
lor obşteşti. Dar, în cele din urmă, atît de mult uneltiră 
duşmanii împotriva bărbaţilor din acea sectă, încît într-o 
bună zi, cînd se aşezară pythagoreii la sfat, pentru chestiuni 
politice, în casa lui Milon, la Crotona, dădură foc locuinţei 
şi u arseră de vii pe cei adunaţi acolo, în afară de Archippos 
şi de Lysis, care au scăpat cu viaţă100• Aceştia doi, fiind 
€ei mai tineri şi în putere, izbntiră cumva să-şi croiască 
drum în afară. (250) Iar după cele petrecute, deoarece 
n·au făcut caz cetăţile pentru năpasta care-i lovise, pythago
rei1 au încetat să le poarte de grijă. S-au nimerit aşa lucru
rile din două motive : pe de o parte, a fost de vină chiar 
nepăsarea cetăţilor, căci deşi se petrecuse o nenorocire 
atît de cumplită n-au luat nici o măsură, pe de alta, s-a 
ajuns aici din cauza pieirii bărbaţilor celor mai înzestraţi 
p'C'ntrn conduc�re. Dintre cei doi care scăpaseră teferi , 
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amîndoi tarentini, Archippos s-a retras în 'I'arent, iar Lysis , 
care nu s-a împăcat cu nepăsarea cetăţenilor, se duse în 
Elada şi acolo zăbovea în Achaia Peloponesului. Ulterior 
s-a mutat la Theba, unde se bucura întrucîtva de trecere. 
Discipolul său a fost Epaminondas, care-I numea pe Lysis 
"tată"101. Acolo deci şi-a făcut veacul pînă la moarte. 
(251) Restul pythagoreilor se adunară cu toţii la Rhegion, 
unde-şi petreceau zilele între ei. Dar, pe măsură ce a trecut 
timpul, rînduielile politice îndreptîndu-se doar spre mai 
rău, au început şi ei să părăsească Italia, cu excepţia lui 

· Archippos [sau Archytas ?102] din Tarent. Cei mai vrednici 
dintre aceştia erau Phanton, Echekrates, Polymnastos 
şi Diokles din Phlius, Xenopbilos din peninsula Chalcidica 
a Traciei. Au păzit aceştia normele de viaţă şi principiile 
doctrinei primordiale, deşi secta lor îşi încetase activitatea, 
trăind astfel pînă ce au dispărutl03 cu nobleţe. Toate acestea 
le povesteşte Aristoxenos [fr. 1 1 , FHG II, 274 ] .  Nico
machos1 °4 este de acord cu faptele înfăţişate, relatarea 
sa deosebindu-se numai întru cît, după el, conspiraţia s-a 
petrecut după ce Pythagoras plecase în călătorie. 

PORPHYRIOS, V.P. 56. 
Dikaiarchos105 şi alţi autori, care au dat dovadă de scrupulo
zitate mai mare, spun că Pythagoras se afla la Crotona 
cînd s-a urzit conspiraţia . 

POLYBIOS II, 38, 10 şi urm. 
Principiile de guvernare şi acest specific al constituţiei 
despre care am vorbit acuml06 existau şi mai înainte la 
cetăţenii din Achaia . . . . (39) Căci, tocmai la vremea în care 
incendiaseră în acel ţinut al Italiei numit Grecia Mare 
sediile pythagoreilor, iscîndu-se după aceea pretutindeni 
răscoale prin oraşe (aşa cum era de aşteptat, fiindcă pieri
seră din fiecare cetate pe neaşteptate oameni d·� frunte), 
lucrurile ajunseră pînă întracolo încît cetăţile greceşti din 
partea locului erau pline de omoruri, de zavistie şi de tot 
felul de tulburări. În asemenea împrejurări s-au trimis de 
pretutindeni din Elada soli care să readucă pacea107, dar 
acestea pentru stîrpirea relelor s-au bizuit numai pe achecni 
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şi pe încrederea de care se bucurau ei ( printre ceilalţi 
greci). 

17. PHILODE:M, De pietate p.  66, 4 b 3 Gomp. 
Unii spun că nu există nimic păstrat (în scris) de la Pytha
goras el însuşi, dintre operele care i se atribuie, în afară 
de (acele trei cărţi ? )1oa . 

IAMBLICHOS, V.P. 199 [probabil din Aristoxenos ] .  
Se admiră străşnicia cu care au păzit (secretul scrierilor) .  
Căci de-a lungul unei succesiuni de  atîtea generaţii se vede 
clar că nimeni nu a dat peste comentariile pythagoreilor, 
mai înainte de epoca lui Philolaos109• Ci numai acesta, 
primul, a scos la iveală cele trei cărţi despre care se face 
atîta caz. Se spune că Dion din Syracusa le-ar fi cumpărat 
la îndemnul lui Platon, pentru o sută de mine110, după ce 
Philolaos ajunsese într-o mare şi cumplită sărăcie. Dar 
întrucît era el însuşi rubedenie cu cineva din secta pytha
goreilor intrase în stăpînirea cărţilor. 

18. IOSEPHUS FLAVIUS, Contra Apionem I, 163. 
Prin consens general se admite că nu există nici o scriere 
(păstrată direct de la Pythagoras).  Mulţi au cercetat ştirile 
transmise despre doctrina sa111, iar printre aceştia cel mai 
însemnat este Hermippos [cf. 1 1 , A, I l  c 1 9, 2 DK ]. 

PLUTARCH. ,  Alex. fort. I, 4, p. 328. 
Pythagoras nu a scris nimic, precum nimic n-au scris nici 
Socrate, nici Archesilaos, nici Cameades. 

GALENUS, De placitis Hippocratis et Platonis 459 Mtill. 
Poseidonios spune că şi Pythagoras [ar fi elaborat deja o 
psihologie de tip platonic ]112 ( • • •  ) dar întrucît n-a fost 
salvată nici o scriere a sa care să ajungă pînă la noi, el 
face deducţii, judecînd astfel după lectura113 celor scrise 
de unii elevi ai aceluia. 

19. DIOG. LAERT. VIII, 6.  
Ci unii spun că Pythagoras nu a lăsat nici o l ucrare scrisă. 
(Dar de fapt iau lucrurile in glumă. Căci, măcar Heraclit, 
filosoful naturii, mai că nu strigă (cu indignare)114 cînd 
spune : "Pythagoras, fiul lui Mnesarchos, arată rîvnă pen-
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tru cercetare mai mult decît toţi ceilalţi oameni şi, adunîn
du-şi aceste scrieri într-o culegere, şi-a făurit din de o 
înţelepciune proprie - o mulţime de cunoştinţe, uu r�l l l  
meşteşug"115• S-a rostit astfel deoarece Pythagoras incep<: 
scrierea sa Despre natură116 în felul următor : "Nu ! pe aer l ! !  
pe care il  respir eu, pe apa ce o beau, nu voi r{tbda vreo 
critică in privinţa tratatului acesta". Au fost atribuit<:' lui 
Pythagoras trei lucrări : Carte pentru educaţie, Dcsjm.: j;oli
lică, Cartea na.turii117• (7) Iar ceea ce s-a transmis sub n um \ ' ·  
k srm, de fapt ne vine de l a  tarentinul Lysis118, 1111 pytha
goric exilat la Theba, unde a fost învăţătorul lni Epami
nondas. Doar Herakleides, fiul lui  Sarapion, ne spune în 
al său Re.zumat al operei lui Sotionm [fr. 9 FHG Uf, 169 : 
ert Pythagoras a mai scris o lucrare în hexametri Ocspr,· 
uni vers şi un al doilea poem, Discursul sacru r H icrus l(){!,OS i 
·· - a1 cărui început sună astfel : "0, voi tineri, venera ţi c u  
tăcerea toate acestea ! "120 - ,  apoi a treia operă Dc.�jm· 
s·ujlet, a patra Despre evlavie, a cincea H elothales -- titlu -
rilc fiind puse după numele pe care-1 purta tatăl lu i  
Epicharmos din Cos121 - ,  a şasea, Crotona şi altele l ll l';, , 
Cît priveşte Discursul mistic122, ne spune că este al lui Hippa
sos, fiind scris pentru a-1 calomnia pe Pythagoras. Dvalt ·· 

fel, multe opere scrise de Aston crotoniatuP23 au fost atr i 
bnite lui Pythagoras. 

20. DIOG. LAERT. IX, 23. 
[Parmenides] ,  pare-se, a observat cel dintîi că luceafărul 
de seară124 şi cel de dimineaţă sînt una şi aceeaşi stea [28, A ,  
1 ,  23] ( . . .  ) ,  iar alţii atribuie lui Pythagoras aceasEt 
descoperire . 

2 1 .  Af:T. II, 1 ,  1 .  
Pythagoras, cel dintîi, a numit cuprinderca tuturor lucru
rilor k o s  m o s, de pe unna rînduielii ce domneşte in  ak�t
tuirea sal26. 

22*. CICERO, De republica III, I l ,  19. 
Pythagoras şi Empedocles vestesc <oamenilor) c�t toat e 
făpturile însufleţite au drepturi egale126 �i proclamă răspi
cat că sînt hotărîte pedepse de neispăşit lJentru cei care 
aduc o vătămare unei fiinţe vii. 

24 



B) ELEMENTE ALE DOCTRJNEI!ANONUIE 
.\ \TECHIULUI PYTHAGORISl\1 

Un rezumat al doctrinei 

�3. ARISTOTEL, Jfetaph. l (A) , 5, 985 b 23 
C.!H9. RAV. ; DK 58 li 4]  

l ' rintre aceşti filosofi (şi mai înainte chiar de ei)127, aşa
numiţii "pythagorei", care se îndeletniceau cu matematica. 
fi"icuseră cei dintîi să propăşească studiile acestea şi, întrucît 
· ·raH educaţi în spiritul lor, au considerat că principiile mate
maticii sînt principii ale tuturor lucrurilor existentel28. 
�i c u m  în studiile matematice numerele ocupă, în mod 
natural, primul loc, iar lor li se părea că în numere contem
plă multe asemănări cu lucrurile ce fiinţează (permanent> 
şi cu cele aflate în devenire - mai multe decît ar fi găsit 
in elementele Foc, Pămînt şi Apă - deoarece pentru ei 
o anumită modificare a numerelor129 însemna "dreptatea" . 
cutare însemna "sufletul" şi raţiunea, cutare "prilej u i  
potrivit" şi aşa mai departe - fiind exprimabilă numeric 
nricare altă stare a lucrurilor - ; observînd pe deasupra cf1 
7i modificările de sunete şi raporturile armoniei muzicak
-;îut exprimate prin numere, iar apoi celelalte lucruri ară
tîndu-şi la fel toată firea lor printr-o asemănare ce ia chipul 
numerelor130, aceste numere dovedindu-se cele dintîi princi
pii ale întregii naturi, au ajuns la presupunerea că ek
l l lentele numerelor sînt (implicit) elementele tuturor lucru
ri lor şi cerul întreg este armonie şi număr. Şi cîte alt<.: 
) JOtriviri se pricepeau să dea la iveală, pentru a raporta 
; 'roprietăţile numerelor şi ale scării armonice131 atît la dife
rite atribute şi părţi ale cerului cît şi la întocmirea UniYer-
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sulni, adunîndu-le pe toate acestea laolaltă, le alcătuiră 
într-un sistem. Iar dacă se ivea o lacună undeva, rîvneau 
cu tot dinadinsul să facă un adaos, pentru ca întreaga 
lor teorie să ră·mînă bine închegată. Aşa de pildă, întrucît 
z e c e  (decada) era considerat un număr perfect, care 
cuprinde natura întreagă a numerelor, ei afirmă că şi 
corpurile ce se mişcă prin ceruri sînt zece, dar fiind numai 
nouă cele vizibile, din acest motiv ei născocesc al zecelea 
corp. numit a n  t i  h t o n  ["Anti-pămînt" ] .  Despre aceste 
probleme am stabilit ce trebuie înţeles cu mai multă pre
ci:dc în altă pare < . . . )13 2 . 

�)86 a 15 [DK 58 R 5] .  Se vede aşadar că şi aceşti gînditori 
consideră numărul atît ca principiu, cît şi ca materie pen
t r u  lucruri, modelîud accidentele suferite de acestea133 
şi stările lor permanente. Drept elemente ale numărului 
ei ,;ocot perechea şi neperechea, iar dintre acestea primul 
este infinit, celălalt finit. Unitatea provine din amîndouă 
el�mentele ( dci este şi pereche şi nepereche) , iar numărul 
din nuitate. Dealtfel , după cum s-a spus, cerul întreg în
se<..mnă pentru ei numere. Alţii apoi, care fac parte din 
ac�eaşi şcoai\ spun că există zece principii, orînduite după 
înnHlirea lor : finitul şi infinitul, nepercchea şi perechc·a, 
11nul şi pluraiitatea, dreapta şi stînga, masculin şi feminin, 
repaos şi mişc2re, plan [drept] şi curb, hunină şi întuneric, 
bun şi rău, pătrat şi oblong( . . . )134 Acest fel cll� a orîndui 
principiile 1-a conceput pare-se şi A1kmaion diu Crotona, 
fie că el îl împrumutase de la gînditorii aceia, fie că şi-au 
însuşit ci concepţia luil35• Pythagoreii au ară:at în mod 
lămurit cîte şi de ce fel sînt aceste contrarii. (986 b) Aşa
dar, putem lua din ambele doctrine ale acestora numai 
atîta : că opoziţiile (grupurile de contrarii)136 sînt principii 
ale lucrurilor existente. Dar cîte şi de ce fel sînt aceste prin
cipii nu aflăm decît de la una din şcoli [a pythagorcilor 
de obedienţă strictă] .  Cum pot fi însă raportate la cauzele 
arătate principiile nu reiese în mod articulat din enunţarea 
lor. S-ar părea totuşi că ei orînduiesc asemenea elemente 
în domeniul materiei13i, întrucît afirmă că substanţa lucru
rilor se compune şi se plăsmuieşte din acestea ca din părţi 
ale lor imanente138. Cele spuse pînă acum sînt suficiente 
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ca să ne putem da seama de felul de a gîndi al acestor filosofi 
vechi care au admis pluralitatea elementelor naturii. Există 
însă unii care au conceput Universul ca o natură unică, 
dar nu toţi în acelaşi fel, nici ca frumuseţe a gîndirii, nici 
în ce priveşte natura lucrurilor. Dar pentru cercetarea 
cauzelor de care ne ocupăm aici, discuţia privitoare la pă
rerile lor nu are nici un rost. Căci nu procedează precum 
unii dintre filosofii naturii188, care, după ce au stabilit că 
Fiinţa este Unul, o generează totodată din Unitate, ca dintr-o 
materie. Ci altfel spun ei : pe cînd filosofii naturii adaugă 
mişcarea, făcînd să se nască astfel Universul, aceştia sus
ţin că el est� imobil. 

24. DIOG. LAi-:RT. VIII, 24 

[DK 58 B 1 {.-\.] 
Spune şi Alexandros, în cartea sa Succesiunile jilosojilorlu, 
d1 a găsit :n comentariile pythagoreice următoarele invă
ţăt:Iri : (25) Principiul tuturor lucrurilor este unitatea, iar 
din aceasU unitate provine doimea nedefinită141, servind 
ca suport :uaterial unităţii care este cauza. Din unitate 
�i din doimt:a nedefinită se trag numerele, din numere punc
tele,  din puncte liniile, din linii figurile plane, din figurile 
plane figurile solide142, din figurile solide corpurile sensibile 
ale căror elemente sînt patru la număr : focul, apa, pămîn
tul şi aerul .  Acestea s� transformă şi trec pe rînd prin toate 
lucrurile. Astfel se naşte din ele Universul [Kosmos ] în
sufleţit, înzestrat cu raţiune, sferic şi cuprinzînd la mijloc 
pămîntul ; de asemenea ceea ce la noi e jos, în dreptul anti
pozilor e sus. Se repartizează în mod egal în Univers lu
mina şi întunericnl, fierbinţeala şi frigul, uscăciunea şi 
umezeala. Dintre acestea, dacă predomină căldura este 
vară, cînd biruie frigul e iarnă, predominînd uscăciunea e 
pri măvară, in sfîrşit, birnind umezeala, e toamnă tîrzie.  
Dacă toate acestea se cnmpănesc în mod egal, [ echilibrîn
du-se], an:m cele mai bune perioade ale anului, dintre 
care primăvara înfloritoarem este sănătoasă, iar pieirea 
o aduce toamna, purtătoare de boli. Tot la fel se petrece 
ziua : dă in floare dimineaţa �i piere odată cu întunericul. 
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De unde şi vremea din amurg e mai nesănătoas� .. Aerul 
elin jurul pămîntului este neclintit şi aducăt<.>r de boli. 
De aceea, tot ce se află tn acest aer e muritor . Dar văzduhul 
cel mai de sus este mereu în mişcare, pur şi �:inăt.os ; iar 
toate din cuprinsul lui sînt fără de moarte şi, din această 
pricină, divine. (27) Soarele şi luna dimpreună cu celelalte 
astre sînt zei ; căci în ele predomină căldura, i::-.r aceasta 
·� cauza vieţii. Luna e luminat [t de soare si omul :-c inrudeste 
cn zeii, întrucît are parte ca om de căldură ; dt: aceea 7:e i L  
priveghează pe oameni cu gîndulw. Destinul este cauza 
rînduielii tuturor lucrurilor şi în parte (a fiecărui lucru) .  
Raza soarelui pătrunde prin "eter", care este rece şi dens 
(căci ci numesc aerul "de:r rece", iar marea ';'i umezeala 
. .  eter dens") .  Şi această rază se cufundă pînă în adîncuri 
�i astfel dă viaţă tuturor lucrurilor. (28) Deci 1 o<>.te cîte a u  
parte de căldură trăiesc ; de aceea plantele sînt iiinţe".vii ,  
dar nu toate au suflet. Acesta este o frîntură dcsprinsă"din 
der, formată şi din căldură şi din răceală, fiindL.: particip:'! 
şi la eterul rece. Sufletul se de:oscbeşte de Yiaţ:> . El este: 
n emuritor, întrucît e desprins din ceva de ascm�..::H·:l nemnri -· 
tor. Fiinţele vii se zămislesc una din alta prin sămînFL. 
�aşterea spontană din pămînt nu există. Sămînţa este u n  
cheag picurat145 din creier şi conţine în e l  un  �uflu cald. 
Cheagul acesta, introdus în uter, aduce din crciL·r un zer, 
umezeală şi sînge, din care se formează carnea, nervii , 
oasele, părul şi toate părţile corpului, pe cînd r;ufletul şi 
simţirea se plămădesc din acel suflu. (29) După ce mai 
întîi se coagulează picătnra, ea capătă form ă in aproape· 
patruzeci de zile şi, potrivit legilor armoniei, cop11nl depli : �  
dezvoltat e adus pe lume în şapte, nouă sau zece luni . 
Are în el toate proporţiile care alcătuiesc Yiaţ<� 7! acestea, 
legate într-o serie continuă, se ţin laolaltă, pot,;v it raţiuni -
lor armoniei146, fiecare făcîndu-si aparitia b i ntervak 
regula te. Senzaţia, în general , şi \rederea,

' 
în � pt:cial, ar ( :  

un suflu neobişnuit de cald. De aceea se spuue <::1 se vede· 
prin aer şi prin apă, fiindcă eterul cald este combrLtut c n  
cel rece. Căci de-ar fi fost rece suflul din organe!e văzului , 
nu şi-ar fi păstrat întru nimic deosebirea, întîlnindu-se 
cn aerul asemănător. Există chiar pasaje în care Pythago -
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ras numeşte ochii "porţile soarelui"147• Părerile lui sint 
aceleaşi în ceea ce priveşte auzul şi celelalte simţuri. (30) 
Pythagoras mai spune că sufletul omului se imparte în trei : 
ra ţin nea [ nous], mintea [phrenes J şi pasi unea [thymos J .  
H.aţiune şi pasiune au şi celelalte animale, dar minte numai 
-omul. Principiul sufletului fiinţează din dreptul inimii şi 
se întinde pînă la creier. Partea care se află în inimă este 
.1 ,asi unea, iar părţile care sălăşluiesc în creier sînt mintea 
'ji raţiunea . Simţurile sînt stropii care picură din acestea. 

Elementul mentaP48 este nemuritor, iar toate celelalte 
muritoare. Sufletul se hrăneşte din sînge ; facultăţile sufle
teşti sînt adicri ca de vînt, căci şi sufletul şi facultăţile 
sale149 sînt nevăzute, de vreme ce şi eterul e nevăzut. (3 1) 
Vinele, artdele şi nervii alcătuiesc legăturile sufletului. 
Dar cînd sufletul prinde vigoare şi stă în repaos, concentrat 
in sinea sa, atunci vorbele şi actele devin legăturile sale. 
Expulzat p�: pămînt, el rătăceşte prin aer, asemănător 
trnpului . Hermes este vistiernicul sufletelor, fiind numit 
din aceast�'î. cauză "Însoţitorul

"
, "Portarul" şi "Subpămîn-

1\�anul"H"'. Căci el călăuzeşte sufletele desprinse de trupuri, 
1.tlt pe n�c�i t cît şi pe mare. Pc cele curate le duce în Hlrimul 
cel mai de sus,  iar celor impurc nu le îngăduie să se apropie 
intre ele, c: sînt legate de către Erinyii cu lanţuri ce nu se 
pot frîng<: . 132) Tot văzduhul e pliu de suflete, ce se cheamă 
daimoni sat� eroil5I, care trimit oamenilor visele, semnele 
de boală :-:i de sănătate . Si nu le trimit numai oamenilor, 
; : i  de ase :;H·nea şi oilor :;;i 'tuturor ,·itelor ; la ei [daimonii �J 
C:t> referă r:tnrile de purificare şi cele apotropaice, întreaga · 

di vinaţie, l:!;ia::;nrile prevestitoare şi toate celelalte de acelaşi 
feP52• Iar o preocupare de frunte între cele omeneşti est<: 
'iă îndemni sufletul spre hine sau spre rău153• Sînt fericiţi 
oam�nii cînd <: sădit în făptura lor u n  suflet bun, dar acesta 
nu stă niciodată îu repaos . . . �i nu predomină mereu 
acelaşi curs . (33) Ceea ce este drept are putere de jurămînt 
�i de aceea lui Zeus i se spune "Zeus, [temei ] al jurăminte
Jar". Iar virtutea este armonie, la fel ca sănătatea, la fel 
ca binele - sub orice formă s-ar găsi - , la fel ca divini
l·atca. Dit� această cauză toate sint alcătuite potrivit legi
lor annonieim. Prietenia rezultă şi ea dintr-un raport 
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armonie al egalităţii. Nu trebuie acordate cinstiri egak 
zeilor şi eroilor. Să venerăm totdeauna zeii ca tăcere reli-
gioasă, înveşmîntaţi în alb şi aducîndu-le p;inosloo. Iar· 
pentru eroi să ţinem ceremonii numai de la miezul zilei 
incolo. Curăţenia sufletească se obţine prin purificări, prin 
băi rituale şi lustraţii, prin abluţiuni, după o slujbă funebr(L, 
după ridicarea din patul nupţiaP66, dnpă orice atingere 
impură [miasma] şi prin abţinerca de la carnc·a .1uimalelor 
moarte, de la roşioare, mrene de mare, ou{t �i animale 
ieşite din ouă, uemîncînd bobul �i practicînd c�.ielalte ahţi
neri prescrise de cei care oficiază rit urile de iniţ it·re în slu i 
bele sacre107. 

Am regrupat restul fragm<:ntelor anonime ale vechiu1ni pythagorisn• 
tn diferite sul>capitole, folosind sugestiile fecnude ale prczr n1 {Lrii lui Ra-

ven ( Presocratic Philosophers, p. 240- 262) pentru o sistem.cth:are nou{o. 
a tuturor pasajelor date de acesta şi de culegerea Diels-E1·.1nz (58 B, 
10 - 43) . Subcapitolul Cosme>geneztl reia de asemenea intr-<. viziune de 
sinte1.ă a l umii (., Weltanschauung") unele teme anteriu.!r•·. 

Unul şi duulifatea 
Raven începe subcapitolul intitulat de el , . Dualism " ,·a o revenire 

asupra enunţului cuprins în amplu! rezumat aristotelic, reprodus mai 
înainte (fr. 23, respectiv 58 B 4, DK), unde se arată cii oj.-oziţiile stttt 
"contrariile" sînt principiile lucrurilor (vezi supra M�tapl.-.  1 (A), 5, 98& 
b). Urmează o discuţie a enunţurilor despre dualitate, pe care le dăm 
aşa cum figurează la Diels-Kranz(58, Il, 6-8),  preferind totuşi ordinet\ 
nouă, Jegîndu-le deci imer!iat de nna din perechile diah:.::tkc ale ter
menului - şi anume U n  u 1 .  

25. ARISTOTEL, Metaph. I (A), 5, 987 a 9- 17. 
[58 B 8 DK ; 291 RAV. ] 

Pînă la filosofii italici158 )Î [apoi, ulterior ] ,  lăsînd deopark 
pe aceştia, ceilalţi filosofi au tratat cam neclar problema 
principiilor. Atîta doar, că şi ei se folosesc, după cum a m  
spus, numai de două cauze (în doctrina lor ). Iar pe aceea 
din care provine mişcarea13�, unii o consideră unică, alţ.ii 
dublă. 'l'ot în acelaşi fel şi pythagoreii au afirmat că există, 
două principii. Dar, au adăugat -- în aceasta constă parti -
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cularitatea gîndirii lor - că există Finitul [şi Unitatea j şi 
Infinitul [apeiron] ,  pe care nu le-au considerat ca u1-şte 
naturi aparte - cum ar fi Focul, Pămîntul sau altcevJ de 
acelaşi gen -

J ci însăşi 11 e m ă r g i n i  r e  a rinfinitnl ] 
şi însăşi u n i t  a t e  a sînt substanţa lucrurilor, cărora l i  .;;c 
adaugă ca predicat160• De aceea numărul este substanţa 
tuturor lucrurilor. Aşa s-au rostit deci în problema care 
ne preocupă, începînd să vorbească despre ceea ce exist 0 L61 
şi să dea definiţii. Dar au procedat foarte simplist în -.�x
punere, venind cu defi niţii superficiale. Astfel, de 1)i ldă, 
primul număr căruia i se potrivea o determinare dată de 
ei îl considerau substanţa l ucrului dderminabil (cu care 
fusese pus în raport)162. Ca şi cum ar socoti cineva că dublul 
şi noţiunea de "doi" [dyada sau "doimea" ] ar fi un L: ;  şi 
acelaşi lucru, fiindcă noţiunea de dublu este inercnHt mai 
intii numărului doi. Dar nu este acelaşi lucru a fi dubl u .,;au 
a fi doi . Altfel, Unul [unitatea] va fi pluralitate,  ce'- a '-'e 
li s-a intimplat chiar [pythagoreilor ] acelora163, dezor:l'll
taţi de false reprezentări numerice. 

26. ARISTOTEL, Etica Nicomahică I, 4, 1096 h 5 
(58 B 6 DK ; 292 R.'\.V. ] 

Pythagoreii se rostesc despre această problemă16� în ntod 
mai convingător, aşezînd Unitatea [. ,Unttl" J în ar�:! �.t:;;i 
rînd cu cele bune înrudite primordial. 

Unul ş� nemărginirca (a p c t. r o 11 ) 

27. ARISTOTEL, Et. Nic. II, 5, 1 106 b 29. 
[58 B 7/DK ; 293 RAV. ] 

Răul ţine de nemărginire [infinit sau "nelimit at" � '  aşa 
cum presupuneau în reprezentările lor pythagoreii ,  pc cită 
vreme binele ţine de finit. 

28. ARISTOTEL, 11-"fetaph. I (A), 6, 987 b 22. 
[58 B 13 DK ; 295 RAV. ] 

Totuşi el, [Platon], spunea, potrivindu-se aici cu pytha
goreii , că Unul este substanţa şi că nu se dă predicatul 
"unu" pentru nimic altceva165• La fel se apropie de pyt ha-
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gord cînd spune că numerele sînt cauzele existenţei reale 
a cc·lorlalte lucruri. Dar este proprie doctrinei sale enunţa
rea potrivit căreia în loc să considere Infinitul [apeiron] 
o unitate, ia ca premisă d y a d a şi construieşte Infinitul 
din cele două entităţi : M a r e 1 e şi M i  c u 1166• De ase
m�nea, el socoteşte că numerele au existenţă în sine, pe 
lin;;:. lucrurile sensibile [separat de ele ] ,  pe cînd pythago
reii susţin că numere sînt lucrurile înseşi şi nu consideră 
obiectele matematice ca ceva intermediar între ideea 
de număr şi acestea [lucrurile sensibile] .  Aşadar la încheie
rea că Unul şi Numerele fiinţează separat de lucruri, deci 
un aşa cum susţineau pythagoreii, el [Platon] ,  ajunsese 
od<il ii cn introducerea "Ideilor" în sistemul săn, prin refle
xi�, cuprinsă în raţionamente logice, întrucît predecesorii 
siii nu rccurgeau la dialcctică167• 

:29. TEOPRAST, lvfetaph. 33, XI a 27. 
(58 B 1 -1 DK] 

P1u.ton şi pythagoreii, observînd o mare distanţă între 
Jlriucipii (şi domeniul realităţii) ,  consideră că toate lucru
riL- tind să imite [să refacă mimetic]168 U n u  1. Oricum 
ar L i ,  c:i concep un fel de antiteză între d u  a 1 i t  a t e  a 
u�·mărginită şi u n i t  a t e, (antiteză) în care intră atît 
1 1\:mărginirea [ apeiron ], cît şi ceea ce fiinţează neorînduit 
[aia.kton ]  şi, ca să zicem aşa, tot ceea ce este inform în 

si:1c Fără această (opoziţie antitetică) nu poate subzista 
nat e1ra î n t  r e  g u 1 u P69, ci este verosimil srt credem că 
el ,:chilibrează elementele, fie că predomină asupra celei:.. 
lalt ·.:- năzuinţe (de dislocare a părţilor), fie că se cum
pălL:sc principiile contrare. Din această pricină nici chiar 
divi :1itatea (pentru cei care leagă cauza lucrurilor de divi
ni tate) nu este în stare să le îndrume pe toate spre binele 
st:;'rem, ci atunci dud reuşeşte, (aceasta) se întîmplă numai 
În !ilăsura posibilului. 

Limita-nepereche şi ncmărginirea-perechc 

Pentn1 a d �monstra echivalenţa dintre aceste concepte, Raven in
terpretează primele fraze din reznmatul aristotclic al doctrinei (vezi mal 
;:;u, fr. �3). Studiile matematice cultivate cu precădere de pythagorci 
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se refereau mai ales la .,elementele numărului", adică la domeniul arit
meticii. Dar în mod simultan [şi echivalent] se studia şi geometria. 
Sau, mai degrabă, precum ne spune Diogenes Laertios (in VIII, 1 2), 
,.forma aritmetică a geometriei". Or, se punea problema unei dua;i t;tţi 
de principii comune celor două ştiinţe (aritmetica şi geometria) . Pyrh :c
goras descoperise mai întîi relaţia dintre 1 i m i t ă (fiuitmline) şi n c
I i  m i t  a r e  (sau nemărginire) în nrma experieuţdnr sale muzicale : prr>
porţii determinate, exprimabi!e prin n u  m e r e  f i n i t e, pot mnd•:la 
un e o u t  i 11 u n  111 i n f i n i t  (nelimitat sau nedeterminat) de sundl', 
de la cele mai înalte şi pîuţ1 la cele mai joase. Această relaţie v;o fi 
extrapolată înf domeniul geometrit:i, unde <!rice figură gec.mdrică p< •a
te fi consideratii un fragment al s p a ţ i 11 i u i n e  111 ă r g i n i  t, ru
prins în 1 i m i  t e  1 e descrio;e de puncte, linii sau suprafeţe. Peutn1 ă sta
bili însă omologic o identitatc într<' cuplu l 1 i m i t ă  - n e  1 i m i  t ;J. r e  
şi o pereche opozitivă similară <le prîncipii, din domeniul o :ritmd ;,·ii .  
pythagoreii au început să postuleze o echivalenţă destul de arbitrari'< 
între noţiunea de 1 i ru  i t  ă (finitudine) şi ce{'. de n e p e r e c h e  (mv '1ăr 
impar), respectiv noţiunea de n e  1 i m i t a  t (nemărginit) sau infinit (a
peiron ) şi p e r e c h e  (număr par) . Felul în care au dczYultat ac;,ste 
raţionamente discipolii înţeleptului din Samos poate fi urmărit îu fr"g
mentele Jle care le reproducem mai departe. 

30. ARISTOTEL, Ft':;;ica III (r), 4, 203 a 1 şi mm. 
[58 B 28 DK ; 297 RAV. J 

Toţi cei care s-au învrednicit să fie menţionaţi peut ru 
opiniile lor în acest domeniu al filosofiei170 deschid o discu
ţie despre infinit [apeiron ]  şi cu toţii iau drept pr(misă 
împrej urarea că este un principiu al celor existente . I ar 
unii, cum ar fi pythagoreii şi Platon, consideră infinitul 
un principiu în sine, nu ca un accident pe Hngă altc�va, 
ci ca fiind d însuşi o substanţă. Numai că pythagore: :  îl 
aşază în rîndul obiectelor sensibile (căci nu fac din număr 
o însuşire separabilă) şi susţin că ceea ce fiinţează in afam 
cerului este infinit1 71 < . . . ) Iar unii afirmă că finitul •?-.;f.e 
(elementul ) pereche [par ] .  Căci tocmai acest principi u 
par, dacă este inclus şi delimitat de către (elementu l )  
impar, conferă lucrurilor existente nemărginirea1 72. O 
indicaţie în acest sens ne-o dă ceea ce se întîmplă cu nume
rele. Căci dacă punem de fiecare dată g n o m  o n i  i173 
fie în jurul unităţii, fie în afara ei, în una din construcţii 
obţinem o figură mereu diferită, în cealaltă mereu aceeaşi 
(figură) .  Platon însă consideră că există două infinituri : 
unnl mare şi unul mic. 
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Cf. şi s·roBAIOS, Eclogae Pllysicae [compilat probabil dupil Plu
t:!rh şi Ai!tios - respectiv Celsus I, pr. 10, p. 22, 16] : 

Gnomonii din numere impare adăugîndu-se pe rind unităţii, 
(prin acest procedeu) va rezulta mereu o figură tetragonală 1 
iar adăugîndu-se la fel gnomonii cu număr par în jurul 
unităţii, toate figurile ies inegale, cu două dintre laturi 
de lungimi diferite, nici una neîncadrîndu-se în mod egal, 
cu laturi echidistantem. 

(Un comentariu analog şi la SIMPLICIUS, In Aristotelis 
Phvsica Commentaria 455, 20 - referitor la pasajul aristo
tel1c de mai sus) : 

[209 RAV. ] Aceştia [pythagoreii ] numeau infinitul număr 
pereche, fiindcă - aşa cwn spun interpreţii - , .orice 
(lu;::ru) pereche [par] se divide în părţi egale, iar ceea 
ce se împarte în raporturi egale este infinit în privinţa 
dichotomiei. Căci despărţirea în jumătăţi egale tinde spre 
infinit, pe cîtă vreme principiul impar, adăugîndu-se ne
mărginirii [infinite] ,  împiedică diviziunea ei în părţi egale". 
În felul acesta ei raportează. nemărginirea la paritate [la 
cOlKt:ptul de număr pereche ] în funcţie de împărţirea 
ei in jumătăţi. De unde reiese clar că ei nu iau secţionarea 
la infinit sub forma unor raporturi între numere, ci se 
referă la mărimi176• Însă Aristotel nu consideră de fel împăr
ţin:a în jumătăţi drept un criteriu determinant pentru 
ddi nirea infinitului. 

. . . . 

. . . . 

. . : . . 
• • • 1 • • 

• • 

• 

• 

Gnmuoni (dup!l. Kirk-Raven) 
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31 . ARISTOTEL, F1:âca III (f), 204 a 29. 
[58 B 29 DK) 

Infinitul există deci ca atributl76• Însă, dacă (:Ste ast fel 
precum s-a spus, el nu poate fi numit principiu, ci numai 
acel lucru căruia infinitul îi este atribuit : cum ar fi aerul 
aau perechea [ceva par] .  Astfel încît se dovedeşte absurdă 
părerea celor care sînt de acord cu pythagoreii . Căei ci 
fac din acest infinit o substanţă şi totodată îl divizează. 

32. EUDEMOS (apud SIMPLICIUS, Ph. 431 ,  13], fr. 27 . 
-

[58 n 32 
DK] 

·- . ------- · -·- -·�.-��-· - ··�· -· - -· . .  ·-- . . ... ... - · -

Ceea ce este nedelimitat [aort:ston]  pythagoreii şi  Pl.1tnn 
îl pun în legătură - printr-o frumoasă a::-;ociaţie - - cn 
mişcarea (căci nimeni altcineva nu a mai vorbit despre ea) . 
Însă nedelimitate sînt cele care nu există [încă], aşadar 
şi nedesăvîrşituP77, la fel şi ceea ce nu fiinţează ; căci 
(toate acestea) , .devin", dar tocmai devenind nu există 
(încă). 

Natura numerelor concrete şi a jigv. nlor 

33. ARISTOTEL, M etaph. XIII (Ivi) , 6, 1 080 b 1 6. 
(58 B 9 DK ; 302 .. RAV.] 

Iar pythagoreii susţin şi ei că singurul număr este cel 
matematic178, numai că, (în doctrina lor) nu este separat 
de lucruri, ci substanţele sensibile sînt alcătuite din acesta. 
Construiesc Universul [,.cerul" ] întreg din numere - dar 
nu din unităţi [monades ] abstracte -,  căci, aşa cum pre
supun ei, unităţile au întindere [mărime spaţială ]1711. Pe 
cît se pare nu găsesc o ieşire pentru a explica în ce fel s-a 
alcătuit Unul primordial [hen proton] înzestrat cu mări
me. Alt gînditor susţine că numărul primordial ar fi Unul 
ideal180, iar alţii că numărul ideal este identic cu cel mate
matic. 'fot aşa de împărţite sînt şi părerile privitoare la 
lungimi, suprafeţe şi figuri solide. Unii socot mărimile 
matematice ca fiind dcosehite de ct:le care vin după Idei. 
Dintre cei care susţin astfel de teorii, unii recunosc mări
mile matematice, dar considerate numai sub raport matc-
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matic. c\şa procedează cei care nu fac din numere Idei 
şi , dealtfel, nici nu admit existenţa Ideilor. Alţii admit 
mârimile matematice, dar nu le iau în sens matematic181 .  
Căci, după ei, nu orice mărime se divide în mărimi şi nu 
orice fel de unităţi pot fi o dualitate [ dyas ] .  Aşadar pleacă 
de la postulatul că numerele se alcătuiesc din unităţi 
[rnJnadikoi arithmoi ] toţi cei care afirmă că Unul este 
element şi principiu al celor existente182, �în afară de pytha
gord, care, după cum spuneam înainte, ::atribuie numerelor 
mărim e. 

34. ARISTOTEL, Metaph. XIII, 8, 1083 b 8. 
[58 B 10 DK ; 103 RAV.] 

Modalitatea de explicare din doctrina pythagoreilor intr-o 
anumită privinţă comportă dificultăţi mai mici decît cele 
menţionate mai înainte, dar din alt punct de vedere implică 
dificultăţi de natură diferită, care-i sînt proprii. Să concepi 
numărul ca fiind neseparat (de lucruri) suprimă multe 
din con:>ecinţele imposibilem, însă, pe de altă parte, a 
considera corpurile compuse din numere, iar numărul 
acesta c,l fiind cel matematic este ceva imposibil. Căci nu 
este ad�d.rată afirmaţia că există mărimi sp3.ţiale indivi
zibile [atoma ] şi chiar dacă s-ar întîlni cit de m lllte mărimi 
de acest fel, măcar unităţile în mod cert mt au mărime. 
Cum ar ii atunci p03ibilă existenţa unei mărimi compuse 
din (elemente) indivizibile ? Cel p uţin numărul aritmetic, 
luat ca atare, implică unităţi abstracte181• Dar pentru 
pythagorei numărul însearnnăllucruri cu existenţă (reală)185• 
Ei aplică deci enunţuri teoretice corpurilor, ca şi cum ar fi 
alcătuite din acele numere. 

35. AEl'. }, 3, 8 (D. 23J) . 
[58 B 1 5  DK ; 2d0 R:\.V.] 

Pythagoras, fiul lui Mnesarchos, de fel din Samos, primul 
care a denumit cu acest termen f i  1 o s  o f  i a, (numind 
totodată) p r i n  c i p  i i  n u m e r e  1 e şi s i  m e t r i i  1 e 
din cuprinsul acestora, cărora le ]mai spune şi ar1nonii, 
cele rezulta te din acestea două lfiind e 1 e m e n t e 1 e 
c o m p u s e numite şi g e o m e t r i c e186. Distinge apoi 
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d y a d a  nelimitată. Pentru d unul dintre principii t i ! tck 
în direcţia unei cauze diciente [poietikon aition] şi font� <l
tive : C'idikon ], divinitatea identificîndu-se de aceea ct! 
inteligenţa. Celrtlalt principiu tinde spre o realizare 5l"ll
sibilă în substanţa materială, identificîndu-se cn lunK·a 
[kosmos ] vizibilă. Afirmă că decada e natura numărttluiJ S< ; 
întrucît pînă la zece numără toţi elenii, la fel ca toţi bar
barii şi ajungînd acolo se întorc iar înapoi la unitate. :'Ilai 
spune ele asemenea că virtualitatea [dynamis J uum ărulni 
zece se găseşte în numărul patru şi în tetradă. Pricina c�te 
următoarea : dacă cineva [pornind tocmai ] de la uniU: l (' 
ar pune la rînd toate numerele pînă la patru , înstn1:<<1 e 
mml după altul, înaintînd va împlini numărul celor z, ,·e 
[ unităţi ] .  Dacă depăşeşte numărul tetradei, va trece diu •. .-olo 
de zece. Acesta [zece ] se obţine numai dacă ia ci neva pe 
u n u şi adaugă pe d o  i, la care mai pune pe t r e i ,  ad{m
gînd apoi acestora un p a t r u, pînă ce va împlini uumărt! l 
z e c c Aşadar, sub raportul monadei [al unităţilor ] nu
mărul fiinţează în z e c e, dar sub raport virtual este cuprins 
în p a t r u. Din această cauză pythagoreii invocat: t e t r a
d a  ca fiind cel mai mare j urămînt [Pyth. <'trs. fr. -! 
Kauck ; IAMBL . ,  V.P., p. 229] .  

Da  1 <Jur) pe  cel ce-a d ărUt:t seminţiei noa si re 
t e t r a k t v ,;-u! 

Număr ce cuprinde i;:vorul şi rădăcina veşnic curgăto;r<i 
11 at uri. 

Şi sufletul nostru, spune el, se alcătuieşte din tetradă .  
Deoarece el este i n  t e  1 i g e n  ţ ă ,  ş t i i n ţ ă, opinie [do xcl j  
şi simţire188, iar noi inşine sîntem înzestraţi ctt judecată 
discursivă [logikoi ], etc. etc. 

(Compară 44, A, 13, D K : Tl.Ieo S. 97, 14 H!!l.  ; :->HX
TUS EMPIRIC.ttS, A dv. math. VII, 94 !5i urm . cu multe alte 
locuri paralele ). 

36. AET. I, 3, 19. 
[304 HA,._ :; 

Ekphantos syracusauu)I R9, unul dintr<: pythagon:i, ::;usţiue> 
că principiile tuturor lucrurilor sînt corpurile indivizibile 
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şi viduP9 G . Căci el primul indică natura corporală a unită
ţi lor pythagoreice. 

37 . ARISTOTEL, Mag1ta Moralia A (!) , 1 182�a 1 1 .  
r308 R,\ \'. ; 58 B -4 DK] 

Ct:l dintii Pythagoras se apucă să vorbească despre virtu
te. Dar nu (a enunţat) corect (conceptul).  Căci raportînd 
la nu mere virtuţile nu făcea un studiu aplicabil virtuţii 
fiindcă dreptatea nu este un număr pătrat. 
Cf. de asemenea Eth. Nicom. E(V), 8, 1 132 b 21 .  

1 ·18  B 4 D K  (in f ine) ] 
:{8 . Unora li se pare că tratamentul retribut·iv este în mod 

ab;.olut d r e  p t u 1, aşa cum au susţinut pythagoreii. 
Fiindcă ei defineau simplu d r e p t  u 1 ca fiind o retribuire 
pr' ;porţională191 cu altceva . 

39. ARISTOTEL, Metaph. XIII (M) , 4, 1078 .. b 2 1 .  
[:-!09 RA''· ; 58 B -4 D K  (cont. lui 38) ] 

Socrate ,;e ocupa cu studiul virtuţilor morale şi căuta - cel 
dintîi - să dea definiţii generale cu privire la ele. Căci 
dintre filosofii naturii numai Democrit atinsese puţin (un 
asemenea domeniu) şi definise oarecum caldul şi recele. 
Iar mai inainte, pythagoreii nu trataseră decît probleme 
n:f.;ritoarc la cîteva lucruri, ale căror definiţii le reduceau 
la num�re, cum se întîmplă de pildă cu ocazia, cu dreptatea 
sau cu C(isătoria192• Dar (Socrate) în chip firesc a căutat 
să afle ce ar fi esenţa. 

40. - M.etaph. I (A) 8, 989 b 29 -990 a. 
[58 B 2'2 DK 305 ; 310 RAV. ] 

Iar cei care se numesc pythagorei operează cu principii 
şi elemente mai neobişnuite decît cele pe care le deose
beau primii filosofi ai naturii. Pricina unei asemenea situa
ţii se datoreşte faptului că au .preluat principiile din afara 
domeniului sensibil, deoarece Obiectelor matematice193 le 
lipseşte mişcarea (şi fac excepţie numai cele din domeniul 
astronomiei) .  Totuşi, ei discută şi studiază tot ceea ce se 
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rderă la natură. Într-adevăr , doctrina lor se ocupă de 
geneza Cerului şi supun ohsen'aţiei părţile sale : ce se în
tîmplă cu ele, ce acţiuni suferă şi cum lucrează (părţile 
acestea constitutive) .  Folosesc principiile �i cauzele pentru 
a explica exdusiv asemenea fenomene, ca şi cum ar fi de 
acord cu cei lalţi filosofi ai naturii cum că există numai 
c(·ea ce cade sub simţuri şi este cuprins de aşa-numitul 
Cer. Dar aco.:·;,;te cauze şi principii ei susţin, aşa cum am 
spus, că sîat capabile să se ridice şi pină la lucrurile supra
sensi bik, fiind mai potrivite pentru explicarea lor decît 
pentru discursurile referitoare la natură . . . Şi apoi cum 
ar trebui să luăm drept o explicaţie coerentă ideea că 
modificările numărului, Ia fel cu numărul însuşi, ar fi 
<:auzele celor ce fiinţează şi se întîmplă în ceruri, de la 
primele începuturi pînă astăzi, fără să existe vreun alt 
nnmăr în afară de acesta, din care se alcătuieşte Universul 
[!wsrnos 1 ?  Cînd potrivit învăţăturii lor, într-o anumită 
regiune (a Universului) s-ar afla opinia şi cutezanţa , în 
alta ocazia �[(airos, momentul "critic" sau "oportu n" ' , 

iar ceva JW.ti sus, ori ceva mai jos, nedreptatea şi despărţi 
rea sau amestecul, dacă ne-ar demonstra configuraţia lor, 
spunînd că fiecare din acestea este un număr şi că se întîmplă 
să fie de pe acwn în aceste locuri o pluralitate de mărimi 
compuse, deoarece însuşirile numerice din alcătuirea lor 
merg împreună cu fiecare grup de locuri - (dacă lucrurile 
stau astfel) ,  atunci oare a c e s t  n u m ă r aflător în19l 
ce1· este el acelaşi cu numărul pe care 1-am luat ilicpt 
<înfăţişare particulară) pentru fiecare din cele (situate în 
Univers) satt mai există un altul în afară de acesta ? 

41 . -- Metaph. XIV (N) 3, 1090 a 20. 

[306 RAV. ] 

Cît despre pythagorei, întrucît vedeau că multe atribute ale 
numărului aparţin corpurilor sensibile, au făcut ca lucrurile 
cu existenţă reală să fie numere - dar nu avem de a face 
cu numerele separabilel-96, ci lucrurile real existente se 
alcătuiesc din aceste numere. 
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42. ARISTOTEL, Despre cer III, 1 ,  300 a 17_ 
[58 B 38 DK ; 3 1 1  RAV_ ] 

Deci corpurile naturale comportă în mod evident greutat(' 
şi nşurime, dar unităţile care ar fi compnse196 nu pot 
nici să alcătuiască un corp, nici să posede greutate-. 

Valori numerice 

43_ ARISTOTEl,, Probl_ 15, 3, 910 b 36. 
[58 B 1 6  DK] 

: .  . . Despre decadă . . . ] sau că patrn nun;c:r\= cnGi.::c· 
se: împlinesc in zece analogii [progresii]197 - numere din 
care pythagoreii spun că este alcătuit întregul [Univers ] .  

44. ARISTOTEL, Despre cer I (A), 1 ,  268 a 1 0. 
:.s8 B 1 7  DK] 

După cum spun şi pythagoreii, întregul [to pan] şi toate 
lucrurile [ta panta] sînt definite de cele trei (noţiuni) : 
căci s f î r ş î t u 1, m i j 1 o c n 1 şi î n c e p n t u 1 au 
numărul întreguluil98, acestea însă (alcătuiesc ) numărul 
t r i a d e i. 

45. EUDEl\IOS fr. 83 (din PORPHYRIOS, Comentariu [a 
Ptol. Harm. I, 7, p. 1 15, 4 DiiL) . 

[58 n 18 DK] 

În prima carte a Istoriei aritmeticii, vorbind despre pytha
gorei spune cuvînt cu cuvînt cele ce urmează : , .raporturile 
celor trei consonanţe - cvartă, cvintă şi "d i a  p a s  o n" 
[octava] - se găsesc în primele nouă199 numere_ Căci. 2 

cu 3 şi cu 4 fac 9. 

Valori ale triunghiului 

46. PROCLOS, Comentarii la Euclid I, 47, p. 426 B Fr. 
[58 B 19 DK ; 281 RA V-] 

În triunghiurile dreptunghice pătratul construit pe latura 
ce subîntinde unghiul drept [hypotenusa] este egal cu, 
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Teorema lui Pytho.goras 

p:itratele construite pe laturile care cuprind ace�te unghiuri 
[catctele ]�00• Dacă vrea cineva să dea ascultare celor care.:: 
au sturuat invă.ţăturile din vechime, unii atribuie această 
teoremă b� l:'ythagoras, spanînd că el o descoperise şi j ertfise 
un Lou Fdttru a sărbători această descoperire. 

47 .  l'ROC:I.OS, ibidem I, 44, p. 419, 15. 
[58 B 20 DKJ 

A constmi la o dreaptă dată un paralelogram egal unui 
triunghi dat, într-un unghi rectiliniu dat201• Acestea, spun 
cei din şcoala lui Eudemos (fr. 89 Spengel), sînt vechi 
descoperiri ale muzei pythagoreilor şi - la fel - ,  dintre 
locurile geometrice, p a r a b o 1 a , h i p e r b o 1 a şi 
e l i p s a .  

48. PROCI,OS, ibidem I, 32, p. 379, 2.  
[58 B 21  DK] 

Prelungindu-se o llatură a oricărui triunghi dat, unghiul 
extern (care se formează astfel) este egal cu cele două 
1mghiuri opuse, iar cele trei unghiuri interne ale triunghiu-

41 



ARITHMO-MAGICUL ŞI AR\-IO�IA. PYTHAGOR A �  

B L-----� c 

lui sînt egale cu două unghiuri drepte. Eudemu�: r •eripat;:1 i 
cul [fr. 88 Speng. J atribuie descoperirea teoremei acesteia 
pythagoreilor - (enunţul potrivit căruia) orice triuugh� 
are unghiurile interne egale cu două unghiuri drepte -:;:< 
susţine că ei demonstrează în felul acesta enunţul propus : 
fie triunghiul A BC. iar prin A să se ducă dreapta DE, 
paralelă cu latura BC. Deoarece dreptele BC şi DE sint 
paralele. unghiurile alterne interne sînt egale. Deci unghiul 
DAB este egal cu A BC. iar unghiul EA C ede egal cu 
A CB. Fie unghiul BA C comun. Ca atare unghiurile DA B, 
BAC şi CA E, adică cele cuprinse sub DAB, BA C, însu
mînd două unghiuri drepte, sînt egale cu cele trei unghi mi 
ale triunghiului A BC. Deci toate trei unghiurile unui. 
triunghi sînt egale cu două unghiuri drepte. 

Numerele şi generarea celor existente 

Sub forma unui enunţ simptomatic, Rnen [fr. 313] citează o fraz� 
desprinsă dintr-un context aristotelic mai larg, reprodus de noi mai ina
inte fără abrevieri : fr. 33 (58/B 9, DK), cuprinzind definiţia numere
lor ca substailţe şi cauze prime ale lucrurilor. De acolo reiese că py
thagoreii n-ar fi fost capabili să explice • .in ce fel se alcătuieşte Unul 
primordial înzestrat cu tnărime". 

49. ARISTOTEL. Metaph. XIV (N). 3, 1091 a 12. 
[58 B 26 DK ; 312 RA.V. ] 

De asemenea este absurd să atribuim unor lucruri veş
nicel09 principiul generării. Sau, mai degrabă, este ceva impo
sibil. !n privinţa opiniei pythagoreilor în această problemă 
- dacă atribuie sau nu celor veşnice generarea - nu 
trebuie să existe nici o îndoială. Căci ei ne spun limpede 
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că după ce s-a format Unul, fie din planuri , fie dintr-o 
suprafaţă, fie din sămînţă sau din altele, pe care nu sînt 
capabili să le precizeze, îndată partea cea mai învecinată 
cu nemărginirea [apeiron, , .in-fînitul" ] începu să fie atrasrt 
şi hotămicită de către finit [peras, "limita" ] .  

50. ARISTOTEL, De senstt 3 ,  439 a 30. 
[314 RAV.] 

Iar culoarea ori este cuprinsă în limită [per as ] ,  ori este 
însăşi limita. Din această cauză pythagoreii num{'aU supra
faţa , .culoare" .  

51 .  ARISTOTEL, Metaph. XIV (N) , 5 ,  1092 b .  
[327 R.A. V. ] 

Nu s-a precizat de asemenea în ce chip numerele sînt cauze
temei pentru substanţe şi pentru fiinţă - dacă anume 
îndt:plinesc această funcţie ca limite [horoi ], aşa precum 
de pildă, din punctele ce alcătuiesc mărimlle Eury1os 
stabilea cutare număr al omului, cutare al calului şi, redîud 
cu pietricele203 asemănarea plantelor, folosea procedeul 
acelora care reduc numerele la figurile geometrice (ale 
triunghiului şi ale patrulaterului) . Sau poate dt numărul 
este cauză, fiindcă armonia înseamnă un raport numeric, 
la fel ca şi omul şi orice alt lucru ? Dar ne întrebăm atunci : 
atribute, cum ar fi , .albul", "dulcele", "caldul", în ce fel 
ar putea fi ele nişte numere ? 

Vidul şi delimitările îu cosmogc11eză 

52. ARISTOTEL, Fizica IV, 6, 213 b 22. 
[58 B 30 DK ; 315-316 RAV. ] 

Pythagoreii, de asemenea, susţineau că există vidul şi că 
intră în Univers [în "cer" ], din nemărginire [apeiron] ,  
ca şi cum I-ar absorbi cerul, c a  un suflu. Vidul delimitează 
naturile lucrurilor, fiind un factor despărţitor20' şi o delimi
tare a celor aflate în serie. Şi această proprietate se găseşte 
mai întti în numere. Căci vidul delimitează [, .distinge" J 
natura lor. 
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53. SIMPLICICS, Phys. 651, 26. 
[318 RAV. ] 

< . . . ) Vidul intră în Univers, ca şi cum (acesta) 1-ar inhala 
san 1-ar inspira, întocmai ca un suflu [pneuma] ,  din cele 
care se revarsă împrejur. 

54. STOllAIOS, Florilegiu l, 18, 1 c. 
[316 RAV. ] 

in prima carte a lucrării Despre filosofia lui Pythagoras, d 
scrie că Universul este Unul şi că din nemărginire sînt 
aduse în cuprinsul său Timpul, Suflarea şi Vidul, care 
delimitează totdeauna locurile (diferitelor serii de lucruri) .  

55 . . u.EXANDROS, Comentariu l a  "Metaji:c1·ca" 512, 37 . 
[317 RAV. ] 

Însă de vreme ce d y a d a  este prima extindere (căci mai 
întîi u n i t  a t e  a se destinde205 în d y a d ă, iar apoi Ia fel 
in t r i a  d ă  şi în seria numerelor) , dacă definim, spun 
(pythagoreii),  1 i n  i a, nu trebuie s-o numim "cantitatea 
care-şi află extinderea într-o singură dimensiune",  ci toc
mai linia este prima extensie. 

Ierarhii spaţiale şi calitative 

56. ARISTOTEL, Despre cer Il (B), 2, 284 b 6. 
[58 ll 30 DK (in fine) ] 

De vreme ce, susţin unii, există ceva 1 a d r e a p t a şi 
1 a s t î n g a cerului, aşa cum afirmă cei ntuniţi pythagoreii 
(căci a lor este această enunţare) ( . . .  ) 

ARISTOTEL, Despre cer 285 a 10. 
[58 B 3 1  DK] 

De aceea s-ar putea minuna cineva de pythagorei, fiindcă 
vorbesc doar despre aceste două principii şi anume (ceea 
ce vine la ) d r e a p t a  şi <ceea ce vine la ) s t î n g a, 
dar au lăsat de o parte cele patru regiuni, - şi anume : cerut 
de sus, cel de jos, cel din faţă şi cel dindărăt, deşi acestea 
nu sînt părţi mai puţin însemnate. Este clar deci că polul20u 

invizibil este cel de sus. Iar (făpturile) ce locuiesc a c o 1 o 
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"'l.' află în emisfera de sus şi lîngă cei de la dreapta,  pe cită 
neme noi ne aflăm în emisfera de jos, lîngă cei de la stînga; 
i ocmai contrariul celor afirmate de pythagorei. Căd d 
ne fac să locuim (regiunea de) sus şi în partea dreaptă, 
iar pe cei de acolo ii situează în partea de jos şi la stînga. 

SIMPI,rcrrs [în comentariul la acest }Jasaj ] 
:lH:!. 18]  

.\)a l' ttn l ne informează el însuşi [i. e. Aristotel ] ,  in a do ua 
( ·u.rte a culegerii sale de Opinii pythagoreice, aceştia sp un 
vă există o parte de sus a cerului întreg şi o parte de jos. 
Partea de jos a cerului este la dreapta, cea de sus fiind 
ia stînga, iar noi sîntem în regiunea de sus. (386, 20) Aşa

' !ar, ceea ce vine la dreapta, îu sus şi în faţă căpăta la 
vi denumirea de "bine", iar ceea ce vine in jos şi înapoi 
/.iccau că este răul, precum ne informează însuşi Aristotel 
fr. 200 R] .  

57.  ARISTOTEL, J.fetaph. XII (A) , 7,  1072 b 30. 
�58 B 11 DK] 

l 'ît priveşte pe aceia care socot, precum şi pythagoreii şî. 
:->:x·usippos, că Frumosul cel mai presus şi Binele suprem 
' ' Il există în obîrşia lucrurilor207, întrucît principiile plante
: o r  şi animalelor sînt cauzele, dar Frumosul şi D(.:'siivîrşitnl 
.... ,. ai1ă în cele care derivă din aceste (principii ), d nu-ş;. 
: nrmează o părere corectă (judecind astfel) .  

58 .  ARISTOTEL, Metaph. I (A), 6 ,  987 b. 
1 lcoarece pythagoreii spun că lucrurile existente fiinţează. 

t • rin imitarea (mimesis)  numerelor, Platon \afirmă d\ 
, xistă) prin participare, transformînd doar termenuL 
1 usă problema de a preciza ce ar fi participarea san imila-

1 < ' li Ideilor au lăsat s-o cerceteze îndeobşte altcineva. 

Puncte, linii, plam,ri şi volume 

59. SPEUSIPPOS [citat în Theologumena A rithmeticat· 
1 ' · 84, 10 de Falco. �  

[RAV. 319. Cf. şi 44 A 1 3  DK] 

t'iki 1 este punctul, 2 linia, 3 triunghiul, iar 4 piramida . 
.'\cestea toate sînt cele dintîi, principiile obiectelor individu-
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• 

• • 

• • • 

• • • • 

• • • • • 

• • 

• • 

• • 

• • 

••(n + 1)  
Sus : Numere triunghiulare : ----'--2 
Jos : Numere pătrate : ns 

• • 

• • 

• • 

• • 

a le din aceeaşi clasă, ( . . .  ) şi aceleaşi (elemente) inter
vin şi în geneză208 : căci dintîi vine în ordinea tnărimii 
punctul, în al doilea rînd linia, in al treilea rînd suprafaţa, 
în al patrulea volumul ["solidul" J . 

60. ARISTOTEL, Metaph. XIV (N), 3, 1090 b 5. 

[58 B 24 DK ; 320 RA V. ] 

Unii gînditori, pornind de la observaţia că punctul este 
limita şi extremitatea liniei, aceasta la rîndul ei este limita 
suprafeţei, iar suprafaţa este limita volumului [a corpului 
"solid" ]909, consideră că trebuie să existe "fiinţe" [obiecte 
ale firii] de acest soi. 
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,. - - -

Cele - cinci poliedre regulate (figuri .,cosmice") 
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<:il . ARISTOTEl,, J1ctaph. VII (Z), 2, 1028 b 16. 
· .=;g B 23 DK ; 405 RAV. ] 

Crlii sînt de părere că limitele corpurilor, adică suprafaţa , .. 
linia, punctul şi unitatea - sînt substanţe şi chiar într·-ltl' 
grad mai mare decît corpul sau volumul L" solidul'' ] .  

62. ARISTOTEL, Despre suflet I (A), 4, 409 a 4. 
[321 RAV. ] 

Fiindcă, spun ei, mişcarea unei linii construieşte planul 
cea a punctului face linia, la fel mişcările uniHJ.ţilor vor 
ii linii . Căci punctul este o unitate care are poziţie . 

63. SEXTUS El\IPIR ICUS, .Adversus mathematicos X, 18 1 
[322 R..'\.V. J 

Unii spun că un corp [solid] este construit dint r-un siugm 
punct , iar acest corp, supus unei fluxiuni210, dcsăvîr�eşh. · 
� }]anul, care, la rîndul său, mişcîndu-se în adîncime, generc·a
ză corpul cu extindere tridimensională. Dar acea�tă optiuw 
a pythagoreilor s e  deosebeşte d e  concepţia înaint aşilor 

64. THEO SMYRNA:GUS 97, 17 Hiller . 
c:�24 l<.A V. ] 

A �asea (tetradă ) este a celor care cresc. Sămînţa esb.· 
analogă tJnităţii şi punctului ; creşterea în lungime analog;; . 
d y a d e i  [" doimei"] şi liniei, creşterea în lăţime t r i a  d e  i 
�i planului, creşterea in grosime (adîncime) unui coq. 
solid. 

65. AR ISTOTEL, Metaph. VII (Z) 1 1 ,  1036 b.  
. 'd . 5 8  n 25 DK] 
lnsă de \'Teme ce lucrul acesta pare a fi cu putinţă, doar · 
că nu este limpede în ce cazuri anume, unii cugetăto ri 
sînt nedumeriţi chiar cu privire la cerc şi la triunghi, soco
tind că nu se cuvine să le definim prin linii şi prin con- · 
tinuum, ci trebuie să le considerăm aşa cum se vorbeşte 
despre carnea şi oasele unui om sau despre arama şi piatra . 
unei statui ; ca atare pe toate le reduc la numere, afirmînd . 
dl definiţia liniei rezultă din noţiunea de d o  i. Cît despre 
cei care susţin existenţa Ideilor, unii spun că d y a d a .  
este linia în sine, alţii că se suprapune Ideii de linie, căci 
(în opinia platonicienilor)212 la unele lucruri Ideea se ·  
confundă cu exemplarul concret in care se întruchipează e3'-
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Cele cinci corpuri platoniciene (figuri ,.cosmice") înscrise unul in celălalt. 
Pentagrama şi secţiunea de aur 

(aşa cum se întîmplă cu d y a d a şi cu Ideea d y a d e i) ,  
dar această (suprapunere) nu este valabilă şi pentru linie. 
De aici rezultă că o singură Idee va fi Ideea mai multor 
lucruri, care, în mod vădit, sub raportul speciei, rămîn 
diferite (cum sînt dy a d a  şi Ideea d y a d e i) .  La rezul-
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tatul acesta ajung şi pythagoreii. Mai urmează că putem 
concepe o singură Iclee în sine a celorlalte Idci, ceea ce 
înseamnă că celelalte <înţelesuri) nu fiinţează ca Idei 
şi astfel toate lucrurile vor fi reduse la o singură unitate . 

Astronomic şi mmure stihiale 
l.:ua din vederile de ansamblu ale învăţăturii pythagoreice tlespre 

cer este inclusă de Aristotel în pasajul din cartea I(A). 5 redat la noi 
în fragmentul 23. Acolo se vorbe:t despre simbolul atotcuprinzător . .. dc
�ăvîrşit" al numărului 10 şi se făcea o trimitere la alte pasaje umk 
Stagiritul ar fi expus cu mai DJultă precizie detaliile acestei concepţii. 
În ciuda faptului că s-au pierdut lucrările aristotelicc, cousacmte iu. 
mod �pecial pythagori:;mului, cîte ceva din ansamblul unei doctrine d"' 
natură astronomkă poate fi recon:;tituit din fragmentele care urmcaz>i .  

66. ARISTOTI<�L, Drsjli'e ar Il (B) , 13, 293 a 18. 
[58 ll 37 DK ; 329 RAV. : 

Pe cîtă vreme cea mai mare parte a oamenilor spun că 
(pămîntul) este aşezat in mijlocul Universului ( . . .  ), 
filosofii din Italia, cei uum1ţi pythagorei, susţin teoria 
contrară. Ei spun că în centru ["la mijloc" J este focul. 
iar pămîntul fiind unul dintre aştri face (să ::se perinde> 
ziua şi noaptea prin deplasarea sa circularăm. Mai întoc
mesc (în teoria lor)214 şi alt pămînt, care se află în poziţie 
opusă faţă de al nostrn şi îl numesc "Anti-pămînt", întrucît 
ei nu caută să pună de acord teoriile şi cauzele cu fenome
nele cereşti, ci, mai degrabă, prin raportarea fenomenelm 
1a unele teorii şi opinii ale lor încearcă să le armonizeze 
cosmic, (acordîndu-le cu gîndirea teoretică) . Numeroşi 
alţi (cercetători) nu ar fi totuşi de aceeaşi părere, nevrind 
să dea pămîntului poziţia centrală şi neacordînd crezare 
observării fenomenelor, ci mai de grabă sprijinindu-se 
pe cele deduse din teorii. Căci, aşa cum socotesc ei, se cuvine 
lucrului cel mai preţuit locul cel mai de preţ ; iar focul 
este mai preţios decît pămîntul, la fel cum limita este 
mai preţioasă decît ceea ce se află în poziţie intermediară. 
Or, marginea exterioară ["circumferinţa" ]216 şi centru: 
["mijlocul" ] sînt limite. Judecînd astfel analogic, ei 
consideră că nu pămîntul se află în centrul sferei, ci mai 
degrabă focul. (b) Mai aduc încă pythagoreii şi alt argu-
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ment, dedus din credinţa lor că cel mai de frunte loc al 
intregului Univers se cuvine să fie vegheat. Şi acesta e toc
mai centrul, pe care-I numesc . ,veghea lui Zeus"216, un loc 
'in care se află focul, termenul centru fiind folosit de ei în 
mod absol ut, ca şi cum centrul unei figuri geometrice ar 
fi totodată şi al unui lucru din natură. Totuşi, precum 
se întîmplă şi la vieţuitoare, la care nu este acelaşi mijlocul 
trupului şi centrul vieţii, mai degrabă astfel trebuie să 
-concepem cerul întreg ( - sub raportul ierarhiei părţilor) .  

fi] a. AET II, 29, 4 (D. 360) . 
[58 B 36 DK] 

Unii pythagorei - potrivit cercetării aristotelice şi după 
·cum declară Philippos din Opus217 - arătau că (eclipsa 
de lună) se întîmplă din cauza reflectării luminii şi a inter
punerii unui corp ceresc, acesta fiind o dată pămîntul 
şi altă dată Anti-pămîntul . Dar, dintre cei mai recenţi , 
unii susţin părerea potrivit căreia (fenomenul are loc) 
după cum se propagă focul (din !unit ) : se aprinde puţin 
dte puţin după o anumită rînduială, pînă ce ne dă strălu
cirea de lună plină, iar apoi, în mod analogic , văpaia lui 
se micşorează pînă la conj uncţia (corpurilor cereşti)218

, cînd se stinge cu totul. 

67 b. ARISTOTEL, Despre cer I [  ( B ) ,  13, 293 b 1 5 .  
[58 B 37 a DK] 
Aşadar, despre poziţia pămîntului unii au această părere, 

la fel în legătură cu repaosul sau mişcarea lui. Însit 
nu concep toţi în acelaşi mod fenomeude. Ci (învăţaţii 
aceia), cîţi afirmă că pămîntul este aşezat în centrul 
Universului, susţin că se mişcă în cerc împrejurul centrului 
şi nu numai acesta, dar şi Anti-pămîntul, aşa cum s-a spus 
mai înainte [ cf. şi ARISTOTEL, M eteorol. A, 8345 a 13 J . 

68. AET. III, 1 , 2 (D. 364) . 
[58 B 37 c DK] 

Unii dintre pythagorei au spus că (dîra lăsată de Calea 
Lactee) reprezintă combustia definitivă a unui astru, după 
ce ar fi căzut din aşezarea sa. Iar locul pe unde s-a prăbuşit, 
mistuindu-se într-o mişcare circulară (păstrează dira lui ) 
1n urma unei învăpăieri, precum a fost şi arderea lui 
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Phaeton219• Unii însă mai susţin că pe acolo trecuse tr� 
început cursul soarelui . Alţii mai presupun in sfîrşit d\. 
este o imagine provenită din reflectarea soarelui care-şi 
frînge razele ( . . .  ) de bolta cerească, întocmai ca în ogliu

dă220, aşa cum arată şi curcubeul, prin reflexia luminii 
solare pe norii cereşti .  [Cf. de asemenea fragm. 4 1 ,  10 DK 
din Oinopidcs - cu referirile din Meteorol. A, S, 345 a 13] .  

69. ARISTOTEl,, Despre ce r  II (B), 9, 290 b 12.  
[58 B 35 DK ; 330 H AV.J  

Din toate acestea reiese că teoria după care armonia se 
naşte odată cu mişcările astrelor [prin ceruri]. ]scîndu-se 
sunetele în consonanţă22l, deşi a fost enunţată c:n ingeniozi-· 
tate şi eleganţă, 1111 este adevărată - aşa cum stau lucrurile. 
Dar unora li se pare o necesitate să se produc:� sunetul 
cînd se rotesc atît de mari corpuri cereşti, de vreme ce 
există şi unul al corpurilor din regiunea noastră. care tm 
au mase comparabile şi nici nu se deplasează222 cu o n:p<:·· 
ziciune la fel de mar<:. Cu atît mai mult, rotindu-se cv. 
asemenea iuţeală, soarele şi luna, odată cu celelalte astre, 
atît de numeroase �i atît de mari, este cu neputinţă sft nu 
se işte o rumoare223 de o intensitate neînchipuită. Bizuiu
du-se pe acest raţionament şi socotind că vitezele corpurilor 
cereşti, < deduse) din evaluarea distanţelor (acestora )221 ,. 
se află în aceleaşi raporturi cu intervalele de consonanţă, ei  
spun că se produce uu sunet armonios cînd se rotesc: astrele 
pe orbita lor. Deoarece îns[t li se pare ilogic să nu auzim 
în acelaşi timp tonalităţile armoniei, susţin, pentru a lămuri 
cauza fenomenului , cum că sunetul acesta225 se află în auzui 
nostru de îndată ce ne naştem , astfel încît nn poate ii. 
deosebit de tăcere - fenomenul opus - de vreme ce sune
tele şi tăcerea se di:.;ting între ele numai prin contrastul. 
care le opune. Ca atare, întocmai precum li se pare bron-· 
zarilor, de pe urma deprinderii cu zgomotul de ciocanL:,  
că nu se mai distinge tăcerea, la fel se întîmplă şi cn oamenii . 
[Cf. de asemenea ALI\XA� DROS, Comentariul la J1etafizica 

lui A ristotel (75, 15) ] :  
Aminteşte Aristotel [fr. 202 Rase J în a doua carte "Despre 
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<1piniile filosofilor pythagorei" de ordinea ce domneşte 
in ceruri, pe care � întocmea u elin numere. 
[Referitor la , .ordinea" (taxis) cerească, vezi de asemenea 
teoria lui Eudemos, derivată diu Anaximandros - 12, A, 
19 , DK].  

70. SIMPLICIUS, De caelo 51 1 ,  26. 
[58 B 37 DK ; 331 RAV. ] 

ln centrul Universului spun că este focnl, iar în j urul cen
tr ului se roteşte A n t i-p ă m î n t u 1, fiind el însuşi un 
pămînt şi numindu-se astfel deoarece fiinţează ca ceva 
(}pus acestui pămînt (al nostru) . Iar după Anti-pămînt 
vine pămînt u1 nostru, rotindu-se de asemenea în j urul 
--.:cntrului ; după pămînt vine luna. Căci aşa ne informează. 
însuşi ( Aristotel) în lucrarea sa . , Despre pythagoricieni" 
[A rist. ir. 204 Rase ] .  Pămîntul ,  (arată el) ,  fiind unul 

dintre astre, mişcîndu-se în j urui centrului, face să apară 
ziua şi noaptea, în funcţie de poziţia sa faţă de soare. Iar 
Anti-pămîntul, cum se mişcă în j urul centrului pe urmele 
:tcestui pămînt, nu este văzut de noi, fiindcă se interpune 
mereu vederii noastre massa pămîntului [care-i stă în 
::ale ] . . .  Întemeindu-se aşadar pe raţionamentul că decada 
..este numărnl desăvîrşit au vrut s-aducă pînă la zece numă
rul corpurilor care gravitează în cerc. Astfel, zice filosoful, 
după ce au stabilit că sfera stelelor fixe226 ar fi una singură, 
iar planc:tele ar fi şapte, apoi venind pămîntul nostru, au 
Implinit decada cu Anti-pămî:ntnl227• Aşa a expus însuşi 
Aristotel doctrina pythagoreilor. Dar cei care se ţineau 
in mod mai autentic de învăţăt urile sectei consideră focul, 
s1tuat în mijlocul (întregului Univers) forţa demiurgică 
dătătoare de viaţă, care încălzeşte din centru părţile mai 
reci ale pămîntului. De aceea unii îl numesc "Turnul lui 
Zeus" - aşa cum a consemnat însuşi Aristotel în [cartea : 
" Despre pythagoricieni" - , iar alţii " Veghea lui Zeus", 
::::um spune filosoful în acest pasaj . În sfîrşit, îl mai numesc 
unii "Tronul lui Zeus", aşa cum ne informează alte izvoare. 
Şi mai ziceau că pămîntul este un astru, întwcît trebuie 

socotit şi el un instrument (de producere) a timpului : 
-iiindcă tocmai aceasta este cauza care determină zilele şi 
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nopţile . Face [să răsară ] ziua, fiind luminată regiunea care 
priveşte soarele ; iar noaptea se întinde după cum apare 
conul de umbră ce se desprinde în urma sa228• Iar unii 
pythagorei dădeau munele de Anti-pămînt 1unei229, tot 
aşa cum i se mai spune- pămîntului "cel eteric" .  

Raven, op. cit., p. 259-2Hl,  incercind să confrunte ansamblul măr
turiilor despre Anti-pămint �i llespre focul din centrul Unit•ersului (ca 
noţiune care distoncază cu concepţia geocentrică), reproduce in para
lel fr. 44,7 DK din Philolaos (propriu-zis Aetios II, 7, 7). Acolo se· 
vorbeşte ele un foc, . .  vatra Universului" şi .,Casa lui Zeus", corelath
cu alt foc periferic, in vliluind ca o circumferinţă intregul Univers. Îll 
duda unor păreri diferite (cf. de cx. JJ. Richardson, CQ 20 (1962), p. 
1 19), savantul englez consideră că teoria geocentrică este eea mai veche, 
iar speculaţiilc despre focul Cl'ntral ar aparţine pythagorismulni mai nou. 

7 1 .  ARISTOTEL, Fiz1'ca 1\r (.6.) , 10, 218 a 35-218 b 20. 
[Cf. 58 B 33, DK ] : 

Unii spun că timpul este mişcarea întregului [Uni vers J ,  
alţii c ă  este însăşi sfera. Totuşi timpul fiind partea unei 
mişcări circulare un poate fi considerat [doar J această 
mişcare, căci s-a luat [în considerare ] numai o parte a 
mişcării, de tip circular, nu circumferinţa [întreagă ] în. 
mişcare23 0• Pe deasupra, clacă ar exista mai multe ceruri, 
timpul ar fi mişcarea unuia oarecare dintre acestea (orice 
alegere fiind la fd de bună), astfel încît ar coexista mai 
multe timpuri. Pe de altă parte, celor c1:: au susţinut 
această concepţie li s-a părut că sfera întregului este tim
pul ,  întrucît toate existrl in timp şi în sfer2. intregului ; 
dar această enunţare este prea facilă ca s2.. merite să-i· 
examinăm consecinţele imposibile. 

Ail:T. I, 2 1 ,  1 (D. 3 18) . 
Pythagoras afirmă că timpul este sfera ce cuprinde [Uni
versul] .  

72. EUDEMOS, fr. 5 1 ,  apud Simplicius, Ph:.,vs . 732, 26. 
[58 B 34 DK ; 272 RAV. ] 

Ar putea cineva să stea la îndoială dacă timpul în deve
nirea sa este acelaşi, cum susţin unii sau dacă nu (ar 
fi identic), mai ales atunci cînd s-ar încrede în pythagorei. 
De s-ar nimeri în aşa fel încît să revină [mereu] aceleaşi; 
întîmplări după număr şî eu atunci voi cuvînta din nou 

54 



B) ELEMENTE ALE DOCTRINEI ANONIME 

cu bagheta în mînă pentru voi cei aşezaţi la fel în jurul  
meu -- cum sînteţi acum - şi celelalte vor fi  asemenea ,  
rînduite în acelaşi chip, toate aşa cum se aflrt în preze11t 
şi se va considera cu temei că t i m p u 1 e s t e acela�i . 
Căci mişcarea fiind una singură şi aceeaşi, ceea ce vitk 
mai înainte şi ceea ce vine ulterior, din multele întimpl�Lri 
identice, nu este decît unul şi acelaşi lucru şi există un 
număr al acestora. Toate deci sînt aceleaşi, astfel îndt 
şi tim pul [este identic întru totul cu sine însuşi J .  

Sufletul 
Raven, op. luud. p. 261 - 262, fragmentele 333 - 336, consideră in mod 

intemeiat că teoriile pytbagorice despre suflet nu sint unitare. Drept 
concept cardinal el pune în fruntea diferitelor enuuţuri optica de ma
turitate a discipolilor sedei din secolul V, potrivit căreia .,o anumită 
m o d i f i  c a r e  a n u m e r e  1 o r însemna dreptatea, c u t  a r e  i n
s e m n <1 s u f  1 e t u  1 ş i  r a ţ i u n e  a, cutare prilejul potrivit ş.a.m.d. " '  
(cf. a.'ja-zisul , . rezuwat al doctrinei", prezentat de noi c u  fr. 2 3  (28�) 
şi 333 Rav . . 58 D, 4 J)J{ - respectiv Aristotel. Metaph. I(A), 985 b 23) . 
I,a baza tmei asemenea concepţii numerice stă omologia dintre acordu l 
psihic (o înstrunare lăuntrică) şi modelul matematic al armoniei muzi
cale. St: lasă desluşite şi alte reprezentări pythagorice, mai cnrente, des
pre suflet. 

73. ARISTOTEL, De anima I (A) , 2, 404 a, 16. 
[58 B 40 DK ; 334 RAV.] 

S-ar părea că şi cele transmise prin spusele pythagoreUor 
conţin aceeaşi idee. Căci unii din şcoala lor spuneau L<"L 
sufletul e alcătuit din firele unei pulberi281 împrăştiate 
prin văzduh ; alţii [afirmau] că este ceea ce pune în miş
care [pulberea] .  Vorbeau despre aceste [,,fire" ] deoarece 
se vede neîndoios cum se mişcă neincetat, chiar dacă 
vîntul ar lipsi cu desăvîrşire. 

74 a. ARISTO'fEL, De anima 1 (A), 4, 407 b '27. 
[335 RAV.] 

S-a mai transmis şi altă concepţie despre suflet. Uuii 
spun că este un fel de a r m o n i e [acord al tonalităţilor } : 
căci armonia este un amestec232 şi o potrivire a unor con
trarii, la fel cum şi trupul este alcătuit din contrarii [ c!. 
Philolaos 44 A, 23 DK].  
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74 b. - Politica VIII {B), 5, 1340 b 18. 
i58 B 4 1  DK] 

Din această cauză mulţi înţelepţi spun că sufletul estl' 
.armonie iar alţii că ar fi înzestrat cu armonie. 

74 c. PLATON, Phaidon 85 E-86 A.  
Socrate - Poate că ţi se  înfăţişează ţie adevărul ;  spune-mi în  

<.'e privinţă consideri argumentarea insuficientă ? -Simias ·
În următoarea privinţă anume, răspunse acesta: despre 
-.:muonie233, la fel ca despre liră şi despre corzile ei, ar 
1n1tea cineva să dezvolte acelaşi raţionament, care se potri 
Ye::;te şi sufletului. Cum că şi armonia este ceva încorporat . 
nevihut, preafrumos şi zeiesc într-o liră înstrunată. J)ar 
lira însăşi cu strunele ei sînt corpuri şi aspecte corporak, 
aki:ituiri pămîntene, de o fiinţă cu ceva supus morţii234 • 
s;l presupunem acum că cineva ar sparge lira şi ar tăia 
san ar smulge corzile ( . . .  ) . 

75. ARISTOTEL, De anima l (A) , 3, 407 b 20. 
[58 B 39 DK] 

Iar unii se încumetă numai să spună ce fel de lncrn este 
sufletul, însă nu precizează deloc definiţiile referitoan: 
la trupul care-1 primeşte. Ca şi cum ar fi cu putinţă, 
după miturile pythagoreice23a, ca orice suflet, la întîmplan� . 
să intre în orice trup . 

76*. ARISTOTEL, De sensu 5, 445 a 16. 
[58 B 43 DK] 

Ceea ce spun anumiţi pythagorei nu este intemeiat raţi
onal : susţin anume că unele vieţuitoare se hrănesc doar 
cn mirosuri (cf. Diogenes Laertios IX, 43 şi Democrit 
BS A, 28, 29, DK] , 

Simbolztri şi prescripţii acusmatice 

77. PORPHYRIOS, De vita pythagorica 37. 
[276 RAV. J 

Existau două forme ale învăţăturii lui : un gntp de disci
poE primea numele de . ,matematici", iar celălalt purta 
numele de . ,acusmatici" . . ,:vra:temâticii" erau . aceia.._.c.are 
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î nvăţaseră o expunere amănunţită, pe larg şi cu .prectZle, 
�� cunoştinţelor, "ac];!§Wa,ticii" fiind cei care ascultaseră 
mm_rai preceptek: gruf)afe ·· pe capitole, strînse pe scurt, 
f�tră ej(ptUierea2:�c lor u1ai precisă. 

78. LUI BLICHO�, Protrept?:cul 2 1  [p . 106, 18 Pist . J .  
:fiR C 6 DK ; �75 l�AY. ] 

Acestea să fie regulile [simbolnrile j237 la care trebuie să 
ntgetăm : 
( 1 )  Dacă ai ieşit pentru a merge într-un templu 1uai în tii. 
<• te închini 9i pe drum [între timp] să nu spui şi să 
n n faci nimic din cele obişnuite în viaţa de fiecare zi . 
r_2) În timpul unei călătorii238 nu trebuie să intri într-un 
1 emplu , nici să te închini defel, chiar de te-ai afla in 
trecere prin faţa porţilor. 
(3) S-aduci jertfele şi să te închini desculţ. 
(4) Să te abaţi din largul drumurilor [mari ] şi srt umbli 
j ll� cărări [înguste J .  
( 5 )  Srt te  a bţii de [a mînca] din peştele cu coada neagră. 
Oblata mdanura] ,  căci este privegheat de zei htonieni. 

16) Urmează divinităţile şi stăpîneşte-ţi limba mai înaint,_. 
•le toate [celelalte ] .  
(7) Să te închini venerînd239 vuietul cînd suflă vînturile . 
(8) Să nu zădăreşti focul cu o sabie. 
(9) Îndepărtează de tine orice fel de substanţă acidă. 
( 10) Dă o mînă de ajutor unui om ce încarcă povara�tu 
dar ntt ajuta pe cel care o pune jos. 
( 1 1 ) Cînd te incalţi, leagă mai întîi sandala pe drcptuPu, 
iar la spălarea picioarelor începe cu stîngul. 
( 12) Nu vorbi despre subiecte pythagoreice fără lumit6. 
( 13) Să nu calci peste un jug. 
( 14) Cînd ai plecat de acasă [în călătorie] să nu privc�ti 
înapoi, căci se iau Erinyile lFuriilc J după tim· . 
( 15) Nu urina cu faţa spre soare. 
( 16) Să nu ştergi scaunul cu surcele de pin. 
( 17) Creşte un cocoş, dar nu pentru sacrificii242, căd -: � b.:  
consacrat lunii ş i  soarelui. 
( 18) Să nu te aşezi pe baniţa (de grîne) [choiuix ] .  
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( 1 9} Nu hrăni pe lîngă tine o (pasăre) răpitoare. 

(20) La drum să nu spargi lemne. 
(21) Nu primi rîndunica sub streaşina casei, ca să nu-şi 
facă la tine cuib. 
1:1.2) Să nu porţi inel .  
(23) Nu grava pe un inel portretul unui zeu. 
(24) Să ntt te uiţi în oglindă la lumina opaiţului. 

(25) Nu te arăta neîncrezător faţă de vreo minune zeiască 
�an cînd c vorba despre hotărîrile divine. 
{26) Nu te lăsa cuprins de o veselie nestăpînită. 

{27) În timpul unui sacrificiu să nu-ţi tai unghiilem. 
(28) Să nu-ţi dai dreapta oricui prea uşor. 
(:1.9) Cînd te scoli din pat strînge aşternutul şi nel!�zl�Şte 
locul [în care ai stat întins ] . 

(��O) Nu mînca inimă de animal2u. 
(31)  Nu mînca [de asemenea]  creier. 
(32) Scuipă deasupra firelor tunse din părul tău şi peste 
1·fnnăşiţele unghiilor tale tăiate. 

(33) Srt nu mănînci plătică. 
(34) Nu lăsa în cenuşă vreo urmă întipărită de oală. 
(35) Nu te apropia pentru împreunare ele o femeie carl' 
poartă vreo podoabă de aur .  
(36) Să  preţuieşti mai mult haina ş i  tribuna oratorului,  · 

mai degrabă decît haina şi simbria de trei oboli245• 
(37) �Să te abţii de la grăunţele de bob. 
(38) Sădeşte floarea de nalbă, dar fereşte-te s-o mănînci. 
(39) Abţine-te de a mînca din carnea făpturilor vii. 

Alte simboluri la Iamblichos, V.P. 109, 152 - 156, Diog. I,aerl. VIII. 
1 7 - - 19 ; Hippol.. Ref. VI. 25 - 27. 

Celelalte informaţii referitoare la .,simbolnri" pylha.goreice ne ara
t;,, in m'J·\ diferenţiat, cum erau interpretate aceste pre.>eripţii nt:rnno
�<'nc fie ca semne simbolice, fie ca interdicţii. 

S-a încercat astfel, de-a lungul primelor secole de vieţuire a comu
nităţilor sectei, să se obţină cristalizOiea unui cod al invăţăturilor ne
�,�rise, interpretate pe baza reconsiderării unor superstiţii popnlare. la 
<::trc se adăugau unele reguli mai elevate. alcătn!nd laolaltă un tipar 
,tJ �estnrilor din comportamentul de fiecare zi, prin care adepţii se pu
t�,m recunoaşte între ei (sensul de bază. cel mai răspinrlit, al terme
nului symbolon = semn de recunoaştere) . 
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79. IAMB LICHOS, De vita pythagorica 18(82-86). 
[58 C 4 DKj 

Filosofia sectei acusmaticilor este alcătuită din acusmate 
[" preceptc de ascultare" ] nedemonstrabile şi în afara 

unui logos [fără discursivitate ]2�6, învăţîndu-i pe oameni 
cum că astfel trebuie să acţioneze şi arătîndu-le de ase
menea celelalte, cîte se păstrau din spusa lui. Pe acestea 
încearcă să le respecte întocmai ca pe nişte credinţe divine, 
înşişi (adepţii ) prefăcîndu-se că n-au venit de la ei spusele 
şi trebuie rostite astfel, considerînd înadins că din rindurile 
lor se poartă cu cea mai înaltă cuminţenie numai aceia 
care au �tiut să ţină cele mai multe acusmate. Deci toate 
cele care se cheamă "învăţăturile de ascultare" [akusmata ] 
se împart in trei specii : unele tîlcuiesc ce este [un anumit 
semn]2u, altele ce este mai presus, altele ce trebuie să faci 
sau să nu faci. Deci se includ între acelea care te învaţă 
"ce este" , pildele de acest fel : ce sînt Insulele Fericiţilor ? 
�Tîlcul ] : Soarele şi luna. Ce este oracolul din Delfi ? Tetrak
tvs-ul, cel care înseamnă tocmai armonie, în care se află 
Şi Siren�k�18• �\poi, dintre cele care sînt mai presus avem 
tîlcuri de idul acesta : care ar fi lucrul cel mai drept ? 
Să oficiezi un ritual de jertfire. Cca mai înaltă înţelep
ciune ? Nu mărul şi în al doilea rînd cel care a dat nume 
lucrurilor.  Dar cea mai iscusită înţelcpciune2411 de la noi ? 
:Medicina. Cd mai frumos lucru ? Armonia. Cel mai pute·mic 
lucru ? Chibzuinţa [gnomc ; .  Cd mai bun ? Fericirea [el�ai
munia ] .  Car� ar fi s pusa c�a mai adevărată ? Că oameni 
sînt ticăloşi .  Din această canză susţin că el însuşi [Pytha
goras ] lăudase pe Hippodamos, poetul din Salamina [sau 
din Samos 1!'0, care făcuse următoarele vcrsuri : 

O, divinităţ-i de unde sînteţi? C l ! lll de-aţi ajuns asemenea 
făpturi? 

Oameni, voi de unde sînteţi ) cum aţi ajuns aşa de răi? 

Aceste a sint acusmatele şi cam de acest gen este învăţă
tura lor . Căci fiecare din exemplele de acest fel semnifică 
ce este mai presus şi această înţelepciune se identifică 
întocmai cu sofia celor şapte înţelepţi251• Căci şi aceia nu 
cautau c..: este binele, ci doar care ar fi cel mai presus 
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[bine: ] ; la fel nu [se întrebau ] ce este d.ificult:>.t�.:a, ci se 
intrebau : care ar îi lucrul cel mai dificil ? [Răspuns J 
. , Cunoaşterea de sine" şi nu se întrebau ce ins<:amnă u u  
lucru lesnicios, ci anume : care a r  f i  cel mai lesni L·ios ? "SfL 
recurgi la deprindere"252• O înţelepciune de clcest fd 
urmau si acusmatele iniătisate. Căci asemenl!a cuvint< · 
<levenise�ă cele dintîi spu's� [atribuite] lui Pythagoras. 
Cît priveşte acele acusmate referitoare la ce t rebuie sfL 
faci si ce nu trebuie făcut, ele se înfătisează în fe:inl acesta. 
De pildă "trebuie să faci copii", fiindcă trebuie să laşi 
după tine slujitori ai divinităţii. Sau : "trebuie să te în
calţi mai întîi cu dreptul " .  Sau : nn se ca<le să u mbli 
pe drumuri băttLte de norod, nici să te speli cu :<pa di n ·· 
tr-un vas de lustraţii sa-ct sr1 te scalzi în baia publică. Căci 
iu  toate aceste împrejurări nu se ştie neîndoios dacă cei 
care se folosesc in comun �de apă sau de drumuri ] păs
trează curăţenie. .  (84) lată 7i alte acusmate. Să nu ajuţi 
pe unul care dcscarci'i povara . Fiindcă nu trebuie să fii 
tu cauza lipsei de trudă, ci se cade să pui umărul pentru 
a încărca povara253• Să nu te apropii de o femeie ca!'(• 
·poartr1 aur, pentru a face copii cu ea. Să nu vorbeşti Enă 
l muinf1231 •  S-aduci zeilor libaţii [vărsînd prinosul ] in dreptul 
toartei vasului , pentru a fi de bun augur şi ca să nu s . .  · 
bea din aceeasi margine . Să nu porti chinul zdtătii ; I l 
semnat pe in�l. ca să nu s e  pîngărească ;  căci e;te un 
odor vencrabil255, care trebuie păstrat în casă. i'Ju trebnil· 
să-ţi prigoneşti cumva soţia, căci este rugătoare [sacră] ; de 
aceea o aducem de la vatra căminului şi este lnată cu 
dreapta256• De asemenea, să nu jertfeşti cocoşul alb, căci 
este rugător, consacrat I,unii ; de aceea tocmai vesteşte· 
ora257• (85) Şi să nu dai nici un sfat care nn ar fi doar 
spre binele celui sfătuit ; căci este sacră sfătnirea. Sînt 
bune trudele, iar plăcerile de orice fel sînt un r ău. Căci 
trebu ie să fie mustraţi [pedepsiţi ] cei care vin pentru 
pedeapsă25s. Desculţ trebuie s-aduci jertfă şi să 'J: apropii 
de cele sfinte. Nu trebuie să te întorci din 'lrnm cînd 
mergi la templu, fiindcă nu se cuvine să faci elin zeitat.'· 
o îndeletnicire lăturalnică. Este bine să sfîrşeşti ca unul 
ce rabdă, primind rănile în faţă, iar dacă vei iD.<..:e altf<:l 
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<soarta) îţi va fi potrivnică. Sufletul omului nu intră în 
acele vieţuitoare dintre care, după datină, se aduc jertfele. 
De aceea le este îngăduit să mănînce doar din carnea 
unor animale de jertfă ( (acelora ) cărora li se cuvine să 
mănînce [carne ]),  dar să nu guste carnea nici unui alt 
animal. Aşa sînt [lăsate ] unele acusmate. Iar cele care 
au o cuprindere mai mare se referă la sacrificii : ocaziile 
în care trebuie făcute şi toate celelalte [ . . .  ]259• Se mai 
1 eferă la strămutarea [sufletelor ] din această lume şi la 
ingropăciune - cum trebuie să te îngropi. (86) La unele 
precepte se adaugă din ce cauză trebuie (să procedezi 
într-un anumit fel) . Aşa de pildă : că trebuie să faci copii, 
ca să la�i in locul tău un alt slujitor al zeului. Dar pentru 
anumite precepte nu se mai dă uici o explicaţie. Şi unele 
tălmăciri adăugate vor da impresia că se contopesc îndată 
cu fapta ; altele ţintesc mai departe, aşa cum se întîmplă 
cu interdicţia de a frînge pîinea, stipulată fiindcă n-ar 
fi de folos pentru j udecata din Hades260• Iar tălmăcirile 
adăugate pentru a se obţine un sens verosimil261 în legă
tură cu asemeuea precepte nu sînt pythagoreice, ci repre
zi ntă sotismele unora care iac speculaţii din afară262 şi 
� ncearcă să adauge o explicaţie apropiată de adevăr, cum 
ar fi cea referitoare la interdicţia formulată chiar acum 
! in cele de mai sus ] : de ce nu trebuie să frîngem pîinea. 

Căci unii mai spun şi asţfel : a fost lăsată interdicţia fiindcă 
·.:el care auună oamenii nu trebuie să "împră�tie" aduna
rea. Deoarece, în vechime , după obiceiul barbar, toţi to
varăşii (unei confrerii )263 se adunau în j urul unei singure 
piini. Iar alţii pretind că nu trebuie să facă un asemenea 
gest prevestitor cel care la î nceput frînge pîinea şi o 
Jărîmiţează împreunţ1 cu c;:;ilalţi. Iar dintre figurile solide 
Pythagora:> considera că cea mai frumoasă este s f e r a,  
dintre suprafeţele (plane) c e r c u  1. Şi bătrîneţea poate 
li asemuită cu cele care se află in scădere ; dimpotrivă, 
tinereţea şi creşterea sînt acelaşi lucru. Sănătatea înseamnă 
păstrarea formei, boala distrugerea ei. Despre sare zicea 
că trebuie pusă pe masă, pentru a ne aminti de ce este 
drept ; fiindcă sarea conservă tot ceea ce primeşte şi ia 
n aştere din cele mai curate [elemente ] : soarele şi marea. 
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(36) Alexandros afirmă că toate acestea le-a găsit el în 
Comentariile pythagoreice, cele care urmează (mai departe > 
după ele, fiind aflate de Aristotel. 

80. PORPHYRIOS, V. P. 41 .  
(58 C 2 DK] 

Rostea unele învi�ţături într-o formă figurat-simbolică 
şi mistică1M, iar pe acestea le-a consemnat pe larg Aristotel 
[fr. 196 Rose ] .  De pildă, faptul că marea o numea lacrimă 

şi constelaţia Urselor - "mîinile Rheei", iar Pleiadele 
se numeau "lira muzelor", planetele "cîinii Persephonei". 
sunetul iscat de lovirel,l bronzului era un glas al unuia 
dintre daimoni, închis în aramă. 

AELIAN. , V a1'ia Historia IV, 17.  Zicea că cel mai sfînt 
[lucru, dintre plante] este frunza de nalbă. Iar dintre 
toate numărul este cel mai înţelept lucru ; în al doilea 
rînd cel care a pus nume lucrurilor. Iar despre cutrem ur. 
stabilind obîrşia [fenomenelor ] ,  obişnuia să spună că nu 
este altceva decît o intilnire a celor care tocmai au murit ; 
apoi că irisul [din alcătuirea ] ochiului este lumina soarc
lui2116 şi răsunetul care se repercutează în urechi de mai 
multe ori este un glas al (daimon-ilor) mai puternic. 

81 .  ARISTOTEL, Analiticele posterioare II (B) , I l , 94 b 33. 
[58 C 1 0  K] 

Şi dacă tună ; [aceasta se întîmplă], precum zic pytha
goreii, pentru a fi semn de ameninţare celor din Tartar, 
ca să se infricoşeze. 

82. ARISTOTEL, Tratat despre economie I (A), 4, 1344 a 8. 
[57 C 5 DK) 

Mai întîi deci sînt legile referitoare la soţie - şi anume 
[principiul ] de a nu-i face nedreptate, căci astfel nici 
bărbatul nu va fi nedreptăţit el însuşi. Acest [principiu ] 
îl arată şi legea statornicită îndeobşte, precum afirmă 
pythagoreii : "ca o rugătoare, cum este cea condusă 
[in mod solemn] de la vatră=11•, cît mai puţin trebuie 
nedreptăţită (soţia)". 
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Secta şi membrii e2. Regula disciplinei 

ln cele ce urmează regrupăm cîteva date semnificative, unele cu :-im
pla indicare a contextului, pentru a scoate în evidenţă elementele con
stitutive ale tradiţiei pythagoreice. Din păcate nu ştim care din aceste 
informaţii se referă la organizarea veche, autentică, a ., sectei" şi in:>uşi 
fondatorul rămîne o figură enigmatică, înconjurată de taina pe care 
a impus-o el însuşi adepţilor prin regula tăcerii. Multe din izvoarele 
citate sau reproduse aici sînt tardive. AŞa cum reiese din fragmentele 
tradiţiei doxografice despre viaţa lui Pythagoras (cf. fr. 1 - 16),  secta 
se constituie la un moment dat in grupare politică, de tip aristocratic, 
organizată pe baza unor idealuri comunitare - confreria de la Crotona-, 
practica străduindu-se mereu să dea viaţă conceptului central, de ordi
ne pămîntească modelată după cea cosmică, prin armonie prestabilită 
( et�-kosmia şi haNnO'IIia) . 

Se fnstituie astfel o convieţuire cu caracter U.e ritualism religios .  Nu 
putem şti ce fel de practici se recomandau dar. pe cît se pare, avem 
de-a face cu o religiozitate mai abstractă : apropierea divinului ca e
�ţă Ură nume. 

83. nuTARCH., Viaţa lui Num a cap . VIII. 
De pc urma acestora mai ales [adică in urma inter

venţiei taumaturgice şi acţiunii miraculoase ] căpătaseră 
prestigiu inţelepciunea şi cultura bărbatului , cunoscut 
ca unul care îl frecventase pe Pythagoras. Şi la el, aşa 
cum se intimpla cu filosofia pentru acesta din urmă, 
în organizarea vieţii politice287 o parte importantă o alcă
tuiau practicile de apropiere a divinului288 şi de frecventare 

a sa. 

Aşa cum reiese şi din episodul Kylon. vezi fr. 16, se face o selec
ţie riguroasă a ucenicilor consideraţi demni să înceapă stadiul de ascul
tare�, Termenul . , a  fi Ia ascultare", pentru ucenicie, va fi preluat de or
dinele monastice creştine, la fel cum practicile de iniţiere ale creştinis
mului, liturghia, catehezele şi agapa neofiţilor conţin o serie de momen
te inspirate de pythagorism (intuiţia lui Isidore Uvy rAmine, în multe 
privinţe, corectă).  

84. AULUS GELLIUS, Nopţile attice l, 9, 2. 
(1) Iată care erau, după cum ni s-au transmis, ordinea şi 

procedura lui Pythagoras - iar apoi a . ,familiei" adepţilor 
care urmează după el289, - în ceea ce priveşte normele 
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d<� prumrc şi de instruire a discipolilor. (2) Chiar de la 
înct:put tiuerii care veneau să înv4e erau examinaţi după 
fi:�ionomic210• Acest cuvînt vrea să spună că erau cercetate 
firea şi caracterul oamenilor, încercîndu-se să se stabilească 
însi.tşirile intelectuale după expresia şi trăsăturile feţei, 
ca şi după ţinuta şi înfăţişarea corpului în întregime. 
(3) Cel care era cercetat de el şi găsit apt, era primit 
de indată la învăţătură şi i se prescria un anumit timp 
de tăcere. Nu se fixa la toţi acelaşi num1!.r de zile, ci 
fiecare îşi avea timpul său, stabilit după capacitatea sa 
prc.-;upusă. (4) Cel ce tăcea asculta cele ce spuneau alţii 
şi n-avea voie să întrebe dacă nu le înţelegea suficient 
şi nici să comenteze ceea ce auzise. 'l'impul de tăcere nu 
du�· a  la nimeni mai puţin de doi ani. Cei ce se găseau 
pe <'!cest parcurs de tăcere şi ascultare se numeau akustikoi 
[" auditori" ] .  (5) D upă ce învăţaseră lucrurile cele mai 

grele - tăcerea şi ascultarea - şi începeau să devină 
ent diţi în acest fd de tăcere care se num�a ex:::fLuiHor: 
[ck/z,:myt!âa]271, abia atunci aveau voie să vorbească, să 

întrebe, să scrie ce auziseră şi să-şi spună părerile lor. 
(G; În această fază ei se numeau mathematid (;.t.oclh]i.L!X't"tX.o(), 
dr:.-sigur de la disciplinde pe care începuseră să le înveţe 
şi să le mediteze. Căci vechii greci înţelegeau prin mate
matici geometria, muzica şi celelalte discipline s uperioare. 
(/) De aici, împodobiţi cu aceste discipline ale ştiinţei, 
tn�.::�au mai departe la cercetarea alcătuirii Universului 
şi <1 principiilor naturii şi atunci se numeau în sfîrşit 
fizicieni (? ucrLxo() 272. ( 12) Dar nu trebuie să trecem nici 
peste faptul că toţi cei ce erau primiţi în şcoala pytha
goreică puneau în comun tot avutul personal şi toţi banii 
şi formau o societate indisolubilă�73, aşa cum a fost la 
noi acea veche tovărăşie care se numea în dreptul roman 
cr(!o non cit o, "moştenire în indiviziune" . 

�.:::;b.  LUIBL., V.P. cap. 1 5  .· (64) . 

Socotind că pentru făptura omenească primul loc îl 
ocupă educarea simţurilor, mai ales dacă cineva vede 
fig;1r� şi întruchipări frumoase şi ascultă de asemenea 
ritmuri 9i armonH frumoase, el a instituit mai întîi o 

64 



B} ELEML'J iE ALE DOCTRINEI ,\NONIME 

educaţie prin muzică, folosindu-se de anumite ritmnri 
şi melodii, din care ia  naştere armonia resurse-lor sufle
teşti . 

[Ca operaţie prelimiuară, de ce1·cetare a candidatulu i .  : u  
cap. 17 din Iamblichos s e  arată că maestrul cu1egea infv:: 
maţii despre atitudinea "tînărului" faţă de prieten [ şi 
părinţi şi d<'spre "frecn'ntările" sale ("unde zăbovc�1 cu 
mai multă plăcere", "cu cine î mpărţea bucuria şi svfe
rinţele") . Totodată se aprofunda c·xamenul direct al subi.(�c
tului, , .contE·mplînd idul în care izbucnea în hohote de 
rîs nelalocul lor, tăcerea şi flecăreala inoportună" . U rmcază 
celebrul pasaj despre f i z i o g n o m o n i c ă, cu n�ulte 
locuri paralele la Porphyrios (V .P . ,  p. 23, 15, 20) , Hirro
lytos (Rtjutativncs 1 ,  2, 5) , Proclos (Conmunt. -in .1:  1b . ,  
p. 94, 1 1 ) .  De aceea Ori gencs (Philos . ,  p. 6-9) îi atribuie 
lui Pythagoras inw:nţia ştii nţei care citqte în trăsătv-i le 
feţei : jiziognomonica . Cf. de asemenea Lucian (Vit. A uct . ��) 
şi expresia lui .\puldus, De .11 agia, p. 48, 13 : "Non '

· 
x 

omni Jigno debet 1\'!ercurius exsculpi" ("Mercur, zeul i l i :
ţiaţilor, nu trebuie scul ptat din orice fel de kmn")j .  

86b. IAMB L.,  V.P. ,  cap . 17 (7 1 - 72) . 
Se mai examina de asemenea faţa şi mersul ;;i intn ,tg:l 

mişcare a trupului . Aşadar, cercetin du-le fizionomia c u  
acele crih:rii de cunoaştere ale naturii, (Pythagoras) 
scotea la iveală senine le manifeste ale unor deprint1,· J  i 
nevăzute din sufletul omenesc. Şi lX' oricine 1-ar fi supus 
unui asemenea examen,  ordona (membrilor ) să-1 sqJ:·:_t
vegheze timp de trei ani, pentru a don: di [prin dalli
masie] cum se comportă ca i niţiat �i adept sîrgaincios al 
invăţăturii. 

!n timpul tăcerii [siope] de c i n c i  ?. r: i (după unii autori) . ul'e
nicul urma să-şi dovedească tăria trebuind să-şi .,stăpînească liu : L•a" 
şi să păstreze secretul. !n cadrul acestei perioade stadiul prel iminar cie 
doi ani era totuşi mni dur : eventual fusese inYentat pentru a justifica 
celebrele probe fizice, cunoscute din majoritatea riturilor tle iniţiere, 
in mai toate comunităţile tribale, marcînd, printre altele, includere:t in 
neam de ex. circu mcizia -, intr-o categorie <1e Yirstă, în clasa r:: 7 k>i
nicilor sau a meşteşugarilor-adolescenţi (de ex. la greci cureţ:i. de 
la kouros, " adolescent, flăcău"). De acolo referirea din Inmbl. , c:'[" W 

65 



ARITHMO-MAGICUL ŞI ARMONIA. PYTHAGORAS 

(Mli la , .pmoele" (basa1toi) cele mai variate care urmăreau să in.frin
gii .. lipsa <le stăpînire şl aviditatea <le polleSiuue, proprii naturii ome
neşti .. , folosindtt-se "corecţille şi tăicturi!e executate cu focul şi fierul" 
pe c.1re uu ., rău", iuapt, nu era in stare să le suporte. Aceste încercări 
alcătuiau preliminariile procesului mai indelung de coartic1�lare a făptu
rii cu o nouă disciplină ; de acolo termenul peda,tan sau metartan, citat 
de izvoare (Diog. Laert. VIII, 20, IambL, Porph.).  Faza următoare, a 
i n i t i e r i i d e  c i n c i a 11 i, asociază păstrarea secretului (ekhemythill, 
virb:.ea dobîndită de cei care ţineau regula tăcerii) cu .. a.�cultarea" pre
ceptelor rle bază. De aici, de la condiţia de ascultare (gr. akouein). 
includerea iu cla�a de acusmatici, asimilaţ i ucenicilor uuor mysterii 
(Iamhl. ,  loc. cit.). a celor care tenninaseră un adevărat noviciat, aşa cum 
arată Hierocle� (Comm�ntarium in A ureum Carmen, cap. XXXVI). Acest 
ultim autor subîmparte noviciatul în două categorii : .,incepătorii", 
oi ă.n:<>;<o:�o� (ca şi �c6<p u-ro�) la inceputul iniţierii, iar la sfîrşit , .desă
vir�;ţii" (o( nAd% propriu-zis im"ţiaţii) . O practică (sau cndificare 
ante�tic� ?) _ lncer.cr: să (�e� dimensiur�ea �lll;U� a�evăr Jtrăit . t:rmeni�or 
de-;tm:lţt s a <levtna clastct �atru once tntţtere mtr-oJdoctrma. La m
ct·pu t .  acnsmaticii . , prnfani" (bebetoi) nu au voie s1i-l vad<t pe maestru 
. ,h! .Jara" (gr. exo) sp:�.ţiului de unde se aude glasul. Deci sînt ezo
tu,,- i. L:1 capătul catchczei vor fi admişi să-! V11uă, vor pătrunde tnă
ull!:-" (gr. ,:so), cle\·eniw.l astfel esoterici. Cu aceasta stadiul iniţierii de
sro \."irşite s-a încheiat şi urmează convieţuirea îu doctrină (syn-diatribe),  
în •· lasa matltematicilor, care, în afară de învăţarea simbolurilor. se ocu
pa!; <lesigur şi cu cercetările de geometrie, muzică, astronomie. parti
dp.:.l la ritnri. jertfe, posturi şi pnrificări. 

După depunerea .fu.rămîntului (cf . fr. 36) şi trecerea unei perioade 
a th -:erii in a..�cultare, acusmaticii promovaţi erau declaraţi aidemones, 
oam. -11i cu .,sfială", cuviinţă. Această însuşire dobîndită de cei care ştiu 
s1i p:,,;tn::r.e taiua corespunde mai biue formaţiei care nu renunţă la un 
fOi,,; raţional, simpla iniţiere pasivă, dincolo ne vălul esoterismului, fi
in•\ mai degrabă o teologizare ulterioară. Tot după j urămînt, in urma 
pnm;.>ţiei, se face împărţirea bunurilor materiale. 

::-.7 a. DIOG J,AERT. VII, 10. 
După informaţiile lui Timaios, el, cd dintîi, a spus 

că ., ,prietenii au toate lucrurile în comun" şi că. prietenia 
în�,�amnă "egalitate" ; într-adevăr discipolii lui puneau tot 
ct.: ;:•eau laolaltă. (VIII) De asemenea timp de cinci ani păs
tra�' tăcerea, ascultîndu-i numai învăţăturile, fără să-I vadă 
pt:: Pythagoras , pînă ce erau supuşi unui examen. Din acel 
moment erau primiţi în casa lui şi era îngăduit să-1 v adă. 

s; b.  rAlf.B LrcHos, v.P. 17 (72) . 
Dnpă acestea, celor care se apropiaseră le poruncea o 

tăt:.re de cinci ani, punindu-i la încercare, să vadă cum 
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se domină (cea mai grea din deprinderile de a te dou� : na 
fiind stăpinirea limbii, asa cum ni se arată si de către ;:ei 
care an codificat miste;iile) . În această vr�me, cele c;re 
aparţin iiccăruia - şi anume averile - se puneau i n  
comun, încredinţate unor discipoli desemnaţi pentru ase
menea menire, numiţi înadins politicii, ci iiind econom1·i 
şi legiuitorii274 • Dacă cineva nu se " desăvîrşea", invăţî nd 
cu gn.:u şi nen:spectind doctrina prezentat ă sub ! ormă de 
dogme, arătînd că nu se putea stăpîni cu ocazia tutu ror 
încercărilor, "murea" pentru sectă. I se făcea chiar o 
stelă sau nn mormint şi i se înapoiau bunurile. Totoda t ă  
încd a solidaritatea cu ceilalţi fraţi care nu-l mai r;:cu
no!ftea n în uici un ft:l275• 

Term inologia �i subîmpărţirea gradelor din cele două clase varia:<."• 
probabil în urma sincretismului Cit alte comunităţi (orfice. baccla�:;,, 
ale cultelor din Orient ş.a . m . d . ) .  Ucenicii acusmatici se mai numr· a r.t 
pythagurişti (;-;u00<yor;ta60<!), ei fiind zdoţii rloctrinei (cf. Porphyrios, V. P. 
37, Iambl. 8 1 ) .  

Comentatorul anonim a l  1�ibliutecii lui  Photius (249, 4:l8, B, � 1 �i 
tUm.) nuanţeD.ză următorii termeni : 

( 1 )  pylhagol·ici(eni), - Il u 6ay9pt>:oo - .. •lbl'i]J<>li <lirecţi" :d l u i  Pytluq.;o
ras ; 

(2) pyll1agorei, - TiuOay•:ptot - elevii ;>ccstora, " urma�ii " · ; 
(3) pythagorişti, -· Jl u6o:yopL<:r 6o:l - cei care se str1iduiese �� i m ite ' i"ţa 

şi  doctrina c u  virtuţile pythagoreice, trăind î n  aiara seetc·i �l· Xoteri-:·i).  
Acelaşi compliator cunoaşte o triplă subîmpărţire a esoterkilor : (A, .•. , 
basticii sau evla,·ioşii care se dedidi unei contemplări de natură religi
oasă ; (B) politicii ; (C) malr:maticii. Dincolo de regula tăcerii sau a .o;c
cretului, corelată cu transmiterea prin tradiţie orală a învăţăturilor m aes
truhd pe care le-a rostit el însuşi (ao-:o� l!'t'"' - , în varianti"t la tiu ii. ma 
gister dixit}, asemenea diviziuni demonstrează existenţa unei specia!izi<ri 
pentru diferitele tipuri de activitate : practici ritnale mai clezvoltatc, 
probleme de geometrie, ştiiuţe aplicate, astronomie, n:mzică, arlminb
traţie, politică şi legi.�aţie. Astfel apăruser:l . ,legi" (nom<>i) . conseznna tc 

şi in scris sub forma ,. recomuudărilor de ţinut minte" ( Pytlwgorica hy
pomnnnata), consultate de Alexandru Polyllistor şi de Aristotel (cf. Diog. 
Lam. VIII, 24 şi 36). Bineînţeles, au fost considerate curînd o ema
naţie divină (Porphyrios 20), pentru a nu fi puse la. îndoială. Referitor 
la caracterul dogmatic al învăţăturilor s-au păstrat mărturii d intre cele 

mai diverse. 

88. 1.2 1CBRO, De nat ura deurmn I, 5.  
Dacă pythagoreii făceau vreo afirmaţie intr-o discuţi ,  , 
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o r '  O l' cîte ori unul din ei întreba de ce stau lucrurile 
as� : · · 1 ,  i S·� răspundea de obicei: "E 1 î n s u  ş i  a spus-o"276• 
F : î n s u ş i era Pythagoras. Atîta putere avea opinia 
st ; � ; �ilitrt dinainte, încît autoritatea spuselor prevala277, 
L\ri1 tcm�iul unui raţionament [cf. Valerius .Maximus 
VI I I, 15 ; Diog. Laert. VIII, 46 ; Suda s.v. Il u6ocy6pocc; ; 
CL ment, Stromat. II, 369] .  

SC'in.d·m',l jJytha.gorismului în două linii de adepţi 

p,,_..,:te curînd avea să se producă însă o scindare în două mari 
oricutăr!, ac?tsmatici şi matematici, datorată faptului că printre cei 
r1 in nrm(t u grupare mai evaluată cercetc'lză l�gile !taturii. l\f.�mbrii ei 

- '' ;' ' cum arati! fu 90- primeau denumirea de physikoi (,.fizicieni"), fiind 
hc-1' .:aţi In nwd ' firesc să divulge cunoştinţele b. scris şi să le trateze 
înt: -" m,l:Iieră " naturist1l", destul de aproape de spiritul primelor în
,-:-. : >turi ale maestrului, mai înainte ca şcoala sa comunitar:\ să fi ajuns 
< • c:•:ctr, (C(>Ipnl ei 

'
<Je doctrin(t dezvoltînd a-�·� ca Hiem.< logos . .. discurs 

''" c : : : " ) .  Odată cu uceste d ifercnţicri se rleschirle nu capitol 11011 în evo
hţh pythag:wis:nului şi el trebuie tratat aşa cum o cere un isbtism 
�·.,::ru ; l atur:t g<:c>:uetric!t şi medicina se de?:v-oltă tot mai mult Hrl ne
�!ij :uca •mor aspecte sp:!cahtive, în ti:np ce l atura mi:>tic-acusmatică 
ti!.td? sp!\.� n·)i tc·.JJ06izi"'tri pe �"1re le r.!procl ucem m.'li (lep:1..rt�. 

89. L\:\lll LICHOS, V.P. 18 (8 1 ) .  
� i  astL·l se constit uia, după tradiţie, su:::c;siuuea lui Pytha
goras, Ţ>otrivit celor două orientări'm. Insă potrivit unei 
alte orientări cxistan donă specii de iilosoJ'ie. Căci eran 
două categorii (d·� adepţi) care s� îndeletnicC"au cn do:::trina 
ei : unii acusmatici, iar ceilalţi matematicii. Dintre aceştia 
f.toţi ] acusmaticii erau recunoscuţi ca pythagorei de cătr\:o 
c.x:ilalţi, însă ei nu-i recunoşteau pc matematici279, nici 
nu admitean că ar fi a lui Pythagoras doctrina lor, consi
derînd tocmai dimpotrivă că i-ar aparţine lui Hippasos. 
Cit despre Hippasos unii spnn că era din Crotona, iar 
alţii din Metapont. 
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1 Am tradus literal textul. , .A se naşte intruna din non" e,.,tc o ex
presie care presupune fiinţa cu un suflet identic, nepieritor, sortit să 
intre - potrivit cadrului conceptual de aici - in vieţuitoare diferite, ca
re, odată ce cunosc limanul existenţei, pregătesc făpturii o <nouă) naş
tere pămînteană. Aceasta este palingeneza, "re-naştere" şi fenomen rei
terat al devenirii ciclice, menţionată de istoric în fraza următoare. 

1 La Empedocles, fr. 1 15 ciclul durează 300 de anotimpuri ; l a  Platon, 
in Phaid;-os 248 E .�e ajunge la cifra mai convenţională de 10 000 de 
ani. De fapt acum trebuie spus că analogia cu religia yechilor egipteni 
nu poate fi împinsă atît de departe. 

3 Deşi atribuie religiei străvechilor egipteni prioritatea în ceea ce pri
veşte doctrina despre metempsil10ză, istoricul se grăbeşte să adauge că 
•�a devenise un fel de valoare de întrebuinţare pentru greci. Desigur, 
pythagoreii (şi în orice caz orficii) propovăduiau unele învăţături despre 
j;J.stiţia retributivă după moarte (vezi de ex. chiar Odiseea XI, fresca 
."tamnaţilor. cu motivul orfic al chinlU"ilor infernale, reluat şi de Pîndar 
in Ol. II). Pentru Herodot o doctrină iniţiatică atit de veche nu poate 
f i  decît de obîrşie egipteană, revelată esoteric. Grecii .,dinainte" (mai 
arhaici in raport cu istoricul) par să fie aici C a d m o s, legendarul cti
tor de civilizaţie teban, venit din Asia Mică, şi M e 1 a m p u s, iniţia
tor profetic (cf. Istorii II, 49). Prin răspîndirea credinţei .,mai tîrziu''  
se inţelege probabil propagarea de către orfici şi  pytbagorei, pe care 
istoricul i-a putut cunoaşte foarte bine în Magna Graecia (Sudul 
Italiei), unde venea în contact cu ei şi de aceea nu vroia să încal
<"e porunca secretului, apărată cu străşnicie de iniţia ţii secrete lor, car<� 
uneori puteau deveni răzbunători (vezi şi cap. Simboluri, p. 56-62) . 
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• Termeuttl din text, ta hira, . ,cele sacre", slujbe, {nu se referă 

neilp:i.rat la tetuple, ci la ritualuri şi ceretnonii. 

• Pasajul a suscitllt numeroase discuţii, intrucit manuscrisele hero
doteice din familiile A ,  B nu conţin referirea la practicile bacckice (proprii 
unur cnlte iniţiatice ale lui Dionysos din Tracia şi celor din reghmea 
italk:i). Unele manuscrise au lecţiunea " cele [după unii comentatori 

;;-
r e s c r i e  r i ]  orfice sau bacchice". Exista probabil efectiv o potrivi

re - san chiar o concordanţă absolută - în ceea ce priveşte interzicerea veş

mintelor de lînă pentru ritualuri la cele patru categorii de culte sau doc

trine semnalate aici de istoric, dar obîrşia egipteană a prescripţiei rămi
�i - en tDtul discutabilă (eL M. Timpanaro Cardini a. 1. şi W. K. C .  

Guthrie, Orpheus a.nd Greek Religion, Cambridge, 1952) . Este sing1;r-; 
d� cind Herodot se referă b "secla" pytkagoreilor - cea mai veche men
ţiune dintre mărturiile �directe literare. 

• Textul spune "nu este sfint" - deci contravine unor codificări de cult 
care stab ilean normele sacralităţii şi ale curăţeniei rituale (vezi şi I.. 
Moulinier, Le pur el l 'imţ>ur dans la pensee des Grecs,�Paris, 1952). Lina 
era interzisă la pythagorci deoarece provenea de pe trupul nnor vieţu

itoare. Am redat prin misterii termenul grecesc orgia, ,. practici rituale 

şi credinţe iniţiatice".  

� Am tradus astfel accepţillnea pe crtre o capăt1i îu context kieros 

logos, "cuvintul sacru" (după Timpanaro Carclini o " prescripţie litlligi
c�") .  Aici termenul se referă la o anumiti\ recomandare din D iscursul 
sacru (penlm conţinutul acestuia vezi mai departe u. 120 - 122). Din 

ambele mărturii herodoteice se vede că istoricul ia faptele greceşti clrept 

termen de comparaţie pentru cele egiptene şi nu invers. Dar şi în alte 

pasaje din cartea a II-a face să derive ritllti sau credinţe ale grecilor 

din religia cgipteană (comp. II, cap. 42, 144, 156). 

• Unele manuscrise (cu excepţia celui Sancroftian, de la Oxford, rep
rezentînd o tradiţie recentA) ne dau forma I:i>.f.lo �l<;, S a  1 m o x i s. 
În capitolul acesta, din cartea consacrată sciţilor lşi popoarelor înveci

nate, istoricnl redă în continuare datele cu privire la creuinţa în nemu
rire a geţilor, cea mai semnificativă insuşire a religiei lor (IV, cap. 94 
incip.) .  

• Înţeleptul este prezentat deci ca ionian, difuzindu-şi doctrina mai 

Intii in ii19ula Samos. Povestea unui stagiu petrecut de Zalmoxis pe 
lîngă Pythagoras, cu prilejul unei captivităţi, urmărea, pe clt se pare, 
o hutobilare a credinţelor pythagoreice care ar fi inspirat doctrina refor-
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mat.orului religiei getice. De fapt, întntcît, aşa cum constată şi Herodot 
1a sf!rşitul capitolului, se inttOrpnne şi un anacronism, cultul lui Zalmo
xis fiind aut,.rior lui Pythagoras, relaţia poate fi exact inversă. 

' o  Fragm,,nte!,• 3 - 7  cuprin<l elemente din cea mai veche tracliţic bio
-,:;mfică utiliut:.ilr, pentru a stabili cronologia rclath·ă a '·ieţii lni rytha
;.;oras, înseam:J.btea doctrinei sale şi primele reprezentări globale pe care 
«i le făceau c·outemporanii despre locul acestei pc�rsu1w.litiiţi în cnltu
r" epocii tl:= apog.-u a Eladci clasic-arhaice, receptivă faţă de gindi
••·a ştiinţifit-;-, iuglol.ată in l>a-idP.ia ( .. educaţia") m•.dtilaterală. Prima măr
turie ·- c,, şi \Itele - provine din cartea a VIII-a rezervată de Diogenes 
J,aertios, iukgml , lui Pytlngora.-� şi doctrinei sale. Fragmentul 3 face o 
referire la fib"• .. fnl peripatetiebn A r i  s t o x e n o s  din Tarent - sec. IV 
i.e.n., cuu•;s,::<t ritruician şi ca atare propagator al dr>ctrinelor muzica
le pythag.•rc·ic�t. În calitate de biograf al filosofilor a scris lucrări enco
miastice, •c:< �'iaţa pythagoreicd şi despre adepţii maestrului din Sa

:mos. De :u:olo pmvine infornt;1ţia lui  Diogene,; (v. şi P. \Vehrli, Die 
Schule de; A n,;:oxenos, IIdt 2 :  A risto.rcnos, R ase!, 1 945) . 

" Iniţier"" filosofului de către o preoteasă din Delfi pune de la in
ceput figura s;t sub auspiciile religiei apollinice (vezi mai departe fr. 

7, mi!.rturia din Aelianus) . Diogenes va repeta aceea.�i trimitere în VIII. 

2 1 .  Pentru :tnaliza surselor. cf. :\. Del:tttc. l.rr. vie de Pythagore de Dio
t;e·ne Laerc:. Bruxelles, 1 922. Într-un pasaj elin Porphyrios, Viaţa l�i 
Pythagoras 4 1 .  preoteasa delfiC:, se numeşte Aristocleea. 

Fmgme>'!tui 4 provine dintr-un eseu de coloratură sofistică al reto
rului Isocrates, compus in jurul anului 390, ca un fel de elogiu 
.al ch·ilizaţiei de?.voltat polemic, drept răspuns la calomniile unui alt 
literat, carc-1 denigra {pe regele mitic al egiptenilor Busiris (prezentat 
şi de legenda lui Herakles ca un monarh ostil străinilor şi antropofag) .  

12 Textul spune ,,atît restul f i l o s o f i e i  cit şi . . . " Aici cuvintul 
filo-sofia înseamnă, ca şi în Herodot I, cap. 30, . .  rivna pentru înţelep
·�iunt!". 

1" Raţionamentul poartă intru citva şi amprenta concepţiilor isocra
tice. Importantă este aici atestarea faimei (gr. eudoxia) de care se bucu
Ta Pythagoras ca filosof al pletăţii regăsite in practicarea jertfelor şi 
a ceremoniilor. De aceea, chiar dacii iniţierea în Egipt poate fi  indo
ielnică, nevoia pythagorismului de a se prevala de religiozitatea egip
tenilor {popor cu cele mai conservatoare practici in acest domenin) . 
Jlune în lumină. unele afinităţi spirituale snbliniate de la început lle 
.adepţii sectei. 
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1& Inculcarea unor precepte morale se filcea în mod pub/ ic, li deprin

dea deci pe tineri cu această emulaţie deschisă, preferab:J:; deprinucrii 

de a-şi duce viaţa în atmosfera patriarhală din oikos, domeniul famili-· 

al (oikeia, ,. cele ale casei" - epitetul din te�t) . Noua filosofie pythago-· 
reicU. pare să fie una dintre primele care cultivii un invă'ţ<i!llint publi<:_ 

1s Aluzie la celebra deprindere a discipolilor de a-şi st.lpîni vorh:c 

(celebra EXE:!L u 6Eet, vezi mai departe fr. 84 -87 b) . ., Tăcere� ue aur" re
comandată de pythagorism devenise aşadar celebră din cele mai vechi 
timpuri. Totodată autorul nostru se gindeşte la tăcerea rituală prescri$" 

iniţiaţilor şi - în general - participanţilor la misterii. în ;,cest caz e;l 
mai caracterizează de asemenea ,.sfiala" şi ,.cuminţenia" acl<:pţ!lor sectei. 

18 Titlul unui dialog neidentificat al retorului-sofist Alkidamas din 

Hlea. doctrinar al culturii din secolul IV î.e.n., <:<Jlltempc•ran cu Iso 
r:rat<!. Aşa cum rezultă şi din mărturia următoare, (aristotelică}, în opera 

fa figurau consideraţii despre faima învilţ(ttmilor pythagorek<c şi pres

tigiul fondatorului ,.sectei". 

17 Întreaga formulare conţine un anacronism. 

1 8  în text ry um o ;\ oy!:.:, deci ,.fiziologie" - în sens etimol• ·gic : ,.şti . .  

inţa naturii". Bineînţeles, este vorba de o influenţă formativ:, nu de .-, 

filiaţie directă. Dealtfel verbul grec utilizat - .reloo - desemnează imi

taţia ca rivalitate zeloasă între urmaş sau discipol şi un model clasic 

pe care acest " zelator" se străduieşte cu rivnă să-1 in treacă. 

1e Aită referire la sofistul menţionat mai sus (vezi nota 1 6), confir
mînd existenţa nnei surse de aceeaşi natură pe care au folosit-o atit. 

Diogenes dt şi Aristotel. 

20 În text figurează cuvintul blasphemos, aplicat invectivelor lui Ar
chilochos c are, potrivit tradiţiei, ar fi impins la disperaxe şi chiar la 
sinncidere personajele .,defăimate" de invectivele sale. 

21 ÎUy/iţatul Thrasylos din Mendes fusese astrologul 1rupăratului Tibc�

riu, în sec. I e.n. S-a ocupat de 1rupărţirea operei lui Democrit, gm
pînd scrierile în tetralogii. După unii filologi catalogul acesta de titluri 

ale operelor lui Democrit cuprindea şi falsuri tardive, printre care s-ar 
ii strecurat tratatul intitulat Pythagoras (vezi nota din Diels-Kranz. 

voi. II, capitolul Democrit, L c. şi cea din ediţia Timpanaro Cardini, 

p. 28-29). 

n Deslgur, era nn anacronism flagrant, întrucit maturitatea lni De

mocrit se situează în a doua jumătate a sec. al V-lea i.e.n. 
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n Acest G!aukos se rlistingea prinb·e contemporanii mai tineri ai lni 
l lemocrit ea specialist în domeHiul metricii (al versificaţiei) şi al mmr.icii. 
' . , "' Duri.,;,' compatriot a!' filosofului; a -scris- la· .sfîrşitul s�c�lul;l(rv··î.�-.u� 
Anale sami-:ne, zăbovind şi asupra personalităţilor celchre aic insulei. 

'!ă Nul!ta.i in nce:.,t i z vor (mărturie inJirectă) apare nnincle nnui fiu 
al fii.osof!.!lai. 

oe Dan!l. ·,•r;t pro�>ahil u n  disc de bronz, un(k putea•.\ ii gt"avate şi 
:iormulele •.mora diatre raporbrilc proporţionale (v.  uot:t. următo are) , 
htOl altă ct< inscripţia (_,epir;n.ma") în care descopcritorul se omagia pe 

a1 În gn�·:eştc ao9!a:t, ., !nţdepciuni", descoperiri ale iscm;i.nţei, , . arte" 
- tertneHL,; referindu-se probabil l a  raporturile de medietate muzicală 
şi la prop . .  �l oi in general (v. wai dqwrte fr. 45) . După cum arată Diel;, 
(DK vuj_ : , 58, p. 445, uota 2), a(;eastă poveste a epigmmei votiv;, 
relatat il. • i� ! .-;toricul Duris din Samos, păstrea;o:(t amintirea unei rival i
·Uiţi între .-;u,··-�esorii maestrnlui. Într:u:ît Pythagoras el însuşi de:,cope
rise. potrivi� tradiţiei, numai priucipiul celor trei raporturi sau mcdie
Utţi propnrţinnale r.1e b>t7.ă -- nritmetică, geometrică şi armonicil (ve�i 
Hipprrso�. p. 139 - 1 40), d iscipolii �<ăi din generaţiile nrmitoare (printr,; 
eei mai J"< .. •e,:nţi numărîru.ht-se J[yt.ntides, Ettfrnnor şi �imos) :ldlî.ngarft 

.1;Lc 7UJ.•ll! nporturi. Si.mos revendica, potrivit ipotezci lui Diels, inven-
b a - c  

�.ia ultim(•i ::1edietr.ţi (de tipul - = --- , - cf. :1\l. Th!lpanaro Cur-
- c a - b - 1 

<lini. o. c . .  v"l. II, p. 437, nota a. 1.) .  Aceasta fusese , .publicată" 
:le el - l!Ş.l cwn reiese elin restul miirtUl'iei - ' probabil datorită faptu
lui c� ave« unele aplicaţii utile în muzică. Din acel moment Sîmos de
vine obiectul invidiei camarazilor s:ii::de breaslă, care ar fi născocit aceas
tă f:dsă epigramă, atribuind .,multe" din raporturile ., !nţelepte" de 
mai sus, adâugatc celor fundamentale, lui Arimnestos, un fiu (ipotetic) 
al bi I>ythagoras. 

•• Tradncem astfel termenul kanon, din original (aici cu valoare teh
nică) . La fel ca A. Pasquinelli (versiunea din seria de clasici publicată 
L! Einaudi, în 1 958, p. 69), credem că formula monocordului a putut 
fi amplificată. Simos o publica.�e in această elaborare nouă, ca şi cum 
�i-ar fi ,.însnşit-o", după ce adăugase ultimul raport de medietate pro: 
porţională. Pentrn monocord, v. figura, p. 149. 

2'' Deznodămîntul povestîrii anecdotice f.reflectă indignarea lui Simos, 
<:are ar fi înlăturat din textul inscripţiei (vezi supra nota 26) formula 
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ultimei medietăţi proporţionale, atribuită în mod abuziv de antorii fabn
lui tot lui Arimnestos. 

ao Unul din reformatorii poeziei corale culte, originar <lin Himem. 
(în Sicilia) , vezi p. 132, vol. I, partea 1 .  .Maturitatea sa se situeazi:i la 
:if"hşitul sec. VI î.e.n. Deci şi acest frate al poetului preceuă cn o ge1wraţio: 
i7ril-ea lui Pytbagoras. Contextul m5rturiei noastre mai ndangă - in 
afară de Thales - şi numele unui oarecare Hippias, pentrn a ne confir .. 
ma împrejurarea fundamentală că studiile de geometric <ltveniseră o 
t�adiţie încă de la începutul sec. VI î.e.n., cu citeva dectnii mai înainte 
de propagarea învăţămîntului pytbagoric. Vezi p. 150. 

31 In text eleuthet'os paideia, "libera educaţie". Tannery �i Timpanaro 
Cardini înţeleg prin această formulare un ,.învăţămînt liher'' de orice 
considerente practice limitate, cum erau interesele proprietarilor fund
ari şi ale comercianţilor care au stimulat de fapt ivirea geometriei ca 
geodezie şi reprezentare a �măsurilor (geo-mett'ein însemna iniţial .,a măsu
ra ··pi�nt�l" .-un -fel-d;"'t;-�m�trle):""'' Da:!' a.,a�m� reiese din -·ev;>lu': 
ţT:" ulterioară a conceptului _. de paideia, cele două cuvinte din textul 
nostru întăresc ideea de ansamblu : geometria dezvoltată de Pythagoras 
sub forma cercetării teoretice fundamentale devine temelia tmei educaţii 
umaniste liberale, in care o ştiinţă-pilot se străduieşte � :1 precizeze h 
tot pasul situaţia individului in Kosmos, modelindu-1 ca om liber. ce. 
vederi elevate. 

•• In manuscrise această frază, de o mare importanţă pentru stabi
lirea descoperirilor care au încununat activitatea filosofului, ne dă mar 
întîi forma <iA6y<olv (se. :-tptxyf.LOCT<olv), care s-ar referi la numerele iraţionale 
(totalitatea numerelor fracţionare neperiodice) . Unii editori an considerat . 
nepotrivită atribuirea unei asemenea descoperiri lui Pythagoras şi an. 
emendat textul sub forma analogon : teoria proporţiilor (Diels-Kranz). 
Dar această investigaţie, destul de complexă, ţine in egală măsură de 
preocupările de natură muzicală ale şcolii. Aici se potriveşte mai bine: 
menţiunea cercetărilor pur matematice în domeniul numerelor iraţionale. 
asociate cu cele care se referă la figut'ile cosmice, adică problema con
strucţiei celor cinci poliedre regulate care pot fi inscrise in sferă (cf. 
M. Timpanaro Cardini, nota a. l., p. 30-31 şi capitolul Hippasos, fr. 
4). Se numeau cosmice, deoarece simbolul geometric al sferei sugera per
fecţiunea intregului kosmos (v. şi figura, p. 49). 

sa Este vorba despre teoria contrariilor sau a principiilor opuse diu. 
care ar fi alcătuit Universul. 
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34 l�ormularea exactă din manuscrise , - "Alkmaion era. in privinţ;>. 
virstei cam din vremea cind Pythagora.'> îmbătrînise" - a fost intregitii 
cu . adjectivul :;;;�;;-�.tînăr", -pentru a M>d';;."'"';itt'sens ;;ti�ăc'rlt;;r :- Penlrt! 
Pythagoras ��--din· antichitate ·-�-propun�;-"ci�tări" diferite:"- u-;;.a'· le�a 
maturitatea lui Pythagoras de sincronismul cu domnia lui Polycrates din 
&mos (olit.'ipi�da' �· 62-;)"7 d�ci 532/28.' ĂŞ; ��ies�; de�-����{ din, Cle:t: 
··-, 

. 
• 

.
. 
.: 

• � •;.:."_ • 

. 

.. -· ,._.. V". "'c. .  " ·-...% __ .le .: -�!llr."··� 

Stl'omaf. I, 354 P ;� 346 P ;  Cicero, Tuse. I. 38 şi IV, 2 ;  Aulus Gellin!' 
XVII, 21.  Se proptmc chiar o maturitate mai} timpurie : in olimpiada 
a 60-a, între 540-536 î.c.n. Acest reper ni se pare o limită mai verosi .. 
;;uă (Diogen�s' Laerti� viii;' 45) .' Dacă._se<;;dmite. dtU�t;··:;;�ţUp�op;:;,�3 
de Diogenes - cam 75 de anr' -, naşterea filosofului trebuie situată 
prin 571 - 70...-;;;:utare-;· �a mi Itatia�'prin 499, . �o�e� 'p;"la·-�;;,iji;"'cu( p�i� 
mului deceniu al secolului V i.e.n. Cealaltă datare, propus[L printre alţii 
de Eratosthenes, impinge naşterea intr-o perioadă şi mai timpurie ��l;�i;I 
606{5 (cf. Diog: Laert. VIII, 45 ; "  Pa�anias VI: i4'.::_'''iz ; Ia�bii�h(7;, 
V. P. 1 1  şi 19). !n asemenea condiţii maturitatea cade prin 538 î.c.u. 
Oricum anul naşterii nu poate fî deplasat dincolo de 620, întrucît trebuie 
să' ţinem seama atit de sincronismul cu tiranul Polycrates, cît şi de eveni
Ittente din Graecia l'rlagna, cum ar fi distrugerea cetăţii Sybaris, in 5 10 

i.e.n. Maturitatea tirzie a filosofului nu poate fi înlpinsă mult după 540, 
chiar dacă se consideră că domnia lui Polycrates a început încă din 630, 
iar Pythagoras a părăsit patria sa puţin după înscăunarea tiranului. 

ss Mai inainte, Apollonios (emdit colecţionar de paradoxuri de prin 
secolul II i.e.n.) citase alte personaje celebre pentru .. minunile" sou 
isprăvile taumaturgice) pe care le infăptui�eră. Pentru Epin1enides cre· 
tannl şi Pherekydes, vezi capitolele respective (vol . 1, partea ! ,  p. 7'!., 
79). A r i  s t e  a s  din Prokonesos trece drept un poet c\·asi!(·gcndar •lin 
sec. VI, despre care povesteşte Herodot in IV, 1 3. 

ae Dapă cum reiese din această referinţă, provenită în primul rînd diu 
Aristotel. filosoful din Samos a început prin a se ocupa mai întîi de 
teoria numerelor. Pentru minunile de magician ale hti Pherekydes, vezi 
capitolul respectiv, fr. A 1 (DK). Iniţierea lui Pythagorus în acest 
domeniu este a.testată de epigrama funerară citată de Diog. Laertios 
(I. 1 19) şi concordă cu raporturile pe care le-ar fi întreţinut pythagoris
mul cu Orientul semitic, pentru a extrage unele cunoştinţe din bogatul 
esoterism astrologic oriental. 

17 Oraşul din Sudul Italiei, unde se va strămuta filosoful, avea an 
port cu o radă celebră. 
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"" Prin <1<-crul srnt de -viziuuar. Pythagoras simte c:, lHtVa, ueşi va sosi 
făr� nid o �lric{tciltm: . va. pmta un cadavru : trupul �:uui nm care nu 
.-.-a putllt salva (in coutr:tst Ctt soarta iucărcătnrii) . 

3• c,•.u\oni"- : cetate din Cnhbrla, pe litoralnl !>1ării Iouiene. Ursoaica 

alb:i trebu 'c: ,;il. fi fost W1 animal miraculos, legat de credinţ.a în nemurire 

prin metempsihoză (cf. Rhys-Carpenter, l.l.fytlws, Folklale and S·Jgcr , ." 
tlu- Homel'ic Eţ;ics, Berkeley, 1946). 

• o  Adică Aristotel, in lucrarea sa Despre pythagorei, !lin care Apoll < >
ui< •s )i-a extras aceste informaţii. 

"' Se redii textual un citat din studiul aristotelic (ved supra).  E t r n 
r i a (in text Tyrrhenia) dese1nnează prin sinecdocă re:.tul Italiei (s�m 
în orice Ca<!: regiunea ei centrală şi insulele�din dreptul coastelo:r, în 
.-.pr•;:.iţie cn omdul peninsulei, ocupat de coloniile greceşti) . 

<> Aluzie la r1'tscoala cetăţii îa1potriva conducerii pyth ag•,reice, rel :tbF• 
il" fragmentul 1 6. 

4" Fonnulă de S;�lnt a gTccilor (xoct�e). Gh�nl este al fh·.- ialni K as.t 
{re cnrge în dre-pt!!! :'vfetapont-ulni) : o divinitate primordial ă  (cum e�:t 
ele pildtL şi Acheloos-nl din Thessalia) . 

04 După indicaţia dată de un scoliast al lui Lucian "pe coaps?- r]rcapt :i. 
:� lui Pythagoras eta întipărit Phoibos Apolion" - cu alte cuvint" : 
prin această strălucire aurie iradia harul apollinic al întregii sale făp� ·ni 
(cf . .'\.. Delatte, La vie ă,! Pytltagore de Dioglme Laercc, Tiruxelles, 1 ff�·::. 
p. 1 7 1) .  Alte variaţii pe aceeaşi temă sînt citate de Dietrich ,  în Nchia, 
J.eipzig-Berlin, 1 9 1 3, p. 38 şi urm. 

�5 Apollon Hyperbozeauul era veuerat la Dclfi îa hmile Je iarn�. 
46 Făptura fi!osofnlui, aşa cum reiese şi din tnărturia următo :1:re, ocupă 

un loc intermediar intre daimoni şi zei (couf. important:! monografie a 
l tti M. Detieune, La nolion de Daimon dans le pythagori.sme an.cien, Paris, 
l S33, - în special partea a III-a, cap. I :  ,.L'ambignite de Ia notion 
de IICI(irJ.«lV et sa valenr d'interml!diaire", p. 131 şi urm. 

47 Celebru monarh al unei dinastii frigiene. Cel dintîi "'care a purtat 
acest nume, tatăl primului Midas, domneşte intr-un trecut indepărt:'lt, 

mitologic. 

•• Datele acestea eran dezvoltate probabil de Aristotel in două scrieri : 
Obiecţii referitoare la pythagorei şi Despre pythagorei (cf. Diog. J,aert. V. 25) . 
Statutul de făptură intermediar! nu este specific numai tanmaturgului 
capabil să apară în mai multe locnri sau să-şi aminteascrt rei.ncamlrile. 
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Aceeaşi condiţie era proprie fondatoru.lui sectei, în calitatea sa de media

tor între om şi divinitate (cf. Detierme, op. cit., p. 132 - 13Î). 

-·.:s•Hippobotos : autor · ''al unni catalog al filosofilor - sec. I e.n. 
Go Adică dintr-o familie de obîrşie italică vezi şi nota 41, b mărturiile 

rtnterioare (din Apollonios) . 

"1 Ded fenieian. 

62 Din nou un episod al biografiei cvasilegenclare, urmărind să stn.bi
l""sdi, prin conexiuni raţional j ustificate, o adeYăratil ereditate spirituală 

c are 1-ar fi legat pc filosoful nostru ele maestrul si'm fenician. Pentru1Phere
kydes, v. voi. 1, partea I, p. 79. 

63 Atestarea primului eveniment cu relevanţă istorică din biografia 

filosofului : este martorul ascensiunii lui Polycrates, tiran luminat al 
insulei Samos între 532 - 523 î.e.n. (sincronism foarte important pentru 

a stabili începutul matnrit1iţii lui Pythagoras, vezi supra nota 34). Ceea 

ce nu spune mrcrturia noastrli, extrasă din lucrarea lui Aristoxenos�. (cu 

tendinţă de idealizare laudativă) trebuie citit în subtext . Filosoful nu 

este; doar ostil " despoţiei". Noul regim favoriza ele fapt prtturile mijlocii 

�i pe cele "de jos" şi îngrădea considerabil drepturile aristocraţiei. Deşi 
l'ythagoras promova o atitudine ascetică şi temperată, ideologi :1 sa refor

matoare presupune, aşa cum vom vedea, o guveman.: înţeleaptă a intelec
t,mlilo:r cu privilegii aristocratice. De areea nn putea să r�t hde "concu

renţa" lni Polycrates : domnia unui singur 5tăpîn sprijinit ln !nod tacit 

<le mase. 

54 Dupli cum rei•�se din enumerarea·"-numelor r·de autori, tradiţia refe

ritoare la viaţa lui Pythagoras - inclt1.�iv ciclurile reincarnărilor sale -

"ra păstrată aproape Ură întrerupere, cu adaosnri tot mai Lmtezist". 

Primele două nume citate aici făceau parte probabil (lin şr.oala pythagoreici''t 

medie : Hubulides ca interpret al simbolurilor sectei ( \·ezi cap. Simboluri 
;:i prescripţii) şi Androkydes, aproape necun.oscut. A:ristoxenos reprezinti:i,  
aşa cum s-a văzut, o sinteză din sec . IV a doctrinelor ritmico-muzicale, 

iar Hippobotos (v. n. 49) este doar un biograf, aşa cum era probabil 
Neanthes "cel tînăr", istoric obscur din epoca greco-romană, cind se 
fixase probabil compntul esoteric al ciclurilor de reincamări, în funcţie 

de virsta eroică (vezi şi I. Levy, Recherches sur les sources de la Ugendc 

de Pythagore, Paris, 1926). 

•• Am redat intocmai termenul tehnic din text: "re-naştere " ciclică de 

tipul palingenezei. Implică o religie naturistii, în care invierea naturii a 
sugerat posibilitatea învierii sufletului - propriu-zis revenirea lui în făp-
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tura unei fiinţe vii, prin migraţia de tipul metempsilwzoi sau prin reincar
llatea în trttpnl unui om (ceea ce, pe bnnă dreptate, un savant numeşte 
metensomato::ă. intrucit soma-trupul, deşi este diferit, ajută la regăsirea 
o;'Î păstrarea identităţii unei persoane individuale) . Un ciclu al reincarnărilor 

c !nrează, p< •trivit esoterismului, 2 16  ani, deoarece aceasti:i cifră înseamnă 
riclicarea !a cub a numărului 6 (v. nota următoare) . După un prim ciclu 
<le 2 1 6  ani, care inclnde o serie nedeterminată de vieţi, sufletul est� 
rrcgcuerat, printr-o palingeneză care-i dă senzaţia că şi-a regiisit identi: 
"':atc: perfectă, de nou-născut, şi incepe un nou ciclu de vieţi care durează 
:! I t>  ani. 

•• Se dă astfel explicaţia celor două cicluri, de 216 ani. Cubul numă.ru.lui. 

:;-:;,"� devine simbolul de psihogonie, " [re ]generare ele suflete", din două 
me�ive. Pe de o parte există o interpretare mistică a ridicării la pntere 
în t::-o.diţia pythagoreică. Noţiunea de cub psihogonic este definită î u  
Nicomachos din Gerasa, sec. I I  e.n. (E!a<1yc.�y� «pdl!L�·nx� II. 17, 7 ,  p .  1 J 1 
Iloche). Cuburile numerelor terminate în 1, 5, 6 se numeau solide sferice, 
.:\eoarece numerele rezultate din ridicarea la putere aveau aceleaşi termi

tî'�ţii · (la fel ca pătratele lor, numite circulare) . Deci, numărul 2 1 6, cub 
:! 'lui 6, avea o natură sferică, perfectl'l şi putea simboliza o renaştere, mai 
ales intrucit şi baza şase închidea in sine virtnţile de număr perfect, 

1 l 1 TI!J,e,o<;, curu reiese " diu formula următoare : 6 = - · 6 + - · 6 + -
· 6 = . 

6 3 2 

= 1 + 2 + 3. Despre · acest raţionament v. K. Praech.ter, "Hermes", 
4o ( 19 1 1 ) ,  p. 407 şi urm., citat de Timpanaro Cardini, o. l . ,  p. 39. Al 
fkrllea .. motiv pentru care •.se deschidea un ciclu nou odată cn epuizarea 
tluratei de 2 1 6  ani ţine de interpretarea magică dată cubului ca un z a r, 
pe feţele căruia sint gravate cifrele de la 1 la 6. Dacă. se iau la rind 
feţele, după ce ies la iveală diferitele numere, ajungem la cifra ma:rimâ 
6, al cărui opus este totdeauna (pe zarurile ,.corecte") faţeta cu cifra 1 ,  

adică "poziţia iniţială" sau inceputul unei rotaţii noi. 

67 Euphorbos (Euforb) este numele unui erou din tradiţia epici:i şi al unei 

figuri legendare din misteriile orfice. Ulterior, devine un daimon-msdiator, 

asimilat cu Apollon-Pythagoras, poate şi din cauza credinţei intr-un pa
tron al celor care posteau şi luau hrană vegetarianll cu virtuţi supranatu
rale : Eu-phorbos, de la <ptp�ea6"''• ,.a paşte, a se hrăni" (cf. Karl Kerenyi. 
Pythagoras und Orpheus, Amsterdam, 1 940) . Aici se face aluzie la un erou 
din ciclul troian. 

n Sincronisme destul de vagi. Pentru epoca lui Polycrates, vezi nota 
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:53. La curtea lui a trăit o vreme poetnl lirk ionian Anacreon. PJosoful 

Xenofan era în schimb mai vîrstnic. lUatu.ritatea sa fiind situată între 

540-536. 
Potrivit calculelor date In ansamblul raţionamcntelor din această mărturie. 
pentru a se fix:a}maturitatea lui Pythagoras se stabileşte o durată de 
514 ani în care se includ cele două cicluri de reincarnări (2 1 6  + 2 1 6) .  

1a care se va adăuga o durată convenţională de 82 d e  ani ai vieţii 
personajului istoric Pythagoras (vezi mai departe nota 62) . Acest interval 

'(2 16  + 216 + 82) = 514 se scade !lin annl 1 052. !lata ră?.boiului troi;m. 

Astfel 1052 - 514 = 538. anul matniităţii lui Pythagoras. Detaliile cal

culelor an fost reconstituite de Corssen şi J,aqueur. pe baza emendării 

1ecţiunilor din manuscrise (cf. Diels-Kranr-. p. 99. nota la I J .  25 şi urm. 
cu bibliografia problemei). 

•• Adică Marsilia, întemeiată !le unii coloni foceeni prin 600 î.e.n . •  

după ce fusese subjugată Ionia de medo-perşi. 
80 Una din variantele biografiei lui Pythagoras lega deci şederea sa 

5n Egipt de invazia din vremea regelui Cambyses al medo-perşilor (528-

521). ale cărui armate 1-ar fi făcut prizonier, întrerupînd iniţierea sa pe 
lîngă preoţii egipteni, :menţionată şi in mărturiile fragmentelor 4 şi 9. 

Dar sincronismul acesta nn se mai potriveşte cu cel dinainte. 

81 Se mai subînţelege că a fost dus in Babilon=ca prizonier al per
>jilor. Deşi informaţia e fantezistii, putem presupune�că potrivit acestei 

versiuni biografice filosoful îşi recapătă libertatea dt1pă moartea lui 

Cambyses. 

u Potrivit calculelor înfăţişate in nota 58, deduse din raportarea 

dclurilor la una din datele ·propuse ''pentru războiul Troiei : annl 1052, 
reper pentru viaţa eroului Euphorbos din legendele troiene (vezi nota 

57). Se cobora cu trei generaţii data convenţională, stabilită pentru răz
boiul troian de Eratosthenes : 1 184. Toate aceste fantezii cronologice sint 
inspirate de obsesia ciclului de reincarnare, prezentă şi în alte izvoare 

(vezi de ex. Diog. Laert. VIII, 14 care dă o perioadii de 207 ani, cifră 

em.endată de filosofi). 
ea Aceastii miirturie provine de la Herakleides din Pont, filosof neopla

tonic (vezi nota 1 9  la Thales), fascinat de esoterism, minuţios in ceea 

�e priveşte genealogia legendară a înţeleptullli - asociat aici şi cu Hermes, 

zeul cu puteri asupra tiirimulni subpămlntean (deci hton.ianii), insoţi

t�r al sufletelor (·�uxod��o;), in<licat ca strămoş indepărtat al eroului 

reincarnărilor. 
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"" Sursa biografică utilizată aici dă un lanţ de reincarnări cu vengi 
mai numeroase decît versiunea preceuentă. Ajungem astfel la Euphorbos, 
personajul tiin războiul troian (vezi nota 57). Il răneşte Menelau şi îi smulge 
cu această ocazie scutuL pe care il va recunoaşte fosta victimă într-o 
altă existenţă. Acest avatar al frigianului Euphorbos (altă ipostază a lui 
Pythagoras) , devine cel mai cunoscut element al mitului reincarnărUor 
sale - vezi de ex. Horaţiu, Ode I, 28, 1 0  şi mai ales Ovidiu, J;Jetamorfoze 

XV, v. 161 : , .Panthoides Euphorbus eram" . . . In mărturia noastrl'> 
.�e spune ,.rănit" şi nu , .ucis", deoarece, pe cît se pare, izvorul nu admit�; 
o moarte dezonorantă pentru eroul venerat. 

83 Hermotimos, prezicător şi .,teolog" (vezi mărturia din fragmentul 7 
- .Mir. 5) se duce într-un templu al lui Apollon din Didyme, lîngii 
Milet. unde oficia neamul de sacerdoţi al BranWzilor. 

•• Din seria de reincarnări pentru care legenda in venu.se lanţul de 
personaje Aithaliuul - Enphotbos - Hermotimos, ultimul nume, cel a: 
pescarului Pyrrhos din Delos (insulă apollinică) - nu are uid •:> sealllifi
caţie particulară. Poate înadins a fost ales un personaj umil, cum se 
întîmplă şi cu unele figuri din galeria celor şapte înţelepţi (de exE:mpln 
Bias din Priene) . 

Odată cu m ărturia ce poartă :::i�la fragment�elui 8 a, se dau principJ·· 
lele mărturii despre activitatea de tndrumător public a lui Pythagora::: 
propagator al nnei reforme spirituale, al unei doctrine a echilibrul.u ', 
dintre individ şi J(osmos, mai înainte de a fi întemeietorul sectei. Primei<_ 
informaţii despre această etapă fundamentală au fost extrase de Porphy·· 
rios dintr-o lncrare a filosofului peripatetician Dikaiarchos din Messeuc 
(sec. IV î.e.n.), probabil un fel de prezentare pe multiple pl.mnri a nw · 

mentelor i:nportautc din trecutul Eladei. 

67 Portret uşor idealizat care sintetizează un ideal de ka!okagathit·, 
dublată de farmecul intelectual. Pentru harnrile frumuseţii sale şi : t ic· 
glasului (persuasiv) textul foloseşte termenul kosmos, "podmtbă" dar ş� 

"armonie cosmică" (în filosofia pythagoreică) . Afară de buna sa cuviinţr, 
în comportarea zilnică, Pythagoras se mai distingea în toate celelalte 
împrejurări ale vieţii prin calităţile aproape supranaturale atestate, după 
cnm s-a văzut, de tradiţia biografică. 

08 Magistraţii care conduceau efectiv cetatea ii încredinţează o fuucţie
de orator public, de tipul unui "arringatore" <liu liberele oraşe-comttnt·: 
("republici"), în Italia renascentistă. 

ea 1'hean rJ :  cea mai celebră dintre femeile pythagoriciene, de la care 
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s-au păstrac ji învăţături \"sentenţe") apocrife în tradiţia :<yriacii. Trece 

în unele surse drept soţie san fiică a filosofului - cf. M. )fennier, Fammes 

pythagoricicnnes : Thiano, Paris, 1932 şi fragmentul 13, despre Thenn6 
ca soţie. 

7o Celebrul consemn al tăcerii, piatră de î�cercare pentru discipolii 

.-;ectei (vezi 1uai departe stlbcapitolul Simbolur-i şi p·rescripţii acusmaticc) . 

l zvorul reprodus aici, Porphyrios, nu citează doar pe Dikaiarchns. Men· 
"ţiouează fără tranziţie un învăţămînt public şi apul predominanţa celui 
�cret. 

n Toate făpturile însufleţite - oameni, animale, insecte ·- fac parte dia 
. !cceaşi comunitate naturală, sacră, a fiinţelor vii . ,asemănătoare prin 
. .;caez�" .. 

" în urma tradiţiei de cercetare iu:J.ugurată de pythagorei în Grae

d.t Magna (Sndnl Italiei, la care se adaugă Sicilia), ştiinţele matematice 

�'1e l a  mathema, ,.învăţătură") incorporau aritmetica, geometria, astrouo
mia şi armonia. 

<3 Am tradus etimologic theoremata : .,observaţii şi elemente de sigte

;uatizare ştiinţifică", ' nedifereuţiate îucr1 de astrologie în cunoaştere:t 
fenomenelor astronomice la vechii babilouieui, denumiţi aici chaldei. 
Pare veroslmilli tradiţia despre tripla sursă de docutnentare a lui Pytlln
:·�oras in comeniul unor <'uuoştinţe de tip matematice-astronomie : cal

'·nle de geodezie şi arhitectură orientată astral din cultura egipteani 
�radiţii de aritmetică (socotitul) de la comercianţii fenicieni, comput 

r stral şi descrieri ale fenotuenelor astronomice in documentele chaldeilor. 

1" Note sau .,i u s e  m u ă r i " (gr. hypomnemata), redactate pentru �L 
J1ermite discipolilor să ţină minte multitudinea de precepte şi 'chiar deta
l iile unor raţionamente precise - rudimentele._ştiinţelor exacte. Tocmai 
;latorită consemnelor de aplicare strictă a regulilor, întregul învăţămînt 

pythagoreic putea rămiue pe de-a întregul oral, protejat de secretul 

tradiţiei esoterice. 
•• Endoxos din Cnidos (c. 39 1 - 338 î.e.n.), cea mai proeminentă 

{igură de astronom-matematician din şcoala lui Platon, scrisese un Ocol 

.d pămîntului (flepto 8o; -rij� yij�). Menţionat aici ca sursă despre absti
nenj:a pythagoreică, deoarece se găseau probabil in una din cărţile acestei 

lucrări date mai vecb.i despre intemeietoml primei şcoli matematice gre
<'eşti, portretizat in toată complexitatea făpturii sale. 

71 K a 1 a n o s apare în istoriile despre Alexandru cel Mare ca gymno

sofist (w1 fel de yogin) care însoţise marea expediţie in India. Llisase 
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nişte insenmări ale s:.le <lespre ascetism - cea mai ·veche atestare a 
prescripţiilor vegetariene respectate în pythagorism. Această mărturie 

(redattL de Strabon). Ia fel ca 1umătoarele două (din Diogenes Laertio�. 
şi Aulus Gellius) se referă la interdicţiile şi la codul de prescripţii alimen

tare ale. pythagoreilor, �tudiate recent în fundamentala contribnţie a lui 
Marcel Detienne, La cuisine de P,>Vthagore, in .. Archives de Sociologk· 

a;-;;--;:�J.igf.;"s",
-n/ 29, din 1 970, p. 1 4 1 - 1 62 . •  ."i":� 

77 Probabil in sens larg : , .cele· insufleţite". Informaţia este atribuit1't 
lui Aristoxenos (vezi nr. 1 0) ,  filosoful preocupat să polemizeze cu ce\· 
care atribuiau sectei un rigorism alimentar exagerat. 

78 Un fel de fasole : vicia faba. 
70 Probabil Viaţa pythagorr::ică. Din nou polemica împotriYa celvr care:· 

ar fi confundat de astă dată interdicţii alimentare cu prescripţii vegetarie
ne şi de igienă dietetică (ulterior însoţite de interpretări esoterice) . 

80 Leguma fiartil intr-un anumit fel era folosită deci pentru ,;irtuţt 

depurativ-laxative. 
01 Xenophilos din Clwkidirn Trnciei este consemnat in seria ultimilor 

pythagorei (Iarnbliclws, V. P. 251 ) .  
80 în textul platonic hcganon paideias, deci o figură proeminentii a 

literaturii eroice sapientall.", un ctitor de cultură spiritual-estetică. E.<itc

singurul pasaj din Platon unde se dă şi numele de Pythagoras - denumi

rea dată aclepţilor fiind mai irccventă în vechile atestări din texte iiloso-· 
fice. 

83 Exagerare. Textual Diogenes susţine că ,.sistemul" reprezentat de· 
un învăţămînt viu a durat aproape zece generaţii, deci pinl'1 în secolul

III. De fapt. după informaţia� dată de Diodor din Sicilia, succesorii direcţi. 
ai şcolii tardive ar fi continuat pînă la olimpiada 103 --- 1 02 (deci 346--
360 î.e.n.) . Un nou curent, neo-pythagorism-ul, derivă ulterior, ince
pind cu secolul I î.e.n., din ramificaţiile neo-platonice. 

84 Pentru aceste nnme ale filosofilor din pythagorismul mediu, vezi 

diferite subcapitole din Diels-Kranz, voi. I, p. 443. Xenophilos este ates 
tat mai mult ca prieten (vezi supra uota 81),  continuator lipsit de ori· 
ginalita te. 

85 Dualismul religiei o.vcstice fusese transformat de magul Zoroo.strtL 

intr-o filosofic cosmică şi morală. Poate că influenţa ei s-a limitat la unele· 

îmbogăţiri ale dialecticii naturii, echilibrat-dualiste in sistemul marelui 
gînditor samian. Paralelismnl a fost însă exagerat ulterior. Pentru t'uplu
rilc de principii contrare în pythagorism vezi mai departe snbcapitolul Unul 
şi dualitalea, p. 30 şi um1. J.ncrarea de referinţă cu privire la influenţ ... 
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:.�oroastrismului ram.me R. Reitzenstein-Schaeder, Studr:e n zum antiken 

Synkretismus aus Iran und Griechenland, Leipzig, 1926. Totuşi, doctrina 

ir�ască arhaicl
· 

nu a imprumutat de acolo un dualism între bine şi 
rău, cu implicaţii religioase. 

eo Din acest moment intrlm în sfera unor n�ociaţii dualiste, metaforico

::-cligioase, ipotetice pentru pythagorism - plauzibile cel mult in cadrul 
!<intezei orfice. Sursa mărturiei acesteia tinde să exngereze, mai al� 

"1ntrucit autorul eclesiastic Hippolytos (care a folosit probabil pe Diodor 

din Eretri:l.. un intermediar obscur) scrie o Combatere [Refutatio] a 
tuli4f'or ereziilor. (sec. III e.n.).  

81 bis Unităţile de măsură ar fi fost perfccţionatc de Pythagoras pe 

(,.Jzn sistemelor metrice din Egipt şi Fenicia. 

87 Sînt popul aţii vechi italice elin sudul peninsulei, învecinate cu I,uca
nia. De o răspîndire progresivă a pythagorismului în lumea romană se 

poate vorbi abia după secolul III î.e.n. Prin 1 80 npar nişte false cărţi 
.. �soterice atribuite regelui-sacerdot �uma, care s-ar fi călăuzit după doc

trina înţeleptului samian - cf. !,. Ferrcro, Storia dr.l Pitagorismo nel 

mondo Roma;:,j, Torino, 1955. Printre italiei iu general doctrinele de 

·crest tip se rl.ifuzează prin Archytas dia Tareut. 
88 Pentrn �cest personaj vezi supra nota G9. În denumirile din 

aceastrl mărturie sînt transparente semnificaţii csoterice legate de lume; 
iaiţierii. Myia la Iamblichos (cf. DK 58 A) apare într-un · �atalog ·· a' 
pythagoreilor, ca soţie a lui ::IIilou. 

•• Desigur falsuri : "însemnări" apocrife. 

90 Timaios redactase în epoca elcnistic:i n Istorie a Sicilisi, păstrată 

·alterior ca lucrare de referinţă. 

91 Aşa cum se întimplă şi cu iuvăţăturile progresive de morală şi 

asceză, pythagorismul se preocupă de diferenţierea pro pagandei şi a 
·.dturilor pe clase de vîrstă şi înifuncţie <le s tatutul relaţiilor dintre sexe, 

pentru a da o vitalitate nouă codificărilor de acest tip utilizate îu ritu
rile tti0ale (mai ales în comunitiţile doriene - vezi acum CI. Calame, 

Les choeurs de jsunes filles en Grece arcl�o.iqtte. }!orphologie, fonction religieu

c;.e et sociale, voi. I - II, Roma, 1977, cu o documentare concludentă) . 

92 Poate fiindcil. zeiţa roadelor pă1nîntului - a grînelor, mai abun

deute în Sicilia preclasică - era şi patrnana unor importante misterii : 
03 Celebrul loc de iniţiere a confreriei cureţilor - legat de vechi misterii 

�egeene) ale unui Zeus cu dublă ipostază : cerească şi htoniană. 
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Prugmentcf..:· l •l ·- 1 G c uprh2d cele :11 : . i  ·"'"mnificative date despre mişcării<•: 

i>nliticc ostile conducerii aristocratice a pythagoreilor şi despre cau:�:ek 
n· Lragerii filu.;oblui din viaţ,t palJlici':. (1::. Met:>pont) . Astfel int<: :·vine 
1 : 1 1  hiat, pînii ],� Jll!l:>rte:o >' :1 :�( .• : : : � i<::c istînd vreo ştire concret:: d<,spr<e 
t d ti!uii ani. 

�"" Tertnenul red:tt de :noi c:.. � :n�.-iugie .se r(;feră la un conducător ahit  
din ebsele elco HJ.ijloc, pricqmt'.s:i r;;.J ic:Ll! susţiu:ltorii democrnţiei şi popo
:L- :11 Îlnpotriva unt�i conduceri ;�:..- �).t·.1craticc (îu alte îtnprej urări un rot 
si milar joacă la Atena Ucon) . 

95 In cali tate de nsuplicauţ i " '  / �, u�l.'tai) . nceşti exilaţi �<"'-�c eer cJrcp�· 
de azil pe lîngă : !ltarc aveau n-:1 ! .. tatnt s:�c-rn. 

"" Una Jiu ,;�n:ţilc pierdute ale trabthtlni. 

9 7  l·'a ptul c::i înte1neietorn l ,  scc"":cl �!..<l fo!-'t prezent 1:1. r (-�scoal�t esf:c� 

:v"ll!seori int�rp�·�� :at <le c::!rcet�tbYdi �n.Yl:�rnl e�1 un indiciu cit 1niş�ări! 
;•.ntipythage>reiCe s-an petrecnt r!:::'oJ. !n<>artc:l lui Pythngoras şi an avut 
] ... ,c în repetat� rînduri. Îu orkc oz r:I n11 putea fi plecut la Phereky
dcs, CfLtC 1nuri�e înainte de vcnirc�J. S<l in ltalLt. Snrsa pri1neL )[' atcstărl 
�.re răscoalelor nr fi istoricul Tim:.:ios. Po1tru discutarea !btelor contro .. 
versate, cf. Dcbtte. Ess:li sur la, f•,;litiquc pytluzgrwicienne, Li cge-Parh;. 
1 922, şi referinţele din Timpanarn Cardini, a. l .  

08 Pr(1Uahil u n  rcprez�ntaut al cl .i..-;ci în asccnsitu1e de llt.:guţători. sar:, 
.,:,)nducătorul unPi frucţinu[ olig��'i"llii.'(: rivalc. 

•• Indicaţie clară in sprijinnl presupunerii că este vori,;l de mi�dtrc 
succesive, care i-aa îndc părlat pe rin<l pc conducătorii din sccb pytll:. · 

goreică în eetrtţile din Sil!lnl Itr.iici şi Sicilia. 
1 0 0  Siut unii dintre pytlJ.agor�eii tanlivi - vezi mărturiile <icspre acti-· 

vitatea lor în DK, voi. I, 4 6 - 47. Evadarea din sediul incendiat poate 
fi · ·o ·  peripeţie· anecdoticii · (deşi n�ai multe ·-asemenea incen•lii sîut atcs · 
tate în izvoare) . 

101 La Theba, conducătoml Epaminoudas îl consideră pe Lysis pă
rînte spiritual. Acesta tepn•zenta probabil un filon mai pur al doctri
ilei, străin de exagerările ideologiei (,ligarhice, după ce adepţii lui Pytha
goras trăseseri! anumite concluzii (},! pe urma înfrîngerilor politice. Pen
tru legătura dintre cele două personaje vezi şi Corneliu.� ::-;-epns, Epa .. 
minondas 2, 2 ;  Pansanias, IX, 13, l .  

102 1\'lanuscrisele dau Archytas, ca în Diog. Laert. VIII, 39, d ar  avem 
de-a face cu o veche eroare de copist. 
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1 03 Textul foloseşte o formulare poetică : "s-au făcut nevăzuţi". Se 
. ·ow ;clllllează astfel dispariţia sectei ca entitate (mai înainte se vorbea 
. 1  .. o , .eclipsare"), nu şi a simpatizanţilor. ;1 

' 0' Paralel cu Aristoxenos :şi Dikaiarchos, matematicianul Nicom·; 
, · l los, mai recent decît ceilalţi, este a treia sursă, folosită de Iamblichos 
· . i Porphyrios, pentru a reconstit ui evenimentele răscoalei antipythago
l l 'ice. 

• os Geograful peripatetician Dikaiarchos polemiza probabil cu cei care 
1 ".,?.entau mai realist evenitue:ttck 1)iografiei, arătînd că întemeietorul 
, . ,·tei lip���a în timpul răscoalei - fi(' crt plec aRe la ).Ietapont din ruoti� 
, , . diplomatice (pentru a nu agrava disensiunile) , fie că mişcările s-au 

l ·' · l recnt <1 np:i moartea sa. 
1 os Fusese vorba despre principiiie egali zării democratice a cetăţi

' · r  :1cheenc r1in Peloponcs. 
1 07 Prnprin-zis : delegaţii pentru a!-bitrarea conflictelor. 

Jlr. 17 --22 ale acestei secţinni A ,  Fragmentele doctrinei , cuprinde 
'""nai mărturiile referitoare la scrierile lui Pythagoras el însuşi (perso
" " j 'll cvasi-lcgendar), întemeietorul şcolii eare îi poartă numele !ii 
d , .sectei". Mai departe, în secţiunile intitulate Elemeute ale doclri
''' i t.Uionim" şi Autorii vechiului pyt!wgorism, vom regrupa fragmentele 

. , re ne permit să reconstituim -- adeseori conjectural - conţinutul do c
I nuei propriu-zise, în stadiul rlezvoltării arhaice a conceptelor, schiţate 
: •robabil sub forma unor învăţ;.ituri concise (implicit mai simpliste) de 
: i nclitorul din Samos_ Îndoielile cn prh·ire la paternitatl'a unor prime 
., · ricri ale ,. magistrului" vor subzista mereu - pe bună dreptate - • 

d it a vreme cît nu se pot infirma testimoniile multiple de�pre interdir
' ia eli vulgării preceptelur elaborate în cadrul primei şcoli. În orice caz, 
� , ; , ,-numitele ,. cărţi" atribuite !ni Pythagoras n-m1 fod redactate de 
1 1 . ina sa, ci ar fi putut circula nmu ai sub forma notelor, consemnate 
1 , .  primii adepţi şi scoase la iveal<1 în mod neoficial (chiar dacă uneori 
·u tmţarea .,spuselor" îmbrăca de la început forma " discursului sacru", 

· " vl'stit cu autoritatea citatelor şi a e •presiei ritma te, ca în vechile poe
' ''" de iniţiere) . 

1 09 În textul grec această menţiune l ipseşte. A fost iutrodusă (ca 
· ' " Plinire a lactmei manuscrisului) de H. Dieb, pe baza comparării cu 
1 1 .lrturia următoare din Iamblicllos, la  rindul ei coroborată de DIOG. 
: , 1\gRT. VIII. B (deci fr. 19 - Y .  mai departe notele 1 1 6 - 1 17) .  A 
· , ir<tat probabil o sursă comună, utilizată în această privinţă de majo

. d a te a biografilor. 
' 09 Adică pînă spre sfîrşitul secolului V î.e.n. (vezi şi capitolul Philo

.. os la Diels-Kranz, vol. I, p. 398-419) .  Aşa cum va reieşi din mărtn-
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riile despre Hippasos (vezi p. 133- 135), chiar unii dintre cei mal apropiaţi 
discipoli au făcut începuturi sporadice de divulgare a pythagorisnmlui. 
Cele mai vechi scrieri au fost "însemnările pentru memorizare" - gr. 
hypomnemata - , a testate chiar în această mărturie. '1'cm1enul va căpă
ta curind valoarea deuumirii latine de commentarii, iniţial tot însemnări 
eoncise, veridice (uneori pe bnza notorii cuvînt cu cuvint), menite s1\. 

P'fi";;t�eze întocmai t'nunţarea nll(>r idei care nu trebuiau defc,nnatefprintr-o 
memorizare apro:x:imath,ă. 

110 O sumă considerabilă. Mina valora 1 00 de drahme (etalonul fiind 
;qlreciat prin greutatea drahmei, e. 4,32 grame de aur). 

111 'l'e:x:tulf grecesc spm:;e literalmente : 7tOA).ol 7tEpl au�b !a-rop�lt«OW, 
::;u făcut cercetări în juru( său" - deci .,relative la el. ca personalitate 
filosofică". Termenulihistoreo implică insi! mai ales la� Iosephns Flavin�
(autor din sec. I e.n.)f-şi ideea ele .,păstrare a tradiţi€i cdor aflate" .  
'B'k:gr;ful m�nţionat ulterior. H e r m i  p p o s  din Smyrna, sec. III î.e.u., 
�mise o stufoasă monografie Despre vieţi : compillnd materiale din. 
t�;_t�'epo�il;""despr� fi�ile.·���tativ�ie�ulturii greceşti (vezi in
dicaţiile din A. Prenkian, " Izvoarele filosofiei antice greceşti", studiul· 
introductiv la Diogcnes J,aertiol', versiunea Balm1.1.!), Bucureşti, 196::1, p. 
5 1) .  

111 Aşa cum se observă mni alt>s din Phaidon, concepţiile platoniciene, 
despre mttura sufletului nemuritor derivă efectiv din cre-r1inţele pytha-· 
goreice. 

113 !n greceşte verbul sugerează obţinerea de indicii 5au dovezi prin. 
deducţie. :Modalitatea în acest context o reprezintă C(•nsultarea unei 
tradiţii scrise, aşadar lectura documentelor. Circulau dup;l secolul IV 
î.c.n. opere scrise alt pythagorismului. 

114 Conotaţia implicată de folosirea verbului ,.a ţipa" în original. pen
tru a sublinia poziţia ostilă, dispreţuitoare, a lui Heraclit faţă de con•-
binarea ştiinţei cu morala şi credinţele religioase în doctrina pythagn-· 
rismului. După Diels, propt">ziţiile din această mărturie, puse în paran-· 
teză piuă la paragrafnl 7, provin aproape te:x:tual dintr-o sursă intE-r
mediară, care ar putea fi tm adept sau simpatizant al sectei, preocupat. 
să dovedească peremptoriu că circulau din cele mai vechi timpuri opere 
pythagorice. De acolo expresia ,.iau lucrurile în glumă" (deci privesc 
tradiţia cu frivolitate), cuvinte prin care sînt stigmatizaţi cei neîncreză
tor!, dlsp1.1.!)i mereu să nege autenticitatea oricăror scrieri vechi ale sectei. 
Citatul heraclitiau este oricum bine ales. Deşi H. Diels n consideră un. 
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fals, alte mărturii citează opinii asemănătoare cu ale lui Heraclit (vt·z 

de ex. fr. 4.0 şi 4 1  DK şi comentariul nostru în nota următoare), demon

strind că la inceJmtul �ee. V filosoful dialectician cunoştea rleja exis
tenţa unui corpus al ştiinţei sau al literaturii filosofice care sintetiza 
pythagorismul.  

116 In textul grec : r. r,),u!La&tb; v xa:xo":'tXVi'I)V . . .  Ştiinţa multiplă" �ra 
su�pectă prohabil înţeleptului din Efes datorită caracterulu i prea ede<'·· 
tic. Tot în lt'glltură cu filosoful nostru, polymatl!ia este opusă de Hera
dit .. hunei chibzuinţe" (•,6ov EXELV) în fr. 401 DK. .,Mulţimea cunoştin

ţelor nu te înYaţ1i să ai ruinte" - (vezi în acest vohuu p. 355 j. Cit 
priveşte lwlwlcchnia, ca se referi't la explicaţiile discutabile, poate chiar 
la preceptele unei . , arte " sau discipline ritualiste a vieţii şi a practid
lor religioase subordonate credinţei în metempsihozii (Timpanaro Cardini 
traduce prin ., arte da ciarlatana", o acuzaţie care se potriveşte cu stig
matizarea mystagogilor şi a magilor) . In formularea greacă . .,cercetare" 
apare �ub formn ,. historie" consacrată de pythagorei şi de Hippocrates 
ca sinonim al .,investigaţiei". Ea se aplică in opwia lui Heraclit u;;i 
SL'!ieri de tipul poemelor hesiodice dar poate chiar şi unor tratate des · 
pre natnrii. V. şi A. Frenkian, Die Historia des Pythagoras, . . �Iaia", 1959, 

243-245. 
'" Diogenes ui:i. pentru toate titlurile forme de neutru, permiţînd sil 

se subwţeleagă cuvintul tratat (de obicei în proză) . Aici avem un 

<I> U(IuL/;•i a6yypoq.L!LI1. Se consideră că această scriere, singura din care 
izvorul nostru dă un citat in dialect ionie, este o falsificare alexandriLHi, 

de tipul tratatelor pe care . începuseră să le publice milesienii şi chiar 

elevii inţeleptului din Samos. 
m Tithuile, în formularea lor concisă (Paideutikon, Politikon şi Phy• 

sihon), reflectă cele trei orientAri paralele primordiale , fiind stab iiit� 
de fondatorul şcolii mai înainte chiar de transformarea ei într-o .,sectă". 

Reiese de fapt că aceste trei cărţi - mult discutate -- grupau primul 

eompenuin al doctrinei, publicat sub formă de însemnări de către cei 
mai vechi discipoli (şi nu de magistru el insuşi). Sint considerate o.k o 
bună parte din cercetători falsuri tardive. 

111 Despre Lysis, care ar fi scăpat, împreună cu Archippos, din sediul 

i ncendiat la Crotona - vezi fr. 1 6  şi nota 1 0 1 .  Reprezenta probabil un. 
ctuent al pythagorismului reînviat la Theba. Nu reiese clar claeă i .-;e 
atribuiau lucrările citate mai inainte sau alt corpus mai compact de 
scrieri pythagoreice - eventual una din primele "ediţii". _\ îndeplinit 
probabil menirea tmuia din cei mai vechi .,divulgatori " la fel c:< 
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llippasos, Philolaos şi enigmaticul crotoniat menţionat la sfîrşitul 
Jlaragrafului. 

u e Compilatorul Herakleides Lembos (secolul Il i.e.n.) întocmise un 
Tezumat (gr. epitome) al operei filosofului peripatetician Sotion, conteru
P"ran al său mai vîrstnic, unul din primii istorici ai şcolilor de gîndire, 
prin vasta sa monografie intitulată Succesiunea filosofilor. 

120 Acest îndemn conţine încll. din primele cuvinte (versificate într-un 
hexametru) porunca fundamentalii a sectei : consemnul tăcerii, spre intc
:-i<;ri?.area celor aflate. De fapt tăcerea rituală însoţeşte orice participare 
la 1 1 listerii (adeseori pantomime sacre, în orice caz drame cultice) . Ea 
�1<.-{inea o dispoziţie sufletească pentru comunilmea cu adevărurile de 
tai::ă şi era prezenU't în celebra formulă cvasiliturgicll. prin care inangura 
;;rkc ' slujbă ritualil �'-�u<;>1Jfl.E!u:· tu<;>1JfLtLTE • • .  , ., vorbiţi de bine"' ; la 
l-I .. ratius in Ode III, 1, v. 2 :  ,,favete linguis". în contextul nostru .,ti
Df'Tii" sint tleofiţii (•,e:6<;>U'!;OL) ; pentru alte detalii vezi mai departe 
p:lr<�grafele referitoare la prescripţiile sectei, p. 56--62. Astăzi numeroşi 
c•.•rc·etători consideră că Discursul sacru ('IE@b; A6yo�) ar fi fo-;t un:1 

clln :rnrc1e scrieri pythagoreice autentice (chiar dacă sub forma versifi · 

c:.tr, o definitivaseră discipolii de-a lungul deceniilor) . Un susţinător 
elocvent al acestei teze rămîne A. Rostagni, Il verbo di ritaga�·a, Torino, 
1 924. Opinii mai nuanţate în lucrările lui J.E. Raven, Vogei şi Delatte. 

m În afară de Discursul sacru, aceste ultime titluri sint falsnri şi. 
în cazul lui Helothales, aduc în lectură greşită indiciile unei tradiţii Dla

nn�crise pe care Diogenes nu o mai înţelegea (sau exemplarul izvorului 
consultat prezenta . ,corupteh•"). Poate că era \"orba de un tratat pole
mic : " Împotriva lui Helothalcs din Crotona". Despre poetul Epicha:r

m<•<; din Cos ştim că ne-a lăsat mărturii asupra doctrinei vechi pytb�·
goreicc (vezi în voi. I, partea 1, p. 135).  Piliaţia indicată de mărturh 
noastră pare aproape neverosimilă. 

122 Această scriere - propriu-zis un ,. Discurs despre iniţierea în miste
ni" (Mystikos logos) - ar fi prima scriere polemică de recousiderare 
a 11iscursului sacru (pentru detalii vezi mărturia despre Scindarea pytha
gorismului în două linii de adepţi, p. 68 cum şi capitolul H i p p a s  o s) . 
Oricum chiar şi această nouă elaboTare a doctrinei a fost integrată în 
.�eria scrierilor pythagorismului din perioada veche. 

123 Aston din Crotona rămîne un simplu nume, obscur, neatestat de 
alte izvoare. Reprezintă - după Kranz - o deformare a numelui Aigon, 
c:ue apare în catalogul pythagoricilor dat de Iamblichos (DK 58 A) . 
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; �: _·btrul nnmit de greci Ilesperos, de latini Vesper, spre deoseh;xe 
. : , . iposb�za din zori a planetei Venus, aşa-numitu l Phos-phm·vs, propria

:;-; I,aci-fer. S-a presupus că mărturia noastră, care îl dt.eazr1 pe �al
! : l;:ac1.l.os� desprinde acc:a:=;tă opinie din analiza 1a care a snpus enuJ : �·�:t 

' i : crat alcxandrin un poelll despre h!ccafiir, atribuit fie lui Pythago:,;·;. 

; ;., iui Parmenides, 
'"" Precmn reiese dintr-m1 pasaj asemfmător din Dicgcnes I,::i'�ti' " .. 

-: ur, 48, cvnce;Jţia cret <le asemenea atribuită lui Pu.mwlliucs (n'd i.r_ 
· .. el A -i-l TlK) şi se putea intilni chiar la poeţi arhaici ca Hcsiod. i). tt· 
��:clo .se �vea -J:u ve(iere fie cerul cu ::1streJe, fie lu1nea îrtconjuriiir• : tn• 

: lutmcllipare a di\·iuităţilor primordiale, nnt um devenind astfel ·'' ·'··· · 

. .-.:,,:;, adică " put'l:Jaua" ro::alităţii perceptibile de iuţelegt·rea omene.:st·'; 

, I .• Ji aşa cum vorbirea oruată era un hosmas al limbajului), Se pwti.<:. 
··•1sţiue în schimb, fărrt tăgadă, că Pytlwgoras cel dintîi a forn!!tLt 
i . . ,,rie uesp:re kosmos, înţeles ca "nnivers armonie alcătuit", inspirîu.-.. : ..-.,·: 
·.• i  uin concepţiile duriene despre cu-i�osmia, "btma rinduială ' "  ,[b 
·' >("ietate (din pol·is-ul care încearcă să legitimeze c,mtinuitatea gt: ,. �!··· 
> ! :"rii aristocratice) . Pentru evoluţia conceptul ili vezi lucrările lui M·.ik�, 
\":m der \Vaerden şi K.Rdnllardt ([{osmos uml Sym,bathie, :i\Iiincl!.eu , 
' '126 - investigarea dezroltărilor stoice). 

Fragmentul 22 inaugurează o nouă dispunere n fragmentelor îu v,•r:.i
'; :�ea noastră. De aici încolo nu se mai continuă numerotarea Di� 1s . 
< r:mz. De fapt aeeastă mărturie din Cicero figurează numai la 'fiiU(.'. I

'HltO Cardini (cu acelaşi număr, la p. 66-67). Ni se pare semnificati
v;"t pentru atestarea unei doctrine universal rec1moscută ca pytha gorini 
in ultimele decenii dinaintea erei noastre. 

"" În latineşte : "u n a m o m n i u m a n i m a n t i u m c o u tl i
,. i o n  e m iuris esse denuntiant". Egalitatea sacră a tuturor vieţuitoa
• . .Jor este proclamată în termenii unei egalităţi universale, imancntă 
• lrcptului natural. Aceeaşi idee fusese formulată de alte mărturii (vezi 
•k CX. fr. 8 a) UÎ!l punctul de vedere al premÎseJor metcmpsihozei : ÎI:trn
•:Ît acelaşi suflet se poate incarna fie în trupul unui animal, fie în trup 
' •menesc, toate aceste vieţuitoare trebuie respectate în aceeaşi măsură 
· i 5lnt egal îndreptăţite în faţa justiţiei eterne. 
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B) ELEMENTE ALE DOCTRINEI ANONIME 
A VECHIULUI PYTHAGORISM 

In această secţiune, care cuprinde cel mai mare număr de fragmen
tt (23 -89) . cititorul va găsi un corp de doctrină dintre cele mai arha· 
ice, atribuit fie lui Pythagoras, fie primilor săi discipoli, care nu a.r fi 
trăuat secretul invăţăturilor. Multe mărturii sau expw1eri ale concep
telor provin în mod clar diu cercetările aristotelice despre pythagorei. 
Faptul că nu le dă o paternitate anume este 5emnificati>. Astfel circu· 
la n  probabil îu prima perioadă. Ulterior, o bună parte din aceste con
cepte se regăsesc la l'hilolaos şi Archytas, la contemporanii lor mai vîr
stnici, Alktnaion şi Hippasos (de asemenea la pythagorei .. vechi" mai 
o;l.scuri) ,  8-Şa Cttm se vor regăsi la Platon şi, după secolul II i.e.n . ,  la 
n•·• •pythagorei. Dar elementele unei concepţii despre lume ritualist
�imbolice circulau in mod intenţionat sub forma .. spuselor anonime" 
"'"u a demonstraţiilor - respectiv a teoremelor (care se transmit din om 
în om) , fliud lăsate la  dispoziţia vulgului numai fig-urile geometrice sau 
<�ele care încifrau un simbol. Gruparea în subcapitole şi respectiv dife
TitPle titluri ne aparţin (unele provin din Kirk-Raven, cu anumite modifi
eiLri).  Pinii In capitolul .. Simboluri şi prescripţii' am inclus într-o anumi 

t.:! ,>rdine. dictată de relaţia macro-kosmos-micro-kosmos, toate fragmen
tde care apar la Kirk-Raven ( The Presoeralie Philosophers) în capito
lul IX, intitulat Pre-Parmenidean Pytha.:;oreanism (p. 236 ·-262), corobo
rate cu cele din Diels-Kranz. voi. I, capitolul 58, Pythagoreische Sc}&ule, 
�ubcapitolul B, A nonyme Pythagoreer - nach altperipatetischer Oberlie
ferung (p. HS -462). De fiecare dată numerotarea noastră est.l' însoţită 
<k numrtrul dat de Raven în culegerea engle?.ă citată şi - acolo nude 
esie ca;ml - de cel tradiţional. diu Diels-Kranz. Înt.rucit ne-am dug noi 
înşine la surse, anumite fragmente au fost date in forma lor mai expli
cită din autorul e:x:cerptat şi nu mai coincid întru totul cu cele din anto
logiile indicate. Ultima serie de subcapitole pe care o prezentăm cu
prinde la noi elemente ale doctrinei care definesc statutul de .,sccti'l" al 
şcolii vechi pythagoreice. Chiar dacă s-au transmis de obicei prin autori. 
mai recenţi (neopythagorici sau compilator! intermediari tardivi - cum 
�rau de ex. Iamblichos, Porphyrios, Nicom�chos, Hierocles) aceste 
fragmente au fost pentru prima dată strînse de noi într-o sistematizare care 
face să alterneze mărturiile propriu-zise cn o enunţare proprie, suc
cintă, a diferitelor credinţe in optica unei epistemologii critice. Nndeul 
a.�(·stei ultime serii de fragmente figureazii intr-o formă mult abreviată 
la Raven-Kirk şi, mai pe larg, in subcapitolul 58 C din Dlels-Kranz, 
intitulat AKOT l::MATA KAI :El"MBOAA. în sfîrşit, numeroase frag· 
m"nte din secţiunea intitulată la noi ., Elemente ale doctrinei . . •  " au 
f,,..,t subsumate pythagorismului .. diao:ronic" sau tardiv în volumul I I l  
d i n  ediţia 1'impanaro Cardini sau î n  volumul I Pilagorici, a cura d i  A.  
Maddalena, Bari, 1955, ele fiind de asemenea comentate în amănunt 
sau complexiv de mulţi dintre cercetătorii moderni, citaţi de JWi in 
notde anterioare (I. I,evy, Delatte, Rostagni, la care se cuvine să 
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adăugăm pe Van der Waerden, M. Ghyka, Cornford, von Fritz, M. De
tienne, Vogel). 

Fl'agmentul 23 provine dintr-un ansamblu de capitole din Aristotel, 
referitoare la cauzele prime şi principiile tuturor lucrurilor din natură. 
Astfel se ajunge la concepţia pythagoreilor despre numel'e ca principii 
ale naturii, În aceeaşi ordine de idei se dezvoltă doctrina redată de Dio
genes Laertios (fr. 24), cu o enunţare mai amănunţită a ideilor despre 
J(osmos şi despre omologia sa cu făptura umană, privită ca un mi
crocosm. 

••• Adică mai inainte de filosofii atomişti Leucippos şi Democrit. Prin 
formularea prudentă ,.aşa-numiţii pythagorei" Aristotel îşi manifestă 
rezerva faţă de orice paternitate certă a ideilor atribuite de tradiţie lui 
Pythagoras. La Stagirit numele filosofului apare numai de două ori : 
în Retol'iea II, 23, 1 398 b 14 şi Metapli. A, 5, 986 a 30 (unde ar putea 
fi o interpolare). 

Prin formularea " mai inainte chiar de ei" pot fi desemnaţi nu nu
mai atomiştii - ulteriori anului 450 î.e.tt., ci totodată chiar primii pytha
gorei şi magistrul el însuşi. 

120 În text cipx<i,; 1t.XVTwv Twv �VTwv. Pentru ,. lucruri din natură" se 
fol<•seşte termenul onta, participiu! verbului ,.a fi". Deci "entităţile ontic 
reale" sau - mai scurt - "cele existente". 

129 Propriu-zis 1t<iOot; Tfiiv <ipLI}(.Iwv - cele ce se pot ,.intimpla cu nu
merele". 

'"" Un echivalent arhaic al procesului de ,.modelare numerică", tn 
text : .... !L�V ă>.>.tt 't'OLI> <ipL6(J.oi,; ecpcx!vtro '1'-l]v <pUO"LV ci<pO(J.Ot000"-9-ttL. Pentru 
raporturile muzicale vezi nota următoare şi fragmentele lui Hippasos. 

131 " Proprietăţile numerelor şi ale scării armonlcc" - sau "cele ima
nente armoniilor" menţionate mai înainte : "raporturile armonice, muzi
cale. exprimabile prin numere· · .  A.:eastă cuantificare poate fi considera
tă una din cele mai reprezentative descoperiri ale pythagoricilor : o in
tnire a principiului rezunanţei. În teoria intervalelor primul sunet care 
apare in rezonanţă după octava fwtdamentalei este cvinta. Astfel, deşi 
n-:m cunoscut direct principiul rezonanţei, pythagoreii au ajuns totuşi 
sr1 obţină seria naturală a armonicelor pe baza monocordului (vezi nota 
28), făcind să vibreze porţiunea scurtă a coardei in cadrul succesiunii 

2 3 4 5 
de raporturi : - (octavă), - (cvintă), - (evartă) , - (terţă majoră), 

1 2 3 4 

6 5 8 3 (terţi minoră), 3 (se:dă minoră), S (sextă majoră). O suprapunere 
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de două (sau mai multe) sunete cu acelea.']i vibraţii alcătuieşte uniso-
J 2 

nul, deci raportul - . Prin raportul - se obţine octava. ,.:\lai ales pe 
1 1 

baza corelaţiei stabllite intre acorduri şi intervale muzicale, pe de o 
parte, şi. pe de altă parte, raporturi aritmetice derivate din tripla cont
binaţie tetrahtys - pcnladă - decadă, noţiunea de telrakţys, •num[•rul 
patru • [vezi mai departe nota 187], capătă semnificaţia unui adevăr 
al misteriilor îu doctrina şi în ritualul pythagoreic, axate pe această 
tetradă care nu este altceva decit forma «figurată • a decadei concepută 
ca număr triunghiular ( I  + 2 + 3 + 4 = 10)" - M. Ghyka, Le nombn 
d'or. Paris, 1931 ,  t. 1 fLes rythmes),  p. 101 - 102. !n sfîrşit speculaţi
ile care au dus la celebra teorie a muzicii ,.sferelor" (vezi fr. 69) deri
vă din e:rlrapolarea noţiunii de ,.consonanţă" (aul'-'l'"'v!11) in domeniul 
mişcării astrelor. al armoniei cosmice. 

132 Din comentariul lui Alexandros la acest capitol (vezi In Metaph. 
41,  1 ,  DK, 58, B 4, la noi) se înţelege că Stagiritul mai tratase aceste 
probleme în De caelo B 13 (vezi la noi fr. 66) şi in tratatul pierdnt 
Opinii ale pythagoricilor. Cele zece corpuri menţionate aici grupează noui-. 
planete şi ,.antihtonul". Cit priveşte decada (10). in afară de iposta7.a 
pc care o reprezintă suma primelor patru numere (\·ezi nota preceden
tă), ea mai era figtuată ca număr triunghiular printr-o dispunere a uni
tăţilor ei constitutive in felul următor cu ajutorul punctelor sau al li
terelor : 

• 
• • 

• • • 
• • • • 

11 
11 a. 

11 11 a 
CI. (1. a. 11 

!n ordinea simbolurilor geometrice inscrise într-un cerc (proiecţia 
sferei cosmice) S<: atribuiau conceptelor-cheie poligonuri stelate corespun
zătoare : pentru om (respectiv micl'o-kosmos) p e  n t a  g r a m  a, pentru 
intregul armonie al lumii (macro-kosmos) d e  c a g o n u  1. 

133 Deci numerele sint pc de o parte cauze materiale, prime, (deoa
rece .. şi aceşti ginditori" - pythagoreii - postulau, ca în filosofia Stagi
ritului, existenţa unor asemenea principii cauzale), pe de altă parte •. cau
zt' eficiente" ale lucrurilor din natură şi de aceea determină modifică
rile lor (,.accidentele") .  la fel cum delimitează forma lor definitivă (, .stă

r!lc permanente" '  in gr. hexeis) . După cum precizează D. Bădărău 
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numerele , . tind să devină deja modele pe care lucrurile singulare le 
imită ; ceva analog cu ideile lui Platon" (cf. Aristotel, ,lfetafizica, 

yersi::mea St. llezdechi, .D ucureşti, Ed. Academiei, 1 965. p. 67, nota 1 O 1 
şi referinţele de acolo) . 

13• A vem aici atestarea celebrei tabula oppositorum, paradigma unor 
cupluri de contrarii fundamentale, care acţionează dialectic in natură. 
întregul context distinge două etape în elaborarea J.octrinei respective. 
Pythagoras şi cei mai apropiaţi discipoli stabiliscră num.li conceptul de 
model numeric al fenomenelor (numerelor) din natură - principiu care 
determină atit tle�·enirca cît şi configuraţia lor static:1. :Jfotorul deve
nirii îl constituiau, potrivit acestei prime disocieri, echilibrul sau, dim

potrivă, dezechilibrul cinetic provocat de cuplul număr par - număr 
impar, iar in planul accidentelor jinitudine (proprietatea muucrelor pare, 
spaţiale) v e r s u s infinit (gr. apeiron .  j)roprietatc corelativă a nume

relor impare) .  În a doua etapă contemporanii lu i Alkmaiou şi apoi adep

ţii lui Philolaos (c:•r.; fac parte din pythagori>nml me,!in) dezvnlt11. me
reu principiul acestor disocieri, plecind tot (]e !a primele <louă perechi 
r!e eontrarii. p,,trivit taxonomiei lor uialcdice în coloana din dreapta 
\"OI fi grupate ÎllStljÎriJc pozitive (utai [>UtetUÎ<'�).  ÎU cea StÎngă propri

<-tăţile negativ<-. mai slahe. Yom ayca urm:it•>area ierarhie : 
iinitudine [paras] - infinit [apeiro< 
imparitate [nepereche J - paritate [pereche ] 
unul [tnonada in<lh·i,dl>ilă} - pluralitatea ;:rdpediv divizibilitate] 

•.l r c (,, p t a  [c\�xtrogire, fnsteJ - stînga [proprfctitţi lcvogire, nefaste } 

. . .  � .a.m.d. (vezi textul întregii euumer[Lri) .  l.'ltimul cuplu de contn

:::ii închide seria disociecilor cu perechea figarilor geometrice, a căror 
suprafaţi:\ decupc(:7.ii .-;p:tţiul potrivit unor te.udinţe paradoxal-divergente : 
cele pătrate [ .. tetr:;;,: malc ' " J  vor avea mereu laturi egale şi corespund pro
prid:iţilor stabilite <le pythagorei pentru coloana din ureapb (finitudi-

uea simetriei perf�,:tr: a numerelor impare). Ditnpntriv� . figurile de tipul 
Jblong, cu laturile i11,·�ale (gr. lteteromckesi corespund culoauei din stiu· 

sa : liCUetenninare:t :mei asimetrii a figurilor C<.Hb\rtt ite prin aplicarea 

·�mor guomoni cu mtmăr par in jurul ptmctului. 

1 3'' Vezi cap. All:maio11 . 
"'" Stagiritul orerează o uistincţic in teoria contrariilor : <elemente) 

u p n s e (gr. ena nti!l j  şi principii sau c r i t e r i i d "  o p o z i ţ i e  (gr. 

���antioseis). 
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117 tn greceşte : iv UA'IJ� ef8c1, .. sub specie materiali" sau .. tn chip 

material" - respectiv consideră nnmerele cauze materiale. 
138 Numerele aşadar sint principii imanente ale materiei lucrurilor. Textul 

original nu conţine substantivul .. părţi". Formularea este redată insă cu 

această lărgire, pentru a scoate in evidenţă reprezentarea concret-numeri
că, proprie sistemului pythagoric şi unei anumite Weltanschauung. 

1n Enunţarea .,unii dintre filosofii naturii" desemnează in acest con
text şcoala pythagorellor, calificaţi drept physiologoi. 

uo Opera lui Alexandros PolyhJstor din Milet, erudit al secolului I 

f.e.n., care se arăta deosebit de interesat de simbolurile pythagoreice ; 

aici utilizează probabil aşa-numitele .. lnsemnll.ri" sau .,comentarii pytha
goreice". Potrivit cercetl!.rilor lui Wellmann (apud Diels-Kranz, voi. I, 
p. 448, notă la fr. 58 B 1 a), sursa compilată de Diogenes îşi 
lua de fapt materialul din Xenophilos, un pythagoreu din vremea lui 

Platon. Conţine multe idei ale pythagorismului, chiar dacă martorul 

intermediar (.,metatextul" elaborat de Alexandros) le-a enunţat intr-un 

limbaj elaborat de stoici. 

m tn text aoristos dyas. Doimea tinde spre infinit, intrucit şi matri

ce a divizibillt!ţii. Ca substitut al materiei, .,doimea nedefinită" se mai 
lntnneşte in doctrina nescri.să a lui Platon (!yp11'1'c& 86yJU&m) şi in dia

logurile sale de maturitate (mai ales in Timaios şi Philebos) . Fragmen
tul nostru dă mai departe generarea fii.aţelor matematice, potrivit urmă

toarei progresiuni (pe care o reproducem folosind schema lui A. Fren

kian, nota 93 la Diogenes Laert. VIII, p. 705 din ed. citată) : 

Unitatea (J'OV� __. Doimea nedefinJtă (llu<i�;) 
J 

Numărul (tip18J'6�) 
J 

Punctul (TJ'ttOII, cmrl' �) 
J 

LinJa (ypc&J1J1-IJ) 
J 

Suprafaţa plană (onpe6v) 
l 

Solidul (sau ,.volumul") (11lo6'1)Tc& O�(.&OtT«) 
J 

Corpuri sensibile (cele 4 elemente : aTqlEbv ax 'ijJ111) 
J 

Universul - (x6oJ1o;) 

94 



NOTE LA PYTHAGORAS 

tu Pentru acest proces de generare, în afară de schema din nota prece

dt:ntă, nzi ce llHUJtr.ea difuitde Slil l'llFitole care însumează fragmentele 
despre "'Vnu şi dualitotc", " Cm mcp�neză", "Ierarhii spaţiale şi calita

tive". Linia se naşte din punct prin "fluxiune ". La rindul lor liniile 
decupează spaţiul ca figuri plane (sau "suprafeţe ", brhre811) şi ca vo
lume - proiecţiile spaţiale numite de antici .,figuri" (sau .,c o r  p u r i) 
solide" (aici anpcli a)(-/)(.111"<11) , Pentru caracterizarea întxegii configura
ţii epistemologice vezi Kirk-Raven, o. 1., subcapitolul The natul'e of num
ber, p. 243 şi urm. Reţinem în special următoarea explicaţie globală, 
pregnantă : .,thanks to the tacit confusion between the unit of arith
metic and the point of geometry, ihe first unit has by one and the 
same process generated Loth tbe ne:xt three in the series and the three 
dimensions". 

143 In text, propriu-zis : "primăvara înfloritoare" (sau "care dii In 
floare"), opusă " toamnei care aduce pieirea", intrucit această noţiune 
intra clUar In structura uneia din denumirile anotintpului (f!IOIV�Ifopov). 
Influenţa diferitelor anotimpuri asupra corpului omenesc - stabilită şi 
pe baza con.sonanţd dintxe micro-kosmos şi macro-kosmos - ţine de latura 
medicinei pythagorice (vezi Demokedes), d-ezvoltată de un Alkmaion 
(vezi aeei capitol) şi de şcoala hippocratică. 

tu 1D text 8tb :-rpovodafl11t Tov Ocov iJILw" -'formulare influenţată de stoi
cism : "zeii ne poartă de grijă cu pronia lor" (sau prin p r o  v i d e  n ţ ă). 
Raţionamentul operează cu •Hstribuţia celor patru elemente, ca tn stră
vechile sisteme ale nlchimiştilor chaldei, grcfate cu influenţe iraniene. Din 
acest grup de stihii, rămîn de fapt numai două, re-generatoare : focul şi 
aerul. Focul şi uscăciunea sint elemente divine ; aerul, un suflu care gene
rează umezeala şi apa, iar sub forma eterului (aither, "văzduhul rarefiat 
care arde ") dă naştere sufletului . "Pămîntul", ca materie constitutivă, nu 
mai apare in siste�nul dichotomiilor pythagorice, întrucît predomină 
interesul pentru psychogonie (generarea sufletului) şi legăturile vieţii 
(harnumia inseamnlt tocmai .,legătură", "articulare"). 

14� In grel'eşte stagon, "picătura" unui l ichid - vîscos, in cazul de 
faţă, deci un fel de cheag. Doxografia compilată de izvorul nostru Jnfl!.
ţişa mai intii cuprinsul unui tratat (sau al însemnărilor) de tradiţie 
pythagorică, .. Despre .-uflet", rezumind foarte strlns, fără nici o explicaţie 
de tranziţie şi te<)riilc unei lucrări asemănătoare "Despre trup". 

ue În original harmottias logoi, .. raporturi proporţional armonice". 
Mai înainte se menţion:m Myot "<7,<; t:6l7j� - "proporţii [logoi] ale 
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vieţii'', adică aşa-numitele .,raţiuni seminale". �int duratele ce detcrminâ 
armonie transformarea spermei şi apoi a fătului (care capătrt ,.formă": 
în trup omenesc proporţiouat. 

147 Intrăm aici în definiţiile naei .. psihohgii", elaborat� de ,·.,chin! 
pythogorism - şi anume in teoria senzaţiilor. 

w În terminologia greacă -ro 'f'p6vt!J.OV de Ia <pp·I;•J (pl. p!trmes). .. minte ... 

De fapt "sufletul" pythagorcilor este o tripl:"t iwrmonia, alcătuire armonie 
organizat:\ <le funcţii şi catit;"(ţi. l'artc:c c-ea mai nobilf1 " cnn-;tituic de
mt-ntnl mental ( ,,, phronimo>!), em::maţLt suil·�tului ll"lnnri tor. Termetlltl 
gen ... ·ric ·?f:i:V�t:;, propriu-ziR tniuţile, apare ittc..::i"'� din poetnele hotncric�.-·, unde 
sediul st:azaţiilor este i• lentifieat cu diairag-ma .. 'P?f.'> . - ,"hrcn. Al treilea 
element, ,.sufletul pasiuual" sau lllyuws (tot un fd de suflu) care işi 

avea �:��<lin! în inimă, dedne l<t Platon, care preia tripartiţia pythagorcici1, 

o d11l•L'I manifestare a psychismnlui: pasiunea generoasă (Ou:L6;l şi poib 
senz.<Jria!it (bn-Ou:Llo:). l\hi ştiinţifică csLc: localizarea funcţiei �in<litoar� 

(nl!tnj in creier la Alkmaion. De aceea compromisul exprimat iu pasa
jul nostru, sub forma unei localizări a pri�tcipiult<i psihic intr-o regiune 
care începe în inimă şi cuprinde creierul. Acolo (în sediul cerebral) vor ii 

acum situate judecata raţională (nous) şi mintea (??be;), ca sccliu al 
seu1.aţiilor, sursa percepţiilor. Pentru a explim 1utara C'lttCrctă a senza
ţiilor pythagoricii recurg la ideea .. picnrării" lor �nL formă de .,stropi", 
dintr-un fel de concreţiune a .. sufletului" nwntal. Spre deosebire de 
A. Prenkian (comentariu la versiunea citatrt, p. 700), nu credem că ideea 
deslJre m:murirea clementulni mental (pltrcnc;), ncgliji!J<ln-s�.: sufletnl raţio
nal (no<ts), singunll nemuritor la toţi ceilalţi filos<Jfi �reci, ar fi do va< la 
unui eclectism tardiv al acestei sur.'>c pythagoreice. Dimpotrivă, tocmai 
aceusH• .. credinţă" ni se pare tm indiciu de arhaitate, întrucît dintotdea
una nr,us-ul era o facultate <le gîndire sau o fonn ·i btentă de sensibilitate 
(ceea ce conotează sau semnifică termenul inimd. cind e vorba de seuti
lltente personale sau de o sul..Jii:uare afectivă). În schimb, pluralul generic 
<ppeve� ... minţile", ca sediu !il tt�luror pasiunilo!" �i pt,rccpţiilor (in perio:ula 
arhai<::;, piuă la filosofi, localizat iu rlreptul diafr:tgmei, ultcr;or la pyth:t
guri<:i transformat în funcţie complexă, cn anumite lncalizări în crci<!r) -

acest receptacol şi generator al fiipturii senzitivc, capahil totdeaww de 
cunoa.�tere nediferenţiată, se potriveşte cu natura sufletului nemuritor. 
În ultima instanţă nous coincide mai mult cu .. gindal", iar într-o formulare 
cdel>ră din Sofocle (-ro'' vo::iv .. �;,., <ppevw•>, A >ti. v. i099) deuotează cl..dnr 
.. gîndirea ca expresie a miuţii'". 
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149 ,.Facultăţile sufletului" sînt desemnate in text prin tcrmenul·logoi 

(i.6yo1 -r';;� <joux'ii�). adică ,.putiuj.i concrete exercitate de sufluri" (A. Ilren

kian). 

uo Aceasta este divinitatea multiplă a riturilor de trecere, stăpinind 

atît secretele cuvîntului şi ale inteligenţei speculative (ca mesager 

şi mediator sau Herme�-Mercur, patron al negoţului), cît şi însoţirca 

(7tofL1t�) sufletelor de.�prinse din trupurile celor morţi (de acolo primul 

epitet pompaios şi cel mai vechi, de .Jiuxo-7tofL7tO�). ,.Poarta" simbolizează 

probabil aici orice fel de trecere, dar mai ales cea în tărîmul de dincolo; 

la fel epitetul de "htouian" (redat prin subpămînteanul). Pythagoricii, 

venerind chipul acestei divinităţi, an adus o contribuţie majoră la ela

borarea unei cuuoaşteri esoterice, încărcatii ulterior cu toate aluviunile 

magiei orientale şi sortilegiile ,.artei de a interpreta", proprii hermetis

mului şi hcJ·menmlicii (termeni derivaţi tocmai din numele acestei divini

tăţi Hcnne-ias sau Hermes). 

••t Cuvîntul, re<lut um·ori prin "genii", nu poate fi de fapt tradus 

satîl'făcător. De aceea păl'triîm echivalentul transliterat daimo11i (gr. 
8oti!JoVt�). îutrueît lcxcmul demon este încărcat cu sensurile conotative 

ale creştinisnmlui ( .. duh rău"). Iniţial, termenul desemna .. puterea divină", 

nedeterminată, atle�eori proprie făpturii ambivalente a sufletului ome
nesc, dedublat prin mişcări neprevăzute ale pasiunilor şi gîndului (vezi în 
aet•st sens da;"umi<,u-ul C"arc face tranziţia către ,.demonul socratic") . 
Treptat daimun-ul devine " divinitate intermediară, subordonată sau 

htoniană, mbterioasi't (aproape un ,.dt'IIHm") şi astft>l poate s-ajungă 

ipostaza sufletului omenest', desjJrin� tlc trnp şi rătăcind prin văzrluh 

- potrivit credinţelor orfko-pythagorice. EJ·oii fiÎnt de fapt aici sufletele 

privilegiate ale eroilor :>poteozaţi sau transformaţi în semi-zei (credinţă 

post-homerică, ultl:rioar(t în orice caz Ifiadei). Se pregăteşte astfel ierarhia 

pythagorismului esoteric : �uflete omeneşti ale celor vii, suflete rrttltcitoare 

după moarte şi/sau dainzoni, suflete izb1b:ite de eroi semi-zei, divinităţi 

propriu-zise ( 0E<Jl). $i Pythag-oras ucup(t în această ordine a ierarhiei 

sufletelor locul unui mediator de tip keros (vezi fr. 7 şi subcapitolele 

despre prescripţii, cu încercările de teologizare a doctrinei, potrivit cu 
rînduiala sectei. O discuţie cuprinzătoare la J\L Detiennc, La notion de 

dai m o n, p. 31-·54, 75-92, 124 - 168). Rezumatul compilat aid 
de Diogcnes pare să implice o suhîmpărţire a tipurilor de daimoni, oblite

rat:i în metn-texte ulterioare (sursele intennt,diare). 

m Acest univers, populat de suflcte-daimoni, păstrează totuşi natura 
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unui psihism destul de concret, cu posibilităţi de trecere nelimitate pe 

scara fifnţelor vii - oameni şi animale, toate înrudite mai ales In virtu
tea universalităţii principiului animist. Daimrmi cu virtuţi deosebite ajuug 

să mijlocească diferitele tipuri de mantică (fLotvn!ot), ,.pre-vederea viitoru
lui", semioza bolilor Şi a Sănătăţii (<7l]f.Le:i« v6aou Kotl uyLdoc�), tî)curi)e 
practicilor magice şi ale riturilor. Ei sînt făcuţi răspunzători de .. pre
ştii.nţă", de cunoaşterea mediumnici'i., aproape suprauaturală. Astfel .,demo

nul" lui Socrate va fi de fapt uu ,.al şaselea simţ" premonitor. După 
cîteva secole, acest .. da imonism" se transfonnă pentru creştinism in do
meniu polarizat : pe de o parte demonii malefici, de cealaltă ingerii păzi

tori. Grecii clin perioada clasică aveau fie sentimentul eu·daimoniei, .,feri
cirea" (numită in textul nostru) , realizat:, priu echilibrul dintre intimplare 

şi daimotz-ul favorabil, fie senzaţia unei acţiuni mai ob�cure. uneori nefastă, 
a celorlalţi daimoni. Pe cît se pare, pentru a-i neutraliza pe aceştia din 

urmă (răspunzători de fenomene malefice, neexplicate de .. ştiiuţa" pri�i
tivă: boli, foamete, catastrofe naturale), religia din toate vremurile utili'
zează practicile apo-tropaice, menţionate nici (propriu-zis de ,.respingere" 
sau .,deturnare"). 

163 Referire la celebra psyckagogie, .. iniţiere şi îndrumare n sufletelor", 
de obicei pe cale intuitiv-senzorială şi prin semioza simbolurilor, ca în 
toate misteriile. Această .,indemnare" este desemnată aici cu termenul 
care se folosea şi in doctrina retorilor-psihologi: .. a convinge" (-.b 7td6e•.v, 

devenit ulterior .jluxotywy!oc). 

1" Am văzut cît de important este principiul determiuării numerice 
a intervalelor muzicale. Pornind în esenţii de la descoperirea legilor armo
niei. şcoala filosofilor care ascultă de autodtatea maestrului apollinic 
subordonează întreaga imagine a. Universului-Kosmos ideii de armonie 
proporţ ională ; un concept pentru care se potrivea atît polisemantismul 
cuvîntului logos (1) .. raţiunea proporţională", adică relaţia dintre două 

m1lrimi care se află intr-un raport numeric constant, cît şi semnificaţia 
termenului karmonia (oip(Lov!ot), ,.jonctură", relaţie tonală dintre sUDetele 
scării muzicale (deci armonia in sensul obişnuit al cuvîntului) . Bineinţeles, 
de analiza raporturilor .. armonice" propriu-zise (\·ezi inceputul fr. 23 şi 
nota 146, .,raţiunile armonici") se leagă şi teoria modificărilor numămlui, 

uezvoltată atît ca ştiinţă, cît şi ca modalitate a vieţii contemplative : 
un fel de .,mistică" a numerelor (exagerată de pythagoris1nul tardiv, după 

�ecolul III î.e.n., sub influenţa ermetismului oriental şi a neoplatonismnlui). 
Astfel se ajunge şi la o înţelegere largl't a termenului harmon ia în concluzia 
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din textul nostru - xttO' cip�J.ov[oxv auvcOT!ivttL -r&: ll:>.tt. Ceea ce mai poate 
fi redat, strict filosofic, prin formula: .,elementele intregului se cuprind 

laolaltă ca sistem, potrivit cu ha r m o n  ia" (in funcţie de legile ei). 
IN Corelativ cu tăcerea religioasă (celebrul cllcp'I'!!J.Clv, v. nota 15), 

noua filosofie impune un cod al regulilct' de puritate (&yvcloc), incercind 
să revalorizeze autoritatea religiei tradiţionale asupra sufletelor. Prescrip

ţiile de puritate sint valabile atit materialmente (curăţenia miinilor care 

oficiază, a trupului scll.ldat ritual), cit şi sufleteşte. 
ne Se cereau purificări după ce o persoană venea in contact direct 

sau indirect cu un mort (mai ales in cadrul ritualurilor funebre, desem

nate aici cu termenul generic hidos, propriu-zis .,doliu") şi după actul 
sexual sau ie.,irea din lelmzie (cuvintul apare chiar in text: lekhos - .,pat 

nupţial"), inconjnrată din cele mai vechi timpuri de prescripţii referitoare 

la curăţenia rituală (justificată), impusă totodată şi pentru a separa 

solemn diferite comportamente din viaţa privati�.. 

m Referire atit la iniţiatorii din cadrul şcolii pythagorice, care după 
aceasta devenise o sectă, cit şi In tradiţionali oficianţi care slujeau in 

teletai, .. m i s t e r  i i" (cum e;au celebrii orpheotelestai, legaţi de caracterul 

difuz-iniţiatic al orfismului) . 

F1'agmentul 25 ne dă un pasaj conclusiv din acelaşi capitol V (vezi fr. 
23), rezervat de Aristotel discuţiei teoriilor pythagorice despre cauze şi 
principii, alăturate celorlalte prezentări de doctrine din prima carte a 
Metafizicii. Ne putem da seama încă o daU că pentrn Stagirit .. principiul 
dualist" era o tr[LSătură de bază a pythagorismului. Dezvoltarea sa 
progresivă sub forma sistemului celor zece opoziţii (vezi fr. 23 şi nota 134) 
va consolida edificiul unei dialectic! a naturii. 

m .,Filosofii italiei" sint aici mai ales pythagoreii vechi, ponte şi unii 

filosofi care fac tranziţia spre aserţiunile sistemului eleat. Toţi şi-au des

făşurat activitatea în cetăţile Peninsulei Italice (de sud) sau in regiunea 

insular! limltrofă. 
169 Caracterizarea 1.istemului se face în limitele unei concepţii largi aristo

telice despre cele patru cauze. 
100 Cu alte cuvinte .,lucrurile din naturA" (sau realitatea celor existente 

in natură) pot fiinţa numai prin cuplarea sau tensiunea dialectică dintre 

infinit (sau .,nedeteru1inare") şi finitudine (sau determinarea de tipul 
unitc'lţii). Întrucît corelaţia dintre aceşti doi factori face să existe orice 
lucru (sau .,existent") în mod esenţial (sau ca .,substanţA"), aici nu avem 

de a face cu elemente materiale diferite, cum erau .,focul" sau .,pămintul" 
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la alţi filosofi ai naturii sau in tradiţia cosntogonici'L. Materialitntea prin
cipiilor elementare la pythagorei fiind mai abstractă, infinitul sau jinitudl· 
nea ne spun [sau ,.semnifică", incadrează categoria! - gr. :.!:<61Jyopouvoo:oc�] 
cum sînt lucrurile şi ce sî11t ele. r)r, aceste douii predicamente definesc 

la rîndul lor proprietrLţi numerice, deci .,numărul este substanţa tuturor". 
De notat că unii copişti au intercalat în manuscrise cuvintele .. şi Unitatea" 
după celălalt termen al dualităţii, Infinitul [apeirotl ]. );oi am lăsat in 

enunţ această interpolare (cuprinsă între paranteze drepte) dar am apro
piat-o de cuvintul pe care probabil trebuia să·l expliciteze sub formă 

de glosă: Unitatea care inchide principiul finitudinii sub forma sa ele
mentar-deterltlinată. 

lBl Sau, aşa cum propune Bezdeclti în v.:rsiunea sa, .. au inceput s.l 
<lea precizări CLt privire la esenţa Fiinţei". Tcxhtl enunţă îusă în termeni 

lapidari : Atye•.'.l :tepl TOii 't"t e<r.W - .,(discuţia) dc.�pre (problema de a Şti) 
cG este ee\·a". Definiţia graviteazi\ deci tot în sfera quid-dităţii. 

1"0 Ouată ce se corclau numerele (în primul rin<! cele <linlr-un jir 
dominat de seria decadei - primele 10 numere întregi) cu determiuări 

de tipul finit-irnp,tr şi masculin-bun etc., se stabileau fonue sau (mai 
exact) designate nnmerice pentru orice lucnt din natură determinabil prin 
as�menea corelate, începînd cu echivalenţa dintre lwsmos şi decadă. 
sănătate, frumuseţe şi pentadă etc. Pentru alte precizări vezi subcapitolele 

Valori numi!Yice, .Vumerele şi generarea celor existet1te, Astronomie şi m1mere 

stihiale. 11-Iai ales datorită spaţializării curioase a reprezentrrrilor unor nu
m�rc gcamdricc , -- r, <le cx. pcnbgonul stclat şi ltexagonul omului -
nu avem in filosofia pythagorică doar modele şi raporturi numerice. Chiar 

obiectele propriu-zise şi conceptele abstracte, derivate <lin lumea senzo
rial-perceptibilă, !şi găsesc o formulă rezu:nativă, simbolic :;;i arbitrar 

determinată de proprietăţile unui sin;;ur număr, .. .:d ri'mw.s liber in .o;cria 
numerelor" (Bădărău). 

ua Pasajul comportă un raţionament specific, retlat cu elipse. Aşa 

cum arătam, pythagoreii sînt criticaţi pentru d1 se grăbesc să identifice 
realitatea obiectelor cletermiuabile Cll pruprietăţih; unor elemente <lin 

seria numerelor întregi. Dar judecind astfel, ei ajung La reznltate contra
dictorii, clliar înăuntrul sistemnlui lor. Sbgiritul alege drept exemplu 
atribuirea proporţiilor dyadt·i unor obiecte în care s-ar identifica raportul 
de dublu (2.x). Or, deşi efectiv dublul este un coucept determinat de 

numărul Z, aparţinînd aşadar sferei foarte largi a conceptului de dyadd, 
reciproca nu era valabilă în cadrul pytha!(orismului. Se po;;tuh partiei-
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parea Infinitului [apciron-] la Finitul reprezentat prin Unitate, pentru a 
.!-e obţine astfel principiul lumii (al Universului), prin ,.ceea ce se numeşte 
Dyada infinitului şi a Unităţii". 1n asemenea circumstanţe dyada este 

identificată cu multiplul şi cu infinitul ; ea capătă esenţa pluralităţii. 
Cum rămîne ins5 cu dublt41 provenit din adiţionarea unităţilor prin dublare, 

cită vreme noţiunea pythagorică de dualitate (dyadă) comportă mereu 
plurnlitaten (infinitului). deci nu mai poate fi analizată in unităţi ? Era 
inevitabil, a�adur, şi\. se ajungă la un rezultat aberant, atunci cind se 
tliscuta aceaştă .. doime" (unitatea simplă fiind conjugată cu alta, infinită, 

de nntura pluralitrtţii). Pe de altă pnrte, chiar altfel, proprietatea .,dnblu

ini"', constatată printr-o simplă inducţie, nu poate fi echivalată de-:t. drep
tul cu numărul doi, Îlltrndt trebuie precizată natura elementelor care se 

aWi In această relaţie (de ,.duplicare "). Se pot număra două elemente 
C'U totul inegale, suma lor nemaiavind în fel ul acesta nimic de-a face cu 

dublul. Ambiguitatea s-ar fi putut rezolva dacă se deosebeau trei concepte 

diferite: dyada (l - ; x) , numărul 2 (1 -i- 1), dublul (2. x). 

F1·agmcnt1d ZG provine ctintr-o discuţie aristotelică despre ,.ştiinţa bine
lui". Se arată dt une0ri binele poate fi nespecific. Oricum însă, el trebuia 
incrulrat din punct de \·edere I'OHC'eptual şi de aceea procedura pythagorei
lor merita sr� fie dtată. 

lG-1 Din nou este atestată existenţa celelJrului sistem pythagoric al 

celor zece opoziţii (cf. fr. 23 şi nota 134). Problema la care se referi:'t 
propoziţia noastră este cea indicr,tă mai inainte : determinarea binelui 
in mod specific. Aici se întrebuinţează penil:u incadrarea sa în paradigmă 
expresia ,.coarticulare principială a celor bune" (auO"''otx!a: TWV ci:ya:Bwv) 
referitor la coloana sau ,.rîndul" principiilor situate în prima parte a ta
bloului - deci acolo unde Finitul (sau limita) se ,.înrudea primordial" cu 

Imparul, Unitatea, Dreapta, Masculinul etc. S-a suprapus deci foarte 
C'Urînd o dichotomizare morală peste cea naturistă, derivată din analÎ7:> 

nnor proprietăţi .,mater.wtice" (în optica pythagoreilor). Dealtfel, chiar 

fragmentul următor (27) precizează în mod clar această derivaţie (sau 
.. geneal ogie " conceptuală)-

165 Altfel spus : Unitatea nu este doar elementul predicabil, accesoriu, 

ci - aşa cum reiese din toate fragmentele grupate in acest capitol -
avem de a face cu un principiu generator. potrivit reprezentări! com�rct

senzoriale a nnmărului . Bczdechi traduce prin formularea mai forţată 
"afirruaţia că Unul este o entitate de sine-stătătoare şi că nu e un atribut 
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de ceva ... ". În acest capitol foarte important al llfetajizicii snrprindem 
diferenţa dintre filosofia pythagoricll şi teoria lui Platon. 

ne Întreaga construcţie teoretică insurnatll de acest raţionament nu ne 
este cunoscută in detaliu (cf. versiunea română citată, cu obscrn1ţiile 
lui Bădărllu de la p. 72-73, notele 133-137). Definiţiile r.-flectă ;im·ăţă
mîntul platonic oral din ultima perioad ă. 

117 Stagiritul atribuie aici lui Platon im•enţia metodei dia/ccli<:··. deşi 
in alte pasaje consideră că a denaturat-o, veritabilul ei t�on:tician fiind 

7..enon eleatul. 
188 Aceastll filiaţie este surprinsll prima dată de ,.Aristotel , în m�d•�?i 

capitol 6, din care provine la noi fragmentul precedent. Întreaga expunere 

defineşte conceptnl de ,.participare" (v.lOe�t;) a ideilor la realitate. Teo

frast redă mai precis mişcarea conceptelor. J>c aceea verbul !Lt(l.e!r O cu a 

fost lămurit de noi prin formula dată între p:tranteze drepte. Te•·menul 

nu înseamnă doar "a imita" (în accepţiunea cureuH). Procesul dctern1ină 

o "compunere mimetică", fiind o împlinire în plan cnsmic a cnprimlerii 
expresive, aş::t cum o semnifi că însuşi termeuui de mimesis. Formularea 
Stagiritul ni va fi reluată în fr. 58 din suhcapitolul despre I erarl1ii spaţiale 
şi calitative. 

118 În greceşte -.o 3>-ov (to holon), un designativ cunu:mtc conotative. 
prezente şi în terminologia care denumeşte Uuivl."ro<ul (se prefigurează în 

felul acesta monismul) . 

170 În această carte Stagiritul ia în considerare acel .. domeniu al filoso 
fiei" care a fundamentat cunoaşterea naturii: prohlematica timpului şi 

a mişcării - respectiv a spaţiului ca determinare şi ca p1incipiu nedeter 
minat (infinitul-apeiron}. Ingemar Di\ring, în monugrafia A ristoteles 
(Heidelberg, 1966). p. 310, redă textual acest il!cipit ario;totelic (de la 

ol Soxouvnc; cl�to>.6yto>c; �'j)Ocu -r'ij; -.otcx,)-;-lj; qn>.o<7oq�(ox;) şi propune urmll

toarea versiune abreviată pentru întreaJ::a propoziţie : "Das erhellt schon 
darnns dass alle namhaften Naturphilosophen sich mit dem Uubegreutzten 
befasst haben". 

171 Acest apeiron. "iufiuit-nedeterminare" (sau "nemărginire") se află 
dincolo de marginea cerului prim (textual -.o !:�w -rou oul)cxvoi:i lTtetpov). 

De la pythagorei s-a încetăţenit fu10sirea ct1vîntnlt1i .,cer" (adeseori fără 

altll determinare) pentru a desemna sfera scobită, determinată de aceas
tă primă întindere, inăuntrul căreia se mai rotesc sfera stelelor fixe (sau 
zodiacul) şi cele şase sfere cu plauetele (astre "rătăcitoare" : Jupiter, 

Marte. Mercur, Venus, Soare. I,ună - cea de a şaptea planetă, Saturn, 
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. ,,, indu-se cu al doilea cer, zodiacal). Dacă ţinem seama şi de cerul 
11tblunar (care se întinde pînă la suprafaţa pămîntului, nemişcat în cen
trul întregii lumi), acest Univers este alcătuit din nouă ceruri. Dar ter
minologia greacă nu foloseşte în perioada clasică un astfel de plural 
_.,,J,•ctiv (despre .. ceruri" se vorbeşte de abia in Septuaginta). Singularul 
1./ranos, .,cer" poate să corespundă aşadar în terminologia filosofică, 
lie termenului generic de Univers, fie sensului concret intensiv din con
t,•xtnl nostru: c�rul-prim, 1xterior alcătuit din sfera sferelor (însumînd 
•>şa<lar celelalte ceruri). Întreaga .,lume" ordonată poate fi calificată 
·Irept. kosmos, mai ales dacă străbatem cu privirea cerurile concentric 
.prc pămînt. I.imita sau .,marginea" (pera.s) care o defineşte ar fi Uni
l.th·:• care generează numărul zece al Universului (cf. Theologumcna Aritk� 
'"··hme, 59 umle formula decadei: înseamnă Cerul - ca Univers inclus 
"" adiiuga noi). Dincolo de această Unitate-limită sau margine de in-

• Ind .. re a Cerului-Univers avem i-nfinitul (dinamic-generator, menţionat 
In !t.xtul nostru) - de fapt .. ne-mărginire" [a-peiron]. Dialectica gene
Loii·,;, 1 imi t ă  [peras]- Unitate versus n o n-1 i m i Ui [a-peiron] sau 
o�<·<kterminare numerică este definită(j,în restul fragmentului prin opo
•i!ia impar - par. tntreaga construcţie, atît de stranie pentru gindirea 
mockruă, pleacă rle la imposibilitatea de a concepe în-afara .. limitei" 
1; ni v·�rsului (Cerul extern) nimicul sau zero ca margine absolutll.. Bine
"'t•·ks, avem de a face pe de o parte cu o incapacitate conceptuală, 
in mi"1.sura în care nu existau nici nlllll€'r<! negative, nici fracţioniiri de 
t ipu! subtmităţilor şi, pe de altă parte, pc plan filosnfic trebuia găsită 
. , iP-şire din aporia e.�: nikilo nillil. 

172 Enunţarea deosebeşte aici infinitul apei·ron ca principiu particu-
1 . .,-;,-.at sau imanent unei substanţe anume (respectiv obiectelor materna
' in') �i proprietatea mmărginirii, a "nedeterminării", apeiria. Am putea 
·-pune că un obiect impar nedeterminat [apeiron] include uu obiect par 

;,,rfion] cu limita l1ti [peras, "determinatul"] şi un principiu de nede
li'l'minare [apeiria]. Aşa cum reiese din construcţia gnomonică, acest 
principiu este reprezentat de unitate (sau de unităţi) care se adaugă 
de fiecare dată unei figuri generate de o dyadă. 

", Gnomon-ul: propriu-zis "instrument de cunoaştere" sau "distinc
(ie"; clenumea, în accepţiunea sa concretă, bagheta înfiptă vertical. în 
.,.�utntl cadranului solar (de acolo denumirea de gnomon astrânomic). 
·rn matematicile aplicate gnomon-ul &�ritmetic la care se referă contextul. 

· ra un echer. Figurile de la p. 34 din terl ne arată cum se orientează. 
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construcţia numerelor cu gnomonul, pentru a se obţine fie cifre impa
re, fie cifre pare (divizibile fllră rest). Procedeul descris în fragmen
tul nostnl presupune două mişcări. In primul caz gnomonul se aşea:tă 
la distanţe ,.egale în jurul unităţii" pe care o include perfect. Atunci 
laturile alcătuite din pătrăţele care au aceeaşi mărime ca şi Unitatea 
de bază presupun totdeauna adăugarea unui număr impar de unittJţi
ptltrtl/ele. Deci încadrarea cu gnomon impar va genera mereu in jurul 
unităţii nn număr pătrat şi o figură globală rectangulară. Totalurile 
din figurile succesive reprezinti de fiecare dată din punct de vt•dere 
aritmetic pătratele fiecărui elentent din seria numerelor naturale intregi: 

� 1, 4[2•], 9[31], 16[4•], 25 [52] • • •  n2• 

Dacă citim nwnărul punctdor de pe laturile gnomonului vom căpiita 
şirul numerelor impare 1, 3, 5, 7, etc. Constntcţiile pot fi reprezentate 
astfel: 

3 

� 

� 
5 

etc 

În cel[tlalt caz gnomonul e::.:clude unitatea. Cu laturile sale inegale, 
dar pc care citim totdeauna un număr pereche de puncte, gnomonul 

par ne va permite să construim seria numerelor pare (2, 4, 6, 8). De 
fiecare dată latura mai lungă depăşeşte cu 1 (unitatea exclusă!). pe 
C'ea mai scurtă. Produsul laturilor ne dll aşa-numita serie sau progre
siune a "numerelor dreptnnghice": 

X 2 = 2, 2 )( 3 = 6, 3 X 4 = 12, 4 X 5 = 20. 

Aceastll descoperire va fi elaboratll după Euclid in teoria plltratelor 
proporţionale. Totuşi elementele doctrinei existau deja înainte de Platon: 
,.It was known that the sum of any series of successive even numbers 
starting from 2 (say 2 + 4 + 6 etc.) is always an o b 1 o n g number 
whose factors differ by 1 (1 X 2, 2 X 3, 3 X 4, etc.)". Fr. Lassere. Thc 
birlh of Matkemalics in the Age of Plata, London, 1964, p. 44. Vom 
avea următoarele reprezentări pentru dreptunghiurile de tipul �'t'epo!J.ijKeL-;: 
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$i Platon va dezvolta nucleul pythagoric al acestor concepţii în Ti
maios 35 A, pă3trind opoziţia celor douiL tipuri de gnomoni : divizibil 

versus indivizibil. 
m Textul spune mai lapidar: ,.nici una (din ii�nrile patmlatere> 

llll mai este gem•rntr• egală în mod egal (b(,� (aa:xt�) ". Cu alte cuvin
te nici un patrulah·r nu mai este nn pătrat perfect, construindu-se nu

mai dreptunghiuri (care vor tinde la capătul uuei lnugi eonstrncţii spre 

.•tructura pătratică). 
m Aşa cum reic'" din figura intercnlată în text (p. 34). mişcarea 

;nomonului cn nn;nere impare duce la construcţia figurii perfecte a 
p;,trulaterului cn laturi egale, din numere impare. Procedeul este cu 

atît mai paradoxal daci'\ privim tendinţn - menţionată mai sus - de 

formare a figurii •:u laturi inegale, care însumează totuşi numere pare, 

mereu divizibile prin 2. Or, paradoxu l acesta s� lămureşte numai prin 

(�ontemplarea spaţial::'� a cdor două deplasări rit• gnomoni. La cel impar 

o diagonalrl perf(�ctă - limita pnnc tnlni median -- desparte mereu în 

jumătăţi egale suprafaţa punctat a. 'fotuşi. dacă socotim numărul de 

punde de pe llrmă laturi în pătrate suc-cesive, diagonala trecînd mereu 

prin puuctele mediane funcţionează ca un priudpiu-limită (deci ,.impar") , 
<'are împiedică diviziunea numărului total de pc cele uouă laturi. Aces

ta va fi totdeauna un număr par + 1 intercalar, ded "ncmărginiiea" 

ueutralizată ! De bnnă seamă .. secţionarea" în aceste :reprezentări se re

feră mai ales la .. mărimi", adică la numere geometrice (sau spaţiale). 
"6 Textual: "infinitul fiinţează in tnod aecesoriu" (xcn·oc 17UJ.I.�l)�l)x6�) 

D,;ci este vorba de o proprietate a unor obiecte. l'cntru pythagorei infi

nitul poate fi în acelaşi timp atribut şi substanţă. Considerăm că între
�ul echivoc se m:•i datorează şi dublei semnificaţii a termenului grec a

/'firon = "ne-determinare" şi/sau "in-finit". 

m Aici enunţul încearcă să clarifice relaţiile, utilizînd termenii ci6ptor.ov, 

. aedeliruitat" şi -x�e>-lt.;, .,ne-desăvîrşit" sau .. neincheiat". Prin aceasta 

�,. sugerează cn precizie noţiuuea unei mişcări infinite. 
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ua Mai înainte .Aristotel deosebise două concepte fundamentale rlife
rite: 1) Numere ideale, formate din unităţi neadiţionale -sau adiţionale, 

numai în interiorul acestor.entităţi; 2) Numere matematice, ale căror uni

tăţi sînt adiţionabile. Oricum, Stagiritul considera că "aceste două fe

luri" de numere exi�tă in afara sensibilului, determinare opusă reprezen

tări! concrete promovate de pythagorism. E adevărat că se menţionează, 

(ca treaptă intermediară), concepţia unor filosofi despre numărul mate
matic: o realitate foarte abstractă .,existînd ca primă fiiinţă, separat 
de lucrurile materiale". 

sn Pentru această modalitate de a concepe numărul geometric vezi 

nota 175 - şi in general fragmentele referitoare la gnomoni. 

JBB Probabil un platonician, neidentificat, tot aşa cum nu este limpe
de cine ar fi ceilalţi filosofi, alăturaţi in aceeaşi frază gînditorului indicat 

la inceput. Am reprodus in continuare şi restul concepţiilor redate de 

Stagirit, întrucît ele fac parte tot din prezentarea doctrinei pythagorcice 

despre Unitate şi natura numărului. La Diels-Kranz, fr. 9, se intrerupe 

odată cu simpla menţiune a dificultăţilor "fără ieşire" (apo,.iile in ceea 

ce priveşte Unul primordial). 

us În general "academicii" care au preluat succesiunea lui Platon 

- în primul rînd un Speusippos - au analizat realitatea ontologică in 

termenii unei teorii (de orientare idealistă) a numlUului, abandonind 

conceptul de Idee, în favoarea cantităţilor matematice, aşa cum ne indică 

formularea precedentă din mărturia noastră. La capătul acestui proces 

de abstractizare intervine chiar tentativa unei ultime reevalum a con

ceptelor moştenite de la pythagorei. 

181 Formularea din acest enunţ aristotelic foloseşte doi termeni diferiţi, 

care ar putea să pară perfect sinonimici unui cititor modem neavizat. 

De fapt trebuie să păstrăm distincţia celor după conotaţii diferite ale sino

nimelor din te:rl. Mai intii numerele se alcătuiesc din Unitdţi = gr. mana

des (pl. de la 11-ovcic;). Apoi se menţionează Unul = gr. hen (lv), "ele

ment {a-roL)(e:i:ov) şi principiu («pxiJ) al celor existente". Nu este incă limpe

de pentru cercetători dacâ vechiul pythagorism era intru totul "dualist", 

cum susţine Raven, sau înclina mai degrabă spre o concepţie "mo11istii" 

(sau monadică, in sensul doctrinei dezvoltate ulterior cu o argumentare 

diferită de Leibniz, teoretician al monadei). Chiar in ipoteza corelaţie! 
indisolubile dintre manad6 şi dyad6, primii pythagorici nu consideră Uni

tăţile noţiuni perfect abstracte, desprinse de realitatea sensibilă, întrucît 
,.ca şi restul presocraticllor ei nu izbuteau să stabilească o delimitare netă 
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intre corporal şi incorpora!" (Raven). ln sensul acesta. pentru Aristotel. 
ei fac opinie separată, neadmiţînd că .. numerele se alcătuiesc din Unităţi 
(abstf'tute): m o n a d e s". De fapt şi pe acest plan dialectica lor implica 
dificultăţi, aşa cum se arată chiar la începutul pasajului desprins sub forma 
fragmentului 33. (respectiv 58 B 9, DK sau 302 Raven). Fraza lui Aristo
tel se referA cu precădere la platonicieni şi la teoria lor despre Unul primor
dial. Oricum ar fi, pentru Aristotel filosofii care se diferenţiază de pytiia
gorism ajung sA stabilească o echivalenţă între U n u ca element primor
dial (gr. hen) şi U n i  t a t e  (gr. monas) ca element constitutiv al număru
lui. Or, Unitatea pythagoreilor înţeleasă ca tol mărime nu poate fi, în opinia 
Staghitului, un element constitutiv al numărului matematic (şi nici al 
celui ,.ideal", despre care se vorbeşte în altă parte). Acest raţionament 
capătA relieful unei demonstraţii în pasajul aristotelic înfăţişat de frag-
mentul următor. 

181 Te:rlul are doar termenii ,.s e p a r a b i 1" [;>:t.lpLa-r6v) şi antonimul 
său. De bună seamă ele se referă Ia concepţiile de sorginte platonică 
despre numer-e ideale şi numef'e matematice, ambele ,.separate" (sau ,.des
prinse") de realitatea sensibilă (sau de ,.lucruri"). Numerele pythagorice 
fiind concret-spaţiale (într-un fd .,materiale"), această presupoziţie 
fundamentală suprimă speculaţille platonicienilor despre a.nterioritatea 
Numerelor sau a Ideilor şi straniile consecinţe care decurg din teoria 
idealistă despre generarea Unităţilor Dyadei - principiu alcătuit 
din doi termeni antagonişti inegali, :Marele şi Micul, egalizaţi ulterior 
prin Unul. Despre diferitele teorii ale numărului vezi şi notele 180 şi 
183-185). 

'" Acestea sint - cum s-a mai putut constata - monadele (în accepţi
unea greacă primordială). De aceea ,.numărul format din unităţi abstracte' 1 
este numit aici af'ithmos monadikos. Unităţile astfel concepute fiind ab
stracte, nu le putem considera mărimi elementare. 

181 Te:rlul: ,.ei numesc număr cele existente" [ta onta]. Corelaţia cu , 
adverbul ontos (!Sv-rt.l�, ,.în adevăr", ,.efectiv") şi alte contexte demonstrea
ză că prin acest participiu al verbului ,.a fi" se desemnează realitatea 
(ontic4) şi adeseori cea matelială. Intregul fragment 34 ne conduce - iu 
mod mal explicit decît cel dinainte - la teoria fundamentală din vechiul 
pythagorism, corolara dialecticii despre generarea lumii din numere : 
unităţile-puncte, forme primitive ale atomului stau la baza materiei. Raven 
(op. laud., p. 247-248 şi nota 1) reaminteşte şi definiţia dată în Metaph. 

986 a 15 (la noi fr. 23 = 58 B, 5 DK) numerelor ,.care funcţionează ca 

107 



MIHAI NASTA 

materia din lucruri" (&.� 6A7JV -:-o!<; o�at). Acum se vede clar că Universul 
alcătuit din numere înseamnă de fapt alcătuirea obiectelor naturii din 

agregarea unităţilor-puncte de tipul atomilor. în acelaşi sens pledează şi 
definirea sistemului dată de fragtUentele vrn1ătoare, unde se precizează 
aceeaşi concepţie despre materialitatea ipostazei primordiale (sau stihiale) 

a număn1lni, asociată noţiunii de numere figurate, dar totodată diferită 
de ea, întrucît este anterioară ontolngic. Nu avem indicii destul de ferme 
pentru a prcciz.1 cînd au elaborat pythagoreii teoria despre numerele 
constitutive ale .. stihiilor" Universului (elemente numerice) : corpul întreg 
avind numărul 210, fowl numiirul Il, aerul numărul 13, apa numărul 9. 
Informaţia se găseşte la un comentator aristotelic, destul de tardiv: Ps. 

Alexander, In A ristotelis 2'vletaphy>icam commenta•·ia (ed. M. Hayduck, 
Rerlin, 1898). p. 767, Il (respecti\· Comm. in Ari>tot. Graeca I). În orice 
caz speculaţii de acest fel au început încă din faza primelor extrapolări 
ale conceptului de raporturi numerice proporţionale, descoperite de Pytha

goras sau de !'ercetători din cercul elevilor apropiaţi. 

ne Numerele -- şi mai ales raporturile pe care le intreţin între ele 

(numite de pythagor(!i sym-me!riai sau armonii) - generează figurile 
geometrice sa't corpurile spaţiale, ,.solide". In Heusul acesta elementele 

g e o m e t r i c e sint compuse. Designarea se întemeiază pe observaţia 
că figurile ge<>!netriee sînt construite pe baza raporturilor matematice 
dintre linii, puncte. suprafeţe şi proiectarea lor spaţială. 

••• Decada sintetizcazr, proporţiile celorlalti:! nnmere incluse în cuprinsul 
-ci �i .,proporţi:ie" san raporturile care se pot stahili între ele, pentru a 
genera pe de o p.Wt•) figurile geometrice şi arntoniile sunetelor, pe de altă 

parte seria numerdor naturale - ambele concepte corelîndu-se in cadrul 
numerelor figurate. În Le nombre d'or (T. I. Les Rythmes, Paris, 1931, 
cnp. I, p. 17-41, in special p. 33 şi urm.), Matila Ghyka redă esenţialul 
-conceptelor despre umnitr şi armonie, folosind mărturiile din P h i 1 o 1 a o s, 
speculaţiile platonice din Timaios şi mai ales iuterpretarea doctrinei tra

diţionale îu scrierile matematice ale neo-pythagoreismului : Theon din 
Smyrna, Theologzemena Arithmeticae şi Nicomachos din Gerasa (sec. II 

e.n.), cu a sa Arithmetica Introductio. De acolo se vede în n10d mai explicit 
că D e c a d a este privită ca un ansamblu, rezultat din tctraktys (,.sau 

cvaternar"), mai precis din suma primelor 4 numere (1 + 2 + 3 + 4 = 10), 

reprezentînd totodată al IV-lea număr triunghiular, dacă privim orîndui-
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rea unităţilor sub forma figurii plane regulate : 

1 

1 

1 1 

1 1 

:Mai ales ca Număr Pur sau divin, alcătuind formula. tlc•adei, însuşi tetraf,_ 
tys-ul devine simbolul Universului. Referitor la caracterul paradigmatic al 

decadei, modul suprem, există numeroase definiţii, dintre care putem 

selecta următoarele consideraţii : .,Cum Întregul era o multitudine nelimi
tată ( . . .  ) trebuia instituită Ordinea ( . . . ). Numai in Decadă p.reexista 
un echilibru intre ansamblul şi elementele sale. Din această pricină zeul 

ordonator prin lucrarea gindului s(m a folosit Decada ca un canon p·entnt 
toate ( . . .  ) şi de aceea lucrurile, din Cer pină la Pămînt, îşi ordor•�'ază 

raportlll"ile şi concordanţa elementdor constitutive cu întregul lor pe temelia 
Decadei" (Nicomachos, rezumat de M. Ghyka, op. cit., p. 36) . Prin pentadă 
(numărul 5 şi figura pentagramci), simbolul căsătoriei şi al unirii antro

pomorfe in aceeaşi matrice a decadei, se realizeaz(L consonanţa micro
Kosmos ..... macro-Kosmos. întreaga teorie a proporţiilor arhitectonice 
foloseşte proiecţia decadei, plecind de la trupul omenesc . . .  Deoarece natura 

a făcut corpul omenesc în aşa fel încît toate membrele răspund în anumite 
proporţii intregii lui înfăţişări, apoi cu drept cuvînt se poate spunc:- ci1. 

bine au orinduit cei din vechime ca şi în săvîrşirea operelor de artă rnem
brele acestora, luate individual, să aibă relaţii dimensionale comune 
cu înfăţişarea generală a întregului ( . . .  ) Unităţile de măsură le-au împru

mutat de la membrele coţpului, precum degetul, palma, piciorul , cotul. 
Şi toate acestea le-au subimpărţit după numărul perfect pe care gredi 
il numesc teleion (-.&A.e�ov). Anticii au considerat ca perfect numrLntl z e c e, 
căci el a fost inventat după numărul degetelor de la miini" (Vitruviu, 
Despre arhitectură III, 1. vers. românii, B ucureşti, H l64, p. 102) . În realitate 
baza teoretică a lui ::ecc, ca figurll.-canon pentru . ,natura" numerelor, 
se află în teoria uespre raporturile numerice proporţionale (vezi b. noi 

fragmentele 43 şi urm.) , invariante (:omune armoniilor, orbitelor astrono

mice, dialcctlcii par-impar, întregului echilibru al lumii. De aceea 1 0  nu 

este kosmos-ul propriu-zis, ci formula tensiunilor echilibrate care-1 susţin. 

1&8 Am văzut in fr. 24 (Diog. Lnert. VIII, 32) expunerea unei teorii 
mai ample despre suflet. Aici ne apropiem, pare-se, de prima ei fundamen

tare. Sufletul are potrivit acestei concepţii yechi pythngorcice patru 
proprietăţi constitutive : vou� (.,raţiunea" sau . ,inteligenţa "),  86!;-x (j l ldtoca-
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ta personală sau părerea iluzorle, izvor al aparenţelor lnşellitoare pentru 
Heraclit şi Parmenides), �:tlaOlJ<r��. simţurile, E:m<r-:·�!J.Y;, "ştiinţa" - propriu

zis capacitatea de a discerne raţional şi de a sistematiza cunoştinţele auten

tice acumulate. 
189 Ekphantos reprezenta pythagorismul mediu (secolul IV) şi prin 

teoriile sale ar fi dezvoltat doctrina corporal-atomistă <lcspre numerele

unităţi (cf. Raven, op. cit., p. 247, nota 1 ) .  Pînă la el nu ştim dacă unită

ţile se mai numeau şi corpuri. 
190 Pentru acest concept vezi fragmentele grupate în subcapitolul 

Vidul şi delimitările fn cosmogeneză. Chiar dacă în fizica modernă vidul 

este un indice de rarefiere a moleculelor (corespunzind unei optici diferite, 
in raport cu cea pythagorică), existenţa vidului cosmic, în cuprinsul căruia 

se produc fenomenele de geneză a corpurilor cereşti ni se pare a confirma 
cu prisosinţă genialitatea unor asemenea intuiţii care - măcar sub raport 
terminologie şi ca repere pentru construcţia unei imagini globale a Uni

versului fizic - introduc două noţiuni păstrate pinli astăzi în limbajul 
ştiinţelor. 

m Şi in această definiţie îşi găsea probabil aplicaţia un principiu dialec
tic al vechiului pythagorism : dreptatea înseamnă o adeverire a ceea ce 
este drept (-ro ll!x�:t��v), prin precisa înfăptuire a reciprocităJii (-ro civmn
ttov06�). Tratamentul la care va fi supus cineva răspunde într-un anumit 
fel intenţiei şi indreptăţirii factorului activ. Dacă cel implicat suferă în 
mod nedrept, vina cade asupra agentului. Dacă ispăşeşte. în sensul retri

bntiv al termenului, vinovăţia se stinge, restabilindu-se prin compensa

ţie proporţională o stare de repaos, o "egalitate · •  a non-vinovăţiei. 
192 Din toate fragmentele acestui subcapitol pe care l-am intitulat 

Natura numerelor concrete şi a figurilor se înţelege tot mai clar eli vechiul 
pythagorism stabilea o ecuaţie numerică pentru orice fel de realităţi 
ontologice din natură şi din lumea reprezentărilor. Termenul convenţional 

utilizat de noi, ,,1 u c r u r i", provine din metalimbajul latin (de ex. natura 
rerum) ; în fragmente (majoritatea meta-texte despre pythagorei) ne 
intilnim doar cu referinţa mai largi : "cele existente". Acum ne dăm seama 
că "lucruri" de acest fel nu sint numai obiectele materiale, alcătuite dintr-un 
număr determinat de unităţi-puncte atomare ("unit-point-atoms"), ci 

totodată şi conceptele abstracte, cum sînt cele înşirate. Numerele care 

lncifrează de astă dată esenţa unor asemenea fenomene-abstracţiuni sint : 

7 pentru Ocazie (kairos), 4, 5 sau 9 pentru Dreptate, 5 pentru Căsătorie. 
Desigur ele reprezintă aici "existentul" in mod simbolic. Dar totodată 

pythagoreii simţeau, pare-se, că numărul figurat materializa însuşiri de 
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tipul tensiunilor sau al ,.forţelor" care duc la realizarea unor asemenea 
fenomene-procesualităţi. De pildă ' Ctlsi1toria, simbolizată prin 5, rezultl 
din combinarea primului număr par, 2, }o'emininul ca dyadă sau .. matrice 
scisipară", (M. Ghyka) şi primul număr "impar, masculin asimetric, desă

vîrşit, 3 [triada]". Şi in fragmentul 37 (din Magna Moralia) se protestează 

impotriva asimilării conceptului de Dreptate cu numărul 4 (un număr 
• •  egal luat în mod egal"). 

lt3 Conceptul de Obiecte matematice provine din acelaşi domeniu al 

speculaţillor platonice despre numere matematice şi numere ideale, definite 
in nota 178. Propriu-zis, aceste ,.obiecte" funcţionează ca "elemente de 
mediaţie" între Idei şi lumea sensibilă, înlesnind reducţia sensibilului la 
Idei (cf. Timaios 50 C şi unn.). Dacă cercetăm exemplele paradlgmatice 
folosite pentru a ilustra necesitatea unei asemenea construcţii, recunoaş

tem filiaţia lor pythagoreică, decantată de geometru] care a dat numele 

dialogului : Opinia (sau iluzia părelnică - 86�1%) = 4. Oca::ia (sau "mo
mentul critic" - )(Gup6�) = 7, Nedreptatea = 5, Judecata (sau "discri· 
minarea" - Y.p!<r��) = 4. în mod fatal, acelaşi număr incifrează foarte 
multe ,.lucruri" 1 

1114 "Numărul din cer" este de fiecare dată o esenţă numerică stihială, 

care întruchipează - potrivit vechilor pythagorei - anumite concepte 
fnndamentale : Unul din centrul Universului, Dyada, generatoare de 
i:tfiait, iar apoi, lîngă centru (tot în cer), Şapte, simbolizind "momentul 

potrivit" ( Kairvs) şi constelaţia Pleiadelor, Cinci, simbolizind - in 

moci contradictoriu - atît nedreptatea cît şi Micro-Kosmos-ul ş.a.m.d . 

196 Adică abstracte. desprinse de ,.obiecte" reale. Se întrebuinţează 

tl in nou tennenul )(.ColpLa-r6v. 
198 Întrucit Ari�totcl nu admite unităţi atomare sau .. corporale", chiar 

numerele compuse din mai multe unităţi (monades syntithemenai) rămin 
pentru el simple abstracţiuni, fără mărime sau greutate (deci cu totul 

diferite de proprietăţile fizice ale oricărui corp). 

m Referinţa este destul de enigmatică : .. . . .  !v 8e)(l% <iv�:tA.oyi11L; -d-r
-:xpc; )(U(3L)(O( clpt0!J.ol .il"tO"t"EAOUV"t"IZL, ��  i:lv qliZ<fLY • • •  "!"O l"tii.V <fUVEinctYIIL"• 
• .  Analogii" poate insemna - la fel ca sym-metriai - raporturi proporţio

nale numerice sau progresiuni. Formulele diferitelor tipuri de analogii sau 

.. proporţii" pythagoreice sint examinate intr-o sinteză elegantă de M. 
Ghyka (op. eit .• cap. 1. p. 25 -41). Reţinem definiţia riguroasă, dată după 
Euclld : "raportul este relaţia calitativă - in ceea ce priveşte dimensio

narea - intre două mărim! omogene. P r o  p o r ţ i a (liv�:tXoy(«) este 
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echivalenţa raporturilor". în termeni algebrici vom avea proporţia gE!Omt

a c trică între patru mărimi - = - sau proporţia disjuuctă". Aşa cum pre-
b d 

cizează Ghyka : "Les Grecs preferaient reserver le nom de nombres m�x 
nombres-denombrants {entiers} et donnaient aux nombres-mesures l'appel

lation et la forme de rapports ou de relatious". Bineînţeles, teoria raportu 

rilor proporţionale este dezvoltată în primul rînd sub form11 celor trei 
,.medietăţi" de care se vorbeşte în alte fragmente. Referitor la st:tbilirea 
celor zece tipuri de .,analogii" sau relaţii proporţionale exisb. mai multe 
atestări. Una utilizează progresele matematicii de-a lungui tradiţiei 

pythagoreice. Se pune la contribuţie principiul economiei şi o dialecticfa 
simplă dintre Identitate ,,i Alteritate, aşa cum s-a procedat in epoca noastrr,, 

pentru a se obţine prin proceduri logice "secţiunea de aur", pornind meren 

de la două mărimi. Ca in proporţia continuă geometrică, în asemenea cazuri 

termenul intermediar se numeşte .,medie" sa u "medietate". Dup[! 
Theon : , .Luăm trei mărimi şi proporţiile ce se pot stabili intre acestea 
şi procedăm la sch imbarea termenilor il1tre ei. Vom arăta cii bt sistemul 

matcmaticilor se sprijină pc stabilirea Wlor proporţii intre cantităţi iar 
sursa şi elementele lor rezumă natura uuei analogii esenţiale (�ij<; livacXoyb; 
�uat�)". Aici în mod inechivoc .,întregul" este însuşi edificiul matema

ticilor. Se dădeau pentru aceasta zece tipttri de proporţii, care se pot scrk 
sub forma unor egalităţi cu exemplele numerice corespunzătoare : 

c - h  c [I} --- - -
b - a  c 

c - b  c 
[ J I J  --- --- -

b - a  b 

b - a  b [VJ --- -·· 
c - b  a 

b - a c 
[VI ] --- -- -

c - b b 
c - a  c 

fVII ] -· - = -" 
b - a  a 

( 1 , 2, 3} 

( 1 ,  2, 4) 

{2. 4, 5) 

( 1 ,  4, 6} 

{6, 8, 9) 

c - b  c 
[III) --- --- - (2, 3. 6) 

b - a  a 

lJ - a c 
[IV] --- -- (3, 5.  ti) 

c - b  a 

c - a  c [\"Ill l -- = {6, 7, 9) - c - b a 

c - a b 
[IX] (4, H. 7) 

b - a  a 

c - a b 
[XJ --- -- (3. 5. 8) 

c - b  a 

Desigur, şi în fragmentul nostru se menţionează o paradigmă combina

torie de acest tip, sprijinită pe un anumit grup al transformărilor unor 
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egalităţi iniţiale. Totuşi trebuie lămurit în acest enunţ rostul .,numerelor 
,;ubice" din cuprinsul decadei. Ştim că se făcea o distincţie pe de o parte 
intre numere pătrate (n!) şi numere triunghiula'l'e. Acestea din urmă calcu
l:ttt- ca în constntcţia gnomonului .. tmplineau" la un moment dat număntl 

':�C'I." . 1 ,  1 + 2, l + 2 -i- 3, 1 + 2 + 3 + 4 [formula 
n(n

; 
1 ) J .  Aici 

se menţionează însă clar zece analogii ale numerelor cubice. întrucît şi 

rirlicarca Ll putere este o descoperire pythagoreică, ni se pare mai verosi
mil să presupunem existenţa unui grup de zece analogii stabilite intre 4 

numere ridicate la cub �au între numere "cubice" în sensul arhaic al ter
menului. Deci cuburile numerelor 1, 2. 3, 4 (tet'Yada) ne dau seria 1, 8. 
:!.7, 64, care se tnsumează îu numărul Universului, 100 = 10 x 1 0, sau 
.. seria decadicli de la 1 la 10 repetată de 10 ori" (Timpanaro Cardini). 

1 "" Fiecare din elementele triadei [numărul trei] simboliza efectiv un 
:aomcnt din generarea l ucrurilor. 1lfonada ca unitate [1 ] era principiul 
perfect (<ipx·�) . .. începutul", considerat uneori în afara seriei numerelor. 
Dyada [2] era, dupi'l cum atn văzut, principiul nelimitării, care, împreună 
•: U unitatea, gcm·ra scria numerelor, dar, totodată, potrivit opticii tradiţi
•)nnle, simboliza "mijlocul, mai important chiar decit întregul" (proverb 
dtat uc Hesk•d ) .  Trei îtnpreună cu Unu forma un cuplu de numere prime, 
l imitînd astfel perfect uedeterminarea dyadei. Se relntregea în felul acesta, 
prin triadă, echilibrul întregului, conceput ca Unu perfect (spre deosebire 
,\,� Monada înţeleasil ca unitate aritmetică adiţională). De bună seamă 

definiţiile .le tip ,.matematic" s-au suprapus unor credinţe superstiţioase 
clespre sensul fatidic al numerelor 1 şi J, care se intilneau în religia majo
rităţii popoarelor in<lo-europeue : triaua vedică, trei111ea capitolină, tria
deie din diferite culte greceşti (Zeus, Hera, Athena sau Zeus, Hera, Diony
>-os) etc. 

în legătură cu simbolismul straniu al numerelor in diferite zone ale 

cnuştiinţei, v. şi lucrarea lui L. Paneth, La symbolique des nombres dans 

t' in,onscient, Pari<;, 1 976, îu special partea a It-a, cap. " Nombre. Sy:m
bole. ArchCtype. Idee ".  

uo Din nou referire la cele trei c o u s o n a n  ţ e {,.symphoniai") , care 
sintetizează perfecţiunea edificiului armoniei, simbolizat în această măr

turie prin cifra 9. Pentru a înţelege tn ce sens raporturile dintre snnete 
uau valorile 2, 3 şi 4, insumate de numărul nouă {care se regăseşte 
in simbolica muzelor din corul apollinic şi in suma celor nouă planete), 
trebuie să avem în vedere felul în care se măsurau consonanţele. Pornind 
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de la un sunet fundamental, se obţinea mai intii octava, (�) printr-o împăr

ţire a coardei în doull. secţiuni, apoi cllinta ( f) printr-o împărţire în trei, 

In sfirşit cvarta ( 7) , printr-o divizare în patru. Aşa cum precizează enun

ţul conclusiv al mll.rturiei, numărul nouă însumează operaţiile succesive 
(2 + S + 4 = 9). De fapt denumirea de symphoniai (<ru!J.-<p"'v!e�L) cores
punde termenului de ,.c o n s o n a n ţ e p e r f e c t e" din limbajul muzi
cal modern. Grecii sesizaseră distincţia pe care o facem şi noi între cvarlă, 

ClliHtll şi o&tavll, pe de o parte, şi tot restul intervalelor, numite diaphonia i 
( 8r.«-'Pt.�vi«L) pe de alta. În gama intonaţională netemperată (,.absolută"), 
aceste ultime intervale (mai ales terţa şi suta) sînt ,.false" în raport cn 
primele. Corespund întru totul disonanţelor din sistemul temperat. 

Ft'agnumtele 46-49 ne înfăţişează cele mai vechi descoperiri geometrice 
ale pythagorismului : teoremele referitoare la natura triunghiului, definit 
in funcţie de suma unghiurilor şi de construcţia unor figuri omologice, 
urmate probabil de problemele ridicate de figurile .,solide", definite, 
pare-se, în funcţie de înscrierea poligoanelor. 

188 Este atestată prin această mllrturie importanţa uneia din cele mni 
vechi descoperiri ale gindirii matematice : aşa-nu.mita teoremil a /ni 
Pythagoras. Formularea lui Proclos pare un citat dintr-un izvor fo(',rte 
vechi, intrucit nici nu foloseşte încă termenul tehnic de catetă. Întreaga 
enunţare se face dealtfel în termenii unei demonstraţii figurativ-conrrete 
(vezi şi figura la p. 4 1  în cuprinsul traducerii). Astăzi enunţul este 
cunoscut sub forma sa standardizată : ,.pătratul ipotenuzei este egal cn 
sllllla pătratelor catetelor". Mai semnificativ rămîne însă corolarul acestei 
teoreme, descoperit de asemenea de Pythagoras (aşa cum reiese chiar din 
construcţia pătratelor luate în considerare pentru enunţul demonstrat!\·) : 
incomensurabilitatea Intre diagonală şi latura pătratului. Se ajnng.. la 
constatarea fundamenWă el anumite cantităţi geometrice nu pot fi expri
mate prin numere determinate şi se prefigureazA o ., teorie a iraţionnlelor' '_ 

Pentru diferite aspecte ale studiului acestor probleme de-a lungul veacuri
lor, cf. H. Lietzmann, Der Pythagoreische Lehrsatz, Leipzig, 1956. Acl!l.u
gîndu-se la folosirea practică a gnomonilor, teorema dreptunghiului şi cea 
a diagonalei pătratului formează cele trei coloane ale teoretizărilor lui 
Pytbagoras, considerate indeobşte descoperiri ale sale, De mEtoda gnomo-
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nilor se l eagă introducerea echerelor şi a celebrei practici comptttaţlonale 

proprie aritmeticilor elementare : .,tabla lui Pythagoras" (sau tabla inmul

ţ1rli). O a patra descoperire basilară - unanim considerată un apanaj al 
maestrului - completea;;�ă edificiul primordial : teoria .,simfoniilor" şi 

monocordul, baze ale doctrinei tonale, analizată pe larg de noi in notele 
precedente. Pentru soarta teoriei despre numerele iraţionale vezi mai de

parte capitolul Hippasos. Vezi de asemenea monografia lui F. Franciosi. 
L'irrazionalita nella matematica Greca arcaica, Roma, 1977. 

2°1 O teoremă la fel de semnificativă ea şi precedenta - deşi mai puţin 

cdebră. Se găseşte de asemenea în Elementele lui Euclid (I. 44) . Poate 
fi t•nunţată intr-o transcriere modernă dnpă cnm urmează : 

{P) F 

4 

fie BEFG, astfel incit j L�; A A 
EBG + GBA = 180 "  

A A 
fie GH astfel încît HGB + BGP = 180 ° ; 

L 

A A - - - A A 
HGB + B GF = 180" => AH//BG!/EF => AHP + HFE = 180 " ; 

- A A A A /\.  iie HB ; BHF + HFE < 180° (deoarece BHF = AHF - AHB) � 

>==) HB ,jj' PE => 

iil' K intersecţia între Hll şi PE ; 
fie KL. astfel incît KL /1 EA // l•'H ( l )  

fh� AL. astfel încît AL }/ EK ; } - - -
_ _ AL // HM /i EK 

fie BM. astfel încît llM /1 EK ; 

AL // BM 11 I�K => HL f(GM 11 FK (2) 
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( 1 )  KI- f/ l�H } 
_ FHLK = paralelogram 

{2) HL /1 FK 

FHLK = paralclogram => HK = d iagonală în FHLK ; 

dar EIHI:lK, GDAH = paralelograme îu jurul diagonalei HK => 

J
A A 

l KB:M 0'= GBH (opuse la virf) 

A A 
GBK = A B H  (.. . .) 

A A A 
ABM = 1 80 °  - (ABH -:- KBl\I) ; 

A A. A 
GBE �= 1 80 °  - (EBK + GBH) = 1 80° 

A. A 
(ABH + KBM) 

A. A 
=> GBE = ABM ; 

Â. A 1 A "..
, dar A BJ.I = C => GBE = C , q.ul_ 

Fragmctltul 49 cuprinde atestarea demonstraţiei principiului descoperit 
Cllm in vremea in care se stabilise demonstraţia teoremei hti Pythagora� 
şi corolara sa referitoare la diagonala pătratului. Se precizeaz;", ca o pro
prietate specifică oricărui triunghi valoarea sumei unghiurilnr 1 80 °  (sau 
două un�hiuri d rt•pte) . 

••• Ca în nlt.c locuri şi în accast{t discuţie apare t c·rmcnul .. •:el" veşnic 
exic.tente", referindn-se la principii stihi ale sau cl('mentc :t!c naturii. 

Problema iniţială a cosmopoiezei este geneza tuturor l ucrurilor dtu Unitatea 
primordială, concepută de pythagorei fie ca un fel de atom primar, capabi� 

de a se proiecta în spaţiu (potrivit unei teorii ulterioare, Je . .  a curge ' ' )  

pentru a genera dyada liniei, fie ca o . .  sămînţă" care, înconjurată de materia 
ncdefinită [apcirouJ, se lasă hotărnicită sau dellmitată de principiul finitu
dinii şi devine -- la rîndul ei - un fel de agent plasm atic sau eficienţ f< 

formativă. pusă în mişcare de Unitatea-limită. Totul nlmîne destt:I 

de \'ag. De abia în fragmentele urmittoare se va preciza în ce id .. nemăr

ginirea" fusese concepută la un mon1ent dat ca un principiu de tipul vidu
lui, absorbit de acţiunea unităţii elementare, primordiale. DeocnmdaU; 

reţinem factura concretă, metaforică, proprie celor mai vechi repn•zentări 

despre o cosnwgeneză de tip seminal-biologic. Desfăşurnrea formekr 
primordiale trece de la Unul neprecizat - oricum inzestrat cu mărime -
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ia primele .. planuri", .�i apoi la suprafeţe. Textul numeşte suprafaţa iniţială 
" piele" sau "culoare" (;cpotc:<, propriu-zis "tenul") .  Aceasta pare să fie 
materia de tranziţie între "sămlnţrt" şi corpurile solide. "Culoarea" func
ţionează ca un fel de epidermă, tocmai un înveliş al seminţei nediferenţiat!'. 
care, "fUnd invecinat cu nemărginirea", prin reacţie, transformă nedeter
lninarea într-o tensiune a determin11.rii, deci este supus unei "tracţinni 
a limitei" şi in cele diu urmă hotăruidt ( .. delimitat" de ea) . 

20" laW, in caracterizarea lui Dan Bădiirău, procedura lui Eurytos 
diu Croton11 , discipol al lui Philolaos, înclinat pare-se si:i recurgi"t la tl.n<t 
din cde mai arhaice metode, inspirate de Pythagoras, pentru a stabEi 
configuraţia nmnerie-stihială a oricărui lucru sau a oricărei fiinţe : .. Eury
;;os aplica numerele fiiuţelor, de5enînd l'onturul acestora şi marcîndu-l 
nt pietricde colorate, pe care l<! muu>tm, atribuind numărul astfel g1sit 
.fiinţei rcspt·ctive. Îu general diferite numere se putean traduce prin figuri, 
fiecare unit:lt!' fiind rcprezcutaUi printr-uu punct, iar pm1ctcle fiind grn
p�,te în tri:mghiuri, Llreptlutghiuri etc ."  ţ;i inYCB, elementele geometrice 

i.�i :weau - după cum s-a văzut - corespomleutul lor numeric, genera tiv : 
:; pentru linie, J pentru suprafaţă, 4 pcutrn volum [cf. Jfctaph. IV (tl.) , 
1 -!.  1 020 b 3 şi Phys. IV, 4,203 a 13 (cu amănunte la comentatorii lui 

Aristotel)] . Ecouri ak acestei co11cei)ţii �e găseau de bun1L seamrt la Platou. 
on Theaitetos 147 E. şi în alte contexte mHle tnai intervine o transfonnar·! 
a n·prezeot:irilor iniţiale, datoritli dezvoltărilor sJ.lecific platonice ale teoriei 

Ideilor şi abstractizării noţiunilor matematice. O analiz1L succintă la D. 
U[uJărău, n(]ta 1 58 a. l .  (versiunea română a i\.fetafi:;icii, p. 450) şi in studiui 
Le> ·nombre chc:: les premiers Pythagoriciens, îu . .  Aeta I<ogica", nr. 1 din 1962. 
Cn timpul reprezentarea concret-mimetică, ,.seminale", este abandonată 
ia favoarea ierarhiei aproape abstract-figurativ{L : Unibte punctuală .  
fiu xiune a punctului sub forma Liniei, construcţie c u  minimum trei 
[nmcte pentru suprafeţe, proiecţie bazată pe patru puncte pentru geuera
rc·a volnmelor în spaţiu (aşa-numitele , . corpuri solide"). 

204 Vidul acesta nu are contingenţe cu reprezentările 11oastrc ue Iw.tu.r[L 
::ir.ico-chimicii, deşi în mod evident pythagoreii deţin prioritatea absolută 
ca precursori in utilizarea mmi asemenl!a concept pentru a reprezenta 
imaginea Cerului ca Uni\·ers. Dur •·idul SI! inserează deocamdată ca un 
!ion-element, care separă un fel de conglomerat dinaintea generării Unită
ţilor-puncte. Nu este foarte clară modalitatea reprezentării. Genetic vidul 
�ste aspirat ca un suflu de forţa virtuală şi latent{\ din cuprinsul Un.itllţii 
(sau. a "  Unu-lui" primordial), dttr ulterior tlevine însăşi funcţia despărţitoare 
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(!IVTO' TOÎi KEVOU :l(CalpiO'j.I.OÎi KO<l Tij� 81op!O'ECa1�) - deci Ceea Ce ţine la 
distanţii şi  articulează prin goluri formele sau:constructele alcătuite din 
puncte-unităţi (corpuri atomare) . 

1105 De aici se poate deduce in ce fel lucrează 1Jid11l ca inserţie primor

dială (de tipul stihiei. dar mai abstractă) , venind să introducă un fel de 
nedeterruinare - apeiron in cuprinsul primei Unităţi, care se extinde 
printr-o includere a distanţei despărţitoare (gr. diastema). Acţionînd mai 
departe. acelaşi principiu delimitant generează t1'iada şi .,seria numerelor''. 
Reprezentarea o:ste hibridă, întrucît se explică astfel. printr-un fel <le 

proiecţii succesive, nu numai figuri rezultate din dllatarea celor mai simple 
construcţU atomare. d însăşi . ,natura" noţiunilor abstracte (pentru noi 1) 
care alcătuiesc seria numerelor naturale. De aceea figurile geometrice 
.. proiectate" astfel nu sînt toate simple constructe ; linia, fiind una din 

figurile primordiale, este îusăşi extensie, mişcarea punctului. Aşadar, in 
cazul definiţiei care se d ă  liniei drepte nu avem de a face numai cu .,dnt
mul cel mai scurt intre două puncte", ci tocmai cu transform1i.rile punctului, 
- acnmulările care au stlrnit ulterior paradoxul senmalat ele Zenon. 

106 Bineinţeles polul ceresc.: conceput potrivit reprezentărilor concrete 

ale anticllor, drept un punct-terminus al axei, in jurul căreia se învîrtesc 
eferele diferitelor ceruri. 

20' După ce am ''ăzut in ce fel chiar şi orientarea .. părţilor" Universu

lui (primele coordonate ale spaţiului) era însumată categoriilor din tabula 
oppositorum ( .. paradigma contrariilor"), mărturia <lesprc natura Frumosn
lui şi a Perfecţiunii subordonează aceste noţiuni unei optici genetice corecte. 

După teoriile pythagoreice, principiile - respectiv cauzele prime -dan 
naştere mai intii vieţuitoarelor ( .. animalele" în sens larg) şi plantelor, 

iar numai intr-o etapă ulterioară omul descoperă frumuseţea şi desăvîrşi
rea ca nişte raporturi generate de această lume vie. 

aea Cuvintul trebuie luat într-o accepţiune filosofică : geneza formelor 

şi proprietăţilor transformabile care a .. produs" toate obiectele din natură , 
modelate ca puncte, linii, suprafeţe, volume (sau corpuri .,solide" în 
sens pythagoric). 

109 Tot denumirea generică stef'eon, .,corp solid", pentru corpul al cărui 
model numeric (sau - mai exact - număr figurat) ne dă un volum 

(o figură tridimensională de tipul celor studiate de geometrie prin desfă

şurare sau proiecţie in spaţiu) .  
l l D  Avem aici o definiţie (preluată probabil dintr-o sursă destul de 

arhaică) a cunoscutei .. fluxiuni" ij>{un�) a punctului. I,a matematicienii 
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de tradiţie pyt.hagoricii. indeosebi Theon şi NicomacJ10s (apud Iambli
chum, In Nicomachi arithm. introd., p. 57 Pist.) se defineşte la fel linia. 
S-ar pi!Iea insă că acest moment dinamic generativ corespunde (aşa 
cum reiese din fragmentul de faţă) desfăşurării lineare multiple a punctului 
pentru formarea suprafeţei. O linie simplă este mai degrabă - potrivit 
unui alt fragment anterior [55] - extensia dyadică a punctului, limitată 
datoritll. numărului finit de puncte sau împinsă în nemărginirea principiu-
lui par (Infinitate de puncte) . 

· 

111 In original Tll ouvcx.!� = continuum. În ipoteza unei asemenea defi
niţii suprafeţele nu mai trebuie concepute ca nişte numere figurate care 
alcltuiesc structuri punctate (,.fle:xiuni" de unităţi discrete), ci avem de 
a face cu diferite deUmitări sau decupări de contin1tum plan prin liu.ii 
închise. 

au Aceştia sint unii platonicieni, care, spre deosebire de ceilalţi succe
sori ai fondatorului Academiei (care defineau linia prin .,Ideea de linie"), 
continnă să susţină că linia este o dualitate (un "produs" al dyadt·i) . 

11a Este vorba de rotirea pămlntului în jurul propriului său centru 
- JD.işcare pe care pythagorismul o interpretează corect, chiar dacă nu 

intuieşte clar prlDcipiul gravitaţional şi consideră că celelalte planete (in 
rindnl cărora este inserat şi Soarele) gravitează în jnrul Pămîntului sau 
al centrului Universului (optica geocentrică). 

ne Formularea din original recurge la o expresie mai concretă : .. in· 
tocmesc [speculativ . . .  ] alt pămlnt . . .  ". Teoria lor are nevoie de a. 
zecea planetl pentru a se ,.implini" numărul perfect - decada : sitnbolul 
echilibrului cosmic. 

111 Terlul are .. partea cea mai îndeplrtată" (Tll foxct'tov). în mod 
evident se are in vedere forma sferică a Universnlui şi această .. margine" 
(peras) devine o circumjerinţd., opusl - cum arată următoarele cuvinte 
- centrului. Se ia în considerare "învelişul" sferic şi liniile care il alcă

tuiesc, orbitele sau circumferinţele sale constitutive. Acestea, ca limite 
exterioare, se corelează cu centrul, limitl interioară, opusă lor. Tot ce 
se află între aceste douA principii de limitare ocupă .. poziţii intermediare " 

cltiar dacă e vorba de cerurile incluse, de orbitele sau sferele altor 
aştri) . 

118 Propriu-zis un fel de .,locaş de pază" (ALo� cp u i-cxx1,, redat de Raven 
prin termenul .. Guard-house of Zeus"),  Se întrezăreşte o concepţie ipos
taziat�!: a lui 7-eus, veghetor al focului universal. într-un fel cosmologia 
înţeleptului din Samos reabilitează imaginea primordială din religia 
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indo-europeanii : Zeus ( Dyaus). divinitate a cerului diurn. Aşa cum 

reie�e însă din fragmentul nostru, imaginea Lumii nu era unitară la pytha

gorei (cel puţin mai inainte de sinteza eclectică a neopythagorismului 

- vezi şi lănmricile date ele noi in text, p. 54). U11iversul - după 
una din cele mai vechi reprezentări, nealterată de unii pythagorei - ar 

fi fost, totuşi. perfect geocentric. Ar mai fi de menţionat că se poate 
desluşi eventual oscilaţia sau ambiguitatea UDor concepte ierarhice : Uni

versul stihia} putea fi mai cuprinzător chiar decit Lumea noastră geocen
trică. în orice c,u, Petron enunţă cu tărie ideea pluralităţii lumilor 

(vezi p. 163) . Nu se poate preciza raportul dill;lre sfera .,întregului", 

vegheată de focul ei central, şi sfera (sau chiar ansamblul de sfere) cu o 
situ :<ţie concentricii. 

"7 Elev al lui Platon, matematician şi astronom, Philippos din Opus 

(:;;m ::.redma) cr:� cnntemporan cu Speusippos şi Xenocrate.�. J)jn ulthna 
p3r1.<.> a fragmentului reiese cii pythagorismul medin începea �rt se uis

tauţ.L'ze de o interpretare corecEt, întrucît atribuia lunii o ,.văpaie 
proprie". 

"" Ca'.lzalitat··'" (·clip:'lci, l'Xplicată tot prin iuterpnncre.1 nnui corp 
cere.?e, se pret J. uzwr :m:1logii cu fazele lunii. De bunii ;;ea mi\ nu se putea 

da explic:J.ţi:J. cclip,;c·],,r prin iutrnn•a lunii in conul de umbră al pămîntu
lui, fiindcă luna era o planetă 7i se invirtea în jurul Plimîntului îm1�reullă 
cn Soarele. Totuşi, apăruse o explicaţie corectă a mişcftrii aştrilor pe 
orbite sau . .  sfere". tu momcntnl ln care luna se afla în acelaşi punct 

cu !marele, faţă in faţă pe orbitele lor, aveam de a face cu "conjuncţia" 
de tipul sy-nodo•> - între don[t corpuri cereşti . Astfel se inte::-preta în mod 

corect fenomenul de lună nouă, ca un rezultat al acestei suprapuneri. 

Fantezistă era numai explicarea di.;pariţiei luminii selenare pentru ob

servatorii de pe pămînt. Deducem <lin fragmentul nostru că lumîniscenţa 
lunÎl era privită de unii ca un foc c11 intensitate variabilă, care se aprinde 

şi se stinge odată cu fazele lunii, auicii pe măsură ce se deplasează astru! 

pe nbitii, concomitent cu alte planete - diferitele pătrare şi toate im
plicaţiile calendarnlui lunar fiind stal>ilite in funcţie de aceste perioade 
.. synodice", calculaic ulterior cu precizie, pe baza cercetărilor lui Endoxos. 

219 Phaeton, iiul Soarelui şi al unei Oceanide, ceruse tatălui său carnl 

înflăciirat ce-l purta pe bolta cerească, dar urcind prea sus, se sperie 

şi nu mai izbuti să-şi stăpînească armăsarii . Deoarece provoca o conila
graţie universală ,  a fost fulgerat de Zeus şi astfel s-a prăvălit din inaltul 

văzduhulm de-a lt1Ugnl unei traiectorii pe care legenda o mfăţişa ca o 
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dîră de foc sau - aşa cum ne atestă fragmentul nof.tru - o lutninis
cenţă de tipul Căii J,actee. 

no Bolta cereasci\ era concepută efectiv ca o .,tărie'' (la Homer un fel 

de cupolă de bronz) . Ea reflecta şi sunetele şi lumina. Începuturile opticii 
la greci (implicit în ştiinţa mondială) sînt legate de experimentele cu 
oglinzi - instrumente care an dat şi numele acestei discipline ştiinţîflce : 
katoptrica (de la katoptron) . Întrucît em de la început :��<•ei:J.tă cu astmno
mia, li se pot atribui şi în acest domeniu pythagoreilor primele cercetări 
cu caracter analogic-experimental. 

Fragmentul 69 ne oferă cea mai importantă atestarr a celebrei h�>rii 
pythagoreice despre ,.muzica sferelor" sau .,armonia lumii " '  (propriu-zis 
muzica astrelor) . Ecourile ei vor reinvia mai ales in Renaştere, aşa cum 
atestă pasaje semnificative din Shakespeare. Mărturia lui Aristotel recu
noaşte atracţia fascinatorie pe care o exercitau asemenea speculaţii a:m
pra gînditorilor din '-remea sa. 

su Din nou referire la .,consonanţe" (symphoniai) stabilite in scara 
sunetelor. Nu reiese clar dacă sistemul armonie al sunetelor cunoscute 
de noi era w1 caz particular al .. armoniei" cereşti sau se avea în vedere 
numai o anumită extrapolare de pe o treaptă de percepţii uman('. pc 
altă treaptă .. suprasenzorială", reconstitnită prin speculaţiile Jespre miş
cările orbitale descrise sumar în acest excurs polemic din tratatul Stagiri
tnlui despre cer. 

na În original termenul ,.a se purta" (-r1)ALXouu>v q.tf-·� (Loivtuv) care se 
referă atît la o deplasare a corpurilor mişcate în spaţiu. cit şi la robţia 
sau perindarea corpurilor cereşti. 

222 Un zgomot nespecificat (ojl6<po�) . 

224 Vitezele corpurilor cereşti ar fi fost proporţionale cu distanţtle con
stante dintre orbitele celor 7 planete şi ,.cerul" stelelor fixe - toate 
orînduite concentric. Aceste raporturi analogice (în sensul pythagoric al 
termenului) repetau la scara Universului ceea ce se îutimpla cu interva
lele din scara sunetelor. Armonii corelative susţine"u tdifidul cosmic, 
adeverind regula de aur a legăturilor de symmctrie din care se alc[Ltuk�c 
părţile pentru a permite Întregului (-ro Cii.c.v) să fiinţezc ca nn cer unil:u-. 

m Mai înainte, calificînd rumoaren produsrL de mişcarea corpurilor 
cereşti, textul întrebuinţase fornmlarea nobilă .,viers acordat armonie" 
(tv<Xlll'6v1ov <ptuv�v). Apoi cuvintul se repetă, cînd se pune problemct per
ceperii acestui ,.glas" al muzicii (ceea ce se numeşte îndeobşte .. arm,mia 
sferelor"), iar în cele din unnli revine termenul tj16cpo�. , .rnmoarc", deo:\ccce 
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se dtează explicaţia percepţiei intrucitva tnnăscute a unor sunete care 

s-au <"ontopit cu Tăcerea, fiind in realitate un zgomot de fond al univer.

snlni nostru acustic. 

'"" Teoria ..  sferelor" este bine atestată, ca o contribuţie a şcolii pytha

gorke. Desigur - cum s-a mai putut constata - "sferele" sînt reprezen

H ri astronontice ale cerurilor care poartă diferitele tipuri de astre cu orbi
tel·� lor. "Sfera stelelor fixe" (definite in opoziţie cu planetele) alcătuieşte 
un!ll dintre cerurile externe. Urmau in ordine concentrică "sferele" celor 
şapi." planete, între care se num1lran de asemenea Soarele şi Luna (laolal
tii en Saturn, Iupiter, Marte, :'oiercur şi Venus) . În al nouălea rînd -

concentric - venea cerul sublunar şi orbita Pt�mîntullli ; iar odată cu 
intmducerea straniu!ui Anti-PiimZnt se implinea la zece numărul astrelor 

cn . _ cer orbita! "_ 

""' în afară de coudiţlile numântlui pe1ject al Universului, introducerea 

mmi :l.Semenea corp cercse rn ai satisfăcea probabil şi o necesitate demon
strativă de altă naturii, mai greu accesibilă inţelegerli noastre, in lipsa 
izvoarelor pythag-orice originale. Eventual se poate presupune dezvoltarea 

unei teorii de ansamblu, pentru arrnonizarea celor două centre ale Universu
lui : Pocni primordial din mijlocul intregului spaţiu cosmic şi pămtntul 
propriu-zis, care interferează doar orbita centrală, devin la rindul lor 

axul unei concatenaţii de "sfere". Pe orbita primului "Centru" am a\·ea 

nm�wi Anti-Păwîntul, iar celelalte ceruri orbit,ale s-ar fi deplasat printr-o 
mişcare de natură ecliptică, ajungind să gravitcze in mod real in jurul 
pămîntului. Inconvenientele anei viziuni geocentrice an produs astfel, 

încă de timpuriu, tentative de a corecta definirea plan< iclor. Ipoteza 

"focului central" putea să ftmcţioneze ca o soluţie de compromis, expri

mînd totodată intuiţia unui alt "mijloc" in jurul căruia se rotesc plauetele 
(cu mult inainte de a se re-stabili corect mişcarea lor de revoluţie in jurul 
sonrelui) . 

"8 Din asemenea contexte ne d<'itn seama că pythagoricii, la fL'I ca 

mt:juritatea geometrilor-astrono mi, din ciescendenţa lor, îşi imaginenă. 

corect pămîntul ca un mare corp sferic, a cărui luminare parţială faec sl 
se l1e�prindă în regiunea opusă smsei de lumină un con de umbră : l!lllpra
faţa cuprinsă treptat de noapte. Pînă la Pytl1agoras predomina repn·zo·n
tru-ea pămîntului ca o întindere plană. 

229 Există deci şi o interpretare poetică pentru acest corp ceresc ipott•tie : 

('] t•ra un fel de lu n[t şi de aceea pentru unii pytha15orei termenul devenise 
un sinonim al l uuii. Alternativa răsărise poate din dnhla semnificaţie care 
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.� l" 'ate da prefixul ni a n  t i = 1) ,.situat in faţ(L", .. opus", ,.corespondent":  
: ' 1  . .  în S{:himbnl . . .  " ;  ,.in loc de" [cu această semnificaţie mai ales în 
pn·poziţie J, 

l •cci pentru o :1numită optică se lua în considerare poziţia planetei 
'"'li-pămînt, mereu interpusă intre astrul nostru şi soare (sensul 7), iar 
pt·ntru alţii prevala caracterul de artefact al acestui succedaneu sau .. înlo

, uit-..r al pămîntului". La fel califid Holderlin lttna = .. Nebenbild der 
l ·:rdc". 

"" Timpul în această concepţie pare să fie ceva care se mişcă într-un 
""' mit loc al sferei, undeva pe una din circumferinţele ei. El nu repre

; i nUi întreaga deplasare circulară (n:ept�op<X) a sferoidului. Timpul (alcătuit 
·n·ntual din suma duratelor) e simţit ca un dat existenţial perceptibil ; 

1 1 1 1 este nici vehicul. nici cauza cu:re pune în mişcare. 

Fragmentul 72 enunţă, într-o formă concisă, teoria timpului ciclic (eterna 
1 c 1  <:nire) . Filosoful se prezintă pe el însuşi ca ·un maestru iniţiator. 

"'' Termenul grec i;U<>fi.O:Tct denwneşte fire mănmte <:a pulberea unei 
: > i l ituri sau firimitnrile desprinse prin radere, pieliţele unei descoamări. 
l : ineîuţeles, aici .. sufletul" e reprezentat ca firele de praf ce plutesc 

intr-o dîră de lumină. Acest suflet ar fi deci o alcătuire de particule sau 

" c,·asi-materie, hnpr�tiată în suspensie, undeva prin aer. Alţi pythagorei 
· ·"neepcau elementul . .  suflet" ca un principiu abstractizat al ,.suflării" 
" lulwl din credinţele ancestrale, reprezentare stereotipii, din cea mai 
,·,-elJe fază a credinţelor anirniste pînă la speculaţiile neoplatonice sau 
, .n,�tme) . Deşi se gîndeau poate şi ei la un fel de alcătuire din particule, 
princ-ipiul psihic şi entitatea nemuritoare devenind un .. motor" sau ,.pri
r ; , uw movens" al făpturii snfleteşti, cum e <t<lierea care face să se ruişte 
prin văzduh firele de praf. 

Fragmentele 7,J a-b-c. Am considerat oportun să regrnpăm sub acel:lşi 
ll lll!l i'tr trei fr:1gmente ce atestă vitalitatea doctrinei pythngorice despre 
: , t t lll'tul-armonie .  

"'" Sufletul-armonie înseanmă u n  dozaj ( krasis) al unor proprietăţi, 
< 1� tipul · celebrelor -.. umori" din doctrina hippocratică şi totodată- uii. 
,'·7-J;ilibru -de contrarii, ca un fel de tensiune (.,încordare"). produsă de o 

.�chilibrare a energiilor opuse. Se precizase linia de gîndire urmată dt" Alk

maion şi transmi.si:i de pythagorei şcolii lui Hippocrates. 
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2'" A rmonia devine acum ţinta unei subtile metaforizrui den10nstrath·e. 
inspirată de pythagorism. dar definită în aşa fel incit 1:ufletul-armonie 
nu mai poate fi conceptul-cheie al unei doctrine a nemuririi. 

::>< în text : ,,înrudite cu ceea ce este muritor" (�:111 "congeniate <'tt 
moartea"). 

••• Expresia . ,mituri pythagorice" 1>-ar putea referi la unele pilde sau 
apologuri vehiculate de pythagorei. pentru a ilustra nemurirea sufletului 
sau natura îmbiniirii sale armonicc-. figurată numeric şi prin metafore 
(aşa cum reiese din fragmentul anterior). Mai transpare însă în designati
vul aristotelic şi o conotaţie dispreţuitoare. 

Fragmentele 77 - 89 sint regrupate in ultimele subcapitole cu mărturii 
şi fragmente referitoare atît la secta pythagoreică propriu-zisă, cît mai 
ales la dinamica unor învăţături ale • •  pythagoreilor anonimi", de-a lun
gul unor epoci de timp nedeterminate - începînd cu secolul V î.c.11. 
(poate chiar cu sfirşitul secolului VI) - şcoala eclipsindu-se timp de cîteva 
decenii, după mişcările anti-pythagorice din Graecia Magna, fiind reaniruati'l 
ulterior la Theba în Sicilia şi chiar pe meleagurile italice (apoi în multe 
Jocuri din lumea grecească), pentru a se transforma fie în grupări esoterice, 
fie în vocaţii artificiale, "mode" afectate de filosofi abstinenţi. boemi. 
de care îşi vor bate joc nu numai oamenii din popor, personajele comediei 
attice, dar pînă şi unii poeţi cu gusturi rafinate, cum vor fi în epoca alcxan
drină Theocrit sau diferiţi autori de epigrame. 

Am căutat să selectăm pentru aceste subcapitole mai ales fragmentele 
care ne-ar njuta să reconstituim viaţa sectei din perioada pythagorismului 
t•tchi şi mediu. Totuşi, trebuie să ţinem seama de împrejurarea că majori
tatea informaţiilor de acest tip derivă din doxografiile şcolii peripatetice 
şi mai ales din lucrările lui Aristoxenos, muzicianul care a "reconsiderat" 
cu mult zel o parte din doctrinele pythagorice. Or, în munca de reconstruc
ţie va stărui mereu handicapul iremediabil de a nu dispune nici măcar de 
sursa peripatetică, ci numai de tradiţia indirectă a compilatorilor - cum 
au fost Diogene:; Laertios şi ueopythagorei ca Iamblichos sau Porphyrios. 

în asemenea condiţii orice reproducere şi prelucrare a izyoarelor tardive 
nu poate să pretindă cît de puţin la recuperarea exactă sau completă 
a mărturiilor autt:nticc referitoare la viaţa şi învăţăturile s�ctei din primele 
timpuri. De al'eea propunem o selecţie personală a fragmentelor doxo
grafice, însoţite de prezentări pe care le-am intercalat chiar in cuprinsul 
traducerilor propriu-zise de .. testimonii". Uneori am procedat astfel 
întrucît elementele tradiţiei doxografice prezentau formulări îndoielnice 
cu adaosuri tardive şi redundanţe obositoare. Oricum. se mai întîlnesc 
la tot pasul semnele prelucrării datelor mai vechi în spiritul unei propagan
de care produce o literatură pythagoreică apocrifă, pentru a strecura, sub 
aparenţele unei .-echi tradiţii esoterice, ideile stoice, neoplatonice, gnostice 
(şi uneori chiar creştine) . 

Spre a evita o recon,;tituire nnilaterali'i şi străduindu-ne să despărţim 
faza pytlwgorbmului n·•·!ti de " Lună parte din prelungirile sale ulterioare 
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(ruajmitatea învăţ:Lturilor din perioada medie, contemporană cu Platon 
şi din cea nouă) . am preluat din Diels-Krauz numai unele fragmente ale 
subC'apitolului C. intitulat .. Acusmate şi simboluri" (AKOT �MATA KAI 
:ETMBOAA -- p. 462 -466) . În cîteva locuri le-am îmbogăţit cu atestări 
ale tradiţiilor paralele. N -am consirlemt însă oportun de a reproduce în 
acest volum primul subcapitol (A . Catalogul lui lamblichos, p. 446 - 448) 
.5i ultimele două din culegerea germană : D. Vestigii din lucrările lui A risto
.vr-no,, . . Explicaţii pythagorice" şi ., Viaţa pythagorică" (EK TON API :E
TOSENOT IITE>Al'OPIKON AIIO «llA :EEf.!N KAI IITE>Al'OPIKOT 
BI01', p.  467 - 478), urmat de E :  Pythagori5tii din Comedia Medie 
(p. 478 -480) . Credem că materialul grupat acolo se potriveşte mult mai 
hine pentru a completa o imagine istorică a pythagorisntului din vremea 
l u i  Platon şi chiar <lin secolele următoare. De aceea va figura şi la noi 
iutr-un volum ult,,rior. În schimb, ni s-a părut inevitabilă tentativa 
(rlt�stal de riscantă) de a reconstitui prin texte şl expuneri abreviate mai 
întîi .. viaţa sectei" (subcapitolu l intitulat de noi Simboluri şi prescripţii 
acusmalice), apoi c.urentele care au tletenninat pe de o parte statutul 
ideologic al adepţilor, pe <le all[L parte prc:lucrarea ulterioară a învilţături
lor morale în scrieri de propagand ă gnomică din epoci mai tarrlive. car� 
păstrează totuşi o bună parte din vechile . ,îndreptări" (subcapitolul Secta 
şi membrti ei. Regula disciplinei). llineînţeles, această procedurrL nn ne 
permite să izolăm în mod riguros ceea ce reprezintă fondul :mtentic al 
primelor învăţ:Lturi pyth agoreice şi ceea ce s-a stratificat în trnrliţh hi<)
grafică legendară, iar apoi în doxografii. atunci cînd invent[L sau prdau 
uecritic o serie de am::tnnnte măgulitoare sau chiar anecdotele scornite de 
.. profani". Oricum ar fi, numai cu aceste riscuri examenul diferitelor cate-
gorii de texte poate sugera la un moment dat restitnirea unor elemente 
ak demersului icll•ologic, dincolo de simpla repradm·c,re a mărturiilor cu 
tolnl fragment:J.re, din ce i n  ce mai izolat� de contextele care le-au generat . 

.:;•; Textul foloo.eşte substaQ.tivul diegesis, in sensul de· .. cxcgez{L cu detalii " ,  
pentru a se îu ţelege - uneori prin parafrază - diferitele s�n�nri ş i  

. ,aplicaţii" ale preccptelor simbolice ş i  teoremelor iutt>grate într-LUt sist·� m 

al doctrinei. De fapt, în ciuda numeroa;;elor mărturii, tocmai acest tablnt: 

sistematic al În\'(tţăturilor - <>xpuse într-un anumit stadiu -- na �c mai 

l bit reconstituit. 
2017 'fennenul symbolon uevine sinonim cu . .  regulă" sau .,îndreptar de 

c,m.J uit:L şi credi:tţă"', (der!vat fie dintr-o pildă sau imagine alegorică, 
fie dintr-un gest. dintr-o anumită comportare a vieţii cotidiene care 

ca.piiG dimensi tml'a de simbol). cu răsfrîngeri asupra vieţii morale şi sufle

H·şti. 
::a• Literal : .. pe lîngă drum", - dacă te abaţi din cale, pentru a face 

<l in îndatoririle sacrt• o superfluitate. Pythagorismul se stri'Lduieşte �ii, obţină 

o n·staurare a spiritului religios. Dintr-un asemenea iwleum reiese că 5e 
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protesta împotriva form:<lismului fără acoperire al riturilor. Acestea tre
buie dJn nou îndeplinite cu dliruire - nu ca nişte simple parerga (lcxe

mul dJn text), practici ,.laterale", .,adaosurl". Simbol1trile care urmează 
nu se indepărtează insă prea mult de aria superstiţiilor primitive, cunos
cute incă din vremea lui Hesiod. Nu avem dealtfel nici o garanţie cu privirt� 

la �pus-ul autentic de prescripţii. Lui Pythagoras i-ar fi putut aparţine 
numai un fel de decalog iniţial, cu indicaţii de rit, preluate atît din fondul 
tradiţional, de religie populară, cît şi din Orient, sau chiar de la geţi. 
Restul simbolwilor se conglomerează de-a lungul secolelor urmll.toare, 

ducind la constituirea unui . ,cod", de tipul .,regulei" comunitll.ţii de 1� 
Qumran (sau a vestitelor .,regulae monachorum"). Numerotarea prescrip

ţiilor figurează in textul manuscris. păstrînd amprenta unei ambiţii de 
codificare. Prohibiţia următoare ( .. a nu aţîţa focul cu un cuţit") tinde 
şi ea să respecte neprihănirea stihiei. care nu trebuie profanată cu l ama 
care taie carnea de animale şi lucrurile impure. 

zao întoarcere la venerarea elementelor : ,.răsunetul [Tjx_oo] vînturilor", 
:ryonuri personalizate ale suflării lor (un eeou stihial) . 

uo Una din prohibiţii, care poate fi un apolog de morală practică : 
.,să dai o mină de ajutor pentru orice trudă, dar să nu te grăbeşti s-ajuţi 

numai pe cei care termină treaba". 

m E:chlvalentul banalei superstiţii ancestrale .,să-ncepi cu dreptul". 

La abluţiunile rituale se lasă la urmu piciorul de bun augur. Urmează 
şi alte prescripţii comune:deisidainwniei străvechi ( .. teama de puteri demo
nicc" sau de .. piază rea") . Aşa cum arată şi A. Frenkian, ,.sint tabu-uri 
extrem de vechi, cu un caracter arhaic, pe care le intilnim şi la sfîrşitul 
poemului hesiodic Munâ fi Zile" (vezi de ex. interdicţia nr. 15) .  

u 1  De fapt cocoşul era un animal d e  sacrificiu numai in cultul lui Ascle

pios (de obîrşie apollinică). 1\Iotivarea de aici se strll.duieşte şi ea să reabi
liteze un cult al elementelor. Citeva enunţuri din cde care urmează imbină 
superstiţia cu prescripţille de puritate ritual!!. şi de sobrietate, penttu a nu 

fi luate în batjocură semnde sfinte (nr. 23) ; refuză vanitatea podoabelor 
(nr. 22), idolatria propriei persoane. 

tu Un tabu foarte yechi al magie! celebrelor ,.rituri de trecere" priveşte 

unghifie şi părul (vezi şi nr. 32), atribute inalienabile ale persoanei, recep
tacole sau depozitare ale ,.puterilor" insului, ale integrităţii sale. 

a« Consumarea inimii era prohibită, deoarece, după multe credinţe, 
acolo îşi avea sediul sufletul. La fel, o parte din sufletul complex, in fiziolo
gia pythagorică, are o localizare în creier (de unde interdicţia de la nr. 31). 
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u• Mai degrabă o maximă, iut,'rpolată probabil atunci cind s-a iutrodus 
lriobolia, un fei de salariu al Adnni:.rii poporului din care trăiau la Atena 
foarte mulţi oameni. Ultimele inkrdkţil :tlimentare (nr. 37 - 39) sint cele 

mai generale şi probabil autentir.: pentru programnl pythagoreilor : abţi

nerea de la consumarea cărnii (!imitati• l a  unele animale, potrivit unei 

versiUlli a , .regulei" atesta tă uc Anaxngoras), prohibiţia, insuficient expli
cată, de a minca bobul (dupr1 altă mărturie - d. fr. 9 Gellius - reco

mandat cu tot dinadinsul) şi naiba (protejaU. probabil in legăturii cu 

religia htonianll, - "- şi M. Detienne, La cuisine de Pvthagore, iu . .  Arch. 

de Sociol. des Religions", nr. 29/1 970, p. 1 4 1 - 162). 

•-' Am redat între paranteze drepte sensul termenului logos, in contex

tu! nostru .,explicaţie discursivă", supusă logicii discursttlui sau .,dlirii 

ele s�:amil" raţional(,_ A czwuatde nu comportă demonstraţii de tipul raţio
narnentelor obişnuite. 

�, Propriu-zis : ce rcalitatt: anume (din planul pragmatic) semniiică 

�n anumit simb••l, 1111 emmţ alegoric pentru iniţiaţi (promovat astfel la 
rangul de iuvăţrltur:-, l'sotcrică) . 'l'ipurilc de interpretare ( .. tîlcuire") ne 

Clierii exemple inl<'rcs;mte llc scmioză codificate. Unele acJesmale explică 
un de ce sau nsertea z:'t c-eva ca 1111 arlcvăr de credinţă. Pe această linie, 

m01ucntul axiolot:ic t.At' indicat prin a doua specie de ,.răspunsuri" ; enun
ţul supulativi;:at ("ce t:stc foarte . . .  ", :;au . ,cd mai . . .  ") . A treia specie 

.de flCtt.smate C'unţine preccpte deontice, morale, t.•orclative iuterdicţlilor 

!prohibiţiilor·, _ 
t<S Sirenelc tren::m dn·pt "imholuri ale fascinaţiei unei cunoaşteri a 

t uturor intîmpli:iril"' · np<'i a scnsurilor ascunse ale lucrurilor (vezi şi 

Pîndar, fr. S:2 i :--:ncll) . .'\nun prin cîntecul lor suprafiresc întruchipează 

iusă.�i rewnauţa unei armonii inrw.lite cu muzica sferelor (eL Theon, 
p. 1 47, 3 �) .  )lai in;tinte s·oarcle .�i ]_una fuseseră considerate :ărimuri 
·r'it.• dincolo unde se duc snfletde morţilor, asimilate cu Insulele l'criciţilor 

lllll fel ue paradis) . .Acmn ielraktys-ul, formula numărului patnl, lucifrează 

lnsăşi nrmonia c••"ntici'< - tleci cintul de Sirene . I>entrn credinţa în su

!letclc "fcriciţilor - -, d. K. Rei nhanlt, 1\osmos und Sympathie, :?.Hiuchen, 

1 9::?.1-l. p. �H 2. Şi pentru 1-;irene, ca personificări ale nmzicii sferelor, se 
aJa.u�:i prcstiţinll! ! muzicii ct.onC!tapi de natură daimonică : sufletele .. in 
::-:"1pin::' · , fascina te d' un viers al l"tcrnităţii. 

••• \'irtntea supa·mii a înţelcpdunii creatoare, dt• t ipul i;cusinţei 

iTi, " '-?..:nr.ov) . 
'" l'oct llt'Cm�o�cut •lin alt" atestări. 
,,., Dc�prc cei şapte Îr>ft'/rtfi, ,-ezi capitolul r.:spccth·. Am pă�trat ca 
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neologism cuvîntul sofia (sau sophia), intraductibil d� astă <lată, deoarece 
este vorba de iscusinţa unor inteligenţe practice, aliată cu o cmninţenî� 

profund ă.  
••• Deprinderea (gr. �6o�) aici este opusă, în corelatie a proape neu

trală, efortului aScetic al cunoaşterii de sine. 
••" Explicaţia "simbolului" care figurase şi în fragmentul precedent 

( 78) din ProtrePticul atribuit lui Pythagoras (îmlemnul nr. 10 - vezi şi 

nota 240). De acum înainte majoritatea exemplelor de acusmate vor 
rla de fapt "tîlcurile" învăţăturilor enunţate mai înainte ca simboluri. 

'"' De astă dată formularea paralelă din fr. 78, nr. 12 era mai explicită. 
,.., Cilipul zeul ui este o "icoană". :Nu trebuie pîngărită, venind pre:1 

des in contact cu obiectele şi trupul omenesc, dacă figurează în e figi� 
pe un inel. Se sugerează apoi că orice statuie sau reprezentare a unui 
zeu este un obiect de cult (de aceea versiunea noastră folo.�eşte terruenul 
. . odor") .  Dacă nu se află într-un templu, măcar să fie păstrată ca tmu1 

din obiectele sacre ale cnsei. 
•s• Aluzie la un ritual de căsătorie foarte \"echi, în care Lttrhatul i�i  

conduce soţia ridicînd-o de l a vatra căminului, Cllln ar lua-o <le la ntt 
altar. I,a fel atestată şi in fr.  82, de provenienţă aristotelică. 

257 Din nou interpretarea cosmică dată unui animal de bun augur 
(vezi fr. 78, nr. 17). În această formulare Luna est.; desemnată prin 
termenul M en, ipo�;tnza care coincirlea ·cu cea calendm isticii. 

268 :Moral itate ":>.re se3tniinrl cu tezele unei religii a izuăvirii <le tiput 
orfismului şi prefigurează chiar austeritatea eschatologid creştine : omul 
vine pe acrastă lume pentru a suferi aici, pentru a indura , . pedeapsa" 

(.,penitenţa") unui trai piimintesc îu seria incarnărilor. 
2JiD I"::tcună în tnanuscris. 

260 Adică "judecata de apoi ". Pîinea trebuie tăiată ritual. nu friută. 

deoarece este pusă sub obli\duirea diviniHtţilor htoniene, fiind preparatrl 
din grine, rod sacru al pămîntului, revelat de zeiţa Demeter, înrudită cu 

Hades, la misteriile Hleusine. AşaJar friugerea �i îm părţirea pîiuii la masă 
capătă semnificaţia unui moment sacra], încă din cele mai vechi timpuri. 

281 În grea că eikoto-logia - un c uvînt în structura căruia întîlnim 
term�nei eikos, "verosimilul ", menit să joace un rol fundamental în doc
trina l'oeticii lui Aristotel şi iu fundamentarea , .credibilului" de orice fel. 

282 Dec i ,.profanii" sau curioşii d in afara sectci, ('::tre propun şi ei unele 
explicaţii pentru revelarea simbolurilor, străine în;;�, de sen�;ul , . autentic" 
al O-CH!malelor. 
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... Kranz atrage atenţia cii sul;�tant.ivul din text, •. prietenii" (adică 

"soţii" sau "tovar�ii" - o;:(A�<) E'ste folosit pentru membrii unei confrerii 
("technischer Ausdruck der llnndcshruder"). Efectiv, elementul acesta 
rle ccJJvieţ\1ire rituull\ (cum e!'te agapa de care va fi vorba mai departr) 

ne permite să rompariim '•iaţa s<,ctd cu alte moravuri ale nnor ,.iniţiaţi" 

legaţi prin jurămint . 
... Cuvintul capăt1i �:cmnificaţ ia unei rostiri figurat-simbolice, :;şa cwn 

era limbajul iniţierii - <leei !L uo":u: � 'l"f'�TC<:' x11l <rll!J.�ol.�xt:i�. "în maniera 

inistică" (acordindu-w termenului înţele�nl etimologic "raportat la mys
lerii"). 

lfG In text cxoyij 'I"GU f,/.ic;u, "lum ină " sau "rază <1e soare ". :Metafora 
poate fi şi o expresie a observaţiei corecte ue�pre funcţia reflectantă a. ochiu
lui (cf. Alkmaion), dar ea pare mai degrabă inspirată de forma -iris-ului 
(<lenumire medicală ,  invt'ntati\ de mEdicii din această pericad:l de pe 
urma coloraţiei şi a reflexelor de "curcubeu" ale acestei suprafeţe . ,iri

zate"). 

2•• Aceea�i datin:'l ,  ... ,,u,om1ati'i şi de Ja mhlichos, pe care simboli�nml 

pythagoric o interpretează ca Jl'' un f.emn al cinstirii femeii, condusă 

de la vatra noii can�. ea o �tlplicantă l ii sat ă in f,.'rija hi\rbatului pentru 
iniţiere . 

217 Propriu-7.b po/itria, ,.('oncepţia şi practica politicii" . De fapt Numa 
t·�te un rege lq!eJHlar : iHtenenţia tc nui n�unenea per�cnaj iu vremea 
n-galitil.ţii la Re ma ut'yÎne l'll element al i�toriei prelnerate in sen� esoteric. 
Totuşi, au ]Jutnt «':XÎ�ta raporturi intrt• Jlytlw gcrifm şi snwranii etrusei 

rnu• au de mnit in ct tate:-. din Latium .  Cf. 1,. Jo'errero, Ston'a del f'ytagoris
t/IO 11cl nu.t�do H�mono, Torino, 1955, car. JI : ,.Pitagora cit::(1in<> - 4. 
La leggenda di Numa", p. 1 42 - 152. 

�·• Am red:•t exart termennl grl'c ciyz,a,.do:, explicat şi de Flacf'liere 
in ediţia din col�cţia , . Belles J,ettres", printr-o t.rin1itere la un loc paralel 
din Banchl'ful ctlor ,)apte. i11{1 ltt{i ( l f9jE) : . , devenim mai lwni cîn1l 
ne npropkm de zd" .  

"" Autorul eclectic latin e�te cc nştient <le faptul cii e:xista o �voluţie 
a şcolii care �e tnmsfonn a treţ1tat în �t,ctă sau , .h ăţic, de tipul unei 
fmnilii" ( la  n . m :mi act·�t terJI!t'n d('nllm<'a atit familia propriu-zisă, cit 
�i ohş1t:t·t. �d uvi1or d�: casU, din cuprin:-�ul ei). 

"0 În t«:x ttd lat im:�c fe dtt aici ca un t ernu:n tehnic «knumirea grcncă 
lf UO<c.'o!J.io: - propriu-zis : . ,ak�t uir<'H cr.orl ific[ltl\ de na tură" a t:-nsături
inr fcţ,•i. 
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MlliAl Ko\ ST.·\ 

"'' Din uou Gcllius -iuscrează termenul tehu i.: modelat cl.tiar de py:;u
gorei. Nu echivalează ptu şi simplu cu tăcerea, iiiud vorba de , .păstmr-�.� 

cuvintului". ca un fel de asceză a stăpînirii vocilor interioare şi a păziri( 

secretului de iniţiere. 

11'71 Alt termiJ�us technicus. folosit însă destul de frecvent p<-utru a 
desetun;; pe cercetătorii sau pe filosofii naturii -- mai ales în perioada 

presocratică (deci physikos, de la physis, natură). Se poatt' sputh� c,·, �pre 

deosebire de termenul vechi <pU(JL6Aoyo�. "fiziolog", propriu-zi� un . . teore

tician-filosof" al naturii. deuun1irea corclativ ă  de phy.;iko:; s� aplică unu i 

cercetăkr al naturii preocupat şi •le latura e xperimentelor sau a -�tiinţei 
exade, ap cum vor fi pythagoricii gcomctri �i medid-nawralişti. De ei 

se deusehe!'c acusmaticii religioşi, tot mai îndepărta ţi de gmparc" . .  natu
raliştllor" (cu elenteute de gindire materialistă) . După are.lStă pr.>poziţie. 
întrerupem expunerea lui Gellius cu privire la conţinutul .. m<ttematicii" 
îu tn.U.iţia greacă (definită aici arbitrar). pentru a relua eitatul aco!'J 

um1e st�rnie asupra modalităţilor de organizare a iniţiaţilor.  

"'" Autorul nostru compară deci a�e�st?i , . s•Jc idatc" sau ,.frăţie" c·� 
o comunitate familială de tipul , .cret" nou cito", adică, potri\·it rirept::hi 
roman. o <.sociere a moştenitorilor care trăiau cu hunnrile iu ,·omuu ( . .  f.Irl 

provoc�Uea diviziunii" ) .  

17' Propritt·zls \lor.Lo6s:·nxo( � cei cn inclinr:.ţii t � a n  atri!> n ţiij 1t0'�'1t lt.h...�· 
lice (de , .legiuitori" sau , . codifir.atori" ) .  

171 Îr. ;�ceastă frază am prescurtat textu: g�c·��'c, de<�Sr)hit r l e  prr>Iis: 

Despărţirea de adeptul ue\'re<lnic se confirma prin '1./"·Jd,•ltimasia. , . respin

gerer, c�mdi<b tnlni neiniţiat" .  
276 Celebrul ocu-:-b� �'?'X reda l  de latiui prin fortnu i .t , . mag:ister dis:it' 

'77 Îli textul latin : , . tantum opinio prar:'iuch:aLL pnte:-.tt. ut  (;':L1:ti 
sine rati<me valerct auctoritas " .  

2 0 8  În capitolul precedent Iamblicltos Yorbqt,, de 0 impătţirc lll.lt 
veche -- adoptată eventual prin decantarea unei p�actici a şcolii, dev'!
ni t ă  m: vrclin. Ucenicii mai apropiaţi, care aYeau p3rtl! de învăţ:Lmlnt:.t: 

esote:·ic S(· nmnean pythagorei (1I u0xy6?e:\o\) , iar c<:i!.tlţi - simpli simp:lti

zanţi - c:lp;1tau denumirea şi statutul de pyfhrtgorijfi (IT u llocyopta-:-ot() . 

•a Acum se produce aşadar o scinuare ideolo!jic:\ iu rînduri!" adepţilo r ,  
, . Scientiştii " ,  care dezvoltă ,;tudii aplicative cu t r;h:'ituri m:tt<!rialist<!. 
devin matematicii (!Loc�"IJ!LOC•t:.co!, un termen care ajau�e sii •lesemucz<! orice 
om de ştiinţă sau orice filosof - ca la Sc�<tus Empirku�) ; �e op1m 
acu�malicil.Jr. csoterid cu iuclinaţii prL•rbminaut tnistkc. ritua!bte. !u 
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manu�ctisl·le noastr(' apare aici o fluctuaţie. Grupurile P şi M (aşa cum 
reie�c din v.paratul critic al ediţiei Deubner) ne dau lecţiunea matematici 

(en.i) pentru adepţii care se considerau pythagorei de obedienţă strictă 

şi rc�pin�_;cau erczia unor ac11sma#ci, conduşi de Hippasos. Or. aşa cum se 
va '"er;ea şi din capitolul rezervat fragmentelor lui Hippo.sos lucrurile stau 
P.:xact invers şi se poate dovedi că tradiţia manuscrlsll. plistrează urmele 

unc·r erori de copbt (Yezi printre altele 1m studin al lui Frank, indicat 

in aparatul �:diţic:i m�nţ.ionate şi propriile indicaţii ale lui I •. Deubner : 

BemrrAungcn zum Te;:t dcr Fila Pytkagorae des Iamblickos, în .. Sltzuugs

berkll1e der Berlin. Akad. ", 1935, p. 620). Am restabilit aşadar textul 

<orect. pe bnza variantei celei mai probabile : matematici(ewi) trebwe 

consideraţi . ,ereticii" ini Hippasos, inr acusmaticii siJJt adepţii orientării 
eu o iucologie reacţionară, de S'='ctă religioasă. 



C) AUTORI DIN ŞCOAI.A VECHIULUI P YTHAGORISM 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

Sub formit de capitole separate - unele fo,trte su.::dnte - am grupat 

aici fragmentele referitoare la singurii autori din şc,)ala pytlnr;orisnmlui 

vechi, despre care ne-au rămas milrturii certe. Dintre aceştia cei m:ti sem

nificativi sînt : Petron, Bro (n) tinos şi mai ales flippasos (sflr�itul �eco

lului VI î.e. n . ) ,  celelalte nume f iind simple repere cn priviri" la o ac-tivi
tate pythagorică nominalizată ia diferite domenii (Kerkops, atttor e�o
teric, Ikkos şi Parmcniskos, teoreticieni ai <lietei etc . ) . 

Are leg5.tură cu vechiul pythagorism şi Alktn:liou, .. fiziolllg" n<>toriu, 

deosebit de reprezentativ pentru linia medicală ce se desprinde din pytha

gorism, linie ilustratrt, printre alţii, şi de un DetnJke(les. Cam î;u[L aceş

tia doi din urm[t e xprimă cu precitdere spiritul cercet/irii biologice propriu

zise, am preferat s-o cuprindem in secţiunea intitttlat(l Preltcdii ale 
ştiinţelor. 



HIPPASOS 

1.  D I O G .  LAi-�RT. VIII, 84 . Hippasos din Metapont, 
el însuşi un pythagoric. Spunea că există un timp deter
minat al transformării întregului Kosmos1 şi că Uni versul 
este limitat şi în perpetuă mişcare. 

!.Informaţie clerivată probubil din 'Ieofrast - cf. mai departe fr. 7] . 

Dtmetrios, în lucrarea intitulată Omonimii2, spune (;ă 
n-a lăsat nici o scriere. Au fost de fapt doi Hippasos : 
acesta şi un altul,  care a scris Constituţia laconie.nilor, 
in ciuci cărţi. Era şi el un laconian. 

1 a .  I.ex. SUDA, [s .v. Heraclit ] ( . . .  ) Spun anumiţi 
autori că fusese un discipol al lui Xenofan3 şi al lui Hip
pasos, pythagoreul [cf. 22, A la DK] .  

2 .  J.AMBLJC HOS, V.P. 267, p .  144, 20 Deubn. 
[Catalogul pythago1·icilor] .  Sybariţi : Metopos, Hippasos 

etc. 
IAMBI,. - ,  81 [din Nicomachos] .  
Căci erau dour1 categorii de adepţi care se  îndeletuiccau 

cu doctrina4 • • • [Urmează textul dat în PYTHAGORAS, 
Elementele doehinci anonime, fr . 89].  

l'ORPHYRlCf, V.P. 36-37. 
învăţăturile răspîndite în dialogurile cu ascultătorii 

săi (Pythagoras) le formula fie pe larg, fie în vorbire 
simbolică . . .  [Urmează textul d(spre "acusmatici" şi 
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. , matematici" reprodus de noi în fr. 77 din PYTHAGOR..<\.S. 
Eleme·ntele doctrinei anonime 1 -

, _� 3. DIOG. IAERT. VIII, 7 [Hcraklides Lembos j spune 
că Discursul despre mistcrii era d-� Hip1nso,;, cMe ! -ar fi 
scris pe ntru defăimarca l ui Pythagoras . 
-

4. IAMB L.,  V. P. 88, De co mm. ;nath . se.  '25 
Despre Hippasos se povesteşte că fuse:>c unul dintre 

pythago rei, însă fiindcă divulgase cd di tttii (soluţia 1u) 
problema construcţie i unei sfere îu car.� se.: Î. thcr! l l  do cii·· 
sprczece pentagoane şi-ar fi gă->it pieirea în nn r<· .  cJ. u nul 
care făptuise o fărădelege (un sacrikgiu j. Totu:;>i , d a 
păstrat gloria acestei invenţii,  d�şi toJ. te erau ale: "ac<.:lui 
bărbat"·'. C�tci astfel îl porcc\esc (•i v� P\·t hagoras şi l l U  
obişnuiesc să-i dea numde. El drtclus� in vileag aceste 
îm·ăţ.ături matematice care se răspîndi,;.�ră ia toată E larh 
şi primii doi matematicieni dintre cei mai \·estiţi ct� at unci  
le-au dezvoltat î n  cel mai înalt grad : 'l'hc>odoros clir;. 
Cyrene şi Hippocratcs din Chios6• Apoi rwt llago r12i i  mai 
spun că geometria a fost propagJ.tă în fdul ace,.,ta : unu! 
dintre pythagorei îşi pierdu;;c avutttl �i din :1.cea,.,tă cauză, 
pentru a-1 desprtgubi de necazul srw .  i-au acordat dreptul 
să-şi obţină agonisita de pe urma �eometrid . 

- V.P. 246. Cel care a dezvăluit primul natura mă.rimilor 
comensurabile şi a celor iucomeusnrabi le7 unor a<>cultători 

A 

Pentagrama şi secţiunea de aur 
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tH.:demni de a se împărtăşi din asemenea cunoştinţe, se 
spune că şi-ar fi atras un resentiment atît de mare, încît 
nu a fost numai exclus din comunitate şi de la mesele 
·obştd, dar i-a fost chiar durat un mormînt, ca şi cum 
cel care fusese odată un tovarăş al celorlalţi discipoli 
acum ar fi încetat cu adevărat să mai trăiască. (247) 
Alţii spun că se mîniase chiar şi divinitatea împotriva 
-;:elor care divulgau învăţătura lui Pythagoras. Căci ar fi 
pierit ca un făptaş de sacrilegii omul care dezvăluise cum 
se înscrie în sferă eikosagon-ul, adică dodccaedrttl8, una 

nodecaedrul desenat de Leonardo do. Vinei pentru tratatul lul F:ra Luca 
Pacioli, De Divina PropOYtione 
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din cele cinci figuri numite ,.solide". Totuşi, unii relatează 
acelaşi lucru despre omul care ar fi divulgat doctrina 
iraţionalelor şi a celor incomensurabile. 

CLEMENT, Stromat. V, 58 (II, 364, 27 St. ) .  
Se povesteşte că pythagorenl Hipparchos [probabil 

eroare pentru Hippasos]9 ar fi fost exclus din comunitate 
şi că i-au înălţat o stelă funerară·, cum se obişnuieşte 
pentru un mort. 

5. IAMBL, V.P. 257 [Din Apollonios, M-irabilia ] .  Lucru
rile relatate mai înainte erau cu atit mai dureroase pentru 
obşte, cu cît vedeau toţi că discipolii îşi dau viaţa în 
seama lor ( . . .  ). Odată ce au început părinţii şi rudele 
această răzvrătire, ceilalţi [discipoli] au ajuns şi ei să-şi 
arate pe faţă duşmănia şi dintre aceştia, - care erau cam 
o mie la număr1 0 - ,  Hippasos, Diodor şi Theages, vorbind 
pentru ei, au început să susţină că toţi puteau să ia parte 
la magistraturile publice şi la adunări şi că magistraţii 
ar fi trebuit să dea seama pentru funcţiile lor în faţa 
obştei celor aleşi de întreg norodul prin tragere la sorţi. 
Acestora li se împotriveau pythagoreii Alkimachos, Deinar
chos, Neton şi Demokedes, care susţineau că nu trebuia 
desfiinţată constituţia primită din strămoşi. An învins 
cei care se aflau de partea mulţimii. Atunci, fiind con
vocată o adunare a poporului, luară cuvintul doi ora
tori - şi anume Kylon şi Ninon11, care au formulat acu
zaţia împotriva sectei. 

6. CAELIUS AURELIANUS, A cut. pass. 1 ,  1 .  Se poveste�te 
că i s-a pus lui Ippallus [Hippasos]12, filosof pythagoric, 
intrebarea "ce făcea". Iar el ar fi răspuns : "Nimica deocam
dată ; căci nu mă invidiază deocamdată nimeni" . 

Elementele doctrinei 

7. ARISTOTEL, Metaph. A 3, 984 a 7. 
Hippasos din Mctapont şi Heraclit din Efes (iau drept 

principiu) focul . 
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BIMPLICI U::i, In Physicam p. 23, 33 [din 1'eofrast ] .  
Hippasos din Metapont şi Heraclit din Efes au admis 

şi ei existenţa unui singur Univers care se află în mişcare 
şi este limitat, dar au luat ca principiu focul şi din foc 
ei generează l ucrurile existente13, prin condensare şi prin 
rarefacţie, iar apoi din nott le destramă în foc, acesta 
fiind după ei singurul substrat (al devenirii tuturor lucruri
lor din natură). 

ABT. I,  5, 5 (D.  292) Hippasos din Metapont şi Heraclit 
din Efes, fiul lui Blyson, au susţinut că întregul Univers 
este unul, mereu în mişcare şi limitat, iar principiul său 
este focul. 

- I, 3, 1 1 . (D. 283) Heraclit şi Hippasos din Metapont 
adoptă drept principiu al tuturor lucrurilor focul. Căci 
din foc, afinn�L ei, iau na7terc toate şi toate sfîrşesc în 
foc. 

8. CLEl\-m.:-.'·t', Protr. 5.  64, p. 49, 3 (Stahl) . 
Au considerat o divinitate focuP4, atît Hippasos din 

�Ietapont, cît şi Heraclit din Efes. 
9. AET. I V. 3, 4 (D. 388) Parmcnides, Hippasos şi 

Heraclit susţin că sufletul are natura foculuP5• 
TERTULI,IANUS, De anima 5. Hipparchos16 şi Heraclit 

dc·rivă sufletul din foc. 
10. CLAU D IANUS MAMERTUS, ]),: anima Il, 7 .  
Hippon din Metapont17, care ţine d e  aceeaşi şcoală a 

lui Pythagora.�. după ce a înfăţişat unele argumente de 
necombătut, pentru a demonstra p ărerile sale despre 
:milet, se rosteste în felul următor : " Cu totul altceva 
este sufletul ,  altceva este trupul ; deoarece sufletul, chiar 
:;;i într-un trup amorţit arc vlagă, chiar şi în cel orb vede, 
�hiar şi în cel mort trăieşte"18•  Dar de unde vine (raţio
namentul său), adică din ce principiu dedttce astfel, spune 
că n-ar şti să arate. 

1 1 .  IAMBL. ,  De anima [citat la Stob . ,  Ecl. I, 49, 32, 
p. 364, 8 W] .  

Unii dintre pythagorei fac să corespundă sufletul număru
l ui în mod absolut [simplu]u. În schimb Xenocrates îl 
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face să corespundă numărului întrucît se mişcă el însuşi20• 
iar pythagoricul Moderatus întrucît el conţine raporturi 
armonice21, iar Hippasos, un acusmatic dintre pythagorei, 
(îl consideră astfel ) întrucît este un instrument al judecăţii 
zeului creator al Universului22• 

IAMDL., In Nicom. ar1"thm. 10, 20 Pistclli. 
Acusmaticii din şcoala lui Hippasos numeau numărul 

,.prima paradigmă a creaţiei Universului"23• Şi alteori 
"un instrument al judecăţii unui zeu creator al Universu
lui". 

SYRIANUS, In A ristotelis metaph. 1080 b 16 (p. 123, 
7, Kroll). 

Hippasos şi toţi acusmaticii susţin neapărat că numărul 
este "instrumentul judecăţii zeului creator al Universului" 
şi "paradigma creaţiei". 

12. SCHOLIA AD PLATONEll, Phaed. 108 D (DespH:: 
expresia 

"
meşteşugul lui Glaukos" j.  

Adică meşteşugul acelor lucrări ce nu pot fi executate 
uşor sau al migalei celor lucrate cu rîvnă şi cu măiestrie. 
<Se spune astfel) deoarece un anume Hippasos confecţi
onase patru discuri de bronz, în aşa fel incit diametrcle 
acestora să fie egale, dar grosimea celui dintîi o măsura 
faţă de al doilea cît un întreg şi o treime, faţă de a] 
treilea o dată şi jumătate, faţă de al patrulea de două 
ori mai mare, iar în aceste condiţii dacă erau lovite 
[discurile] făceau să răsune de fiecare dată un acord mn
zical24. 

13. TI-IEO SlfYRNAEUS, p. 59, 4 Hiller. 
1Jnii s-au gîndit să obţină acorduri de acest fel prin ra-
porturile de greutate [in cadrul experimentului de per
cuţie]116 ; alţii folosind mărimi variabile, alţii (stabilind) 
numere (deduse) din vibraţii26 ; alţii prin obiecte con
cavei'. După cum se povesteşte, Lasos din Hermione28 
şi apoi şcoala grupată în jurul lui Hippasos din Metapont, 
bărbat (de obedienţă) pythagoreică, urmează criteriul 
vibraţiilor lente sau rapide, - (mişcări) prin care se pro
duc şi consonanţele2' ( . . .  ). Socotind aşadar că asemenea 
raporturi se re�ăse&c în nlllllere, luau vase [pentru expe.ri-
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mentare ]. Ded, lucrînd cu două vase, de dimensiuni egale 
şi cu aceeaşi formă, lăsau pe unul gol şi umpleau pe 
celălalt pînă la jumătate cu apă30• Lovindu-le pe amîndouă 
obţineau acordul de octa\'ă ; apoi din nou, lăsînd unul 
gol, umpleau numai a patra parte din celălalt şi, lovindu-le, 
se producea uu acord de cvartă ; în sfîrşit obţineau şi 
acordul de cvintă31,  cînd mnpleau numai a treia parte. 
Astfel răsunetul părţilor vide, comparat cu răsunetul celui
lalt vas dădea raportul 2 :  1 în consonanţa [acordul ] de 
octavă, 3 :  2 în consonanţa de cvintă ,  4 :  3 în consonanţa 
de cvartă. ' i :.. 

14. BOETHIUS, Jnst. mus. II , 19,  p .  250 [din Nicomachos ] . 
Dar Eubulides şi Hippasos stabilesc altă ordine a cunoş
tinţelor. Ei pornesc de la principiul că orice augmentare 
adusă raportului de multiplicitatc corespunde Ull('i s.:ăderi 
din seria "e p i m o r i  c ă" [superparticularitas ]32, în virtu
tea unei legi constante. Aşa st:: face că nu ;.•oate să existe 
dublul fără să-i corespundă o jumătate, nici triplu! fără 
să existe a treia rmrte. Deci, dacă raportul e dublu se 
obţine acordul de octavă [sau " consonanţa" el i  a p a :;,  o n 
2 :  1] ; dacă luăm însă raportul înjumătăţit - şi anume 
inversul celui precedent (1 : 2] - se obţine (ca relaţie 
"epimorică" ]33 un acord de cviută ["consonanţa diapcnte" 
3 :  2 ] .  Dacă se unesc acestea - respt:ctiv octava şi cvinta -
se obţine un raport proporţional triplu care conţine ambele 

acor un - · - = - . pot 1aras1 a tre1a !Jarte "terta . d 
. [ 2  3 3 1  A . .  V • • 

[ " 1 
1 2 1 

' . ' -

rezultă dintr-o diviziune a proporţici triple, dacă inn::rsăm 
raportul [deci obţinem 3 :  1 ,  1 :  3 ] ; de unde, la rîndul 
său, se va naşte acordul de cvartă ["consonanţa" diatcs
sarott, 4 :  3]. Unind mai departe proporţia triplă şi cvarta 
se formează raportul proporţional cvadruplu - · - = - . 
� 

[ 3  4 4 -, J 3 1 
Şi astfel se face că în urma contopirii oct avei şi a cvin
tei - care formează deja împreună o singura consonanţă 
cu un acord adăugat, de cvartă, rezultă o singură potri
vire de suneteM care, constînd ea însăşi din raportul cva
drupln, primeşte denumirea de "dublă octavă" [4 : 1 ,  
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bis diapaso n } .  Şi astfel, potrivit chiar doctrinei lor, aceasta 
este ordinea : octavă [diapason] ,  cvintă [diapente], octavă 
şi cvintă [diaj)ason şi diapente], cvartă dublă octavă [bis 
diapason] 35• 

1 5. IAMB L . ,  In .Vicomachi A rithmeticam 100, 9 Pistelli. 
În vechime erau numai trei medietăţi [medii proporţi
onale]36, în vremea lui Pythagoras şi a matematicienilor 
din şcoala sa : cea aritmetică, cea geometrică şi a treia 
din această serie, numită pe atunci subcontrarie, dar de
semnată ulterior cu denumirea de medie armonică de şcolile 
lui Archytas37 :]i Hippasos ( . . .  ) .  D llpă ce a fost schimbat 
astfel numel,� acesta. cei din epoca ulterioară - mate
maticienii din şcoala l ui Eudoxos38 - descoperind alte 
trei medietăţi , au desemnat cu un termen propriu de 
"subcontrarîe" �opust'i.] pe a patra39, iar pe celelalte două 
le-an denumit pur şi simplu în ordinea în care veneau, 
"a cincea' ' �� . , a  şasea".  



NOTE 

1 În text metabole kosmou ; propriu-zis o transn1Utqie a întregului 
/cosmos, la capătul unui ciclu al evoluţiei sale. Îuclinătn spre antel'iori
tatea vechilor pythagorei - şi, respectiv (in probleme de cosmologi�, 
susţinem prioritatea lui Hippasos. S-ar părea deci c;'i această metab;id 
înseamnă pl'e-schimbal'ea sau l'e-genel'arca întregului. In plus alcătuirea 
Universului este limitată (pan peperasmenon). întregul fiind dominat 
de dialectica pythagoreică dintre 1 i m i t ă' [per as J - şi � �edeterruiuar�a 

infinită [apeiron). 
a D e  m e t r i  o s  din Magnesia : un compilator din sec. 1 î.e.n. care 

alcătuise un repertoriu de autori şi personaje istorice, grupate după cri
teriile omonimiei, pentru a permite cititorilor să se orienteze în multitu

dinea de apelative unice, aplicate la rîndul lor 1mor serii de indivizi cu 
totul diferiţi, care purtau acelaşi nume. Timpanaro Cardini trimite la 
prezenthile lui Demetrios în FHG IV, 382 (Miiller) şi RI� lV, 2814. Nota 
citată de Diogenes ne confirmă doar caracterul laconian al numelui Hippa

sos şi atestă faptul că in primele decenii inaintea erei noastre fi!os•Jful 
începea să aparţină tradiţiei orale a vechiului pythngorism (mai exact 

.,anonime" ; v. p. 6-7 şi 25 urm.). 
1 Se face o racordare a formaţiei filosofului din Efes la şcoala lui Xe

nofan şi la invăţămintul lui Hippasos. Reţinem sincronismul Xenofau -
Hippasos atestat de acest fragment prin raportarea ;a domnia lui Dari

as (deci sfîrşitul secolului VI i.e.n.) .  

• ln textul întregului fragment (tradus integral la  p.  68) se certifi
că .. scindarea" in două grupuri de adepţi, in urma dezbinărilor ide
ologice determinate de agravarea tensiunilor, a luptei de clasă in ambi

anţa de Ia Crotona (vezi fr. 5 din acest capitol şi 1r. Hi ain Pythagoras). 
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După cum precizamJ)n nota 279 (cap. Elementa ale doctrinei a11onime), 

optăm pentru acea lecţiune- manuscrisă care face din Hippasos o căpe
tenie a sectei mathematicilor. La fel opinează A. Rey (La _iewnessş de 
la sciencş grecq'!le, Paris, 1933, p. 288), Delatte. Prank şi, mai recent, Van 

der Waerden (citaţi de Timpanaro Cardini, p. 86), Kirk-Raven, K.v. Fritz 
(cf. de ex. articolul său din A rtemis-Lexikon aer AltM Welt, Ziirich-Stut
tgart, 1 965). Nici ia această priviuţă izvoarele nu îng11duie pronunţarea 

unui verdict absolut clar. Spiritul ştiin ţific al orientării lui Hippasos face 

din doctrina sa un etalon pentru grupul matematicienilor, aşa cum s-a 

desprins el la un momen t dat din ausamblul şcolii, carc în faza cind se 
respecta vechea rin•luiall mai grupa, e\·entual ierarhic (în structura unui 
,.0 r d i n"), pe <:o:i ohligaţi să stca mai întîi .. >ub a>eultarc" - deci a

cusmatici, prom' ' '""ţi  c tt timpul şi pcntm activităţile de cercetare p url 
şi ap!icativă, d <: venint! mathematici. Chiar din altă mărturie a lui Iam

blichos, - De ccmmuni mathematica scienti!,, p. 7G (Fcsta) - ,  reiese că 

în urma sciziLw i ' .  , .crczia" nouă, condusă de Hippasos, se intitula gru

pul (autentic 'l .t! m a t It c rn a t i c i 1 o r. la. afară tnsă de pasa.iul din 

fragmentul pe car,:-1 adnolăm ( V. P. 8 1 ) ,  acelaşi Iamblichos îi atribuie 
din nou geomctmlui nostru di.ddenţa de tip acttsmatic în :citatlll (grupat 
laolaltă cu alte miirtttrii\ din cadrul fragmentului I l .  Vom incerca sl1 mai 
aducem unele cbrifid1ri peutru lămurirea fluctuaţiei in notele ulterioare . 

5 Formulă C<>relativă cu celelalte rostiri, prin �care se făceau referiri 
la illfailibila, strrwechca antoritate a hli Pythagoras : . ,el însuşi a spus-o ", 
in "�hivalenţă tatinii ,. mJ.gister dixit" (vezi cap. Pytkagoras, fr. 88). De 
aki �e· mai rhd:J.ce c'"; din rc3pect pentru patrouajul său spiritual se tnce-' 
Uţeuise obiceiul �le a i  se atribui orice nouă descoperire a pythagoreilor, 
indiferent cine ar fi fost autorul ei. Şi din fr. 6 - Pythagoras - vedem 

însă că se produeeau neînţelegeri şi tt!utative de u 1.urpare a unor .. inven
ţii", dc:)arece coa�cmnul . . sccretttlui profesioual" (sau o aplicaţie a .,regn

ld tăc,�rii") 1111 en in fond compatibil cu dezvoltarea ştiinţei. Hippasos 
ar fi fost pedep>it cu ine.:ul pentru di\·ulgarea t�Hcrierii dodecaedrului 

fn sjc;ră (:1ceasta fiind aici desemnată prin cuvintele ,.sfera celor 12 pen

tagoane"). Progresa deci proiectul iniţiat de Pythagoras : construirea 

teoretică, prin r.letnrmstrare cu mijloace matematice, a figurilor cunos

Cilte de meşteşugdri şi artişti din practica. lor cotidianl1 (cf. Pylhagoras, 
fr. 6 o. tnărtnria lui Proclos). Operaţiile de tnscriere a figurilor geometri: 
ce in cerc şi in sferă fu�eseră priutre primele întreprinse de vechiul py
thagorism, simultan cu teoremele ele geometrie plană, referitoare la tri
ttngh iuri şi patntbterc. De problema sferei �e lega imăşi posibilitatea 
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'�" a intregi o cuprimlere conceptuală, in numere figurate, linii şi proiec
ţi i  geometrice, a lwsmos-ului întreg (deci a Universului, de natură sfe
rică, el insuşi). tn Elementsle l·ui Euclid, cartea a XIII-a, se dă lista celor 
c.:ind corpuri : tetraedru, octasdru, cub, eicosasdru, dodecasdru (propoziţi: 
ik 13- 17, v. la noi p. 47, 49, 135). Timpanaro Cardini face de asemenea 
<• trimitere la cele cinci elemente ,.ale sferei cosmice" la Philolaos (fr. 44, 
B. 12, DK) . Teorema va fi dezvoltată ulterior de Theaitetos, ,.pentru 
a construi teoria generală a figurilor cosmice şi a raporturilor dintre a
c.:!stea şi sferă". I,:\ fd ca statutul diagonaiei sau al diametrului şi ase
menea comtmcţii pnu problema numerelor iraţionale (preocupări simi
Llfe se vor leg'\ în vremuri mai recente de ,.cvadratura cercnlui"). Pen
tm o mentalitate superstiţioasă ne aflăm aici în zona misterului sau � 
euigmei csuterice, ale cărei dimensiuni în aproximarea figurat-numeri
c.! se cereau păstrat·� ca un secret al sectei, ba chiar un simbol de r�c:.. 
w>aştere, cum devenise pentru pythagorei pentagrama (vezi fignra, p: l3.t,)� 
Pe<leapsa prin fnecare pare o născocire anecdotică, atunci cind se referA. 

ia Hippasos, <hr ,.:l tip de penalitate se potriveşte cu obiceiurile unei fra
trii conspirative : ;cxecutorii snprimă vino vatui fără vlrsare de singe Şi 
•Iau un exemplu altor eretici, arătiud cum se poate închide gura indis
crcţilor. 

' Aceşti doi savanţi geometri, T h e o d o r o s  din Cyreue (colonie 
doriană din Africa) şi H i p p o c r a t e s din Chios (un iouian mai pu
ţ. in cunoscut) ,  preia.tt de la Pythagoras şi Hippasos principalele date des

pre numerele iraţionale (totalitatea numerelor fracţlonare neperiodice) 
şi problema comeusurabilităţii, dezvoltind o adeTlirată doctrinl geome
trică de natura unui studiu fund�mental în domeniul matematicii supe
rioare, ilustrind astfel pythagorism11l mediu din secolul V. Desigur, Hlp
pasos nu făcuse decît sit demonstreze posibilitatea înscrierii dodecasdt'u

hi şi fusese invinuit mai ales fiindcă divulgase citeva din teoremele cor
purilor geom�trice în spaţiu, fărli să fi trecut drept adevăratul lor des
coperitor (o asemenea cunoaştere fiind in realitate prin j excelenţă o lu:. 
cu re colectivă de tip ni ., work in progress"). 

• Descoperirea mărimilor incomen.'lurabile incepe în vechiul pytha
gorism cu observaţiile despre raportul incomensurabil dintre ipotenuzA. 
şi latura pătratului. Simultan se punea şi problema care defineşte Îllsllşi 

celebra .,secţiune de aur" pythagoreică :  împărţirea unei drepte potri
vit cu ,.raportul" mediu şi cel extrem (Bnclid, VI, 30). tn definirea di
vinei proporţii, Jlil:ltila Ghyka stabileşt� legătura dintre raportul asime-
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tric şi problema comeusurabilităţii, direct implicată în construcţia poli
edrelor : .. Le partage inegal (asyroetrique) le plus simple d'une grandeur 

en deux parties, (obtenu eu appliquant le 'Principe d'Economie' des con
cepts et des operations), est celui qui etablit entrc la grandeur initiale 
et ses deux parties la proportion dite �moyenne et extrl!me raisou t ou 
section doree. Si a et b sont ces deux parties (�egruents lineaires lors-

n + h  a a 5 + 1  
qn'il s'agit d'une longueur), on a --- = - , d'oii. - = --- = 

a b b 2 
s + 1 

= 1 ,61 8 . . .  J'ai rappele que ce rapport --- , qu'apres sir Th. Cook 
2 

jc: nomme fZJ pour simplifier les ccritures tt les calcul�. se retrouve dan!" 

:c·s figures geomebiques derivees du pentagone rfiguUer (�p<"cialetuent 

d:.ns le pentngramme ou pentagonc Hoilc) et du dccagone rcgulkr con

vcxe ou Ctoile" (Le nombre d'or, t. I, p. 43-44). Într-un comentariu la 
I�udid, descoperit in secolul trecut , se �p,me clar c:, tt•oria .;autităţilor 
coruensurabile şi a celor iucomensurabill' .. raţionale şi iraţiona!c, S-ll !l ăs

cut în şcoala lui Pythagoras, fiind dezvoltată ulterior de Theaitctos n
tenianul (prin adopţiune . . .  ). Alte mărturii la Timpanaro Cardini, vol. 
I, p. 87 -91,  preluate in parte din K. von Fritz, The Discot•ery of Incom
nlc.nsu1'abilify by Hippasos, în .. Annals of l'.lathem." 46 (1945), p. 242 
şi urm. Se demonstra mai întîi problema incomensurabilităţii lui 2, ari'.
tindu-se prin absurd cum ar putea fi un nllmăr par şi totodată impar (cf. 
Aristotel, Anal. prior. 4 1  a 24, 50 a 37) . Apoi se mergea probabil mai 
departe cu demonstrarea iraţionalităţii lui 3, 5, 7. Astfel se ajung(' la 
meditaţiile care au clilăuzit anterior intreaga practică şi modelare "· ior
melor din şcolile greceşti de arhitecturi şi arte plastice : con1bi.uarca su

prafeţelor rectangulare pornind mereu de la incadrarea în suprafeţe cn 
moduli de natură incomensurabilă (2, 3, 5, fZJ, etc.), pentru a genera 
corpuri şi suprafeţe comensurabile tntre ele, intr-o serie sau progresi

une cu multiple corelaţii, dominate de aceeaşi proporţie : ,.s y m e t -r i a 
b11zată pe acea proporţie nwnitli de grecl a n  a 1 o g i e" (Vit_rn vius) . 

8 Autorul compilator simte nevoia să releve sinonimia ; dodccaedntl 
(corpul cu 12 laturi) se numea eikosagon, fiindcă număra 20 de unghiuri 
(v. figuxa p. 135). 

1 Deformarea numelui devine tot mai frecventă în mărturiile tardi

ve, deoarece forma Hippasos era tot mai rară. 

10 Este vorba de membrii marcanţi ai partidei d!'mocratice, adversa

rii oligarhiei de teoreticieni pythagorei (care un trebuie dealtfel confttn-
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dată eu oligarhia tuturor membrilor unei clase suprapuse) . Poate că cei 
o mie reprezentau (aproximativ) grupul ,.părinţilor" (al "rudelor") unor 
tineri tot mai numeroşi, dominaţi de membrii vechi ai sectei. Această 
mişcare nu este neapărat cea descrisă în mărturiile doxografice despre 
\Tata lui Pythagoras (v. fr. 16, p. 21) .  Marca probabil ultima fazii de 
,,ciziunc, iviti!. mai intii chiar între pythagorei, unde grupul oamenilor 
de �tiinţă ("mathematici"), condus de Hippasos, se ral.iase opoziţiei de
moeratice. Poate că ulterior această dizidenţă işi anexează propria ei 
;rupatc acotsmaticcl şi. pc:utru a-şi preciza Qriginalitatea. Hippasos com
ptme un .. Discurs sacru" (sau· .. �istic") : cel atestat mai înainte, in fr: 
:� (unde apare confuzia, în temeiul căreia i se atribuie principalul Hie
rus logos pythagoreic). 

" Ninon era căpetenia partidei democratice (pentru Kylon. vezi măr
tttrb din cap. Pythagoras, fr. 16 şi notele de acolo). După alte surs� 
!in spc�cial Heraldides Lembos), cei doi oratori ar fi dat citire unui ,.Dis:. 
cnrs S•lCru", ticluit pentru a demonstra caracterul discriminatoriu, oli• 
garltic, al învăţăturii , .Ordinului' '  întemeiat de pythagorei. 

'" Altă denaturare a numelui ; atestă existenţa unor surse interme
cliarc, preluate cle copiştii care nu mal cunoşteau nici aspiraţia vocale
lor la iniţială de cuvînt. 

n În acest enunţ preluat din Teofrast realitatea materiei sau a sub-
3tanţei tuturor lucrurilor din natură este din nou desemnată prin ter
menul onta (-do o�-:r.t), "cele existente". Întregul fragment care urmea
ză (din Aetios I. 5,5), oglindeşte polemica dintre o viziune geometrică 
a lumii unice (presupoziţia eb\tă) şi acei pythagorei îndrăzneţi - din 
grupul vechilor adepţi - care ac�:eptă ideea pluralitiiţii lumilor (Petro;, 
Hippasos, Alkmaion), independent de faptul că numărul acestora este 
iînit şi se cuprinde tn alcătuirea Universului armonie-unitar. 

14 După cum se poate constata din fragmentele heraclitiene, echiva
larca focului cu o divinitate e9te m�i degrabli de natură sitnbollcli. Şi 
la · pythagoreii a�,.,u.'i�i. vezi fr. 7o;·· foc�l centrat " din mijlocul Universu
l ni poate fi denumit metonimie Zeu;; intrucit aceastli divinitate este "ve� 
ghea" sau plizitorul cerului. La Hippasos, divinizarea focului ţine mai 
tUult de necesitatea de a se proclama suprema domnie a elementului care 
începe şi regrupează toate transformările din natură. 

'5 Sufletul este <le natură "ignee" (gr. 7tu?ll>ll1];), intrncît este un 
,.sufla" desprins din eterul pur, care alimentează el insuşi arderea cor
purilor cereşti (a.�a cum sufletul intreţine mişcarea şi arderea vieţii) . 
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u Altă confuzie, datoraU. desigur insuficientei otestări a numelui în 
mArtutille preluate de autori latini. 

" Hippon era efectiv numele Ulll1i filosof din şcoala pythagorismulu i 

mediu (v. DK, cap. 38 'i notele de acolo) . întregul context ne dove

deşte însă că ne afllim în faţa unei inţelegeri greşite a numelui. I�!e
lle provin dintr-o mărturie suspectă despre Bippnws, privit prolJalJil 
ca o autoritate iniţiatică. 

18 In ediţia Diels-Kranz se consideră pe bunii dreptate că un ase
menea citat poartă amprenta prozeliti�mului neopyUtagorcic, formu

larea fiind prea incompletă, în ciuda calităţilor ei poetice. Tolul pare 
a fi o falsificare. Poate că esenţialul din această laudă stranie a nemu

ririi sufletului păstrează de Ia Hippa.sos numai observaţiile < le:spre miş
carea veşnică de care acest focar al vieţii nu este lipsit, oricare ar fi soar
ta trupului. Ne-om putea gindi la o reintegrare a focului central saa 
a celui etheric. de unde primul păstrător ni identităţii noastre dtale s-ar 
fi desprins, pentru a face sll se mişte corpul, întruchiparea personuei. 

11 Termenul grecesc; <%7tAw�. inţeles de unii ca "simplu" (ital. sem

plicemente) mai inseamnă şi .,in mod absolut", p 1 e n a r  -- Îl! razul 
detem1inării sufletului prin calităţi numerice, nşu cun1 se făcea în doc
trina pythagorică - . Hippasos ar fi avut destuli'l perseverenţă (şi f"l<
tezie speculativă) pentru a propune o definiţie care, aşa cum �><' prcd
zeazll in! tratatul aristotelic Despye suflet, - de unde provine fragmentul 

nostnl - caută să regăseascll esenţa sufletului în esenţa mat<' m a '· :<'il. 
:�o Mai exact : .. se: ·mişel singur" - «6-rox!vl)TOY, sufletul fiind o <·nti

tatc care cuprinde în sine principiul mişclirii (nemuritoare ca şi slujitoa
rele .. automate", concepute de Homer, acolo unde vorbeşte ' de statui

le-roLot' care-I ajuti pe Hephaistos in cintul XVIII al Iliade�). are 

in plus faţll de proprietăţile nepieritoare acest atribut suprem. Xcno
crates din Cbalcedon, care-I concepuse IIStfel, figurenză printre filosof:i 

academiei, adepţi direcţi ai marelui Platon, desfăşurindu-şi ndivit atea 
in llecolul IV t.e.n. (cf. Diog. Laert. IV, II). 

Il :M o d e r a t u  8 din Gades, neopythagoric din ultima rartt· il �x-co
lului I t.e.n., autor de eseuri asupra doctrinei (flu6«yopLxO<l cr;.: o'Aai) . 
Bineînţel�. nu face dedt sll reia o concepţie mai veche. Denumirea logoi 
înseamnă 'i aici raporturi .. proporţional-armonice". Enntud, în peri

oada ta:rdivl la care trllia Moderatus ar fi fost cea mai abstractă di
mensiune dia vecllea reprezentare demni de 11 mai fi luată !u consi· 

derare. 
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'" Definiţia din tratatul Despl'e suflet este reluată de acdaşi autor in 
C<Jmentariul său la Nicomedes. 

n Pare să fie un citat autentic di ntr-o definiţie dată de Hippasos mai 
:� les tntrudt revine în formularea (uşor diferitA.) din comentariul lui Sy

<ianus (reprodus integrnl numai ele Timpanaro Cardini) . Sufletul devint-, 
in partea sa intelectivă, un instrument discriminativ (organon kritiko·n), 

prin care de fapt se vădeşte forţa de judecată a zeului kosmoul'gos (deci 
i r t  fonu tm ,.demiurg al armoniei cosmice" - reprezentare influenţată 
de neoplatonism şi preluată metaforic, iar apoi chiar , . A.  la lettre". de 

meditaţia creştină . Sytianus atribuie intregirea predicativă .. paradeigma 

k o s m o p o i i  a s" numărului, f !iră să mai vorbească de suflet. Terme

nul de kosmopoieză autentifică de asemenea relaţia cu vechiul pythago

:ri�m. Oare va fi fost aici în tradiţia unui t c x: t al doctrinei lui Hippasos 
un subtext preei:> articulat despre suflet. reprezentat concret, ca o enti

tate desăvîrşită. printr-nud din numerele armonice importante pentru 

�.:ctl şi de aceea -- pe ba>ea un ui raţion:\rucnt antropomorfizant - deve

nit paradigma kosm.,poic:ei, deci a anei divinităţi-demiurg ? Ne vine greu 
:; .", propunem un răspun:> calegoric. [p= >tez<L rămîne foarte probabilă. Mai 
trebuie eorelată şi de împrejurarea ci't definiţia este atribuită unui con

tt:xt acn�;mntic al învă ţăturii dezvoltate de .. secta" filosofului dizident. 

Fl'agrnentele 12 - 13 ne dau atestarea celebrelor experimente pythago
n�i;:e pentru stabilirea intervalelor gamei. m1lsurată ştiinţific. I a ter
n�aţia. discipolului apropiat verifica probabil o prim1l constatare f1lcu
t:, de maestrul său (întmcib·..�. un contempor:1.n mai Yirstnic) . Dehlii�e. 
curu le-a transmis P•lrţial o tradiţie doxograficii, nu iuspiră de fiecare 
d•1tii încredere unor comentatori modcrni, dar intregul demers ni se pare 
i ng-enios şi autentic. Şi pentru alte observaţii  primii pytllagorei s-au pre
\·..J.lat de efectele rezonanţei. aşa cum le înregistrau in fierării sau în 
at�l ierete bronzarilor. Nu se mai ştie precis cine a fost personaj u l  la ca
r,• se referi expresia scoliastnlui în prima miirtnrie. D upă unii tlevenise 
pwverbial ,.meşteşugul lui Glaukos" - un celebn1 muzicolog elin Rhe
gion : o figară de artizan e mpiric. dornic să experimenteze "minuni" teh
nice (Timpanaro C:udini) . Ar fi dohîn<lit cele patru discuri ale lui Hippa
".,�. utili:t.iudu-Je ctt mare măiestrie ca un instrument (de măsură şi acor
uarc ; deci un diapason ,. av•lllt la lettrt:", mai precis poate decît mono
C• >rdnl primitiv) . După alţii trebuie să modificăm această optică deoa
:reee ar fi vorba de un .. meşteşug al literelor" (în ce sens nu se poate 
preciza), atribuit ele scoliast lui Glaukos din Samos, cel devenit proverbial. 

24 Ş� aici textul are symphonia, " consonanţă". C'l in citatul următor 

<!in Eusebios unde expresia se in tregeşte sub forma au;t.<pwvl"' -rciiv <p66yyw·� 
{ .. acord al Sttnetelor" de tipul consouanţei) . 
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•• Textul spune doar "de pe urma greutăţilor". Dar este dar că se 
rcferll In experimentul de percuţie cu ciocane de greutate variabilă, .,in
nnţie'' pythagoreică menţionată şi de Boethius (l11stitutio musica V, 
J O, 1 1 ) .  Ciocanele din acelaşi material, confecţionate în dimensiuni di
ferite, pentru a se obţine însă greutăţi riguros proporţionale, prodnceat: 
sunetele diferitelor inten·ale prin lovirea in condiţii identice. 

•• Propriu-zis : raporturile numerice intre vibraţii .  După cum �·ped
iid't Timpam1n• C ardini, descoperirea rllporturilor dintre frecvenj a Yi
braţiilor şi înălţimea fU ndului aparţine unei epoci ulterioare (The<:n in 
alt pasaj o atribuie lui A r c h y t a s  şi Eudo:xos - cf. DK. 47 A .  19 
şi B 1 ) .  lntuiţia unei dependenţe între frecvenţa (.,rapiditatea") vibrn

ţiilor şi înălţimea sunetelor putea fi totuşi constatată înclt din vn·mea 

primelor experimente. 
•• VaşeJe - şi in gcneml ohiedele  concave - nu f<•şt ntUi�ah: '(ta·:'< 

•'in cde mai ,-echi timpuri ca rezonatoare. 

•• L a s o s din H errukne, pcet şi muzician celt:lm1 ele la incqn:t nl 
�t:colului V i.e.n. 

29 în ciuda unor anacronisme ca.re nu ]Jricinuit uneori condamuan·a 
veracităţii acestei mărturii, in &usnmblul d se atestă clnr expcriml·ntuJ 
de m1lsurare a frecvenţei vibra.ţiilor pentru stabilirea interva.lelor dintn· 
�unetele suprapuse care ne dau acordurile gamei : c o n s o n  a n  t e 1 <.: 
- l'U raportul exact, plăcut, cuforizant, dintre sunetul fuwi:anental �i 

armonicele sale. După cuvintul sJ·mphuniai (con�on�m1ei intervine in 
textul nostru o lacună. 

•• în felul acesta ,·asele erau ull!plute omogen, P''ntru restringerea 

dectelor de rezonanţ ă în funcţie de parametrii stabiliţi cu prel'izil·. 

01 Printa dată se obţinea deci acordul dia-paso11 ( lhok rcO<o&v), 1' c

t a v a  �unetului fundf:nJental. Urmează aşa-numitul acord dia tessarc.11 

( lhok uooae<�") c ,. a r t a, în sfîrşit acordul dia pente ( oui rctll'tc) �au 
n·inta . Denumirile noastre din latineşte calchiază pe cele greceşt i. in
troduse de pythngorei şi de şcoala lui Lasos. 

Frogtmntul 1 4  cuprinde informaţii eterogene dintr-o sur;-{, tardivi1, 
care a folosit mai multe mărturii inteJmediare din primele ;.ecok ule 
erei noastre. Dar pentru conştiinţa muzicală europeană :oe vtdc şi 
de aici că �ist(mttl muzicii, la  fel ca pe11lac01·dul - etalon de mibură 
al armonicelor -, treceau în mod constant drept un tezaur pythago
reic, inclusiv toate perf�:cţicnările aduse, pornind de la octava şi cvin
ta perfectă. 

148 



NOTE LA l-IIPP ASOS 

Sus : Yonocordul 
Jos : C - cadru mobil : A B coarda supusă vibraţiei 

1 
in poziţia ( C 1 ) ,  la - din coardă, 

2 
vibrează AC I = octava fundamentală 

2 
in poziţia (C2), la - din coardă, 

3 
vibrează AC2 = cvinta sunetului fundamental 
etc. etc . . . .  

30 R apnrtul multiplu şi mprrparticularilas san epimorios (h•.w>.>''•;) 
f. . t tf l p + 1 -' � • ; >;�ate 1 expruna a.< e : -- , art•iinuu-se cum se raporteaz .. o ma-

p 
rime superioară uneia mai mici. 

33 Faţă de seria obţinută dacă augmentăm mnltiplii unităţii [2, 3.  

- l  de.], căpătăm una 
1 1 1 sat!' : - , - e tc. 2 3 4 

corespmv:ătoare prin diminuarea valorilor inver-
3 4 5 

De unde seria epimorică - - - .  obţinută a -
2 3 4 

1 3 tund cînd adăugăm unităţii seria valorilor in versate : l --1- - = -
' 2 ::! 

1 4 1 + - = -
3 3 

1 5 1 + - = - etc. p,)trivit lui Boethitts, ordinea cous-�-4 4 

nanţelor stabilite de Eubulides şi Hippasos era întemeiată pe cores
pnndenţa celor două serii. Plecind de la unitate, numărul 2 lnat 
c� multiplu dădea raportul ele octavă [2 : l ], iar ca. divizor al umti n.
pnr1. epimoric dădea cons.manţa diapente [3 : 2] ş.a.m.d. (:\L Ti'Tlpan:�.r'> 
\.'ardini). :i'n alte paragrafe ale l ucrării lui lloethins (I nst. mus. II. 1 S 
şi 20) se definea în felul următor raţionamentul de ansamblu al pytha
goricilor : "Fie seria numerelor l, 2, 3, 4. Comparînd pe 2 unităţii, căpă-
tiim octava : gradul maxim de consonanţă. Comparînd pe 3 unităţii, 

ubţinem acordul diapason şi diapente. Raportarea lui 4 la 1 ne dâ du

hl.a octavă, 3 la 2 ne dă diapente, iar 4 la 3 diatessaron". 
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u ln legătură cu această .,potrivire de sunete", care capătă denn
mirea de dublă octavă, se cuvine să facem următoarea observaţie. Dup(t 
octavă şi cvintă se produce intervalul de cvartă, care reprezintă d nhl:t 
octavă faţă de sunetul fundamental. Din formularea de aici s-ar înţ<-�� 
lege că este vorba de maî multe intervale, insă, de fapt. această serk 
ne prezintă analitic primele trei intervale tn ordinea naturală prin ·�ar<-' 

se obţin armonicele (octavă - cvintă - cvartii), unde reunirea prime
lor două dA. naştere octavei şi cvintei, reunirea tuturor avînd drept n·
zultat ,.dubla octavă". 

u În textul latin figureazA. numaî denumirile greceşti : diapente. dia
tessaron. bis diapason, in ordinea propusă d( Hippasos şi Eubulides ( . t
cesta din urmă pare sit fie un pythagoric ulterior, dedat speculaţiilor 
nnmerice - vezi Pythag. fr. 8. mărturia din Theolog. Aritl1m. p. 40). Dn
pă cele indicate aici, la ceilalţi pythagorei va predomina ordinea : oc
ta"ă - octavă cvintă - dnblă octavă - cvintă - evartă. Oricare ar ii 

fost seria. se recunoşteau numai cinci intervale pentru consonauţc. 

Fragmentul 7 5 ne dă lămuriri in legătură cu contribuţia hd 
Hippasos la teoria mediet11.ţilor (vezi mai departe) . Ajunşi la capăt::i  
fragmentelor din doctrina lui Hippasos precizll.m că Van der Wacrden 
şi Timpanaro Cardini sintetizează astfel contribuţiile sale ştiinţifkc : 
a) teoremele dodecaedrului in geometrie ; b) definirea mediei armonice 
în aritmetică ;  c) experimente de măsurătoare precisă (cu va.�e reZ(ma
toare) pentn1 a dovedi existenţa intervalelor conson•mtc in muzică �i 
acustică ; d) teoria perioadclor cosmke în doctrina sa rl<' cosmolol!;i<·, 
corelată cu e) reprczcntllrile despre foc (în metnfi7.ira sa naturistă ) .  

• •  M e d i e t ă ţ i 1 e ; în realitate sint numaî dvuă - aritmetică �i 
gwmttrică. A treia, care căpătase numele de ,.medie annonică" denumeş
te ceea ce reprezintă în matematicile moderne diviziuma armonică. l'en
trtl a rămine la vechea terminologie : o meclietate armonică este in ver
sul mediei armonice. Astfel, dacă a + c = 2b (media aritmetică), se Y C.l 

1 1 2 detem1ina media armonică prin formula - + - = - . Media geoll!e-
a c b 

trică a unor numere date este egală cn radical din prodnsul lur 
(a • c = b 2 b = ac). Deci pentru o medictate se i au in considerare trt:i 
nnmere, iar două diferenţe dintre ele se află în acelaşi raport ca şi don.'i 
din aceste numere. Combinaţlile posibile sint şase. Timpanaro Cnrdini 

dă următoarele formnle pentru primele trei menţk•nate in text• Fie a 
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b c. Vom avea ca medie aritmetică a - b : b - c. a : a (b : b c : c) 

ca medie geometrlcă a - b : b - c a : b (b : c) 

ca medie annonicii. a - b : b - c a : c 
17 A r c  h y t a  s ar fi preluat de.., fapt conceptul ut: medie armonică 

de la Hippasos (păstrlndn·i acenstă nouă denumire, <lupă ce inlăturase 

pe cea de (sub)contrarie, atribuită de pe urma faptniui că era .. inver
sul" (sau contrariul) mediei aritmetice) . . 

11 E u  d o  x o s  (sec. IV t.e.n.), cel mai insemnat matematician şi as
tronom dJn şcoala lui Platou, a mai fost menţionat in legătură cu doc

trinele cosmologice transmise de pythagorism. în şcoal a sa completează 
pJnll. la şapte seria medietăţilor, cu raporturi cnre pnt !i exprimate prin 

urmltoarele formule : 
(a 4-a medietate) a - b : b - c : c : a 

(a 5-a medietate) a - b : b - c : c : b 

(a 6-a medietate) a - b : b - c : b : a 

u Acum se numeşte subcomrarie a patra .. medletate" (vezi mal ;;us). 
Intrucit este in11ersul mediei amumice. 



P ARMENISKOS 

1 .  IAMB L. , V . P .  267 [Catalogul pytltagoreilor] 
Din Metapont : Brontinos, Parmeniskos, Orestadas, Leon 

etc .  [cf. DK 58 A ] .  

2 .  DIO G .  LAERT. IX, 20 
Se pare că Xenofan [vezi DK 21  A 1 J ar fi fost vîndut 
<şi apoi ră">curnpărat)1 de pythagoricii Parmeniskos şi 
Orestadas. 

3. ATHE:l';. XIV, 614 A. Panneuiskos din :XIetapont, 
dup;. cum povesteşte Semos2 în a ciucea carte a Dcliadclor 
sale [FHG 396 F 10] ,  un cetăţean de frunte, prin naşt:::rc 
şi prin avere, după ce coborîse in peştera lui Trofonios3 
şi apoi venise înapoi de acolo, nu mai era în stare să 
rîdi-1 . .  Iar Pythia, consultată de el (pentru acest bctcşug), 
se rosti astfE:l : 

Mă-11i.rebi de risul cel dulce, tu văduvit de orice dulceaţă ; 
Makfl ţi-1 va dărui, acasă : mai presus de toate s-o cinsteşti. 

Întorcîndu-se la el în patrie, ctt nădejdea să mai rîdă 
cîndva, deoarece nu se întîmplă după cum aştepta, crezu 
că fusese amăgit. Dar într-o bună zi, nimerindu-se la 
Delos - dintr-un noroc anume . . . - si admirînd toate 
cele aflătoare în ostrov, intră şi în templttl I-�atonei�, soco
tind să vadă vreo statuie închinată maicii lui Apollon, 
vrednică de laudă. Dar cum zărise numai o bucată de 
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lemn informă, izbucni pe neaşteptate intr-un hohot de 
rîs. Înţelese atunci prevestirea zeului şi dezbărindu-se 
astfel de boala sa, închină rituri măreţe de cinstire zeiţei . 

INVENTARUL templului zeiţei Artemis Ja Delos [I. G .  
XI, 2, 1 6 1  B 17, p .  49] 

Un krater de argint5, dar votiv închinat de 11 armiskos, 
în · greutate de 9572 drahme. 

NOTE 

1 Te:rtul a fost restabilit aicî conjectura!. Dupil K. �·or. Fritz treb uie 

să citim . ,a primit onorurile funebre de la . . .  " 
1 Istoric erudit care a scris o cronică a Delos-ului 1-ul, forma descnerii 

cultural-geografice de tipul unei periegeze a vestitei in:=:ule unde s-a <:ele

brat cel mai vechi cult al lui Apollo. 

a Trofonios era un celebru prezicător care îşi avea cultul oraculD.l' intr-o 
cavernă, simbolizînd lumea de dincolo într-un rit arhaic btonian (celebrat 

in Beoţia, liugi!. Lebadeia) . 

• 'l'emplu foarte cunoscut din Delos. Acolo era V(:nerată Leto (lat. 

Latona, mama lui Apolion, locaşul purtîndu-i nume!l: : Letoon) . 
' Acest vas de argint (iniţial folosit pentru amestecarea vinului), t�raler, 

ne oferă o atestare epigrafică a evlaviei lui Parmeniskos (cf. ,.Bull. corr. 

l1ell.". m. 14, p. 403. 17 şi u.rm. şi m. 10, p. 462, 19).  I>c această inscripţie 

numele apare într-o variantă mai scurtă, Parmiskos (lJapjl!axo�. fa\ 'i ,:e 
ll«pfLEvtaxo�). 



I KKOS 

1 .  PLATa:-;, Pro!agoras 3 1 6  D 
Eu - în ceea ce mă priv-eşte - susţin că arta sofisticii 
e <:trăveche ; dar oamenii aceia di n vechime care o mînuiau 
o ascunseră îmirtriitul unei aparenţe izvodite anume, te
mindu-se de latttra ei ticăloasă. Si unii au învăluit-o în 
straiele poeziei, cum se vede la Honier, Hesiod şi Simonide, 
alţii în rituri şi oracole, ca la Orfeu, la "\[usaios şi la 
urmaşii lor. Iar alţii, după cum am aflat eu, ar fi dat 
meşteşugului :1cesta forma. gimnasticii. cum a făcut Ikkos 
din 'farent �i cel care în zilele noastre nu este mai pre
.i o� decît nimeni . Herodieos1 din Selymbria . 

:2. - ,  Leg!· \-u r .  839 -840 
Uare nu ştim noi prea bine , d:n cit,� a l i l  a uzit ,  c:1 Ikkos 

din Tarent în timpul întrec�'rilor oli:npi cc� �i l a  celelalte 
joc: ni atletiu_- ,  fiind el plin de rivaă. pentrn victorii şi 
pentru arta sa, dobîndind pe deasupra şi cuminţenia odată 
cn bd.rbflţia . sădite în suf lctal s�11.1, nu se atingea de nici 
o femeie şi d.\C nici nn bărbat, în tc>t dstimpul exerciţiilor 
[de antrenament] ? 

PAUS. VI, 10,5 Ikkos, fiul lui Nikolaides, din Tarent, 
obţinu coroana olimpică la pentatlon şi, ulterior, deveni 
cel mai bun gimnast al vremii sale . 

STEPH. BYZ. [s.v. 'faras ] Ikkos din Tarent, medicul , a 
trăit cam în vremea olimpiadei a 77-a� ; de el aminteşte 
şi Platon în Protagoras. 
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EUSTATH . .  ad I!om .  p. 610, 28. Ikkos este un nume pro
priu al unui medic înţelept din Rhcgion, de unde vine 
rostirea "un prinz al lui Ikkos", care a rămas de pe urma 
sobrietătii3 felului său de trai. 
- ,  ad Dionys, Per. 376 (Geogr. Graeci miJt. II, p. 285) 

De acolo era Ikkos, acel medic din Tarent, care, din 
cauza felului său sobru de trai, a rămas în acel proverb 
care glăsuieşte despre "un prînz al lui Ikkos", referindu-se 
la cei care prînzesc fără nici un fel de prisosuri. 

NOTE 

1 În mai multe izvoare Ikkos este amintit ltnpreUllă cu Herodicos. 

Astfel, Lncian, C1tm trebuie scrisă istoria 35 şi in .:\el., Var. hist. XI, 3 .  
Era renumit c a  inventator al unei forme d e  masaj medical, numit iatralyp
tica (cf. Phis., Nat. hist. 29. Aristotel. Rhet. A 5, 136 1 b 5). Ar fi sta

bilit o relaţie simetrică lntre lucrul pe care îl indeplineşte corpul omenesc 
şi hrana pe care o primeşte (Timpanaro Cardini). Doctrina unor astfel 

de pionieri ai gimnasticii spoti:ive şi medicale (Ikkos şi Herodicos) se inspira 

din teoriile alkmeonice. Li s-a reproşat ulterior faptul cA. impuneau bol

navilor cure de slăbire exagerate. 

2 Se pare că. data din manuscrise trebuie corectată : olimpiada a 76-a 

(nu a 71-a), care incepe ln 476 i.e.n. 
3 Este vorba de simplicitatea programatică, de iactură pythagoreică, 

pe car.: medicul nostru o impune in primul rinrl dii!tei. 



AMEINIAS 

DIOG. LAERT. 1X,  21 
Parmenides era legat prin comuniunea prieteniei cu 

Ameinias, fiul lui Diochaitest, un pythagoric, aşa cum 
il prezintă Sotion : bărbat sărac, însă drept şi frumos 
(la suflet)2• De aceea se apropie mai mult de el, iar cînd 
acela şi-a găsit moartea îi clădi un mic sanctuar [heroon�.  
De Ameinias, n u  de Xenofan, a fost el îndreptat spre 
viaţa de linişte (sufletească)3• 

NOTE 

1 Numele în text apare cu forma doriană : Diocl1aitas. 

1 Idealul de factură aristocratiei : kalos kai agathos. 
1 Celebra ,.pace" a sufletului [hesychia], contrarinl �ieţU politice agitate. 



PARON 

ARISTOTEL, Fizica (IV) ,  13. 222 b 1 1  
[Orice schimbare prin firea lucrurilor înseamnă desfiinţare; 

cu timpul se generează totul şi se distruge J .  
Unii au numit timpul " cel mai înţelept" [element], 

dar pythagoreul Paron, gindind mai. corect, îi zicea "cel 
foarte neînvăţat" ,  fiindcă în desfăşurarea lui1 oamenii 
uită. 

SIMPL. icomentariu la acest loc, 754,9 '  
Acesta pare să fie cel amintit de Eudemos, fără să-i dea 
numele atunci cînd ne povesteşte cum se apucase, la Olym
pia, Simonide să laude timpul, ca fiind "cel mai înţelept, 
într ucît învăţăturile şi aducerile aminte se ivesc la timp", 
iar unul dintre cei care gindeau cu înţelepciune a excla
mat : "Dar, Simonide, nu dăm noi uitării. (toate) la fel, 
in timp ? "  

NOTĂ 
1 Grecul exprimă i<�eea lapidar: ,Jn timp". L•la3tmc�ia cu dativul ne 

arată că este vorba de lo�alizarea în "cuprinsul" sau în "desfăşurarea 

timpului" (un conţinut imanent categoriei obiective, .,interior" fn raport 

cu mişcarea timpului-sÎerii din concepţia pythagoreică� . 
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BRO(N)TINOS 

1 .  IAMBL. ,  V.P. 267, p. 144, 1 Deubner 

(Pythagorei) din :Metapont : Brontinos etc. (p . 146-
147) . Thean6, soţia lui Brontinos1 din �Ietapont . ( 132 
p.  75, 1 )  Se spune că soţiile cetăţenilor din Crotona mer
geau la Deinonoz, soţia lui Brontinos, unul dintre pythagorci, 
femeie înţeleaptă şi cu suflet ales - de la care a rămas 
vorba frumoasă, vestită între toate, cum că "femeia tre
buie să aducă jertfă îndată ce se ridică de lîngă bărbatul 
ei, cînd se arată dimineaţa", cugetare atribuită de unii 
lui Thean63• Mergînd aşadar odată la ea nevestele croto
niaţilor, i-au cerut să le ajute, pentru a-1 convinge pe 
Pythagoras să stea de vorbă cu bărbaţii lor despre buna
cuviinţă4 ce trebuie s-o păstreze faţă de ele . . . 

DIOG. LAERT. VIII, 42. Pythagoras avea o uevastă, 
pe nume Thean6, fiica lui Brontinos crotoniatul ; iar după 
alţi (autori) era nevasta lui Brontinos şi discipola lui 
Pythagoras. Mai avea şi o fiică Dam6, cum spune Lysis' 
în epistola către Hippasos. 

2. DIOG. LAERT. VIII, 83 [începutul cărţii lui Alkmaion, 
redat la acest filosof, fr. 1 ,  p. 393] . Alkmaion din Cro
tona a spus acestea lui Brontinos, Leon şi Batylos6 : despre 
cele nevăzute . . . etc. [DK 24 B 1 ] . 

3. DIOG. LAERT . VIII, 55. Scrisoarea care circulă sub 
numele lui Telauges7, unde se spune că (Empedocles) 
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ar fi urmat învăţătura lui Hippasos şi a lui Brontinos, 
nn merită să i se dea crezare. 

4. SU DA [s.v. Orfeu ] 

"Peplul" şi "�ăvodul"8 şi aceste scrieri sînt ale lui Zopyros 
din Herakleea. Dup[t alţii sînt de Brontinos ( . . .  ). Iar 
Fiz·ica se spune cii este a lui Brontinos. CLEM . ,  Stromat. 
I, 1 3 1  (II, 81 ,  1 3  Stăbl. ) .  Însă "Peplul" şi "Fizica" sînt 
de Brontinos [cf . Kerkops, p. 161 ] .  

5. IA�IIl L. , De comm. matlt. se. 8, p.  34, 20 Festa. De 
aceea şi Brontinos, intitulînd cartea sa Despre minte şi 
dcspu gi11dirc9, !an: o distincţie între aceste două con
cepte . 

XOTE 

1 AnJ.bele variante al<' numelui, Bronti11os şi lJyotinos, se intilnesc în 

diferitele izvoare care menţionează acest filosof. prieten apropiat şi disci

pol al luJ Pythagoras - pe cît se pare înrudit cu el. In orice caz, in .,cata

logul pythagoreilor" dat de Imnblichos [58 B I DK, de unde provin 

datele din prima parte a fragmentului nostru] cu Byonlinos se deschide 
lista celor din �retapont - al doilea grup de adepţi ai maestrului. după 

cel din Crotona, menţionat în primul rînd. 

' Numele 1111 se întîlneşte în catalogul celor mai însemnate femei pytha

goriciene cu care se încheie biografia lui Iamblichos. Eventual s-ar fi putut 

strecura o confuzie de copist în tradiţia manuscrisă cea mai veche, de 

unde a rezu.llnt o formă hibridă (prin defonnarea lui Tllean6 sub influenţa 

jUi Damu, ,-cris pc•ate şi Demo, cu vocalbm attic !) care apărea în <1lte măr

turii. Nu ar fi exclusi:i nici contaminarea cu Demet1'a, numele divinităţii, 
a:<ociate cu soarta casei familiale în fr. 13  din Pythag. Dacă admitem totuşi 

d avem <.le-a fnce cu două femei diferite, nu trebuie ignorată emendaţia 

propusă de Scaliger : Dl in o (6e!VOJ), la fel ca Theano (0eCtvw), deoarece nu 

pare \·erosirnilă forma Dei�1o-no (cu reduvlicarea ultimei silabe) .  Asemă

narea cu totul eviucntă, dintre Dein 6 şi Thean6, ar fi provocat ulterior 

eliminarea primului nume din tradiţia doxografică in favoarea celnilalt, 
mai frecvtnt. 
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a Oricare ar fi fost legătura de rudenie, Thean6 apare ca discipol{, impor
tn.ntă, căreia i se atribuie scrieri sau votbe de duh ; cf. fragmentele 1 3  
ş i  8 a - Pythagoras, c u  notele d e  acolo (vezi d e  asemenea p. 16 şi 19). 

t în text aooq>poauv"l), .,cumpătare înţeleaptă" (sau .. cuviinţă" ) .  Timpa
nara Cardiui redă prin .,la continenza da osservarsi verso di loro". Aşa 
cum reiese din contextul de ansamblu (al capitolului despre unele femei 
pythagoriciene) , se făcuse apel la îndrumătorul de cugete pentru ca băr
baţii cet:;ţii să nu mailfrecventeze pe picior de egalitate curtezanele şi 
sclavele concubine laolaltă cu propriile lor neve,>te. Dictonul citat mai 
înainte reflectă tendinţa de a introduce un fel cll� rituali�m sexual în viaţa 
conjugală (în ton cu preceptcle referitoare la procreaţie) . 

' Aceasta pare să fie o epistolă falsă, cum este �i <'Ca menţionată mai 
departe (in fr. 3). Regă.�im urma ei în Iaini.Jl. ,  V. P. 75. unde fignrează 
- cu textul integral - ca o .. Epistolă a lui I,ysis către Hipparchos ". 
Fusese inventată pentru autentificarea tradiţiei referitoare la infidelitate 
unor discipoli care divulgau învăţăturile maestrului. Conţine tocmai 
reproşuri in legătură cu secretele geometrice pe care ;., dezvăluisc IIipparch:�s 
- vezi şi capitolul respectiv in acest volum. După Delatte avem de a fac� 
cu un fel de manifest al esoterismului pythagoric : .. scriere autentică, 
foarte veche, redactată in cercul lui Timaios". 

• Aceşti doi pythagorei, mai puţin Cltnoscuţi diu alte izvoare, se adaugă 
lui Brontinos, in cercul foarte restrins al adepţilor din vechea şcoală cărora 
Alkmaiou consideră că trebuie să le dedice cu precădere tratatul său. 

7 Telauges apare în diferite izvoare drept fiu al lui Pythagoras - cf 
fr. 13 din capitolul respectiv. Totuşi epistol .t menţionată aici ("Către 
Philolaos " ') este şi ea un fals, la care se referă de trei ori biografia lui Dio
genes Laertios (cu unele informaţii suspecte, plăsmuite pentru a racorda 
educaţia lui Empedocles la mediul vechilor pythagnrei) , 

8 Aceste titluri de lucrări cu car11cter esoteric (sau de'fprozelitism şi 
erudiţie în domeniul riturilor) poartă denumiri simbolice. Pentru cel dintii . 
.. Peplul" (Ilen).o�). vezi capitolul Kerkops şi atribuirea sa filonului rdic. 
Al doilea, "Năvodul" (.:l!x-ruov) reprezintă şi el o denumire generică ; de 

aceea pat<:rnibtea incertă semnalată îu fragmentul nostru. 
8 În original fi�pt VOU KCit! 8L<tvo[Cit� - O altă falsificare, ll1Cllţion1.ti 

de m ai multe izvoare intermediare. Pare să pmvină dintr-o indicaţie răz
leaţă, (btă de un comentator al lui Aristotel. Şi ea trebuie să acrediteze 
o di�ociere la care ţineau in mod deosebit adepţii. vechiului pythagorism : 
pe de o parte nous, . .  mintea" - ca .,gindire intuitivă", pe de altă parte 
dianoia, , .inteligenţa (sau raţiunea) discursivă" . 
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KERKOPS 

CICERO, De nalttra dconnn I, 38, 107. 
Aristotel [fragm . 5 J arată că n-a existat niciodată 

Orfeu şi aşa-numitul "Poem orfic"1 ;  martorii tradiţiei 
spun că ar fi opera unui anumit Kerkops, pythagoreul. 

CLEl\IENl', Strvmat. 1, 1 3 1  (II, 8 1 ,  1 1  Stii.hl.) . 
Epigenes2, in cărţ.ile "Despre poezia care i se atribuie 

lui Orfeu", spune dt aparţin lui Kerkops pythagoreul 
. ,Coborîrea in Hades" şi "Discursul sacru", pe cîtă vreme 
. ,Peplos" -nl şi "Fi zica ":1 sînt de Brontînos. 

SU DA, S . \· .  
"Discursurile sacre " '- în 24 de cînturi sînt atribuite 

l ui Theognetes din Thesalia, după alţii, îi aparţin lui 
Kerkops pythagorenl . 

DIOG. LAiţRT. JJ. 46. 
Şi Kerkops' a fost riYal �t contemporan cu Hesiod. 

�OTE 

' "l:na din sni"rile ol.>scure ale sectei orfico-pythagoreice (clatind pro
babil din epoca in care primii ncusmatici sistematizau in spiritul noii doc

trine nrfismnl anterior).  , .Tradiţia" despre care se vorbeşte pare să fie 
Yt:dtc. K c r k o p s poate fi uatat 2proximativ în prima jumătate a seco

)ulni V i.e.u. 
' �-�ram"tic ::�lexm1<lrin care s-a < >cupat tie autenticitatea scrierilor orfjce. 
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1 Dintre aceste titluri, Peplos (propriu-zis "vălul") era o denumire 
convenţionali, dată unor scrieri esoterice sau savante pentru a le dedica 
zeiţei Atbena, căreia i se consacra efectiv cu ocazia Pauatheneelor un 
văi cu broderii somptuoase, ca un fel de odăjrlii ale statuii . Fizica repre

zenta probabil un tratat despre natură. 
• Nu este vorba despre "Discursnl sacrn" (Hiaos-Logos - vezi capitolul 

Elemente ale doctrinei anonime a vechiului pythagoreism), ci avem de a face 
cu o theogonie rapsodică a orficilor (vezi vol. I, partea 1 ,  p. 5 6 - 57 şi 

DK, 1 ,  B,  12). Un bilanţ recent al problemei literaturii oriice la M. L. 
West, Graeco-Oriental Orphism in Third Century B.C., în volumul A ssimi

lation el r�sistance a la culture grtko-romain< dans le mcnde ancien, Bucu
reşti-Paris, 1976, p. 221 -226. 

• Nu este vorba de filosoful pythagoric. Se face confuzia cn un poet 
epic omonim din. ;\iilet. 



PETRON 

PLUTARCH.,  De defectu oraculorum 22, p. 422 B .  
Spunea [străinul ] că lumile n u  sînt nenumărate, ruc1 

una sau cinci la număr, ci o sută optzeci şi trei1, dispuse 
în figura unui triunghi, cu şaizeci de lumi pe fiecare latură. 
Din restul de trei lumi mai este aşezată cîte una în dreptul 
fiecărui unghi şi se cuprind astfel într-un şir, una după 
cealaltă, rotindu-se liniştit ca în cercul horei2• 

[La începutul capitolului următor personajele dialogului s� arată 
uimite de faptul 6i ... străinul" are atîtea cunoştinţe, ca şi cum ar fi .. furat 
de pretutindeni" opinii ale oamenilor şi tot felul de teorii despre caxe 
aflase in rătăcirile sale. Existau dealtfel indicii pentru a-l recunoaşte ca 
grec .. plin de muza culturii elenicc"].  

23. p. 422 D - Îl mai dovedeau [ca nebarbar, înzestrat 
cu înţelepciunea grecească şi ] noţiunile despre numărul 
lumilor, [o concepţie ] care nu vine din Egipt, nici de 
pe tărîmul Indiei, ci este doriană, elin Sidlia; fiind a unui 
om din Himera, numit P e t r o n3 ; n-am citit cărticica 
sa şi nu ştiu dacă a fost salvată pentru posteritate. Da:r 
Hippys din Rhegion, de care alninteşte Phailias din Eresos4, 
ne atestă prin mărturia sa că această concepţie ar ii apar
ţinut lui Petron, la fel ca raţionamentul cu privire la 
existenţa celor o sută optzeci şi trei de lumi, dispuse în 
şir, una lîngă alta. Ce ar fi "a dispune în şir"6 nu explică 
şi nici nu adaugă vreo argumentare pentru a întări demon-' 
straţia cu temeiul conYingerii . 
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NOTE 

1 Numllrul pare fantezist dar este una din cele mai yechi mărturii 
despre concepţia pluralităţii lumilor, comună mai multor filosofi diu 
şcoala materialistă milesianii. Prezentă in orice caz la Anaximandr<>S (cf. 
fr. 2, 10 DK - v. la noi voi. I, partea a 2-a, p. 181). indiciu folosit pentru 
datarea lui P e  t r o n din Himera printre cei mai vechi prthag:orei, contem
porani cu şcoala ioniană. Modelul de gîndire al doctrinei pythagoreice se re� 
cunoaşte in structura unui tablou cosmologic articttlat sub fonml de triunglu 
in care lumile se grupează in număr finit, - aşa cuw reiese diu mărturia 
de ansamblu -, dispuse cite 60 pe fiecare latură a un ui triuuglli, probabil 

eclillateral, restul de trei (pină la suma întreagă <le 1 S:!) fiind cele primor
diale, care corespund unglliurilor �;eueratoare de unde ar fi pornit ewntual 
intreaga cosmogeneză (pentru semnificaţia triunghiului în doctrina pyth:!_
goreică vezi şi l'roclos, In Euclidem 1 15, 1 Friedl . ) .  Şi la Epictlr se re�<<

se.şte ip0teza <mui kosnws cu perimetrul care descrie u figură g.;!ometric'â 
- de ex. tri unghi sau cicloid {vezi referirea la Timpaunro C:mUni, o. !�. 

nota, p. 71 -72) . Întreaga problemli este discutat;), pentru şcoala milesiaJtii 
de J. Burnet, L'aurore de la philosophie grecque (trad. franceză). Paris, 
1919, p. 63-64 (capitolul .. Les mond•�s iunombrables"). 

1 Deci lumile gravitează în cerc şi descriu astfel figura unui daru (gr. 
choreia). Nu este clar ce se află intre lumi. Poate cerul unui t'leY nedefinit 
sau chiar vidul. 

1 Lipsesc alte atestări pentru filosoful-geometru şi astronom, dar se 
vede clar (in primul rind dacă luăm în considerare această "forma mentis" 
matematică, aproape raţionalistrt) că avem de-a Llce <:\t orientarea vechiu
lui pythagorism. 

• Izvorul nostru, Pl utarch. ,  llfora!ia, folose.qte uu citat dintr-un · erudit 

obscur, Pha.nias. Pe bună dreptate Wilamowitz-i\!oellendorff a presupus 
(in "Herme's", voi. XIX, p. 442 şi urm.) că s-a făcut o confuzie ·- din 
cauza defonnării uumelui - intre HiPPys şi Hippasos, savantul pytllagoreu 
din Metapont (vezi în acest volum p. 133), care ar fi reprodu.o; doctrina 
predecesorului său P.�tron, îmbogăţind-o probabil cu raţionamente mate
matice. Vezi şi Ch. Mugler, Deux ehemes de la cosmologie : devenir cyclique 
"' pluralit� des mondes, Paris, 1953. 

5 În ten cir.'l'o[Ltvou; . • •  l(CitT<i: cno,x_e:!ov. Expresia preciza dispunerea 
in orrline (sau .. şir" - .Lcf. stichos, inrudit cu stoicheion) g r a d  u a 1 ă, 
potrivit unei succesiuni stabilite în mod necesar, cum se înşirau gradele 
gnomonului sau numerele intr-o serie (Titnpanaro Cardiui) . 

164 
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1 .  IAMBL., V.P. 267 , p. 190, 11 N. [58 A] Sybariţii 
Metopos, Hippasos, Proxenos, Euanor, Leanax, Menestor . 
etc.1• 

2. TEOFRAST, H. pl. I, 2,3. Umedul, aşadar, este evident : 
unii îl numesc în toate ocaziile, simplu, sevă, cum obiş
nuieşte Menestor, alţii însă, în unele cazuri, îl semnalează 
iără a-1 numi ; în alte cazuri îi zic 'evă, iar în altele, 

"lacrimă. · 

3. - - V, 9,6 Iasca provine din multe esenţe de lemn, 
cea mai bună însă, cum spune Menestor, provine din 
lemn de iederă, pentru că se aprinde repede şi ţine foarte 
mult. 

3.2. - V, 3,4. Sînt de esenţă "caldă" şi iedera şi dafinul 
şi, în general, toţi arborii din care provine iasca2• Menestor . 
zice că şi dudul. 

4. Caus. pl. 1, 17,3. Dezvoltarea dudului, din această 
cauză este timpurie. Iar, după cum spune Menestor, creşte
rea lui întîrzie, din cauza temperaturii reci a locului, dar 
coacerea fructelor este timpurie, datorită terenului slab; 

5. - 21,5. Una din cauzele provenite din cele calde 
şi din cele reci se spune că este aceea care provoacă rodul 
sau lipsa de rod, pentru că cele calde sînt roditoare, iar 
cele reci, neroditoare, după cum şi în cazul animalelor, 
unele sînt fecunde, altele sterpe, unele nasc pui vii, altele 
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se înmulţesc priu ouă. A dona cauză este aceea care pri
veşte terenurile, de pildă cele calde sau cele reci, pentru 
că fiinţe de natură opusă pot trăi în terenuri potrivnice 
lor, astfel, cele calde în locuri reci, şi cele reci in locuri 
calde. Căci aşa le naşte natura spontan, ca :;;i cind simi
larul le-ar distruge, din cauza excesului, şi , dimpotrivă, 
ar fi salvate de contrariul lor, ca şi cum in acest fel s-ar 
crea un echilibru. Aşa spune şi Empedodes �3 1 ,  A, 73] 
în legătură cu animalele ; cele care au in natura lor un 
surplus de foc tind spre umed. (6) Această părere a împăr
tăşit-o şi Menestor, nu numai în privinţa animalelor, ci 
şi a plantelor. Căci plantele cele mai "calde", zice el, 
sînt în special cele ce trăiesc în apă, ca, de pildă, stuful, 
trestia, căprişorul, din care cauză ele nu îngheaţă iarna ; 
şi cele ce îndeosebi pot trăi în frig sînt, printre altele. 
pinul, bradul, cedrul, ienuperul, iedera. Pe: iederă nici 
zăpada nu se menţine din cauza căldurii. Ea îşi strîmbă 
trunchiul din pricina naturii ei interioare, care este caldă 
şi se încolăceşte . (7) A treia cauză, zice el, este c:ea a 
înmuguririi şi a coacerii timpurii, căci şi seva, dacă este 
caldă de la natură, face să crească şi să se coacă fruc
tele devreme. Dovadă a acestui fapt, iedera şi altele 
de acest fel. A patra cauză este cea a plantelor cu frunze 
permanente : căci tot din cauza căldurii, crede acesta, 
unele plante îşi păstrează frunzele, iar altora, din lîpsa 
căldurii, le cad. El mai adaugă la cele spuse pînă aci 
şi următoarele observaţii, anume că iasca cea mai bună 
şi care arde cel mai bine este cea provenită din esenţe 
lemnoase acvatice, ca fiind cele mai apropiate de ele
mentul foc. 

6. TEOFR. ,  Caus. pl. II, 4,3. Iar [pamintnl j gras nu 
prieşte deloc nici unei plante, pentru că o usucă mai 
mult decît trebuie, după cum spune şi Menestor. Aşa 
este pămîntul alcalin, albicios la culoare. 

7. - - VI, 3,5. Mai sînt apoi şi deosebirile mai mult sau 
mai puţin adînci ale sevelor. De aceea sevele de prove
nienţă asemănătoare sînt mai numeroase, ca, de pildă, 
cele acre, grase, amare, dulci. De aici şi naturaliştii vechi, 
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FRAGMENTE 

ca Mcnestor, considerau că sevele sînt infinite, căci, aşa 
cum va fi combinaţia şi fermentaţia umorii din interiorul 
planteL aşa-i va fi şi seva. 

NOTE 

1 Lio;ta filosofilor pytlwgorei dinl Sybaris iigureuă 1n Catalogul lui 

Iamblichos, Vita Pythagorae 267. 

t Potrivit concepţiei despre contrarii se intelege că uumai copacil cu 
.,esenţt> calde" produc iască. 



XUTHOS / 
/ 

ARIST., Fizica III, 9, 216 b 22. Unii cred că din , .rar" 
şi din "dens" reiese limpede (faptul) că există vid. Căci, 
dacă nu există ,,rar" şi "dens", nu e cu putinţă ca (lu
crurile) să se constituie prin strîngerea şi îngrămădirea 
la un loc (a particulelor) .  Dacă n-ar fi aşa ceva, atunci, 
în general, nu va exista mişcare, sau întregul se va �tmjla, 
cum spunea Xuthos. 

SIMPL., la acest loc St. 683, 24 Xuthos, pythagoreicul 
[zice că intregul ]  se va revărsa şi se va extinde şi mai 
mult, aşa cum se revarsă marea peste ţărmuri prin valuri . 
Cf. IAMBL.,  V.P. 267 [c. 58J A� Locuitori ai Crotonei . . .  
Timaios, Buthos [Xuthos ? �  V. şi DK 36, A, I,  l ,  377, 
17 ( ?). 



BO.îDAS 

SCHOL. ,  ARISTOPH., vulg. ad. Nub. ,  % .  Căci mai întîi 
Diphilos1 (iambograful PLG II, 504, Bergk) a compus la 
adresa filosofului Boidas un poem întreg, în care filosoful 
era insultat de a fi căzut in sclavie. Dar, din această 
cauză, el nu era urît de lume. După aceea, Eupolis2, chiar 
dacă în puţine cuvinte a amintit de Socrate, s-a legat 
totuşi de el mai mult decît (a făcut-o ) A.ristofan în toată 
com('dia sa N orh·. 

NOTE 
l Reptezentant al Comediei Noi. Imitat de Pla.ut. 

• Eupolis, contemporan cu Cratinos şi Aristofan, sec. V l.e.n., este unul 

din cei mai renumiţi reprezentanţi ai vechii comedii greceşti. 





SECŢIUNEA A IV-A 

EXISTENTUL ABSOLUT 



CUPRINS* 

XENOFA N DIN COLOFON ZENON DIN ELEA 

Notă introductivă . 173 Notă introductivă . 261 Texte 175 Texte 262 
A) Viaţa şi invăţătura . 175 

A) Viaţa şi învăţătura • 262 B) Fragmente . 194 B) Fragmente . 275 Despre natură 198 Note 277 C) Imitaţii 200 
Note 202 

1'riELlSSOS DI.V SA MOS 
PA RMENIDES DlN ELEA 

Notă introductivă . 287 

Notă introductivă . . . 2 1 3  Texte 288 
Texte 214 A) Viaţa şi in văţătura . 288 
A) Viaţa şi im<iţ:ltura . 214 B) Fragmente . 301 
B) Fragmente . 230 Despre natură sau despre fiin-
Despre natură 230 ţă 301 
Note 242 Note 307 

• Prezentul text reprezintă reeditarea, fără schimbări, a lucrării : 
Fragmentele eleaţilor, traducere şi note de Dionis M. Pippidi, Casa 
Şcoalelor, 1947. 
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XENOFAN DI:K COio�OFON 

NOTĂ INTRODUC1'IV Ă 

Distrugerea Miletului de către perşi (494 i.e.n.) marchează sfîrşitul 

uneia din cele mai remarcabile !nfl.orirl culturale din Ionia căreia, printre 

multe rute manifestări, i se datorează şi apariţia aşa-numitei filosofii a 

naturii, de orientare materialistă. Xenofan din Colofon - născut pe la 
570 i.e.n. - a fost nevoit să părăsească oraşul său natal, ameninţat de 
perşi, spre anul 540. S-a angajat intr-o 'ltiaţă de rapsod rătăcitor. Paşii 

1-au purtat spre vest, spre Sicilia, după ce vizitase coasta Africii. De 

aici a ajuns in sudul Italiei, in Lucania, la Elea, 1mde şi-a continuat 

activitatea de recita tor şi poet, dar şi de filosof. Potrivit unei opinii destul 

de răspindite, trece drept intemeietor al filosofiei eleate. Are observaţii 

importante şi in domeniul paleontologiei . A murit in vîrstă de aproxi
mativ 90 de ani (pe la 480 i.e.n.). Creaţia sa poetică, in versuri elegiace, 

expresia metaforică ce-o foloseşte des, nu fost mult apreciate, înde.::lsebi 
in acele poeme cu caracter etic in care se resimt unele ecouri orfice. 





XENOFAN 

Al VIAŢA ŞI INV ĂŢĂTURA 

1 .  DIOG. LAERT. IX, 18 şi urm. (18) Xenofan din Colofon, 
fiul lui Dexios sau, cum pretinde Apollodoros [FGrHist. 
244, F, 68 A, II, 1039] ,  al lui Orthomenes, e lăudat de 
Timon, care zice [fr. 60 Diels ; cf., mai departe, fr. A 
35] : 

"]ar Xenofan care fără înfumurare a îufier.at minciunile 
homerice". 

Părăsindu-şi patria!, acesta a trăit în oraşul Zancle2 
din Sicilia, apoi, luînd parte la întemeierea coloniei Elea3, 
a ţinut acolo şcoală ; a trăit şi în Catania. După unii, 
n-a urmat învăţătura nici unui dascăl, după alţii, pe a 
atenianului Baton, sau, cum se mai crede, pe a lui Arche
Jaos1. După spusa lui Sot.ion trăia pe vremea lui Anaxi
mandros. A scris versuri epice, apoi elegii şi iambi în
dreptaţi împotriva lui Hesiod şi a lui Homer, mustrîndu-i 
pentru spusele lor în legătură cu zeii. Obişnuia să-şi recite 
singur compunerile poetice5• Se zice că ar fi propovăduit 
invăţături potrivnice lui Thales [fr. B 19] şi lui Pythagoras 
Cfr. B 7] ,  şi că s-ar fi măsurat şi cu Epimenides [fr. 
B 20].  A trăit pînă la adînci bătrîneţe, cum spune singur 
undeva : "sînt de-acum şaizeci şi şapte de ani . . .  " [fr. 
B 8].  

(19) Zice că elementele din care sînt alcătuite lucrurile 
:;int patru, că lumile sînt în număr nesfîrşit, dar neschim
bătoare ; că norii se formează din aburul ridicat de soare, 
inălţat în spaţiul înconjurător6 ; că natura divinităţii e 
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sferică, neavînd nimic asemănător cu natura omului (în 
întregimea lui vede şi în întregimea lui aude, dar nu 
respiră) ? ; că e tot numai inteligenţă şi înţelepciune şi 
că e veşnic. A fost cel dintîi care a susţinut că tot ce 
se naşte e pieritor şi că sufletul e un abur8• 

A mai spus că multiplicitatea lucrurilor e subordonată 
inteligenţei9 şi că, cu tiranii, trebuie să te găseşti în rapor
turi ori cît mai puţine, ori cît mai bune. (20) Spunîndu-i 
odată Empedocles că înţeleptul e greu de găsit, i-a răs
puns : "nici vorbă, de vreme ce înţeleptul trebuie recu
noscut de un înţelept" [cf. Emped. , fr. A 20 Diels ] .  Sotion 
pretinde că el, cel dintîi, ar fi spus că Totul nu poate 
fi înţeles [cf. ,  mai jos, fr. B 34] ; dar se înşeală. 

A cîntat şi întemeierea Colofonului şi pe a coloniei Elea 
din Italia10 în două mii de versuri [I�obon, fr. 17 Cro
nert ] .  Era în floarea vîrstei către cea de a şaizecea olim
piadă [540-537 ; Apollod., FGrHist. 244, F, 68, B, II . 
1039. Cf., mai departe fr. B 8,4 ] .  Demetrios din Phaleron 
în Despre bătrîneţe şi Panaitios Stoicul în Despre pacea 
sufletească [fr. 17 Fowler] spun că şi-ar fi îngropat feciorii 
cu mîinile lui, ca Anaxagoras. Pare-se că a fost vîndut 
(şi răscumpărat)*  de pythagoricii Parmeniskos şi Orestades, 
după cîte spune Favorinus în prima carte a Memorabilelor 
[fr. 2, FGH III, 577]. A mai fost şi un alt Xenofan -
din Lesbos - poet iambic. 

2. DIOG. LAERT. IX, 21 .  Elev al lui Xenofan a fost 
Parmenides, fiul lui Pyres, din Elea. La rîndul lui, 
Xenofan ar fi fost elevul luî Anaximandros, după spusa 
lui Teofrast, în Prescurtare [fr. 6 A Dox. 482].  Cf. Parm. ,  
fr. A 1 ,  mai departe, p .  214. 

3. HERACLIT [fr. B 40 Diels ] .  )fulta ştiinţă de t:arte 
nu-l învaţă pe om să aibă şi minte : altfel i-ar fi învăţat 
pe Hesiod11 şi pe Pythagoras, şi tot aşa pe Xenofan şi 
pe Hekataios12• 

• Completarea e a lui Diels, care observă cii e vorba de o "Dublette 
zu Platons Le ba". 
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4. cre . ,  A cad. II, 1 18 (după Teofrast) . Ceva mai înain
tea lui (a lui A naxagoras) ,  Xenofan a spus că Totul e 
Unu . . .  

S. DIOG. LAERT. VIII, 56 [cf. Emped., fr. A 1 Diels] .  
Î n  schimb, Hermippos afirmă că acesta (Empedocles) 
n-a fost elevul lui Parmenides, ci al lui Xenofan, cu care 
ar fi avut legături şi după pilda căruia şi-ar fi compus 
poemele. Cf. ,  mai sus, fr. A 1 (20) . 

6. [LUCIAN ] , Macrob. 20. Xenofan, fiul lui Dexinos, 
învăţăcel al filosofului naturalist Archelaos, a trăit nouăzeci 
şi unu de ani . 

7. CENSORIN. 15,3. Xenofan din Colofon a trăit mai 
mult de o sută de ani. 

8. CLE!II. ,  Stromat. I, 64 (II, 40, 20 St. ) .  Începutul învăţă
turii eleatice vine de la Xenofan din Colofon, despre care 
Timaios [fr. 92 FGH I, 215]  spune că ar fi trăit pe vre
mea lui Hieron13, regele Siciliei, şi a poetului Epicharmos14 ; 
Apollodoros, în schimb [FGrHist. 244, F, 68 C, II, 1039] ,  
zice că  s-ar f i  născut în jurul celei de a patruzecea16 olim
piade [620-617] şi ar fi trăit pînă în zilele lui Dareios 
7i ale lui Cyrus. (Din acelaşi izvor) SEXT., Adv. math. 
I, 257 : Xenofan din Colofon s-a născut în j urul celei de 
a patruzecea olimpiade [cf., mai jos, fr. B 8] .  

9 .  E USEB . ,  Chron. a)  0 1 .  56 [556-53] .  Se făcea cunoscut 
Xenofan din Colofon ; b) 01. 59-61 [mai exact vers. arm. 
60, 1 = 540] (Trăiau) Ibycos16, poetul melic, şi Phereky
des17, istoricul şi Phokylides18 şi Xenofan, filosoful natura
list (şi Thespis )18 autorul de tragedii. Cf., mai sus, fr. 
A 1 .  

10. THEO L. Arithm. p.  40 Ast [c. 14, 8 :  I,  99, 34] .  

Apoftegmele . Cf. A 1 ,  supra, p.  176. 

1 1 .  PLUTARCH. ,  Reg. apophth. p. 175 C. Lui Xenofan 
din Colofon, care spunea că abia poate să hrănească doi 
robi, (Hieron) i-a răspuns : "Iar Homer, pe care-1 vorbeşti 
de rău20, şi mort hrăneşte mai mult de zece mii . . . "n. 
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12. ARISTOTEL, Rhet. B 23, 1399 b 5. Alt loc retoric 
e acel întemeiat pe argumentul: dacă urmările sînt aceleaşi, 
antecedentele trebuie să fi fost şi ele aceleaşi. De pildă, 

Xenofan spunea că "e deopotrivă de nelegiuit să pretinzi 
că zeii se nasc, sau să susţii că mor" ; într-un caz şi în 
celălalt concluzia este : într-un anumit timp nu există zei. 

13. ARISTOTEL, Rhet. B 26, 1400 b 5. Ca Xenofan, care, 
întrebat de locuitorii din Elea dacă trebuie să aducă jertfe 
Leucotheei şi s-o jelească, i-a sfătuit să n-o jelească., dacă 
o ţin drept zeiţă, şi să nu-i aducă jertfe, dacă o consideră 
muritoare. Altminteri PLUTARCH., Amat. 18, 12, 736 D : 
Xenofan a sfătuit pe egipteni să nu-l slăvească pe Osiris, 
dacă-1 cred muritor, pentru că e muritor ; iar de-1 socot zeu, 
să nu-l jelească. De Is . et Os. 70, 379 B. Bine judeca 
Xenofan, cel din Colofon, (cînd spunea că) egiptenii, daeă-i 
cred zei, să nu-i jelească, iar de-i jelesc, să nu-i mai crea
dă zei [ci. Heracl., fr. B, 127 Diels ] .  - De superst. · 13, 
p. 171 E. Văzînd pe egipteni cum - la sărbătorile lor 
- se lovesc22 şi se tînguie, Xenofan, filosoful naturalist, 
le-a spus pe bună dreptate : "dacă aceştia sînt zei, nu-i 
jeliţi ; iar dacă sînt oameni, nu le aduceţi jertfe" [cf. 
PS.-PLUTARCH., Apophth. Lacon. 26, p. 228 E]. 

14.  ARISTOTEL, Rhet. A 15, 1377 a 19.  Se potriveşte 
vorba lui Xenofan, că nu-s condiţii egale cînd un nelegiuit 
cheamă la jurămînt pe un om cu frica divinităţii, şi că 
aceasta e ca şi cum un om voinic ar pofti pe altul -slab 
să dea sau să primească pumni. 

15. ARISTOTEL, Metaph. r 5, 1010 a 4 . . . motiv Pen
tru care spun lucruri verosimile, dar nu adevărate. Ase
menea judecată e, oricum, mai potrivită decît vorba lui 
Epicharmos despre Xenofan23• 

· 

16. PLUTARCH., De vit. pud. 5, p. 530 E. Nu-ţ.i pierde 
firea şi nu te tep1e, văzîndu-te luat în rîs, ci fă ca Xenofan, 
care - în faţa lui Lasos din Hermione26, care-I făcea frÎCos, 
pentru că nu voise să joace cu el in zaruri - recunoştea 
că e fricos foarte şi necutezător, cînd e vorba de lucruri 
urîte. 
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17, PLUTARCH. ,  De commun. notit. 46, 3, p. 1084 F. 
Cuiva, care-i povestea că văzuse ţipari trăind în apă caldă, 
Xenofan i-a răspuns : "de-i aşa, îi vom fierbe în apă rece". 

Poezia 

18. DIOG. LAERT. IX, 22. Acesta [Parmenides] filoso
r�ază şi el în versuri26, ca Hesiod, Xenofan şi Empedo
cles. Cf. THALES, fr. B 1 Diels şi, supra, fr. A 5. 

19. DIOG. LAERT. IX, 18 (reprodus mai sus, p. 175). II, 
46. Cu Homer - mort - a polemizat Xenofan din Colo
fan, iar Kerkops cu Hesiod încă in viaţă: mort, a polemizat 
cu el şi abia pomenitul Xenofan26• 

20. STR:\BON XIV, p. 643. Xenofan, filosoful naturalist, 
cel ce a compus silli27 în versuri . . .  

21 .  APUL. , Florida c. 20 Empedocles compune poeme, 
Platon, dialoguri, Socrate, imnuri, Epicharmos, comedii, 
X:enofon, opere istorice, Xenofan [? ] ,  sa tire. 

22. PROCL. la HESIO D, Mztnci şi Zile, 284 (după Plu
t:lrh) . Se spune că, dintr-un soi de micime de suflet 
faţă de filosofii şi poeţii vremii lui, Xenofan ar fi dat 
la iveală silli nelalocul lor împotriva tuturor filosofilor 
şi poeţilor. 

23. SCHOL., ABT la Iliad. II 212. Primii silti au fost 
scrişi nu de Xenofan, ci de Homer, acolo unde-şi bate 
joc de Thersites, iar Thersites de capii oştirii28• 

24. ARIUS D I D .  la STOB . ,  Ecl. II, 1, 18 (p. 6, 14 W) . 
Prima vorbă vrednică de pomenire ajunsă la urechile 
grecilor a fost a lui Xenofan, care, recurgînd la deridere, 
a lovit îngîmfările altora şi, în acelaşi timp, şi-a arătat 
propria modestie, proclamînd că Dumnezeu singur cu
:J.Oaşte adevărul : "tuturor le e dată părerea" (fr. B 34, 
.t) . Cf. fr. A 35. 

25. cre.,  A cad. prior. II, 23, 74. Pannenides, Xenofan, 
măcar că în versuri mai puţin bune [decît ale lui Empe-
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dodes ] ,  dar, oricum, in versuri, mustră - s-ar zice, cu 
mînie - trufia celor ce, deşi nu se poate şti nimic, îndrăz
nesc să pretindă că ştiu29• 

26. PHILON, De provid. II, 39. Nu astfel [şi-au închi
puit pc zei ] Xenofan, sau Parmenides, sau Empedocles, 
sau oricare alţi teologi pătrunşi de harul divinităţîi30, ci, mai 
curînd, imbrăţişînd cu voioşie cercetarea naturii şi închi
nîndu-şi viaţa întreagă cinstirii şi slăvirii zeilor, s-au dovedit 
oameni cît se poate de buni, dar poeţi nu tocmai inspiraţi : 
şi doar s-ar fi cuvenit să aibă parte de har venit de la  
Dumnezeu şi - din sferele de sus - de măsuri , melodii 
şi ritmuri cereşti şi divine, ca să lase în urmă-le cîntări 
adevărate, pildă desăvîrşită pentru orice carte şi chezăşie 
de frumuseţe pentru toţi . . . - Ibid. 42. Pentru ce oare 
Empedocles, Parmenides, Xenofan şi ceata imitatorilor 
lor n-au avut parte de duhul :Muzelor, cînd s-att ocupat de 
teologie ? 

27. ATI-IEN. XIV, 632 C-D.  Că autorii vechi erau cît 
se poate de înzestraţi cu simţ muzical, se vede limpede 
din Homer, care, pentru că şi-a compus întreaga operă 
preocupat de muzicalitate, face fără să se sinchisească 'o 
mulţime de versuri fie fără cap31, fie scurtate, fie fără 
coadă32• În schimb, Xenofan şi Solon şi Theognis şi Pho
kylides şi, pe lîngă ci, elegiacul Periandros din Corint !j=Î 
cîţi vor mai fi fiind, care nu-s în stare să dea muzicali
tate compunerilor lor, îşi muncesc stihurile şi în privinţa 
ritmului şi în privinţa rînduielii măsurilor, grijulii să nn 
fie nici unul fără cap sau scurtat sau fără coadă. 

! nviiţătura 

28. l'SBU DO-ARISTOTEL, De Melisso Xenophanc Gorgiaaa 
c. 3-4 Ed. Bekker (după ediţia lui H. Diels în A bhand
lungen der Berl. A kademie, 1900) ,  p. 977 a c. 3. ( 1 )  Zice 
- referindu-se la divinitate - că, dacă ceya este, e cu 
neputinţă să se fi născut. într-adevăr, ceva născut tre
buie să se fi născut neapărat fie din ceva asemenea cu el. 
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fie din ceva deosebit : amîndouă ipoteze imposibile, întrucît, 
din două lucruri asemenea, nu se vede pentru ce unul ar 
naşte pe celălalt în loc să fie el cel născut (membrele 
unei egalităţi avînd aceleaşi proprietăţi şi comportîndu-se 
identic în raporturile lor reciproce)34, iar un lucru deosebit 
nu se poate nici el naşte din altul deosebit. (2) Într-adevăr, 
dacă din ceva mai slab s-ar naşte ceva mai tare, sau din 
ceva mai mic ceva mai mare, sau din ceva mai rău ceva 
mai bun (ori dimpotrivă, lucruri mai rele din lucruri mai 
bune), - ar însemna că naşterea a avut loc de la nefiinţă 
la filnţă, ceea ce e imposibil. Pentru toate aceste motive, 
divinitatea e veşnică. (3) Dacă însă divinitatea e mai 
presus de tot ceea ce există, atunci - zice el - trebuie 
să fie Unu. Căci dac-ar fi doi sau mai mulţi, nici unul 
n-ar putea fi cel mai tare şi cel mai bun, de vreme ce, 
fieca1 e fiind zeu , ar trebui să fie zeu în acelaşi chip. Doar 
asta vrea să zică a fi zeu şi a avea putere de zeu : să stă
pîneşti fără să fii stăpînit, să fii atoatestăpînitor. încît, 
:n măsura in care nu-i atotputinte, în aceeaşi măsură 
nu-i zeu . (4) Dacă, prin urmare, zeii ar fi mai mulţi şi 
dacă, dintre ei, unii ar fi mai puternici şi alţii mai slabi, 
n-ar mai fi zd : căci e în firea divinităţii să nu se lase 
stăpînită. (5) Dar şi egali de-ar fi, încă n-ar avea o natură 
divină, căci divinitatea trebuie să fie mai presus de orice, 
iar egalul nu-i nici mai bun, nici mai rău decît egalul său. 
Încît, dacă divinitatea există şi are o fire zeiască, Zeul 
trebuie să fie Unu. Dealtminteri, dac-ar fi mai mulţi, nici 
n-ar putea face tot ce-ar vrea : nu poate fi dar decît Unu. 
: 6) Dacă. prin urmare, divinitatea e Unu, e la fel în toate 
părţile ei, şi vede şi aude şi-şi are celelalte simţuri în toate 
părţile ei ; altminteri părţile ei s-ar găsi, unele într-o stare 
de superioritate, altele, într-o stare de inferioritate, ceea 
ce e cu neputinţă. 

(7) Fiind la fel . în toate părţile ei, Unu însemnează că e 
s feric, căci nu poate fi la fel numai ici şi colo, ci pretutin
deni. (8) Veşnic fiind şi Unu, şi la fel şi sferic, nu-i nici 
nemărginit, nici mărginiP". Într-adevăr, nemărginită e ne
fiinţa : ea n-are nici mijloc, nici început, nici sfîrşit, nici 
neo altă parte, şi tocmai aşa e nemărginirea ;  dar fiinţa 
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nu se poate să fie ca nefiinţa. Şi iarăşi, dacă fiinţele ar 
fi mai multe, s-ar mărgini între ele. Dar unul nu-i la fel nici 
cu nefiinţa, nici cu o pluralitate de fiinţe : tocmai pentm 
că Unu n-are cu ce se mărgini . (9) O astfel de fiinţă 
unică, cum zice el că e divinitatea, nici nu se mişcă, nici 
nu-i nemişcată. Nemişcată e nefiinţa : unde nici altcev<"'c 
nu vine spre ea, nici ea in altceva. De mişcat, iarăşi, se 
mişcă fiinţele mai multe decît una, fiecare trebuiud să SE
mişte spre cealaltă .  Dar spre nefiinţă nu se mişd nimic : 
( 10) căci nefiinţa nu-i nicăieri �i. admiţînd că lucrurilo:: 
s-ar preface unul într-altul, ar trebui ca unul să fie ma� 
mult decît unu . Se mişcă aşadar două, sau ma! multt
decît unu ; nimicul stă neclintit şi nemişcat. ( 1 1 )  Unu], în 
schimb, nici nu stă pc loc nici nu se mişcă, căci firea lui 
nu-i asemenea nici cu nefiinţa, nici cu pluralitatea. Pentru 
toate aceste motive, o asemenea divinitate veşnid. şi una ,  
identică cu sine şi sferică, n u  poate fi nici nem[trginită. 
nici mărginită, nici ncmişcată nici în mişcare . 

c. 4 (1 )  Şi el, dar, ca şi Melissos [fr. A 5, mai departe, 
p. 290], porneşte de la ideea că cee:a ce se naşte , :-.e ·naştc: 
din fiinţă .  Şi totuşi, ce se Îm})Otriveşte ca născutul �<:t nu se 
nască nici din ceva la fel, (nici din ceva deosd .it )36, ci 
din nefiinţă ? Aşijderi, divinitatea nu-i cu nimic mai  ne
născută decît toate celelalte lucruri, de nenw �e toate 
se nasc fie din ceva asemănător, fie din ceva deosebit 
(presupunere absurdă) : ceea ce face că, ori nu există ni
mic, afară de divinitate, ori toate cîte există sint şi ele veş
nice. (2) Aşijderi pune divinitatea mai presus de orice, 
înţelegînd că e cea mai puternică şi mai bună. Nu aceasta 
pare însă să fie regula, ci că, în multe privinţe, unii zei 
sînt mai puternici decît alţii. Aşadar, părerea aceasta des
pre divinitate n-a împrumutat-o credinţei obşteşti .  (3) Se zice: 
dea1tminteri că, Jll ochii Jui, supremaţia divinităţi : nu tn:
buie înţeleasă ca şi cum natura acesteia ar fi astfd in raport 
cu altceva, ci în raport cu propriul său fel de a fi, de vreme 
ce, 1n primul caz, nimic nu s-ar impotrivi ca snpcrioritatea 
să nu decurgă din bunătatea sau din tăria ei, ci din slăbi
ciunea celorlalţi . Nimeni, de bună seamă, nu s-ar :incumeta 
să spună că divinitatea e mai presus de toate 1n înţelesul 
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acesta, ci că felul său de a fi e cel mai bun cu putinţă 
şi că nimic nu-i lipseşte pentru a se găsi într-o stare bună 
şi frumoasă : avînd aceste din urmă atribute, va avea şi 
pe cel al supremaţiei. (4) Ce se opune atunci ca - şi 
de-ar fi mai mulţi - să se bucure de aceleaşi condiţii, 
găsindu-se în starea cea mai bună cu putinţă, mai presus 
de toate celelalte lucruri, dar nu şi unul de altul ? (5) 
Pentru că, după cît se pare, mai sînt şi ccldalte lucruri. 
Doar Xenofan spune că divinitatea e mai presus de orice, 
fără doar şi poate raportîndu-se la ceva. Mai departe, 
presupunînd că e Unu, nu urmează cîtuşi de puţin că 
trebuie să vadă şi să audă în toate părţile lui ; căci, dacă 
cu o anumită parte nu vede, nu însemnează că cu acea 
parte vede mai puţin, ci că nu vede. Dar poate că sensibi
litatea răspîndită în toată fiinţa divină vrea să spună 
că aceasta s-ar găsi astfel în condiţia cea mai desăvîrşită :  
la fel în toate părţile ei. (6) Admiţînd totuşi că divinitatea 
ar fi aşa, pentru ce - sub cuvînt că vede şi stăpîneşte 
în toate părţile ei - ar fi numaidecît sferică şi Lt-ar 
avea mai curînd altă înfăţişare ? Doar, cînd spunem că 
ceruza e albă în toate părţile ei, nu vrem !:'ă spunem alt
ceva decît că albul se străvede în toate părţile ei ; şi 
atunci ce se împotriveşte ca şi în cazul nostru, cînd spunem 
că vede şi aude şi stăpîneşte în toate părţile ei, să înţe
legem că, orice parte am lua, va avea aceste calităţi ? 
Fără ca pentru aceasta să credem că, ori ceruza, ori divini
tatea trebuie să semene numaidecît cu o sferă. (7) Şi iarăşi, 
cum e cu putinţă să nu fie nici nemărginit, nici mărginit, 
cîtă vreme e corp şi are o mărime ? Bineînţeles, dacă 
nemărginit e ceea ce comportînd o marg)ne - nu are 
totuşi margine, şi dacă, la rîndul ei , marginea se exprimă 
prin mărime, număr sau orice formulă cantitativă. Dar 
atunci, dacă - mărime fiind - n-are margini, însemne�1ză 
că e nemărginit. (8) Tot aşa, dacă e sferic, trebuie numai
decît să fie mărginit : căci, dacă are nn centru, are şi 
extremităţi, în punctul cel mai depărtat ck ct ntru. Centru 
însă trebuie să aibă, de vreme ce e sferic ; iar sferic e ceea 
ce are extremităţile deopotrivă depărtatt de centn.t. (9) 
Pentru un corp, a avea extremităţi sau margini, e tot 
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una. Căci, dacă şi nefiinţa e nemărginită, de ce n-ar fi 
nemărginită şi fiinţa ? Ce se opune, într-adevăr, ca anumite 
lucruri să se poată spune atît despre fiinţă cît şi despre 
nefiinţă ? Amindouă pot fi concepute şi exprimate* ;  nefiinţa 
nu e albă. Aşadar, sau toate lucrurile vor fi din această 
pricină albe (pentru ca nu cumva să spunem acelaşi lucru 
despre fiinţă şi despre nefiinţă), sau - cum socot - nimic 
nu se împotriveşte ca şi unele fiinţe să nu fie albe. Î n  
felul acesta37, lesne putea-vor primi ş i  cealaltă negaţie, 
dacă, aşa cum s-a spus de mult, nemărginirea e altceva 
decît faptul de a nu avea margini : aşa că, şi fiinţa, e ori 
nemărginită ori cu margini. ( 10) Se prea poate dealtminteri 
să fie absurd să atribui nefiinţei nemărginirea ; doar nu 
orice n-are margini e pentru noi nemărginit, după cum 
nu tot ce nu e egal e inegaL ( I l ) Mai mult : pentru ce 
divinitatea, singură fiind, n-ar avea şi ea margini, bineîn
ţeles nu faţă de alt zen ? Iar, dacă divinitatea e numai 
Unu, părţile ci vor alcătui şi ele numai o unitate. ( 12) Deo
potrivă absurdă e şi presupunerea că ceea ce e unic n-ar 
aw�a margini , pentru că se întîmplă ca acolo unde sînt 
mai mulţi să se mărginească unul cu altul. În realitate, 
multe atribute sînt comune unităţii şi pluralităţii, de vreme 
ce :Jn comun şi faptul de a fi. Ar fi dar absurd să spunem 
că, lntrucît există o pluralitate de fiinţe, divinitatea nu 
există, numai pentru ca în felul acesta să nu semene cu ele .  
( 13) Ce s e  împotriveşte dealtminteri ca divinitatea, deşi Unu, 
să fie mărginită şi să aibă margini ? Doar şi Parmenides 
(fr. B 8, 43, mai departe, p. 236] spune că - Unu fiind 

- e "asemenea masei unei sfere bine rotunjite, în toate 
părţile ei deopotrivă cumpănită faţă de mijloc". În reali
tate, marginea trebuie să mărginească ceva, nu să se măr
ginească cu ceva ; nu-i doar nevoie ca un lucru mărginit 
să-şi aibă ma.rginea spre ceva (cum am zice : mărginit 
către nemărginitul vecin) , faptul de a fi mărginit insemnind 
nu mai a avea extremităţi către ceva. (14) Se întîmplă ast
fel ca unele lucruri să fie mărginite şi să se învecineze 
cu ceva, altd..: să fie mărginite, dar să nu se mărginească 

" Lacună in to:·xt.  
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cu nimic. '( 15) Şi iarăşi, in legătură cu nunişcarea fiinţei 
şi a nefiinţei, trebuie spus că a proclama nemişcarea ne
fiinţei pentru simplul motiv că se mişcă fiinţa, e o presu
punere absurdă pe măsura celor dinainte. Mai mult : cine
va ar putea observa că "a nu se mişca" şi "a fi nemişcat" 
nu-i acelaşi lucru, primul termen - "a nu fi egal" -
echivalînd cu o negaţie a mişcării, ce se poate aplica fără 
a greşi şi nefiinţei, celălalt - "a fi nemişcat" - expri
mînd o anumită stare (ca "a fi inegal"), potrivnică mişcării, 
- rămînerea pe loc, - negaţiile compuse cu a privativ 
fiind îndeobşte folosite pentru a exprima contrariul. Fără 
a greşi, se poate dar spune despre nefiinţă cii uu se mişcă ; 
"a sta pe loc" nu-i însă un atribut al ndiiuţei. Tot aşa, 
nici "a fi nemişcat" nu-i tot una cu "a nu se mişca" : 
totuşi Xenofan le confundă, spunînd că nefiinţa stă pe ioc, 
pentru că nu suferă schimbări. ( 16) Cum am spus-o mai !,us, 
e fără îndoială absurd să pretinzi că - întrucît un predicat 
se aplică nefiinţei - ar fi greşit să-1 aplicăm fiinţei, mai 
ales cînd e vorba de o negaţie, cum e cazul cu "a nu se 
mişca" şi "a nu-şi schimba locul" . Dac-ar fi aşa, cum iarăşi 
s-a spus, multe ar fi predicatele fiinţelor la care ar tre
bui să încetăm a mai recurge. Pînă şi despre pluralitate 
nu s-ar mai putea spune, fără teamă de a greşi, că nu-i 
unitate, de vreme ce nefiinţa nu-i nici ea unitate . (17} 
Mai mult, potrivit acestor negaţii, s-ar părea că unor anu
mite lucruri li se pot aplica predicate contrarii : bunăoară, 
o cantitate sau o mărime trebuie să fie numai decît P.gală 
sau neegală, un număr cu soţ sau fără ; tot aşa şi fiinţa, 
în măsura în care e corp, trebuie fie să stea pe loc, fie 
să se mişte. ( 18) Şi iarăşi, dacă divinitatea şi unitatea nu 
se mişcă, - din pricină că numai elementele unei plurali
tăţi se mişcă unul spre altul, - ce se împotrh·eşte ca divini
tatea să se mişte şi ea spre altceva ? Doar Xenofan nu 
spune nicăieri că unitatea singură există, ci dt divinitatea 
e unică. ( 19) Chiar aşa de-ar fi, ce s-ar împotrivi ca - miş
cîndu-se părţile divinităţii una spre alta - �:a să descrie 
o mişcare circulară ? Căci Xenofan nu spune, precum Zenon, 
că unitatea astfel concepută e o plnralitate : el singur arată 
că divinitatea e lln corp, înţelegînd prin ace�sta fie Totul, 
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fie orice altceva. Şi-apoi, dac-ar fi incorporată, cum ar mai 
fi asemenea unc:i sfere ? (20) Doar numai incorporată fiind, 
şi negăsindu-se nicăieri, ar putea să nu fie nici în mişcare, 
nici în repaos. De vreme ce, însă, e corp, cum s-a spus, 
ce ar împiedica-o să se mişte ? 

·-,;-- ". � 29. PLATON, Sophist. 242 C-D [vorbeşte străinul din 
Elea].  Ca şi cum fiecare, în felul lui, ne-ar spune o poveste, 
- o poveste pentru copii . Unul zice că fiinţele ar fi trei 
la număr şi că uneori se războiesc între ele, alteori, împrie
teuite, ni se arată nuntind, zămislind şi crescîndu-şi vlăs
tarele. Altul, oprindu-se la două, - umedul şi uscatul sau 
caldut şi recele, - le împreună şi le însoţeşte. Barem viţa 
noastră, a eleaţilor, pornită de la Xenofan şi încă şi mai 
din vechi (cf. Phileb. 16 C - D) ,  privind ca o unitate ceea 
ce se cheamă Totul, îşi deapănă astfel poveştile . . . 

PH J LOPON, Phys. 125, 27 Vitelli. Zice Porphyrios că Xeno
fan ar fi socotit ca principii uscatul şi umedul, - altfel 
spus : pămîntul şi apa, - şi reproduce un pasaj doveditor : 
, .pămînt şi apd. sînt toate, cîte se nasc şi cresc" (fr. B 
29, mai departe, p. 199) ; de părerea aceasta arată să fi 
fost şi Homer , acolo unde zice : "ci toţi vă veţi face apă şi 
pămînt" [Iliada VII, 99] . 

30. ARISTOTI�L.  J![etaph. A 5, 986 b 18. Parmenides parc 
să se fi oprit la o unitate de raţiuu�. :\lelissos la una cerută 
de materie : e si motivul pentru care nnul sustine că e 
mărginită, altul ' că e nemărginită. Xenofan, care: înaintea 
lor , a redus şi el totul la unitate38 (se zice că Parmenides 
ar fi fost elevul lui), nu şi-a lămurit bine gîndn.l , nici nu 
s-a ocupat de vreunul din cele două feluri ale acesteia39, 
ci, cu gîndul la întregul Univcrs40, se mulţumeşte să spună 
că unitatea e divinitatea (cf. fr. B 23, mai departe, p .  
198) . Cum a m  mai spus-o, aceştia pot fi lăsaţi l a  o parte 
în cercetarea de faţă, doi din ei cu desăvîrşire, - Xeno
fan şi Melissos, - ca fiind cam prea neciopliţi . . . . 

31 .  SIMPL., Phys. 22, 22 şi urm. ( 1 )  În mod obligatoriu 
dar principiul trebuie să fie ori Unu ori altfel decît Unu, 
ceea ce revine a spune mai multe ; iar dacă-i Unu, ori 
nemişcat ori în mişcare ; şi dacă-i nemişcat, ori nemăr-

1 86 



A) VIATA ŞI INVATATURA 

ginit, cum pare să fi spus Melissos din Samos, ori mărginit, 
cum susţine Parmenides, fiul lui Pyres, din Elea, amîn
doi ocupîndu-se nu de elementul primordial, ci de fiinţa 
absolutăn. (2) Că principiul e Unu şi Una fiinţa sau Totul 
(nici mărginită nici nemărginită, nici în mişcare nici în 
TJ(·mişcar•::) u, pare să fi fost ipoteza lui Xenofan din Colo
fan, dasdtlul lui Parmenides43, după spusa lui Teofrast 
[Phys. op . fr. 5, D. 480],  care recunoaşte că pomenirea 
părerii acc:stuia şi-ar avea locul mai curînd într-o altă 
cercetare decît într-una de ştiinţa naturii. (3) Acest Unul 
şi Totul e numit de Xenofan Zeu (o 6e:6.;;) ; iar că e Unu, 
o dovedeşte cu argumentul că e mai presus de toate. 
Dac-ar fi mai mulţi, - zice, - faptul de a stăpîni ar 
fi în chip necesar o prerogativă a tuturor : dar Dumnezeu 
v ceea ce e mai înalt şi mai bun. (4) Că e nenăscut, o dove
dea cu argumentul că orice lucru născut se naşte ori din 
cn•a la fel, ori din ceva deosebit. Dar, din două lucruri 
la fel, - zice, - nici unul nu exercită vreo înrîurire asu
pra celuilalt : nu-i dar cu nimic mai firesc ca unul să dea 
na�t.ere altuia, în loc să fie născut de el ; iar de s-ar naşte 
din ceva deosebit, fiinţa s-ar trage din nefiinţă. În felul 
<ll't:�ta doYedca că e nenăscut şi veşnic. (5) Mai zice că nu 
L· nici m·mărginit, nici mărginit, sub cuvînt că nemărginită 
c ndiinţa- ca una ce n-an� început, nici mijloc, nîci 
sfîrşit --- şi că mărginirea reciprocă presupune o plurali
tatL'. (6) In chip analog tăgăduieşte şi mişcarea şi nemişca
n:a . ?'femişcată e - după el - nefiinţa : căci spre ea nu 
se îndreaptă nimic, şi nici ea spre altceva. De mişcat, 
i arăşi, se mişcă ceea ce e mai mult de Unu, căci Unul 
spre altul îşi schimbă locul. (7) Încît, chiar atunci cînd 
zh.:e d't ramine în acelaşi loc şi că nu se mişcă : "veşnic 
în acelaşi loc . . .  " [fr. B 26, mai departe, p. 198] ,  nu 
bţ.dege că rămîne în acea mişcare ce se opune mişcării , 
<;i intr-o oprire mai presus de mişcare şi de nemişcare. (8) 
In Dcspr,· zei, Nicolae din Damasc aminteşte că, după Xe
nofan, principiul ar fi nemărginit şi nemişcat ; Alexandros, 
cf• ar fi. mărginit şi sferic, (9) În realitate, din cele de mai 
sns reiese lămurit că .umblă să facă dovada că uu-i nici 
nemărgi nit , nici mărginit ; limitat şi sferic îl socoate pen-
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tru că e pretutindeni Ia fel . JI.Iai zice de el că 2"Îndestc 
totul acolo unde spune : "Ci fără trudă . . .  " 'f�. B 2:;, 
�uai departe , p.  198] .  

32. (PLUTARCH.), Stromat. 4 [E"CS., P.E. I, S ,  4 ,  D . 
. '180] .  Xenoian din Colofon, care şi-a urmat calea lu: , deosc·
hită de aceea a tuturor celor înainte pomeniţi - Thales, 
Anaximandros, Anaximcnes ] ,  nu lasă să subzist-::: nici 
1_1aşterea, llici pieirea, ci susţine că Totul e veşnic la fd44 • 
Intr-adevar, zice, dacă s-ar naşte, ar însemna că inainh' 
dL· nafjtere nu era : dar ce nu e, nici de născut nu se poa:c 
naşte, nici de creat nu poate crea, nici de zămislit nu poatl· 
zămisli. Mai susţin<:::: că datele simţurilor sînt mincinoas<:' 
�i, îndeobşte, odată cu ele, deyn·eciază însăşi raţiunea·1r' . 
Susţine iarăşi că pămîntul, necontenit lăsat în decursul  
nemii ,  îucetul c u  încetul se cufundă în mare. Tot <:.fja. 
spune că soarele: e tm conglomerat de: scintei mic: �i nume
roase. Despre zci16, pretinde că nu cunosc între dînşii nici. 
un soi de precădere, sub cuvînt că ar fi o nelegiuire ca un 
zeu să aibă stăpîn ; apoi că nici unul din ei nu duce lipsi\ 
ele nimic în chipul cel mai absolut ; di aud şi văd cu toati'i 
iiinţa lor, şi nu cu părţi anumite. �lai susţine şi că pămîntul  
c· nemărginit şi că nu e înconjurat de aer din toate părţiL· : 
c :L toate se trag din pămînt fji că soarele şi stelele s-au for
Hiat din nori . 

33. HIPPOL. ,  Ref. l, 14 (D. 565, W. 17) . ( 1 )  Xenoiau 
din Colofon, fiul lui Orthomenes ; a trăit pînă în zilele lui 
Cvrus. El, cel dintîi, a vorbit de imposibilitatea de a întc
i<:-gc totul, acolo unde spune : "căc( şi de . . .  " �:fr. B 34, 
3-4, mai departe, p. 199].  (2) Zice că nimic nu �e naşte , 
nici nu piere, nici nu se mişcă, şi că totul e unu, nesu
pus schimbării. Zice iarăşi că Dumnezeu c: veşnic 
�i Unu şi identic în toate părţile şi mărginit şi sferic şi 
i nzestrat cu simţire în toată fiinţa lui. (3) De soare, spune 
că se naste în fiecare zi din mici scîntei adunate laolaltă · 
de pămî�t, că-i nemărginit şi că nici aerul nici cc·rul nu-i 
dan ocol ; că sorii şi lunile ar fi fără număr şi că toate s-ar 
trage din pămînt. (4) �lai zice că marea e sărată, pentr n 
că se varsă în ea tot soiul de amestecuri ; l\ietrodoros [fr. 
A 19 Diels] in schimb, crede crt ..: sărată pentru că Si: filtn·a-
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ză prin pămînt. (5) E părerea lui Xenofan că se săvîrşeşte 
tm amestec al pămîntului cu marea şi că, pe măsură ce 
trece vremea, pămîntul se topeşte în elementul umed ; 
ca dovezi, pomeneşte faptul că în mijlocul uscatului şi 
pe munţi se găsesc scoici, că la Syracusa47, în cariere, se 
văd urme de peşti şi de face, la Paros, în adîncul marmorei, 
1ntipărir<: a  unei sardele48, iar în Malta, rămăşiţe de-ale 
tuturor vietăţilor marine. (6) Toate aceste s-ar fi petrecut 
in vremea depărtată cînd totul era nămol, iar urmele din 
nămol s-ar fi uscat. Zice că oamenii toţi au să piară, cînd 
pămîntul cufundat în mare va fi nămo l , că pe urmă va 
începe o uouă facere şi că aceasta c transformarea sortită 
tuturor iumilor . 

34. cre . ,  A cad. II, 1 18 [v. ,  mai sus, p. 177� . . . că toate 
sînt una, că-i ueschimbătoare:, divinitatea veşnică şi 
nenăscută, rotundă la înfăţişare . - De nat. deor. ,  I 1 1 ,  
28 . . . Xenofan, care, adăugînd şi inteligenţa, a identifi 
cat div-initatea cu tot ce: e nesfîrşit49, se cuvine criticat 
ca şi ceilalţi în ce priveşte inteligenţa , dar mai aks în ce 
Tlriveşt,_. nesfîrşitul, în legătură cu care nu poate fi ,·orba 
Hici de: ceva capabi l  de simţire, nici de ce\·a adăugat . . .  
Cf. ARh'i'OTEl,, Port. 25, 1 4GO b 35. 

��5. �Ccî.LEN. J , Hist .  pkil. 7 (Dox. 604, 17) . . .  Xeuofan, 
• . .  �are s-a indoit de orice, afirmă răspicat numai că toate� 
sînt una. şi că accr .. stă unitate e divinitatea , mărginită, 
lnzestratii cu raţiune, neschimbătoare. TDIOX, fr. 59 [SBXT. ,  
P.H.I, :223 ] . . . după ce-l laudă în multe privinţe (pe 
Xenofan ) , pîtiă acolo că-i închină Siltii săi [Timon ] îi  
înfăţişează jeluindu-se şi spunînd : "De-aş fi avut şi e u  
parte, ca omul băgă.tor de seamă, de o minte înţelcapU ! 
Aşa, m-am lăsat amăgit de o cale înşelătoare, bătrîn de 
ani şi uituc de orice j udecatii . Ori încotro-mi întorceam 
mintea, totul se topea in Unul şi acelaşi ; ori încotro aş fi 
tras-o , orice fiinţă vădea mereu o singură natură una şi 
aceeaşi . . . " TI�IOK, fr. 60 [SEXT.,  P. Ii. I, 224. DIOG. 
LABRT . IX, 18, mai sus p .  175 ]  "iar Xenofan, care făr(l 
infumurare a înfierat minciunile homerice, şi-a închipuit 
divin1ta�o:>a departe eL� înfăţişarea oamenilor , la fel in toate 
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părţile ei, nemişcată, nevătămată, mai plină de gind';decit 
gîndul . . .  " Desluşirilc lui Sext'tts : de aceea îl şi nuÎneştc: 
•)7tocT utp ov, şi uu de-a dreptul &T utp ov, în versurile : "iar 
Xenofan etc." Pentru el, U7tOCTLtp ov e cineva care e oarecum 
·h utp ov, iar ' 0 [Ll)pomOCT"Ijt; .&e emcrXW7tTl)V (sic ! ) ,  intrucit a 
dezvăluit amăgirea din scrierile homerice . Împotriva cre
dinţelor celorlalţi oameni, Xenofan susţinea, intr-adevăr, 
că Totul e Unu, că divinitatea e de aceeaşi natură cu Totul, 
că e sferică si impasibilă si ueschimbătoare si rati.onală. 
SEXT. , Adv.n{ath. VII, 1 4. 'Dintre cei ce împ�rt filosofia, 
în două ramuri , Xenofan din Colofon , după spusa unora, 
cultiva filosofia naturii �i logica . . . 

36. THEODORET. IV, 5, după AET. (Dox. ,  284) Xenofau 
di n Colofon, fiul lui Orthomenes , întemeietorul şcolii ell'at;·, 
:1 spus că Totul e Unu, sferic şi mărginit, nu născnt . ci V\:'Ş
nic şi deplin nemişcat . Uitînd îns�i. de aceste afirmaţii . 

susţine iarăşi că toate s-au ivit din pămînt ; dki c al lui 
Yersu l : "din pămînt etc ."  [fr . B .  27, mai depalte p.  198 ] .  
!-'TOB . ,  Ecl. ,  I ,  10, 1 2  Xenofan [pretinde ] că principiul 
tuturor fiinţelor e pămîntul .  Într-adevrtr, în Dcs]';re naturâ, 
scrie : "din pămînt etc. "· OI,YMPIOD. ,  De arte sacra 24 
�Berthelot, Coll. des A lchim . grrcs I, 2, p. 82, 21 � .  Nim,·ni  
n-a făcut din pămînt un principiu, afară de Xenofan din 
Colofon. GALP.N . ,  in Hippocr. de nat .  hom .  XV, 25 K. Pe 
Xenofan, unii dintre comentatori l-an vorbit el� rău pe 
nedrept, bunăoară Sabinus, caH� -- chiar cu cuvintele 
astea - scrie cam aşa : "după mine, omul nu e uici îu 
întregime aer, cum pretinde Anaximenes , nici apă, cum 
pretinde Thales, ni�i pămînt, cum pretinde undeva [fr . 
B 33 ? ]  Xenofan" . In realitate, nicăieri Xenofan nu ar;ltă 
să se fi exprimat astfel . . . iar Teofrast, în Prescurtarea 
pârerilor filosofilor naturalişti, ar fi menţionat J�ărcrea lui 
Xenofan, dacă ar fi fost aşa . . .  Cf. ARIST. ,  Mctap!t. A R, 
989 a 5. 

37. AET. II, 4, 1 1  (D. 332) . Xcnofan [zice ] că lumea c 
nenăscntă, veşnică şi nepieritoare. Cf. II, 1 ,  3 (D. 327) .  

38. AET. II, 13, 14  (D. 343) . Xenofan [preNnd( at stelele 
se fonncazâ J din nori înflăcăraţi şi că, după ce ;e sting 
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în fiece zi , noaptea se aprind din nou ca nişte cărbuni;;o ; 
răsăritul şi apusul [stelelor] n-ar fi astfel decît aprinderi 
şi stingeri61 • 

39. AET. II, 18, 1 (D. 347) . Xenofan [spune ] d't fdul 
acf'la de stele ce se văd deasupra corăbiilor, şi cărora unii 
le zic Dioscmi, sînt nori deveniţi luminoşi în urma t : nei 
mişcări speciale a lor. 

u:�· , "!·'� 40. A:BT. II, 20, 3 (D. 348) . Xenofau [spune ] că so:.: :·vle 
e format din nori inflăcărati. 1'eofrast, în cărtile-i de F; : ::ă 
(fr. 16, D. 492) , scrie că ' [după Xcttojan] ' soarele (· t�n 
conglomerat de scînt<:i, grămădite laolaltă de cvapor�<n.:a 
umedă . · 

4 1 .  AET. II, 24, 4 (D. 354) . Xenofan jafirmă cit cchf' 'de 
de soare au loc J prin stingere şi că un alt soare se fonm··,tză 
din nou la răsărit . :Mai vorbeşte de o ecl ipsă de soare ( �: ;·c 
ar fi 1 inut o lună întreagă şi, iarăşi , de o eclipsă tot <l l ă ,  
de părea că ziua e noapte. 

4 1  a. AET. II, 24, 9 (D.  355) Xenofan [spunc] că exi�t i"t 
mai mulţi sori şi mai multe luni, după clima, secţiuni [,: şi 
zonele IJămîntului , şi că, în anumite momente, d�•..:nl 
[soarelui sau al lunii ] declinînd îutr-o secţiune a acest u ia  
nelocuită de noi, - ca şi cum s-ar cufunda î n  gol, - ne 
dă astfel impresia eclipsei . Tot el [susţine J că soarc k· M� 
deplasează în linie dreaptă, la nesfirşit, şi că ni se par--· 1.:ă 
se roteşte din pricina distanţei . 

42. AET. II, 30 , 8 (D, 362) Xenofan [sp uuc ] c.::.. so,,_; ,_ k 
e necesar la facerea şi rînduiala lumii şi a vieţnitoarc· !or 
din ea,  dar că luna c de prisos. 

43. AET. II, 25, 4 (D. 356) Xenofan [spune ] că .[luna ] e u n  
nor compact. - II,  28, 1 (D.  358) .  Anaximandros, Xenofan, 
Berossos [susţin ] că are lumină proprie. - II, 29, 5 (D. 
360) . Xenofan fprctinde ] că şi dispariţia ei lunară [arc [uc ]  
din pricina stingerii . 
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44. Ai�T. III, 2, 1 1  (D. 367) Xenofan [spune] că toate 
acestea [comete, stele căzătoare, metcori ] sînt rnasse sau 
dq)lasări de nori înflăcăraţi. 

45. AET. III, 3, 6 (D. 368) Xenofan [spune ] că fulgerele 
se produc prin aprinderea norilor din pricina mişcării . 

.tE'. AET. III, 4, 4 (D. 371) Xenofan [spune] că fenome
m-le petrecute în văzduh au drept cauză primă căldura 
soarelui. Într-adevăr, atunci cînd umiditatea mării se 
cn:porează, apa dulce, desprinsă din pricina subţirimii 
ekmentelor ei, sau formează nori şi, condensîndu-se, cade 
sub formă de ploaie, sau pune în mişcare vînturile. Iată 
ce scrie el însuşi, în termeni precişi : "marea e izvorul . . . " 
[fr . B 30, 1 ,  mai departe p. 199 ] .  

-l7 .  ARISTOTEL, De caelo B 13, 294 a 2 1 .  De aceea pretind 
• .. mii. că partea de jos a pămîntului e nemărginită, susţinînd, 
<:it Xenofan din Colofon [fr. B 28, mai departe, p. 198],  că 
răd:tcinile ei merg la nesfîrşit : ca să n-aibă bătaie de cap 
dtntînd cauza [nemişcării] .  Aceasta-i dealtminteri şi vri 
dJ�a  pentru care Empedocles a făcut critica acestor opinii 
zicind : "dacă adîncurile pămîntului sînt fără de margini , 
şi nesfîrşit este eterul, aşa cum se proclamă în spusele 
multor muritori, ieşite din guri puţin ştiutoare despre 
na:ura întregului" [fr. B 39 Diels ] .  Cf. SIMPL . ,  ad Arist . , 

l.c. p. 522, 7 Heib. Întrucît n-am dat peste versurile lui 
Xenofan privitoare Ia acest subiect, nu ştiu dacă spune 
că pămîntul stă pe loc pentru că partea lui inferioară e 
nesfîrşită, sau că nesfîrşit e spaţiul şi aerul de sub pămînt 
şi că, din această pricină, căzînd la nesfîrşit, pămîntul 
par.• a sta pe loc. Lucrul nu-i lămurit nici de Aristotel, şi 
nici versurile lui Empedocles nu-l explică limpede : căci 
, .adîncuri ale pămîntului" s-ar putea chema şi regiunea 
s pre care coboară . . . AET. III, 9, 4 (D. 376) Xenofan 
[z�·,e că ],  în partea-i inferioară, [pămîntul] îşi înfige rădă
cinile în nesfîrşit şi că [partea-i superioară] s-ar fi închegat 
diE aer şi foc. - Il, 1 1 ,  1 -2 (D. 377) după elevii lui Thales 
pămîntul [e] la mijloc, după Xenofan, cel dintîi : într-a
dt văr, [zice J că-şi înfige rădăcinile în nesfîrşit [ cf. fr. R 
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28, mai deparb:, p. 199 ] .  cre .,  Acad. pr. II, 39, 122. Dar 
putem noi oaie să tăiem, să deschidem şi să împărţi m 
deopotrivă lucrurile din natură, ca să vedem dacă pămîntul 
...: înfipt în adînc, ţinut oarecum de rădăcinile lui [aluzie ;a 
Xenofan],  sau atîrnat în mijloc? - 123 Xenofan [m<1i 
curind Anaxagoras ] afirmă că luna c locuită şi că e tlil 
pămînt cu multe oraşe şi munţi. Cf. Hippol . ,  I, 14, 3 repro
dus mai sus, p. 32 După Aristotel, I'S.-ARrST . ,  De MXG 
2, 2 1 ,  p. 976 a 32 fmai departe, Melissos A 5 ] .  Diog. 
Oenoand. , fr . 2 1 ,  10, p. 26 urm. William. 

48. PSEU DO-ARISTOTEL, Mirab. 38, ! 833 a 15 [prob:tbit 
după Timaios ] .  Xenofan spune că [focul ] din insula Liparî 
a incetat odată vreme de şaisprezece ani, dar că în al 
şaptesprezecelea, a rcapărut. 

49. ARrSTOCI,ES, Ile:pt cpLÂocrocp(cu; 'Yj [Eus. XIV, 17, 1 � ·  
Părerea lor e c ă  senzaţiile şi reprezentările trebuie nesoco
tite, şi avută încredere numai în raţiune. Convingeri d�..: 
acestea au exprimat, mai întîi, Xenofan şi Parmenidc" 
�i Zenon, apoi adepţii lui Stilpon şi ai şcolii din :V1egara.  
În urma lor, au ajuns şi ei la ideea că fiinţa e una, că altc-.:•:a 
nu există, şi că nimic nu se naşte, nimic nu piere, nici nu 
se mişcă în vreun fel . AET. IV, 9, 1 (D. 369} Pythagor as, 
Empedocles, Xenofan (susţin) că datele simţurilor :-, ; l lt 
mincinoase. Cf. fr. B 34, mai departe. p. 188. 

50. MACROB . ,  Somn. Scip. I, 1 4, 19. Xenofan [c de jJ(i ; ,·rc 
câ sufletul e format ] din pămînt şi apă. 

SI .  TERTULL., De anima, c. 43. Anaxagoras împreună 
cu Xenofan [gîndesc că somnul] e o sleire. 

52. cre . ." De divin. I, 3, 5. S-au adunat f dt Poseidonir ·\ j 
cîteva alese argumentări de ale filosofilor in legătură cu 
adevărul ghicirii viitorului. Dintr(c aceştia. ca să pomei;<:sc 
numai pe cei mai vechi, Xenofan din Colofon e singurul 
care, deşi recunoaşte existenţa zeilor, tăgăduieşte ghicitul 
cu desăvîrşire ; ceilalţi, cu excepţia lui Epicur, - ale cărui 
opinii despre zei nu se ridică peste nivelul unei simple 
bîiguieli, - îl admit. AET . V, 1 ,  1 (D. 4 1 5} Xenofan şi 
Epicur tăgăduiesc ghicirea vii torul ui. 

193 



EXISTENTUL ABSOLUT. XENOFAN 

B) F:UA(iUENTE • 

Elegii 

1 .  ATHEN.,  XI, 462 C. "De-acum podeaua e curată şi 
m1ni1e tuturor şi cupele52• Un sclav ne-mpodobeşte frunţile 
cn cununi împletite, altul - în potir - ne-îmbie mireasma 
frumos mirositoare. Înainte-ne, craterul stă plin cu voie 
bună (5) şi, în ulcioare, alt vin aşteaptă, pregătit : vin 
dulce ca mierea� cu miros de floare, juruit să nu ne lase 
cînr1 ne-o·fi lumea mai dragă. Printre noi, tămîia-şi răspîn
dc"'te mireasma sfinţită. Nu lipseşte apa : rece, dulce şi 
.limpede. Alături, pîini aurii şi cinstita masă, ( 10) împovă
raE de brînza şi de mierea groasă. l1a mijloc, altarul e 
tot acoperit cu flori şi, de jur împrejur, casa răsună de 
ehi• 't şi petrecere. Cuvine-se mai întîi - ca oameni cu 
cu�.:�·tele curate - să slăvim Zeul53 cn cîntări cucernice 
şi �·urbe neprihănite54• ( 1 5) Dar, după c0 vom fi adus prinos 
şi ne-am rugat să ne fie dat a săvîrşi tot fapte drepte, -
-cel dintîi lucru pe care trebuie să-1 cerem55, - nu-i păcat 
să bem cît să putem ajunge acasă singuri, dad nu ne împie
dici"t vîrsta. Vrednic de laudă e bărbatul care, după ce 
a băut, ştie să dea la iveală gînduri alese, (20) cit îl ajută 
ţinerea de minte şi rîvna-i spre virtute56 : nu războaie cu 
Titanii, cu Giganţii sau cu centaurii, - scorniri de-ale 
strămoşilor, - şi nici amarnice certuri dintre cdăţeni, 
de· pe urma cărora nimeni nu folose:;;te ; ci bine c să-şi 
1ndrepte fiecare veşnic gîndul către zei . . .  " 

:.!. ATHE:-<. X, 413 F [după fr. C 2, mai. departe, p. 201 ] .  
:\I• ' �  ivele acestea de inspiraţie le-a luat Euripide din elegiile 
hti Xenofan din Colofon, care se exprimă astfel57 : 

· 

. .  De-ar cîştiga cineva o biruinţă cu iuţeala picioarelor 
-or i  în încincita luptă - în Olympia, unde-şi poartă apele 
}lis a - ori la trîntă ori în· dureroasa bătaie a pumnilor58, 
(5) ori în cumplita intrecere căreia-i zic pancraţiu, mai 
_plin de fală s-ar înfăţişa cetăţenilor, la jocuri ar căpăta 
hJL· de frunte , ar fi hrănit pe cheltuiala obştii şi Cetatea 
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i-ar da şi un dar, să-i fie amintire ; ( 10) de toate acestL·a 
ar a vea parte şi de-ar birui cu caii, fără să fie \'r(:'dnic ck 
ele cum sint eu. Căci mai presus de tăria oamenilor �t a 
cailor e înţelepciunea noastră59• Fără temei e o asemenea 
deprindere, şi nici drept nu-i să se dea întîietate forţei asu pra 
slăvitei înţelepciuni . ( 15) Căci şi de s-ar găsi in norod un 
bărbat cu pumni voinici, ori straşnic la pentathlon �i la 
trîntă, ori neîntrecut la alergare, - cel dintîi dintre jocuri-le 
unde oamenii-şi încearcă tăria, - nu pentru aceasta ţara 
s-ar bucura de o mai bună rînduială60• (20) De pc urma 
biruinţei cîştigate la întrecerile de pe malurile Pisei, folosul 
i-ar fi mic ; căci nu cu ea se umplu hambarele Cetăţi i " .  

3 .  ATHEN. XII, 526 A. După spusa lui Philarchos (I·�Gr 
Hist. 8 1 ,  F, 66, II, 1 84) , locuitorii din Colofon, depri nşi 
la început cu un trai aspru, după ce - legînd prietenie !;>i 
alianţă cu lydienii61 - au prins a se moleşi, umblau g�Ltiţi 
cu podoabe de aur în plete, cum spune şi Xenofan : " Depri n
zînd de la lydieui lu."\.ul nefolositor, cît n-aveau încă parte 
de urîcioasa tiranie mergeau la adunare in straie muiatc-n 
purpură, nu mai puţin de o mie o dată62, (5) încrezuţi, 
mîndri de chica bitle pieptănată, unşi cu miresme de ra,fi
nate esenţe . . . " aa. 

4. POLLuX IX, 83. Cei dintîi bani au fost bătuţi -.;ctu 
de Pheido11 din Argos, sau de Demodike din Kyme, neYasta 
frigianului Midas (fiica lui Agamemnon, regele din Kyme), 
sau de atenienii Erichthonios şi Lycos, sau - după spusa 
lui Xenofan - de lydieni. Cf. HEROD. I, 94. Lydienii au 
fost şi cei dintîi oameni despre care avem cunoşti nFL că 
s-au slujit de bani bătuţi din aur şi argint64• 

5. ATHEN. XI, 18, 782 A. Nimeni n-ar amesteca în cupă 
turnind mai î ntîi vinul ,  ci întîi apa şi pe urmă Yinul. 

6. ATHEN. IX, 368 E. Xenofan din Colofon în Elcr;iile 
lui spune : 

Trimis-ai un picior de ied si ai primit în schimb o ciosvîr
tă ,�ăţoasă c:fe bou gras, - ci�ste mare pentru un bărbat a 
cărui faimă se va întinde peste întreaga Grecie şi nu \'a 
pieri cît v a dăinui neamul cîntărilor elenice"86• 
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7. DIOG. LAERT. VIII, 36. Despre întrupările de altădată 
r r<l.: lu·i Pythagoras )66 mărturiseşte Xenofan în elegia al 
l·:1 rei început e : 

.,Acum, iarăşi, vreau să încep alt cuvînt şi 6ă arăt calea " . 
Ceea ce spune despre el [despre Pythagoras] sună: 
Udată, în preajma cuiva care bătea un căţel, zice-se 

dr s-ar fi înduioşat şi ar fi spus : "Opreşte, nu-l mai. bate ! 
Ci'id e sufletul unui prieten, (5) pe care l-am recunoscut, 
auzindu-i glasul. .. "67• 

8. DIOG. LAERT. IX, 18, 19. Xenofan a trăit foarte mult, 
cum spune singur undeva: 

,,Sînt şaizeci şi şapte la număr anii ce mi-au purtat 
akJ.nul de-a lungul pămîntului grecesc; înaintea lor, alţi 
douăzeci şi cinci trecuseră de la naştere, dacă despre aşa 
cvYa mai ştiu vorbi cu noimă ... " 

9. ETYM. GEN., s.v. yljp1Xc;. 
:\Iult mai neputincios decît un om bătrîn. 

Silli 

10. HERODIAN., 7te:p1 o(zp. p. 296, 6 [Cramer, An. Oxon. 
III]: 

De nem� ce, de la început, cu toţii au învăţat de la 
Homer. 

11. SEXT., Adv. math. IX, 193: 
Homer şi Hesiod au pus pe seama zeilor tot ce, între 

muritori, e lucru de ruşine şi de hulă: hoţii, adultere şi 
înşelăciuni reciproce. 

12. SEXT., Adv. math. I, 289. După Xenofan din Colo
fan, Homer şi Hesiod "astfel att povestit nenumărate 
fapte nelegiuite: hoţii, adu! tere şi înşelăciuni reciproce". 

Într-adevăr, Kronos, sub a cărui cîrmuire se zice că 
viaţa ar fi fost fericită, şi-a scopit părintele şi şi-a înghiţit 
copiii68, iar Zeus, feciorul lui, după ce i-a răpit domnia, 
"1-a pus adînc sub pămînt"•9• 
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13. GELL., N.A. III, 11. Unii , printre car, Philocho:u•,; 
(fr. 54 b, FGH I, 393) şi Xenofan, scriu că Homer ar !'i 
fost mai vechi decît Hesiod ; alţii, mai recent . . . 

14. CLEl\I., Stromat. V, 109 [II, 399, 19 St.J, după fr. B 
23: 

Ci muritorii îşi închipuie că zeii se nasc şi ci, că an i: .t-· 
brăcăminte , glas şi înfăţişare ca ale lor70• 

15. CLElii., Stromat. V, 110 [II, 400, 1 St. ], după fr. 
B 14: 

Dacă boii şi caii şi lc:ii ar avea mîini, sau dacă - ('U 
mîinile - ar şti să des(·neze şi să plăsmuiască precum 
oamenii, caii şi-ar desena chipuri de zei asemenea cailor, 
boii asemenea boilor, şi le-ar face trupuri aşa cum fiecah� 
din ei îşi are trupul'I. 

16 . . CLEM., Stromat. VII, 22 [III, 16, 6 St.]. 
Etiopienii spun că zeii lor sînt cîrni şi negri, tracii, 

că. au ochi albaştri şi părul roş ... 

17. BCHOL. ARISTOPH., Eq. 408 {cf. Hesych., s.v. �li.xzo�). 
Bacchoi . . . ramurile purtate· de initiati. Pomeneste de 
de Xeuofan în Silli : 

' ' ' 

"Ramuri [bacchoi] ele brad stau în jurul clădirii ::.olid;.:". 

18. !"TOB., Ecl. I, 8, 2. Flor. 29, 41. 
:Nu dintru început k-au dezvăluit zeii muritorilor toate, 

ci, cu vremea, căutînd, izbutesc să găsească ce-i mai bun7�. 

19. DIOG. LAERT. I, 23 [cf. A 1, mai sus, p. 175). După 
;.mii, se pare că [Thales J _ar fi fost cel dintîi care a cercdat 
stelele şi a prevestit eclipsele şi evoluţiile solare, spune 
Eudemos în 1 storia astronomici [fr. 94 Speng. J : de aceea 
il admiră Xeuofan73 şi Herodot. 

20. DIOG. LABRT. l, 111 [cf. fr·. A 1, mai sus , p. 175). 
Dimpotrivl1, după cîte spune că a auzit Xcnofan [Epimetti-: 
des ar fi lriâlj 15-J. de aui. 

21. scuoL. ARI:O'fOPH., J>ac. G97. Simonides e invinuit 
de iubire de arginţi . . . îu chip foarte 1Iimcrit, cu aceka�\ 
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vo:·be îl mustră şi 
'
aminteşte că era calic. De aceea şi Xeno

fall îl numeşte x([L��!; (cărpănosul). 
:21 a. SCHOL. H0:\1. OXYRH, 1087, 40 (Ox. Pap. VIII, 

p. 103). Erycos e pomenit de Xcnofan în cartea a V-a 
a . .:: i llilor ... 

Parod-ii [ = Silli? Cj. fr. A 9] 

'22. ATHeN., Epit. II, p. 54. E Xenofan din Colofon în 
P wodiile lui : 

.. Astea sînt vorbele de grăit la gura focului, în zile de 
iarnă, întins sătul pe patul moale, bînd vin dulce şi ronţăind 
năut: "cine eşti? De unde te tragi? Cîţi ani ai, dragute? 
(5) Cît crai de mare, cînd a năvălit ),fedul ?"71• 

Despre natură 

23. cum., Stromat. V, 109 (II, 399, 16 St.). Propovă
duind că Zeul e unul şi incorpora!, Xenofan din Colofon 
se: exprimă astfel [cf. fr. A 30, mai sus, p. 186] . 

.,Unul c Zeul, între zei şi· oameni cel mai mare, nici la 
ch1p ,nici la minte asemenea muritorilor"75. 

24. sgxT., Adv. math. IX, 144 [cf. fr. A 1]. 
"Întreg vede, întreg gîndeşte, întreg audc"76 • 

• 
�5. SIMPL., Phys. 23, 19 [cf. fr. A 31, mai sus, p. 187]. 
Ci fără trudă, cu tăria gîndului, zgudnic totuJ77• 
26. smPr ... , Phys. 22, 9 [cf. fr. A 31, 7, mai sus, p. 187]. 
Veşnic rămîne în acelaşi loc fără să se mişte cu nimic, 

şi nici nu i se cade să se mute cînd ici, cînd colo . . . 78• 

27. AET. [THEODORET.] IV, 5 [cf. fr. A 36, mai sus, p. 190]. 
Căci toate [se trag] din pămînt şi toate sfîrşesc în pămînt. 

28. ACHILL., lsag. 4, p. 34, 1 1  Maass [cf. fr. A 32-33, 
mai sus, p. 188]. 

Hotarul acesta de sus al pămîntului îl vedem la picioarele 
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noastre, in atingere cu aerul, dar cel de jos se întinde la 
ne�;fîrşi t'�. 

29. SniPL., Pltys. 186, 32 [cf. fr. A 29, mai sus ll. 186]. 
Pămînt :;i apă sînt toate cîte se nasc şi cresc8'!· 

:30. ALT. III, 4, 4 [ = fr. A 46, mai. sus, p. 192], 
SCHOL. GEXAV. la Iliad. XXI, 19G (după Krates din 2\Ial
Jos) : :S:cnofan în Despre natzm'i: 

"MarL·a e izvorul apei, (marea) e izvorul vîntului ; fără 
(k"' întins<< mare, în nori nu s-ar aduna tăria vîntului ce 
1 ăbnfncşt._·, nici apele riurilor şi nici ploaia din văzduh81 : 
Li îutinsa mare e născătoarea norilor, a vînturilor, a riuri
lor . . . ·· 

�H. HER.\CLIT, Allrg. Hom. c. 44 [<:timologia cuvintului 
urcEp[w.�_:. 

Suarek. care se înalţ[1 peste pămînt şi-1 încălzeşte. 

32. SCHCH,., BLT El:'ST. ad TIOi\L, Jliad. XI, 27. 
Cea care poartă numele de Iris este şi ea un nor, - purpu-

riu, Hl�t: şi verzui la vedere: ... 
;33. �E:\:T., Adv. matlt. X, 314. 
Căci cn toţii ne-am uă.scut din pămînt şi apă82• 

34. SCXT., Adv. matlt. VII, 49, 1 10; PLUT., De aud. 
poet. 2, p. 17 E. 

Cit priveşte adevăruls3 , uu-i om să-1 fi văzut, nici în 
c;tar,: să-1 ştie, fie despre zei, fie despre toate cite sînt aci 
pom::nit(; : căci şi de s-ar întîmpla cuiva - mai bine decît 
uricti - să spună un lucru cu noimă84 încă, de ştiut nu 
1-ar şti: căci tuturor le c dată părerea . .. 85• 

35. PLFL'., Sympos. IX, 7, p. 746 B. 
Socoată-se acestea asemenea adevărului .. . 

3G. HERODIAN., 7tEpt OLXP· 296, 9. 
Cite le-a fost dat muritorilor să privească 

37. HERODIAN., 7tEpt [J.OV. AE�. 30, 30. 
Şi in anumite peşteri picură apa86 
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38. HERODIAN., 7tep1 fLO'J. /,rf�. p. 41, 5. 
Dacă divinitatea n-ar fi frtcut galbena mlot".. c;-ar fi 

zis că smochinele sint mult mai dulci . . . 

39. l'OI.I.CX VI, 46. Cireşul, ca pom, se găscşt.:: pomenit 
in poemul lui Xenofan, Despre natură. 

40. ETYl\I. GEN. vezi �p6·w.zov: broasca [�&:r;;:qrnJ, ln
nicnii şi în Xcnofan. 

41. TZETZ. la Dion. Perieg. v. 940, p. 1010 Ikmhardy. 
Regulă privitoare la cuvintele terminate în poe; Jn legei
tură cu cr�p6�] : "un sillograf oarecare scrie silaba cr� lungă, 
pentru că, dacă nu mă înşel, o lungeşte repede cu ajutorul 
lni p" ; acum, sillografi an fost Xenofan, Timon şi alţii. 

Fragmente îndoielnice 

42. HERODIAN., m:pt fLOV. i,rf�. 7, 11 ... şi la Xenofac 
în cartea a IV-a a Sillilor; "iar tînărul şi-ar dori o sluji
toare tînără". 

43. SCHOL. HIPPOCR. ad Epid. !, 13, 3 [Nachmansou, 
Erotian. p. 102, 19] : �f..'"l)cr't'pLcrfL6�: însemnează ă p�r.-;<X.crfLO�; 
astfel zice Bakheios. În unele copii am găsit �A'"I)'t'pLcr[J.6;, făr[t 
cr. Are, într-adevăr, înţelesul lui pm't'<XGfL6c; ["frămîntare , 
nelinişte"], după cum spune şi Xenofan din Colofon: 
"m-am frămîntat (e�f..�cr't'pLI;;ov), rătăcind din oraş în oraş". 
in loc de �ppm't'<XI;;6fL'"I)V [cf. fr. B 8, mai sus, p. 196]. 

C) IMITA".fll 

1. EURIPID., Here. 134 1 [cf. fr. B, Il, 12 şi A 32]. "Eu 
nu cred, nici n-am crezut vreodată, nici nu voi crede că 
zeii rivnesc legături neîngăduite, că-şi pun unul altuia 
cătuşe la mîini, sau că unul s-ar face stăpînul celuilalt. 
Căci un zeu, dacă e cu adevărat zeu, nu duce lipsă de· 
uimic : astea sînt vorbe nesăbuite de-ale poeţilor". 
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2. ATHEN. X, 413 C. D.; aceea şi Euripide, în prima 
vvrsinne a dramei A utolycos, zice [fr. 282 Nanck] : "Din 
miile d.; rele de care e plină Grecia, nu-i xău mai mare 
<kcît neamul atleţilor. . . (urmează o lnngrt tiradă împo
triva .,sportivilor" de tot felul). Aceste idei k-a lnat Euripidc· 
din elt:giile lui Xenofan cel din Colofon. car� spune . . . 
\vezi ma.i. sus, fr. B 2]. 



�OTE 

1 În urma cuceririi ei ·de perşi, după plauzibila presupune;-� a lui H. 
Frankcl, Xenophanesstudien, , .Her mes", LXXIX, 1925, p. 175. 

1 Messina de mai tirziu. 

3 întemeietorii erau foceeni veniţi din Alalia (SardiniHi. ''" und:: îi 
izgoniseră fenicienii şi etruscii. 

' .,Falsch auf Xenophanes iibertragen, vielleicht von Xeaophon, der 
wie Sokrates an die ionische Diadochie des Archelaos angekniipft und mit 
Boton dem rhetorischen Lehrer des Theramenes in Verbindung gebra..:ht 

werden konnte" (Kranz, in aparatul ediţiei: Fragm. d. Vors., T, p. 113). 

6 Ca rapsod ambulant cum singur lasă să se inţeleagă in ir. B 8 (mai 
departe, p. 196). Asupra sensului misiunii astfel asumate vezi frumoasei<;, 
pagini ale lui \Vemer Jaeger, Paideia. Die Formung des grit:chischen Men
schen, Berlin, 1936, p. 230 urm. 

6 Citesc: Q(!poucr"l)� (1XUTtX) tl' -ro :.e:p�E:x.ov cu Heidel şi Albertelli. 

1 "Dans cette negation, - observă P. Ta.nnery, Pour l'histoire de la 
'-Ciencc helMne, II-e ed., Paris, 1930, p. 125, referindu-se la tăgada"respira

ţiei Univers!llui, - il est difficile de meconnaitre une polc!mique dirigee 
contre une doctrine contemporaine. Or, u n si�cle et demi plus tard, nous 

rencontrons encore la meme negation dans le Timde de Platon (33 C), et 
cette fois nous ne pouvons gu&e douter qu'elle ne concerne lllle opinion 
qu'Aristote (Phys., A 6) attribu e nettement aux pythagoriciens. Le rejet 
formei, par Xenophane, de Ia respiration attribuee au cosmos, rapprocbe 
du temoignage d'Aristote, permet de constater qu'il s'agit la d'une doctrine 
remontant jusqu'a Pythagore lui merite et, de plus, publiquement pro
fc�;�;c!e par lui". 
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8 Opinii analoge la Anaximandros, fr. A 29 Diels şi Anaximenes, fr. A 

23 Diels. Cf. Aristotel, De anima A 2, 405 a 21-22 şi, în general. B. 
}{ohde, Psyckl, trad. fr. Reymond, Paris, 1928, p. 475 şi n. 5. 

• Vezi mai departe, fr. B 25. 
1o Din aceste scrieri ar proveni informaţiile păstrate de IIeroclot I, 

16l-167, după O. Immisch, "Philo1ogus", XLIX. 1890, p. 208 şi unu. 
H Faima de învăţat a lui Hesiod e confirmată de un vers al lui Hermesi

anax din Colufon păstrat de Athenaios XIII, 597 ( = Diehl, Anth. lyr. 

2, v. 22), în care autorul Theogoniei e cinstit cu epitetul: ,-:&;a"l; ijpavo; 
(a-rop(ljc; (.,favori de toute science", cum traduce Thierry Sandre, Le Chapi

tre treize d'Athinie, Amiens, 1924, p. 159). Pentru locul lui în dezvoltarea 

culturii greceşti, cf. C. Buzio, Esiodo nel mondo greco sino alta fine dell"dt'e 
r.lassica, Milano, 1938. 

12 Bekataios din ::llilet, autorul Genealogiilor şi al 11nei Descrieri " 

Pă>nîntului, primul istoric grec demn de acest nume (sfîrşitul sec. al VI-1;;';: 
î.e.n.). 

13 Rege al Syracusei, Hierou a uorrmit între 478-467. 
" Poet syracusan de la sfîrşitul sec. al VI-lea şi inceputul celui de ��i 

V-lea, considerat de Platon ca un Homer al comediei. Din opera lui, nnmt: 
roasă, ne-au rămas 37 de titluri de comedii şi puţine fragmente. 

16 Pentru �eo-acxpcxxoaT�v, Ritter (urmat de Diels şi Jacohy) propune 

;.ă se citească TtevnKoat"�v: 580/77 in loc de 620/17. Fără această corecţiune, 

ar urma că Xenofan ar fi trăit 140 de ani. Mai de curind, L. \Voodbury 

i . . Phoenix", XV, 19.61, p. 134-155) respinge şi el cronologia lui Apolln

doros (supra fr. A 1) şi ajunge la concluzia : .. X. was born betw�en 570 

and 565 and migJ1t have survived to meet Simonides and Epicharm in 

the Syracuse of Hiero" (p. 155). 
16 Poet liric din a doua jumătate a secolului al \.'!-lea î.e.n., eroul cun<•�

•.·ntei legende cintate de Schiller. 
11 Pherekydes din Atena, autor a zece ci'trţi de Genealogii, compilate 

între 490-480. 
18 Poet gnomic originar din l\Iilet, de la care ue-au rămas puţine frag

mente autentice şi mai multe imitaţii (sec. al VI-lea). 
18 Prima lui victorie la un eoneurs dramatic (534 i.e.n.) e şi cea mai 

veche reprezentaţie oficială de care pomeneşte istoria teatrului grec. 

•o Vezi, mai departe, fr. B ll-12. 
21 Aluzia e la faptul cii marea popularitate a lui Homer in lutnea veche 

a f1lcut ca textele Iliadei şi Odiseei să fie copiate şi recopiate de nenumărate 
ori de-a lungul veacurilor. 
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"" l'ilo :\lhertelli. (;[i Elcati, Bari, 1939, p. 38, traduce pe :.<or:•aJLt�o"� ti 
originalului prin ,.si L:\ttevauo il petto". În realitate, cred c:"t e vorba tlc 
o flagelare rituală, deprindere deseori întîlnită în religiile antice de mîn1ţui
n: şi, in cazul religiei isiace. lănmrit atestntă de Herodot II, 61 : TUT:TO.;..,<X, 

yap 81) IL""'""' T-lj� 6uOLljll �iiiTe� KCXL -::iicrcxt !LUp[cx8e� Kocp"t"CX 7t0AACXL ocvOpwr.c�\1. 
Ta·• 8E: TUot":"ov"t"CXt ai.i JLOt oatov EGTt 'Aey�tw. Cf. R. Pettazzoui, l 1l•1isteTi. 
Saggio di una teoria storico-religiosa, Bologna, 1924, p. 163; p. 184. 

23 După Gomperz versul la care face aluzie Aristotel ar fi sunat: eb<O.,.n.; 

!J.EV Q0:.< e9cx T68', ocAA' oc).cx6�w; �'t'CX: .,n-a spns-o cum e verosimil, ci 
cum e adevărat", formă sub care figurează în ctJ4egerea lui Alessandro 
Olivieri, Frammenti delta commedia greca e del mimo nella. Sicilia c net/a 

Magna Grecia, Napoli, 1930, p. 105, no. 259. După A1bertclli, p. 38, aluzia 
ar privi un alt fragment al lui Epicharmos, parafrazat de Aristotel in 
cartea a XII-a a Metafizicii (1086 A 16) şi reconstituit de Cronert precum 
urmează: l:x. 81: 11-lJ xcx'Aiil<; El(611"t"w� J(CXAE:r:6v l:cr-r' e!Tre"Lv xaAiil�· <ip-.lwc; •e 

y<lp AEAex-rcxt xcxl "t"O 1tiiv xcx'Aiilc; lxov·, .. din premise neadev(trate e gren să 
scoţi adevărul; de spus, e spus bine, dar nu se potriveşte în totul" 
(Oiivieri, Frammenti, p. 106, no. 261 = Diels, Fragm. der Vorsokr., I, p. 
201, no. 14). 

•• Poet şi compozitor din a doua jumătate a secolului al VI-lea. 
05 În starea actuală a cunoştinţelor noastre, Xenofan pare să fi fost 

primul filosof-poet al Greciei. Cf. W. Jaeger, Paideia, p. 230: .. Xeuophanes 
ist Dichter, in ihm ergreift der philosophische Geist Besitz von der Poesie. 
Das ist ein untriigliches Zeichen dafiir, dass er beginnt einc Bildungsruacht 
zu werden, denn die Dichtung bleibt nach wie vor der eigentliche Ausdruck 
der Bildung der Nation". 

08 Vezi, mai sus, fr. A 1 şi, mai departe, fr. B 11-12. 
07 După textul anonim publicat de Cramer (Anecd. Oxon., IV, 314, 13) 

un aL'A'Ao� era TtOLljJLCX >.ot8op!cxv xcx"t"ci Tt�o� Tteptexo�. cu alte cuvinte o 
parodie sau o compunere satirică. Cf. W. Aly s.v. Silloi, R. E., III A, 
col. 97-98. 

•• Iliada, II, 211 şi urm. 

•• Vezi fragmentul precedent şi, mai departe, fr. A 35. 
30 .. Harul venit de la divinitate" e tot una cu starea de .,entuziasm" 

ori cu .,inspiraţia divină" fără de care reprezentanţii unei poetici mistice 
foarte populară în lumea veche nu puteau concepe şi explica poezia demnă 
de acest nume. Cf. Democrit, fr. 19 Diels (cu observaţiile lui A. Delatte, 
Les conceptions de l'enthousiasme chez les philosophes presocratiques, Pa-
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·i�. 1934, p. 28 urm.) şi textele platonice citate la D. ::II. Pippidi, Formarea 

,dcilor literare în Antichitate, ed. II, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 
1972, p. 53 şi urm. 

u "Fără cap" (Gixe<pct),o�) era socotit hexametrul numărînd un timp mai 
puţin în primul picior : o silabă scurtă în locul primei silabe lungi. 

a2 ,.Fără coadă" (mai exact, cu coada scurtată: t.Ldoup"�) �<' numea 
il<· xametrul terminat nu printr-un spondeu sau troheu, ci printr-un i:lmh : 
a dud, prin urmare, o silabă scurtă la cel de al şaselea timp forte. • 

:�a E astăzi în<leohşte admis că tratatul De .�[elisso, Xenophane, Gorgia. 
ajuns pînă la noi sub numele lui Aristotel, n-are nimic comun cu îutemci<·
torul Lyceului, şi tot atît de puţin cu Teofra:;t. Compilaţie tîrzie, valoarea 
lui pentru reconstituirea sistemului lui Xeuofan e considerată nulă de 
•tuasi-totalitatea criticilor, cu excepţia lui K. Reinhardt, care, în Parmeni
tlcs und die Gl'schichte der griechischcn Philosophie (Bonn, 1916), porneşte 
de la mărturia Anonimului pentru a susţine - împotriva :tradiţiei tma
nime a celor vechi - că Xenofan n-ar fi fost maestrul. ci ucenicul lui Par
;neni<les. Cum s-a observat, cu drept cuvînt, încheierea nu-i valabilă decît 
pentru învăţătura expusă (şi criticată) in tratatul anonim ; pentru cine 
tăgăduieşte valoarea istorică a acestuia, ea nu pre;(intă mai multă��cre
dibilitate decît amăntmtele doctrinei atribuite filosofului din Colofon.� 

34 În legătură cu acest pasaj, Reinhardt, p. 105, notează: "die dialek
tische Verwendung der Begriffe �!J.oLov-iv6!J.oLov zur besten eleatise� 
Schultradition gehort hat", iar ceva mai departe, că substituirea în ch� 
Liune se întîlneşte numai după Parmenides (p. 106). Precizind că e vorh-: 
•k un argument folosit abia de Zenon, Albertelli nu scapă prilejul de a-i 
obiecta că .,se si vnol dare per genuinamentc senofanee queste tesi non 
!,asta ricacciare ideahnente Senofane dopo Parm�.nide, ma addîrittnra 
<lopo Zenone !" (p. 47). 

35 .. Questa negazione e la seguente - observă Albertelli, p. 48 - non 
s<,Jo non sot10 riferibili a Senofane in quanto derivano dall'esperienza 
zenoniana (per non dîre dai Parmenide di Platone), ma contrastano 
risolutamente, la prima con la testimonianza <li Teofrasto sulla sfericită. 
,� quindi limitatezza all'uno-tutto-dio di Senofane, la seconda con il 
tr. 26". 

•• Completarea din paranteză e a lui Brandis. 
•7 Text conjectural (Kranz). Diels citeşte: xctl liÂÂl)ll o\iv GiTt6<pctO"LII 

iW;oVTctL To d::e:1pov, e:t !LlJ 1:0 TtGiÂctL >-cx&tv TL !J.i>.>.ov Ttctpli TO !LlJ 1!xc1v 
iOT!v dbrcn • • •  
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D!ON!S �!. l'IPP!DI -) 
"" 'Ev< :-;,.,, .. a ap;lra principiul unităţii, a reduce Ia unitate", e întrJ 

l•niuj.at al'i pentru prima şi ultima oară într-un text filosofic clask. ( 
·,:o ,,.)�]; -:-'ij, <j>OCfE:(J)� 't'OO't'<ilV oo8e-:-ipet� !:otxe: 6ty�r''· Dnpă cum raport::Vm 

1"' -rou-:-�>v la TCene:petcr!Ltvov - :X1te:�pov satt la �v xa:'t'a -:-ov A6yov - ii:v xti-:-.X 
-,:/-1v i)).'l)v, înţelesul devine, în primul caz, .. nici nu s-a ocupat de milr
;;inire şi de nemărginire", iar în cel de-al doilea: ,.nici nu s-a ocupat 11" 
unitatea cerută de raţiune sau de unitatea cerută de materie". Prima 
interpretare e apărată de Zeller, Rnmet, Nestle; cea de-a doua, de UehPr
'.veg. Bonitz, Orvieto, Reinhardt şi. acum în urmă, de�Albertelli. 

-.., 
Pentru oupetv6c; = x6cr[Loc;, cf. De caelo A' 9, 27 b 208: .";, ·:7.p 

l)j,,,v Kotl ":'0 r.:Bi.v e:lw0et(UV Aeyetv oup!XVOV ... 

·11 ,.Si trata di tma iuterpretazione neoplatouica chc Sintplicio sosth,tw 
iu infiniti luoghi de! sno commento; ''alore storico, uaturalmentc. zero" 
(All>ertelli, p. 51). 

•• E .. . o chestiun�'"O"fu�rt� c��tr���tă, �;;�e��--;;-izvoarplor pagi':iiyaci 
r<'produse. Pără a intra în amănunte, mă mulţumesc să precizez eă. îu 
:1fară de Teofrast, de Nicolae din Damasc şi de!Alexandros din Afroui
!iias; citaţi explicit, Simplicins pare să mai fi folosit şi tratatul De Mclisso, 
X<·nophane, Gorgia, pe care nu-l menţionează, dar ale cărui ecouri se rccn
nosc in paragrafele 3-6 (inclusiv), Dttpă Tanuery, p. 142, ,.le commen
tateur n'avait nnllement a sa disposition l'onvrage histodque de ThC..�
phraste; il le cite d'apres Alexandre u'Aphrodisias, qni suit fidelc1neut 
le disciple d'Aristote et refnte Nicolas de Damas. 1\fai� en meme tt>lliJ>S 
Simplicius a entre les mains le Traite De 1\.felisso qu'il attribne a Theo
phraste ou qu'il croit au --�in� repr��;;:t�r 1�·· d�ctrtn7de7e'dernie.2"'II 
,;'imagine uonc qu' Alexandre defigure cette doctrine""".et' il ";;:�;;j�"'�''d;"Ja· 
retablir . ;;ee des interpol�ti�s- enJ:pru;.:t·�g-;u- T:;:�it"rD7Meliss7/:ie.
vers de Xenophane qu'il cite proviennent d'ailleurs certainement de Thoo

phraste par Alexandre, et, qnoi qu'il en dise, les rleux premiers sont 
absolument contraires a sa these, tandis qu'ils i justifient parfaitement 
celle de Theophraste et d'Ale:'tandre en ce qui concerne l'immobilite. Mais 
il ressort de la meme;:et de la contradiction soul evee par Nicolas de 
Damas, que pour la. limitation et la !spheticite de ]'univers, Theophraste 
n'a vait ,.l�_u. au_,c:,?,n�aire, ..,.tr?.�:V� �J:t;

.�
e �..7� ��.2P.hane --�- jnstifHit 

sa these, mais seulement une expression tres vague, comme tsemblable 
uans toutes ses parties • ou bien tegal de tons cotes t, oti il avait cru 
voir l'indication de la forme spheriqne et par suite de la limitation". 

43 Vezi mai departe, la cap. Pannenides, fr. A 7 (p. 216). 
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'1'1 ,.Ne! scrbu <:!te e es·�nte da ua;;cere e pt'rire assolnti'' (.-tll>ertelli, 

1• 5:l). 
n Vezi mai departe, fr. A 34. 
'" Vezi ru.1i departe fr. B 23 �i LU'IH. 

'1 ,.Die Augaben iiber (das ji.inger� Tertiăr von) Syrakus u. :Halta 

"'��'l! Pompeckl durchans glaublich, n.icht die iiber Paros, wo weder 
,;,;_cpv'l) (Hss.) noch «<po'lj (Gronov.) fossU vorkommeu kann; "·ohl aber sin<! 

'"f «tt�poo; (Lessina an der dalmatischen Ktiste) fossile Ilische zahlreich 

· :dnuden" (Kranz, în apend. ediţiei). 
•� Citesc &:q>u'lj� cu Gronovius îu loe de o<X<pv'l)c;, lecţiunea manuscriselor, 

•<�• ·ptată de Diels. 
'" Cf. NiC•J:ae din Damasc, citat mai sns, fr. A 31 (8). 
'·0 Alber�e[U, p. 57: .. La concezione fonnulnta qui e nei passi :;egltenti 

J.,riva (come :ul dimostrato il Diels, Barl. Sitz. Ber., 1920, p. 6 şi u rm.) 
· !;; un fennmeno ottico osservabile dal monte Ich e notato dai contem
i•••raneo <li S·�nofane, Cleostrato" (cf. Teofr., de signis 4; Diotl. XVII, 
7. 5; Pomp. )!ela I, 94). 

"' Reinhardt, p. 149, n. 2, observă că ufimwtia e o absurditate : 

<lie allerwenigsten Sterne fangen zugleiclr mit ihreru Anfang<; am Hitmm·t 
'-Il leuchten m". 

�· .. Es ist das feierliche Bild des archaischen Symposion, - scrie despn· 
-<cest poem ·werner Jaeger, Paideia p. 233, -- das noch Yon tiefernstcr 
'eligibser Weihe erfiillt ist, ]eder kleine Zug des kllltischen Hergangs, 

.ntf den des Dichters Ange trifft wircl in seiner Sehilderuug zu htiherer 

Bcckutuug geadelt. Das Symposion ist noch die Stiitte hoher Uberliefernng 
"ou <len grossen Taten der GOtter u. den Vorbildern mănnlicher TngenJ. 
Da befiehlt Xenophanes z11 schweigen von hăsslichem Gotterz»ist ��. Kătnp
fen <ler Titanen, Giganten u. Kentauren - Erfint'lungen der Vorzeit, 

w·.ie andere Siinger sie beim Mahle geme verherrlichten, vielmehr dic G6ttt'r 

1.n ehren u. das Gedil.chtnis der wo.hren Arete lebendig zn ho.lten. Wag 
·T mit der Ehrung der GOtter meint, hatte er in anderen Liedern gesagt, 
wir entnehmen nur dieser Ăusserung, dass die Kritik der hergebrachteu 
litit1ervorstellung in seinen erhaltenen Gedichten),Gelagepoesie wa:r. Sie 
•st von dem erzieherischen Geist des archo.ischen Symposion durchdrungen. 
Mit dem Ge<lanken der Arete, der dort seine Pflege findet, verbindet 
:<ich ihm die neue reinere Gottesver�rung u. die Erkenntnis der ewi�n 
Ordnung im \Veltall. Ihm wird die philosophischt:> Wahrheit die Ftihrerin 
wr wahren menschlichen Are te". Despre acest fragment, mai de curind 
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şi "J. Dcfradas, Le uanquet de Xenophane. REG, LXXV, 196:!, p. 344-
3G5. 

u e�6v, Ja singular. E cunoscut procesul la capătul căruia, din numeroa
sele manifestări ale divinului în natură. oglindite de religia cea mai veche 
a grecilor, avea să se desprindă imaginea unui zeu înzestrat cu atributele 
atotputerniciei şi unicităţii. a unei divinităţi prevăzătoare şi drepte, stră
ină de antropomorfismul vulgar. Acest proces s-a săvîrşit în bună parte 

în Ionia. de unde se trăgea Xenofan. şi. în elaborarea lui, înaintea filoso
fului nostru, un rol hotărîtor avusese Hesiod. el însuşi originar dintr-un 
port al Eoliei. , .Dnns la pensee discursive, - notează în această orrlinc 
de idei un mare elenist al vremii noastre, - l'ecole des Elcates a fait 
le travail correspondant: elle aboutit a la conclusion que l ' unite existe 
mais comme un trait impredicable, prive de toute qualite et de toutc 
activite. Pour I'homme qui pense, la qnestion est ainsi ecart.:'c de savoii 
si la religion grccquc est monothCiste ou polytheiste'� (Th. Zielinski, La. 
religion de la Grece a11tique, tr. d'Alfred Fichelle, Paris, 1926, p. 126)-

s.a Eu<;>-1]!-f.OL� !'60oL<; xotl xotOotpoi:o-L A6yoL�. "\Ver den Dichter kaunte,. 
--jscrie despre acest vers Reinhardt, p. 127. - kannte auch seine Riigelie
der M;_�f 'die - u����ft-d;;-s�-:--d�-v-;;ikstii�nlich�n-Gott-;rglauben.�: 
wusste, wie er iiber ali jene Geschîchten dacllte • . . .  u. worauf die 
Cl1ahnung zielte". 

56 IIF-oJC�Lp6npov. Diels-Kranz traduc : ,.denn dies zu erbitten, ist ja 
;]�� Gemassere (das uns naher Angehende)"; Nestle (Philol .• XXI, 1908, 
p.-S32j:-��i �uit parafrazînd: .,denn dies - eben das Recht handeln -
l·i;-gt. boher, ist wichtiger als die Gliicksgiitter nămlich, die fii.I gewOhnlich 

elen Gegenstand des Gebets bilden"; în sil.rşit Fraccaroli (Lii·ici greci. 

Elegia e Giamuo, Torino, 1923, p. 142) : .,Questa c la prece cbe vien piu. 
spontanea , . , " . 

&s Pentru �p�-:;1) în înţelesul nou în care e predicată de Xenofan, vezi 
fragmentul B 2 şi rîndurile lui W. Jaeger reproduse mai sus, la nota 52. � li? '�.:lvian ... wird sich��m·;l-;;��-= ,. das- Ganze a liest:-des- Eindrucks 

kaum erwehren kbnnen, dass der Dichter selber sich in Szene , setze " 
- observă despre acest text Reinhardt, p. 134. Şi adaugă: .,Die,.Behaup
i;;�g der eigenen Wii.Ide und damit verbunden die abschătzigen Seiten· 

blkke auf die Ehre dtr andern miissen in der Tat recht wesentliche Ziigc 
ilieser .heftigen Pcrsonlichkeit gewesen sein" (p. 135). 

'" II vxTC.GUY1). Cuvintul se întîlneşte aici pentru întîia oară într-un text. 

grec. 
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NOTE LA XENOFAN 

•• 'PGl\1-'IJ� yd:p &fLdV"''' ivopC..v Yjll' tnTCwv �l'-�-rtp7j ao'PL'IJ. Versuri înde
lung discutate pentru inţelesul dat termenului ao<pt'IJ. Pentru Reinhardt, 
_.die ao'jlt<X anf die seit Alters jeder Mo vawv flep&rrw,o und so auch der 
Rhapsode . seinen Anspntch hatte, hat sich bei Xenophanes mit einem 
neuen Inhalte erfiillt, und dieser Inhalt tiberrascllt durch seine Mannigfal
tigkeit. p,)!itik,' Ethik, Theologie, Naturphilosophie, beinahe alle Făchcr, 
•lie . . . spater die Sophistik umfasst, finden sich in ihr vorgebildct" 
(p. 139-140). Într-un sens analog, noua fonnă de âpe-rlj propovăduit:i 
fle Xenofan ar fi fost, după \Vemer Jaeger, cultura spiritului. ,.:\-Iit 
clil'ser Stufe - scrie el - hat die Entwicklung des pol,itischen Aretebe: 
l-?"iffs ihr Ziei erreieht : Tapferkeit, Besonnenheit u. Gerechtigkeit, endlich 

die Weisheit - das sind die Eigenschaften, die noch fiir Plato der Innbe: 
p;riff der btirgerllchen Arete sind. In der Elegie des Xenophanes meld;;t 
<lie nene •Geistestugend t der âp�1). die in der philosophischen Ethik 
eine so grosse Rolle spielen sollte, zum ersten mal ihre Forderung an. 
Die Phik•sophle hat ihre Bedeutung fiir den Menschen, das heisst fUr dic
P<;Iis entdeckt. Der Schritt von der reinen Anschauung der Wahrheit 
zum Anspruch auf die Kritik u. Fiihrung des menschlichen Lebens ist 
p;et.an" (Paideia p. 235-236). Altfel C. M. Bowra (Xenophanes and 
tit�< Olympic Games, ,.Amer. Journ. of Philology", LIX, 1938, p. 257 şi 
nrm.), care crede că prin ao'fl(o:, Xenofan ar fi înţeles propria-i poezi� 
filosofieo-didactl.că. Cf. şi B. Snell, Die AttsdrUcke fih- den Begyiff des 

Wissens-in der VOYPiatonischen Philosop!tie, Berlin, 1924. 

6° Cu această lipsă de preţuire pentru "virtutea" agonală., din partea 
lui nnofan, compară cuvintele puse de Platon în gura lui Socrate (Apolog. 
36 D) : "Este desigur mult mai insemnat dacă cineva dinfre voi ar fi 
ciştigat premiul la jocurile olimpice, eu un cal, cu o pereche, sau cu carul 

cel mare ; un astfel de premiu vă dă o spoială de fericire, nu însă fericir;; 
pe care v-o dau eu" (trad. Cezar Papacostea). 

-

81 Asupra legăturilor grecilor de pe coasta Asiei Mici cu statele din 
interior şi în special cu Lydia, vezi G. Radet, La Lydie et le monde grec 
au:e temps des MMmnades, Paris, 1892; D. G. Hogarth, lonia and th; 
East, Oxford, 1909; R. Dussaud. La Lydie et ses voisins au:e hautes 
cpoques, Paris, 1930; G. L. Huxley, op. cit., p. 109-122. 

•• Amănunte despre viaţa politică a Colofonului. înainte de cucerirea 
cetăţii de 1ydieni, ne oferă Aristotel, Pol. VI, 3, 8. 

03 Cf. Theognfs 1103: 'YSpto; K<d M�Y'''I'J't"Gtc; &1t'C:.Aeae Kotl KoAO'f'W'I« 

xo:l I:!L�V'I)V. n�vrwc;, Kupve, KIXl G(J.fL' �TCOAt! • • •  
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61 Ultimele date asupra originii şi dezvoltării monedei, la G. H. Hill,. 

Coinage from its o•'(r;in to the Per si an wqr, în Cambridge A ncient History, 
n·, p. 124 şi unu. 

86 Asupra deosebirii dintre eÂA1Xlhx6; şi eAÂE\ILXO�. Dittenberg, "Hermes", 
XLI, 1906, p. 209. 

88 Cum relevă Albertelli, Diogenes e victima unei confuzii: "l'argomento· 
dei versi che seguono e certo la transmigrazione delle anime . . . ma non 
si tratta affato delia transmigrazione dell'anima di Pitagora" (p. 66, n. 1). 

07 .,Das Hundgeheul als traute Freundesstimme, das tiefinnerliche Mit

Jeid und die ganze, so sparsam und doch so sicher kari.kierte Erhabenheit 
des Grossen Wundermannes ist uniibertrefflich" (Reinhanlt, p. 141). 

68 Cf. Hesiod, Theog. 173 şi unu. 
89 Homer, Iliada XIV, 204. 

7o Cf. Aristotel, Pol. I, 1. 7 : .. după cum oamenii îşi reprezintă chipurile· 
zeilor asemenea lor, tot astfel îşi reprezintă şi vieţile zeilor ... " 

71 ., Il semble que cette pensee si libre, devant qui ne trouvent grâce 
ni les theologiens, ni les physiciens, ni non plus les mystiques, doi ve abou
tir a un probabilisme sceptique, - observă P.-M. Schuhl, Essai sur la 
formation de la pensee grecque, Paris, 1934, p. 274-275, - quand sou
dain se produit la premiere peripetie phllosophique que nous re:u.contrions: 
c'est la connaissance meme de la relativite des repn!sentations llumaines
qui revele a Xenophane l'absolue transcendance d'une ontologie metaphy
sique. Les dieux negres des Ethiopiens, les dieux roux aux yeux bleus 
des Thraces lui font imaginer les formes que les boeufs, les chevaux, les
lions preteraient a leurs dieux, s'ils pouvaient peindre et sculptcr. Ce ne 
sont pas seulement le,; formes humaines, ce sont toutes celles que leur 
pretent les hommes qu'il refuse d'attribuer aux dieux ... ". 

72 Xenofan adoptă aci o atitudine potrivnică opiniei tradiţionale, după 

..:are omenirea ar fi avut parte la început de o ,.vîrstă de aur", urmată în 
curgerea timpului ue alte .. vîrste", mereu mai rele (cf. Hesiod, M unei 
�i Zile, 109-201). În urma lui, părerea cr, civilizaţia reprezintă o cuce
rire trudnică şi înceată avea să fie exprimată. intre alţii, de Esch., Prometk. 
447-468; Sof., Antig. 332-364; Enrip., St�ppl. 201-213; Platon, P1·otag. 
320 C - 322 D. 

73 . . Qnella di Senofane - relevă cu dreptate Albertelli - non poteva 
<:erto essere ammirazione, ma mcraviglia soffusa di ironia, uato che · le· 
suc concezioni es<·lmlt·,·ano assolutamente la possibilita di pre,·isioni astro
nomiche" (p. 70). 
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" în 541) î.e.n.. după toate probabilităţile, cînd patria filosofului a 
iost supusă de Harpagos. 

?6 ., Pour preciser ses idees, - scrie P.-l\I. Schuhl, într-o carte pe care 

am mai citat-o, - il paraît avoir approfondi ce qui n'etait encore contenll 
-qu'en germe dans la physique mil�sienne, et c'est ce qni donne la ele 
-des difficultes soulevees par ceux qui se demandent si sa doctrine est 

un deisme ou un pantheisme, tout comme le fragment que-nous venons 

·de citer, ou l 'expression m�me nous rend sensible la d i ffieulte <le passer 
du polytlu!isme an monotheisme, rcpond a la question de �·n·oir s' i l  
faut l'appeler monotheiste ou polytheiste : ce que l 'on trouve chez lui, 
c 'est precisement le deismc en traiu de se dcgager a la fois du polythc

isme d'une part, du naturalisme de l 'autre, ele sorte que toute tentative 
pour l 'enfermer dans une de ces categorics est forccment vou(-e a r,�chec" 

(p. 275). 

78 "In generale vedo in questo frammeuto e ne! scguente soltanto la  
polemica contru .. concezioni antropomorfiche che attribuivano organi ''eri 
e propri agli dei. Non posso quindi sottoscrivere all'interpretnzione dd 
Capelle che vede qui l'affermazione che Dio e ganz Geisl ; la ... distinzion,· 

tra m ateriale e spirituale pua essere rintracciata solo negli ulteriori sviluppi 
-dell'F.leatismo" (Albertelli , p. 72) . 

77 I!clva X?::tlkdvet. Calogero, în Encicl. Ital. , s.v.'f,Senofane propune 
să se citească xpotodvet : .,săvîrşeşte". Ideea unei minţi cirmuitoare a 

Universului , reluată şi dezvoltată de Anaxagoras (fr. B 1 2) ,  îmhrncă, 
cn Herodot, caracterul unei provirlenţe divine, care veghează asupra dcsfi'<·· 

.�nn'trii fenn menelor din natură (III, 1 08) . 

78 "Dass Gott nicht bald hierhin bald dorthin gehen diirfe, weil das 
·•lcm Begriffc der gt\ttlichen Allmacht und Allgegenwart wi<lerspreche, .... 

scrie despre aceste versuri Reinhardt, punîndu-le în nemijlocită l egături'' 
cu fr . precedent, - . . .  tlas alles sind Vorstell ungeu , die sich ans dem 
Tbeismus leicht erklăren uud sich iiberall wiederfinden, wo ein solcher Glaul"� 
auftritt. Aber warum in aller \Vclt sull dieser Gott ewig an dcmselhcn 
I�lecke bleiben nnd sich nicht riihren konnen ? Reimt sich das mit seim·r 

Alhnacht ? rnd wo bleiben hier rlie Parallelen anderer Religionen ? Ich 
wiisste keine einzige zu nennen, aher wohl weiss ich cine, aus der Speku

lation, der eleatischen Seinslehre : denn der Ausdruck b Totu-r <;'> !J.ivetv 

erscheint als regelrecl1tes Schnlwort bei Parmenides, ja, . . . er steht 
auch hier wieder verbunden mit dem 11-� K��e1'cr6ott" (p. 1 1 2 -- 1 1 4 .: cf. Parm .,  

1r. B 8, 22 - 26) . 
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7• "L'espressione E:.; &r.eLpov deve tradursi tindefinitalnentc • . . . se 
uon �i vuole urtare irriinediabilmcnte contro la fondatissima tradizionc 
che pone il dio-mondo di Senofane come limitata e sferico" (Albertdli, 
p. 73). Cf. totuşi Rcinhardt, p. 146- 147 : "Hier hat Xenophanes sith 
' rlaubt, was sich kcin griechischer Philosoph seit Thales mehr l erlauben 
d arfte : er hat es fertig gebracht, die Kugelform des Himmels und der 
\\'elt Ulld damit den Zusamm�nhang der Sternbewegungen rundweg zu 

!eugen. Damit war rlas fruehtbarste Problem aller seitherigen Naturer
klii.rung auf uie Seite gerăumt, mit eincr Unbekiimmcrtheit, die schwerliclt 
: : imen mochte, was es hicr zu fragen und zu losen gab ; die Erde schien 
nnendlich, in die Tiefe wie in die Weite gemessen, ebenso unendlich 
wie der Himmc.:l, der sich iiber ihr wOlbt. Und was ihn zu diesem Schritt 
verfiihrt hat, ist dcrselbe selbstgewisse kritische C'..eist, dersdbe Glaube 
ar�. den Augenschein und an die Richtigkeit gesunden � Gefiihls, gesll.nden 
:•1euschenverstands gewesen, die ihm bei der l�ekămpfung der Volksgotter 
uncl des Athletenwesens so erfolgreich beigestanden haben". 

8° Cum bine notează Albertelli, e vorba despre o concepţie foarte răs
piudită printre primitivi. Dintre gînditorii greci care au profesat idei ana
loge se pot cita Auaximandros (fr. A 30), Empedocles (fr. A 72), Demo
crit (fr. A 130), Archelaos (fr. A 1 ) .  

" 1  AtO�p. , .Das ist ein anderes Element als die Luft, die Atmosphăre . . .  
Palier Lleibt es unzu.:·eichcnd, wenn wir a:l.&�p nur mit Luft odcr Himmel 
widergeben kbnnen ; manchmal ist er der Etymologie nach tFeuer t" 
(\Vilamowitz, Der Glaube der Hellenen I, 138, citat la Albertelli, p. 74). 

"' Vezi mai sus nota 80. 
•" To aetcpE:c;. Albertelli traduce : "il certo". Diels-Kranz, "das Genaue" .  
• •  ":'&·n:>.eafLevcn Diels-Kranz : "ein Vollendetes auszusprecben " ;  Alber-

tdli : .. dire una cosa reale" . 
•• 06xoc; o'E:d -.iicrL TETU XTO:L. Cf. Wilamowitz, "Hermes", XXVI, !891 . 

p. 280 : "an allen Annahmen ist befestigt, kleibt ein l\1einen, Glauben,. 
etwas Subjektives". 

86 Cf. Lucr. ,  De rer. nat. I, 349 --350. 



PARMENIDES DIN ELEA 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

S-a născut în jurul anului 540 i.e.n. la Elea, colonie ionică din sudul 
Italiei (Lucania) . înstărit, de origine nobilă, s-a bucurat de un mare 
prestigiu Î!l cetatea sa natală, unde a jucat şi un anumit rol politic şi 
unde ar fi dat legi. Se crede că a venit în Grecia, la Atena, însoţit de 
Zenon, cu prilejul sărbătorii Panateneelor, prilej de a lua contact cu 
filosofii şi sofiştii atenieni. Unii afirmă că ar fi fost elev al lui Xen_,_ 
fan, de asemenea, potrivit mărturiilor unor doxografi, membru al unc·i 
comunităţi pythagorice. Indiferent de raporturile sale cn Xenofan, Par
menides rămîne una din personalităţile de remarcabilă originalitate ale 
filosofiei greceşti, adevăratul întemeietor al eleatismulu.i ca sistem. Aseme
nea lui Xenofan, concepţiile şi le-a expus în versuri, într-un poem filosrJ
fie care purta acelaşi titlu cu poemul similar scris de Empedocles, Peri 
physeos (Desfwe natură). Prima parte a poemului, din care s-au păstrat 
c. 80 de versuri, trata despre adevăr şi real ; partea a doua, din care 
au rămas c. 40 de versuri, trata despre opiniile oamenilor. 

Raporturile saleicu pythagoricii_ reprezintă o mll.rturie a înclinării 
.�<ale proaristocratice. 

A murit spre sfirşitul primelor decnde ale sec. al V-lea î.e.n. 



PARMENIDES DIN ELEA 

A) VIAŢA ŞI ÎNV ĂŢĂTUitA 

1. DIOG. LABRT. IX, 2 1 -23 (2 1 )  Auditor al lui Xenofan 
a fost Parmenidesl, fiul lui Pyres, din Elea2 (Teofrast, 
în Prescurtare [ = Phys. o pin. ir. 6 a, ]) . 482, 14 � ,  pretinde 
că 1-ar fi ascultat pe Anaximandros) . Dar şi de 1-a ascultat 
pe Xenofan, învăţătura nu i-a urmat-o3• După spusa lui 
Sotion, a fost prieten şi cu Ameinias, fiul lui Diochaites, 
pythagoricul, om sărac, dar distins. De aceea i-a şi urmat 
invăţătura şi, după moarte, i-a ridicat o capelă, - de 
neamul lui fiind nobil şi bogat. Către viaţa contemplativă4 
s-a îndreptat sub înrîurirea lui Ameinias, nu a lui Xeno
fan. 

Parmenides, cd dintîi , a arătat că pămîntul e sfericr� 
şi aşezat în mijlocul Universului ; că elementele primordiale 
sînt două - focul şi pămîntul - şi că unul îndeplineşte 
funcţiunea de creator, iar celălalt de materie ; (22) că, 
dintru început, oamenii s-au născut din nămol6 şi că în 
ei7 se întîlnesc caldul şi recele, din care toate sînt alcătuite . 
(Mai spunea iarăşi) că sufletul şi inteligenţa sînt unul şi 
acelaşi lucru, cum aminteşte şi Teofrast în cărţile-i de 
Fizică [fr. 6 a, D. 483, 2 ] ,  unde înşiră mai mult sau mai 
puţin părerile tuturor. Despre filosofie zicea că e de două 
feluri : una, după adevăr, alta, după părere. D �.:  aceea şi 
spune unde;•a : "trebuie să te pătrunzi . . . " [B 1 ,  28-:�n j .  
El însuşi îşi înfăţişează învăţătura în versuri, ca Hesiod 
şi Xenofan şi Empedocles. Criteriul adevărului (:ra pentru 
el raţiunea ; despre senzaţii zicea că-s înşelătoare. Chia1 
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A) VIATA ŞI INVATATURA -------------------------

:;;i spune : " mct deprindere . . . " (B 7, 3-5) .  (23) De ace(·a 
;i Timon zice despre el [fr. 44 D. J : 

Tăria singurati că a lui Parmenides cel cu gînduri măr<:ţt· , 
l'are a abătut cugetele de la înşelăciunea închipuirilm . 

În cinstea lui a scris şi Platon dialogul intitulat Parmcni
dcs sau Despre idâ. Înflorea către cea de-a 69-a olimpiadrt 
504-501  î.e.n. J .  Pare să fi fost cel dintîi8 care a observat 

,.,-L luceafărul de zi şi luceafărul de seară sînt unul şi ac<·
bt';'i, după spusele lui Favorinus în cartea a V-a a J1emora
M!clor ; alţii cred că Pythagoras, dar Callimachos pretind< 
c:t poemul n-ar fi de el . Se mai zice că ar fi dat şi legi con
(''· tăţenilor săi, după afirmaţia lui Speusippos9 în cartea 
/)espre filosofi, şi că cel dintîi ar fi pus în discuţie raţio-· 
namentul lui Achille, cum spune Favorinus în Istoria 
r;rneralâ [fr. 14, FGH III, 579] .  A mai fost şi un alt 
Parmenides, re:tor, care a scris lucrări de specialitate. 

2. I,EX. St:DA Pannenides, fiul lui Pyres, filosof eleat, 
1 -lev al lui Xenofan din Colofon ; după Teofrast, al · lui  
Anaximandros din Miletl 0• A an1t ca elevi pc Empedocles, 
f i losof şi medic, şi pe Zenon din Elea. A scris despre natură , 
î n  n·rsuri, şi alte lucrări în proză11, amintite de Plabm 
cSojJ!z .  2a7 A .  Cf . B 7 ] .  

3. l>IOG . J,AgRT. II, 3 .  Anaximenes din Milet, fiul l u i  
Enrystratos, auditor al lui Anaximandros ; unii pretind 
1 ;\ I-ar fi ascultat şi pe Parmenides12. 

4. L\:\'lB LICHOS, Vita Pyth. 166 [din Nicomachos] . . .  
cîţi vorbesc în vreun fel de ştiinţele naturii sînt de acord 
să pomenească în primul rînd pe Empedocles şi pe Parmc
uides eleatul . l'ROCLOS, In Parmen. I, p. 619, 4 (Cousin ,  
Paris, 1864) . În timpul sărbătorii de care a fost vorba 
au sosit la Atena Parmenides şi Zenon - unul învăţător, 
altul învăţăcel - amîndoi eleaţi, şi nu nhmai atît, dar şi 
membri ai şcolii pythagorice, cum o spune undeva Nico
lnachos13. PHOTIOS, Bibl., c. 249 (Vita Pyth. )  p. 439 A 
:36 . . . pe eleaţii Zenon şi Parmenides : 5i aceştia adcpţ i 
: , i  învăţăturii pythagoricc . 
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5. PLATON, Theaet. 183 E. Mie (vorbeşte Socrate) ,  Par
menides îmi apare, cum zice Homer, totodată w�nerabi l 
şi temut ; am putut într-adevăr să-1 cunosc - cînd eram 
tînăr tare, iar el tare bătrîn - şi mi s-a părut înzestrat c11 
o profunzime cu totul neobişnuită. Sophist. 217 C. Pe calea 
întrebărilor, de care se slujea şi Parmenides în frumoasele-i 
demonstraţii, cum am avut prilej ul să văd într-o vreme cînd 
eram tînăr, iar el foarte bătrîn. Pann. 127 A. ZicE'a dar 
Antiphon că Pythodoros ar fi povestit cum au venit odată, 
la s�nbătoarea Marilor Panatenee, Zenon şi Parmenidcs : 
Parmenides, destul de bătrîn şi cărunt tare, - dar distins 
la infăţişare, - cam de vreo şaizeci şi cinci de ani ; Zenon, 
care atunci se apropia de patruzeci, bine făcut şi plăcut la 
w·dere14 : se zicea de el că ar fi fost iubitul lui Pannenides . 
Spunea că au tras la Pythodoros, dincolo de ziduri, în 
părţile Ceramicului15• Acolo au venit Socrate şi. , cu c-1 , 
alţii mulţi, doritori să ia cunoştinţă de scrisele lui Zenon , 
atunci pentru întîia oară aduse la Atena ; Socratc ar fi 
fost pc vremea aceea foarte tînăr (cf. com.  lui Procl . la 
acc:st loc, p .  684, 21 ) .  ATHEN. XI, SOS F. Abia dacă vîrsta 
îngăduie ca platonicul Socrate să fi stat de vorbă cn Par
menides, necum să fi ascultat ori purtat cu el discuţii ca 
acelea. Ce � însă mai grav şi mai neadevărat decît toate 
c cînd, fără nici o nevoie, pretinde că Zenon, concctăţeanul 
lui Parmenides, ar fi fost iubitul acestuia. [MACROB . , Sa! . 
I, 1 ,  5] .  DIOG. LAERT. IX, 25. Zenon din J�Jca. Dcspn· 
acesta, în Cronica sa [FGrHist. 244, F, 30, II, 1028 1 .  
Apollodoros pretinde că ar fi fost fecior al lui Tdcutagora..,, 
adoptat de Parmenides . . .  Zenon a urmat învrtptnra h1 i  
Parmenides şi a fost iubitul lui. 

6. ARISTOTEL, M etaph. A 5, 986 b 22. Se zice că Panm·
nides ar fi fost elevul acestuia [al lui Xenofan ; cf. Xcnn r . ,  
:fr. A 30]. 

7.  ALEX . ,  In 2v1etaph. A 3, 984 b 3, p .  31, 7 Hayd. J ksprc 
Pannenides şi doctrina sa, Teofrast scrie şi el în prima din 
cărţile Despre natură (fr. 6 D. 482, 5)  : "venit în urma 
lnil6 [c vorba de Xenojan],  Parmenides, fiul lui Pyres, 
e]catul, a umblat pe amîndouă aceste căi. Într-adevăr, 
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1 1 1 1 ��-� mulţumeşte să susţină că Totul e veşnic, dar încearci:i 
�-;-t dea şi un început celor existente, fireşte considerînd 
problema din pnncte de vedere diferite : potrivit adevăru
lni,  su:-,ţinînd că Totul e Unu, increat şi sferic, potrh·it 
părerii c.:lor mulţi, admiţînd două principii susceptibi)c 
< ,·xplicc originea fenomenelor, - focul şi pămîntul, - 
i 1 11t1l ca materie, altul ca pricină şi agent". SIMPL. , P llys . 
��� 27 . . . Xenofan din Colofon, învăţătorul lui Parmeni
d, s [după Teofrast ] .  

S. SI:YIPL., Phys. 28, 4 [Thcophr. ,  Phys. opin. fr. 8 ,  
J 1 .  -!83, 1 1  J .  Leucippos cleatul sau milesianuJ (informaţiile 
ck .;pre el sînt în amîndouă felurile) , măcar că s-a împărt{t
c i t.  din învătătura lui Parmenides, n-a urmat în meta
i iz idt calca a�estuia şi pe a lui Xenofan, ci, pe cit se pare, 
" •. ·ale opusă. Într-adevăr, cîtă vreme cei doi gîndeau d. 
Totnl  v Unu, nemişcat, increat şi mărginit, şi erau de acord 
< 'ă  ndiinţa nu poate fi nici măcar obiect de cercetare, ,�1 
post ula existenţa atomilor, elemente infinite la număr '7i 
î n  vc·snică miscare. ' , 

tl. l liO G .  LABRT. VIII, 55. Teofrast [Phys. op. ,  fr. 3 1 > .  
:l/7 � spune despre el [ e  vorba d e  Empedocles] c ă  ar fi 
1 'oşt emul al lni Parmenides şi imitator al acestuia iu 
compunerile lui poetice ; se ştie, într-adevăr, că şi el şi-a 
< ·xpus în Ycrsuri învăţătura despre natură. 

10. SIMPI,., Phys. 25, 19. Empedocles din Agrigent, car"" 
a trăit nu mult după Anaxagoras, a fost emulul şi apropia
t ul lui Parmenides, şi încă şi mai mult al pythagoreilor1 7 
: din Teofrast, cf. fr. 9].  

1 1. EUSEB. ,  Clzron. : a)  Hieronymos, Empedocles şi Par
> l lenides, filosofi ai naturii, ajung la notorietate [la anul 
dt: la Abraham 1561 : versiunea armeană olimpiada 81, 1 
(456 î.e.n.) ] :  b) în vremea aceea se fac cunoscuţi Democrit 
• lin Abdera, filosof naturalist, apoi filosofii Empedocles din 
Agrigent, Zenon şi Parmenides şi Hippocrates din Cos 
�'Hieronym vers. arm. la anul de la Abraham 1581 (436 
1 . e .n. ) ] .  Cf. CHRONIC. HENZEN [lnscr. Siciliae et ltaliac 
( I C. XI V) 1297, 30 ], între Xerxes şi ră-::boiul peloponcsiac ; 
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anul nu se poate citi : de cînd au trăit filosoful Socrate şi 
Hl:raclit din Efes şi Anaxagoras şi Parmenides şi Zenon, 
a m  . . .  

! 2. STRABON VI, 1 ,  p .  252. După ce coteşti , unneazii 
indată un alt golf cu un oraş căruia foceenii, care 1-au 
întemeiat, îi zic lele, alţii Ele, după numele unui izvor, 
iar contemporanii Elea, de unde sint de fel pythagoricii 
Pa rmenides şi Zenon. Mulţumită lor, şi chiar şi inainte, 
oraşul pare să fi fost binE;.,.CÎrmuit [cf. A 1 ] . PLUTARCH., 
A J�·- Col. 32, p .  1 126 A. (J>armenides şi-a rînduit patria 

n1 legi atît de bune, încît pînă Ia o vreme, în fiece an, 
u·ti'iţenii juran să păstreze legile lui Parmenides:S 

13.  DIOG. LAERT . I, 16.  Alţii [au lăsat dupii e i ]  cîte .!!.., o:�ngt.!!:� .91?�i : Melissos, Parmcnides, Anaxagoras. 
14 .  Sil\1PL. , De caclo 556, 25 . . .  sau pentru că şi(}ielissos 

şi Parmenides şi-an intitulat operele Despre n_aturc� . . . 
To"L '..tŞi, în aceste opere, n-au tratat numai despre lucnui.k.. 
Sl�.J?X�J::t�tmaJ� . d -şi·-·��l!!-�--����glg-�.i_�tti!ă.'' mott\� - pei:i'fr? 
care poate mc1 n�atCşovmt sa le mhtuleze Despre nat ura. 

15 .  PLUTARCH. ,  Quomodo adul. poet. aud. deb. 2, p. 16 C. 
Poemele lui Empedodes şi Parmenides, ori Cartea Ft:ardor 
a lui Nikandros18, ori Poveţele lui Theognis sînt compnncri 
ce î:mprumută de la poezie metrul şi gravitatea, pentrn a 
,--.·ita exprimarea în proză19 [cf. Plut., De Pythiae oracufis 
15 .  402 E ] .  

1 6. PLUT.tRCH., De audiendo 13 ,  p .  4 5  A. Lui Archilochos 
i s-ar putea imputa subiectul, lui Parmenides versificaţia.  
lni  Phokylides vulgaritatea, lui Euripide prolixitatea, lui 
Sofocle inegalitatea . . . [Cf. Xenof. ,  fr. A 25 ] .  

17 .  PROCL., In Tim. I,  345, 12 Diehl. Parmeuides, cu 
toate că obscur din pricina întrebuinţării versului, susţine 
şi d aceleaşi lucruri . . .  
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1 8. PROCL., In Parm. I, p. 665, 17 . . . Parmenides 
l l l � llŞi în poemul lui. Deşi obligat de forma poetichăopt:ată 

. ; 1  întrt:buinţeze metafore, figuri de stil şi "tropi", şi-a 
, J !  . . s totusi un mod de expunere neîmpodobit, simpltT:J;î 
i •Jr: T5ov�aaufmafoarefepasa]e.Tse-Clieaz"d :B s, 25.5.44.45) 
) oricare altul la fel ; aşa că expunerea e mai curînd a 
I I I J(•i compuneri in proză decît a unei poezii. 

19. SL\I l' L . ,  Phys. 36, 25. De vreme ce vom avea prilej ul 
: .. t-1 ascultăm pe Aristotel respingînd doctrinele primilor 
f i losofi, lucru pe care înaintea lui pare să-1 fi făcut Platon 
'.' i .  înaintea amîndorura, Parmenides şi Xenofan, trebuie 
:1 v n t în vedere că, de dragul unor ascultători superficiali, 
�\"'�tia resping ceea c�pare absurd în teoriile înaintaşilor .. 
:;ti ut Iiind că cel" vechi obişnuiau să-şi expun3: învăţătura 
i n  chip enigmatic. 

'2.0. SDIPL., Phys. 146, 29. Dacă@espre fiinţa unică zice 
, . ;J e "asemenea massei J>ine rotunjite a sferei'� (B 8 43) 
1 1 11-i cazul "saiie mirăm :(foiii:la poetică îl face să folosească 
�: î cîte o imagine mitică� E poate vreo deosebire între a 
1 < - exprima astfel sau a vorbi ca Orfeu (fr. 70, 2 Kern) 
d!� . , oul imaculat" ? - MENANDER j mai curînd GENETH
!. IOS ] ,  Rhct. I, 2, 2 {cînt uri) despre natură, ca acele com
! ' l l<;e de Pannenides. Empedocles şi cei din preaj ma lor. 
lh-id. I, 5, 2 (cînt-uri) de felul acesta avem atunci cînd, 
i niUţînd un imn lui Apollon, zicem de d că �5_03-:rel� şi 
\· orbim de natura soarelui ; sau despre Hera, că e aerul, 
�:lll de z�_ţlS că e dogoarea . Asemenea cîntuii ţin de ştiinţa 
1 1 aturii . De--modul acesta-de exprimare se slujesc mai ales 
f1arriu?nides şi Empedocles . . .  Căci Parmenides şi Empe
dudes răstălmăcesc, Platon aminteşte în cîteva cuvinte. 

2 1 .  SDIPL. , Phys. 144, 25. De nu m-aş teme să apar 
1 1 i sălog, bucuros aş reproduce, între aceste însemnări 
versurile nu prea numeroase ale lui Parmenides despre 
Frinţa unică, atît pentru întărirea celor spuse de mine, cît 
-;;i pentru raritatea operei parmenidiene20• 
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!nvăţătura [ cf. fr. A 1 ,  7, 8 ]  

l'HII.O P . ,  I n  Phys. 65, 23 Vit . Se zice c ă  acesta [Aristotd j  
ar fi scris o carte despre doctrina lui Parmenides. 

22. PLUT. ,  Stromat. 5 (EUS. , P.E. I, 8, 5, D. 580) . Par
menides eleatul, tovarăş al lui Xenofan, pe de o parte şi-a 
însuşit învăţăturile acestuia, pe de alta a susţinut şi o 
atitudine contrară. Arată, într-adevăr, că, după adevărata 
fire a lucrurilor, Totul e veşnic �i nemişcat, "Unu, singm 
existent . . . şi iucreat" (B 8, 4) şi că de','enirea ar fi de 
domeniul celor ce par a exista după o falsă credinţă. Exclu
de senzaţiile din domeniul adevăr'..lltti. Pretinde că, d:.tcii 
mai există ceva afară de fiinţă, nu poate fi fiinţă, şi că 
nefiinţa e cu totul inexistentă. În felul acesta aj unge să 
proclame fiinţa ca increată. )tiai spune apoi că pămîntul 
ar fi luat na �ten� pe urma precipitării elementului dens 
[din Theophr., Plzys. opin. ,  ca mai j os, fr. 23, 28 şi urm. ] .  

2�3. HIPPOI, . ,  Ref. I ,  1 1  (D.  564 W. 1 6) .  (1)  Doar i;'Î 
Parmenides afirmă despre Tot că ar fi Unu, veşnic, nenăscut 
şi sferic, fără să se abată de la părerea celor mulţi, potrivit 
căreia focul şi pămîntul sînt principiile a tot ce există, 
-- pămîntul materie, iar focul cauză şi agent . �1ai zicea 
că lumea e sortiH1 pieirii ; n-a 1;1murit însă în ce chip. (2) 
Tot el a spus că Totul e veşnic, iucrcat, sferic şi omogen, 
- lipsit de spaţiu înlăuntru-i, - apoi nemişcat şi mărginit. 

24. ARISTOTEL, }vf ctaph. A, 5, 986 b 18. Parmenides 
pare să fi aj uns la concepţia unităţii potrivit raţiunii21• 
- b 27 . . .  Parmenides pare a vorbi cu o viziune oarecum 
mai limpede a lucrurilor. Într-adevăr, pornind de la ideea 
că - în afara fiinţei - ncfiinţa nn-i nimic, ajunge să 
creadă în chip necesar că fiinţa e una şi altceva nimic . . .  
Constrîns să ţinrt însă seamă de aparenţe şi să admită că 
unitatea există după raţiune , iar pluralitatea după datele 
simţurilor , e adus să. susţină existenţa a două cauze şi a 
două principii, caldut şi recele, - cum s-ar zice focul şi 
pămîntul. Din acestea, caldut îl pune în rîndul fiinţei, pe 
celălalt în rîndul nefiinţei. r, 5, 1010 a 1 .  Aceştia căutau 
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adevărul în privinţa celor existente, dar ca existente 
admiteau numai pe cele sensibile. 

25. ARISTOTEL, De caclo [, 1, 298 b 14.  Dintre ei, unii 
t i1găduiesc cu totul naşterea şi pieirea ; susţin, într-adevăr, 
că, din cîte există, nimic nu se naşte şi nimic nu piere, 
-- ci numai ni se pare, - cum fac adepţii lui :Melissos şi 
ai lui l'armenides, care, şi de vorbesc cu rost în alte privinţe, 
n-o fac, trebuie să credem, ca naturalişti, de vreme ce a 
pretinde că unele fiinţe ar fi nenăscute şi cu totul nemiş
•:ate ţine de o mentalitate alta decît a naturalistului şi 

4- • .., • an�enoara e1. 

De gen. et corr . A, 8, 325 a 13. Pornind de la un fel de 
j ndecat{t ce nn ţine seamă de senzaţie şi o dispreţuieşte, 
cu convingerea că cea care trebuie urmată e raţiunea , 
unii (filosofi) susţin că Totul e Unu, nemişcat şi nemărgi
nit, - pentru că o margine s-ar mărgini cu vidul. În felul 
acesta, şi pentru astfel de consideraţii, s-au exprimat unii 
despre adevăr. Şi, nici vorbă, potrivit desfăşurării raţio
nameutului, lucrurile ar putea părea aşa ; ţinînd însă sea
mă de lucruri, a crede astfel e aproape o nebunie. (Phi
]opon in acest punct, 157, 27 : "mustrf1 pe adepţii lui 
Parmenides pentru că socoteau că nn trebuie ţinut seamă 
cîtuşi de puţin de evidenţa lucrnrilor, ci numai de înlăn
ţuirea argumentelor") . 

26. PI,ATON, Theact. 1 8 1  ..:\.. Iar de ni se va părea că e: 
mai mult adevăr în spusele celor pentru care Totul stă în 
Joc, vom trece de partea lor, părăsind pe cei ce pun în 
mi:-:care pină si lucrurile nemiscate . SEXT. ,  A dv .  matlz. X. 
46.' Pretind că nu există (miş�are) adepţii lui Parmenide� 
)Î ai lui Melissos, pe care Aristotel (într-unul din dialogii 
.�ă( rejcrindu-sc la pasc�jul abia âtat din " Theaitetos" ) îi 
1l'.1lneştc crTotcrLw.-IX; şi &.:p ucrLv..o •J; : crTIXcrL<i>Tot; de la crToccnc:; 
( "oprire în loc") , &.:p ucrbto u; de la faptul că începutul miş
•:ării c: natura (.:pucrL<;;} împotriva căreia s-au ridicat pretin
zînd că nimic nu se mişdt. 

27. ARISTOTEl", Phys. III, 6, 207 a 9. Într-adevăr, aşa 
se defineşte totul : ceva din care nimic nu lipseşte, cum 
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ar fi un om întreg sau o ladă întreagă. Şi anume: atît cînd 
e vorba de obiecte particulare, cît şi în înţelesul absolut a l  
cttYÎntului : acel "tot

"
, bunăoară, în  afară d(:  care n u  

există nimic : căci lucrul din care ceva există de sine-stătă
tor nu-i tot, orice ar fi ac(;st ce va . "Tot", iarăşi, şi " complet" 
";înt ori unul şi acelaşi lucru, ori foarte apropiate ca înţeles. 
Intr-ade,·ăr, nimic nu-i com plet, ce nu-i sfîrşit : i:�r sHrşit 
1nsemnc2..ză margine. Iati:i de ce trebuie să c:·cdeul că 

Parmenides a grăit mai bine decît l\ldissos : pe11tru acest:J. 
aemărginitnl e nna cu totu! . pentrn celălalt totu l e nui rgi
nit, . ,deopotriYă cump7mit faţă ele.: mij loc" (B 8, 44) . 

28. SIMPL . .  Phys. 1 15, 1 1  Dup7t spusa lui .Alexandros, 
raţionamentul lui Parmenides e redat de Teofrast Î-:1 această. 
fonni"'t, în eva dintîi carte a Jstor·ici Naturale [Plzys.  ojJ. 7 ,  
l>.  483 1 :  , . ce-i afară de fiintă (; uefiintă ; nefiinta nu e 
i l i mic ,  fiinţa c clar una" ; iar ' de Eudcm;s : "ce-i �fară de 
J'iinţă e nefiinţă, despre fiinţă se vorbeşte la singular, fiînţa 
<: dar una". Dacă Euclemos a scris lucrul acesta lămurit 
:n ·ncun alt loc, n-aş putea spune ; îa Fizt:că [ir. 1 1  Sp. J 
�crie însă cle:::.pre Pannc:nides cele- ce urmează, din car(· ar  
fi poate c u  putinţă să se scoată ionnula amintiH'J. : "ParnH;
nides nu parc: a fi dovedit că fiinţa e una, - chiar admiţînd 
cu el că despre fiinţă s2 vorbeşte la singular, -- ci numai 
că unic c ceea ce se spune despre fiece lucru sub raport ul 
naturii lui : bunăoară, în caznl oamenilor, O!<llli . Astfel, 
dacă am considera predicatul fiecărui 1 ucru în parte, am 
găsi că una şi aceeaşi c in toate i deea fiinţei, e.şa cum, la 
animale, una şi aceeaşi e idc·ea de animaL Dup[t cum, prin 
nrmare, dacă toate fiinţck ar fi frumoase şi un s-ar g[Lsi 
nimic care să nn fie îrumcJs, s-ar chema că frumoase sînt 
toate, dar nu şi că frumosul c unu, ci multiplu (putînd fi 
frumoasă o culoare, o deprindere sau orice altceva), tot 
astfel despre l ucrurile toate se va putea spune că au fiinţii., 
dar nu una si aceeasi fiintă : dtci nna e apa şi alta e focul. 
Că Parmeni'dcs a �umat tm raţionament nenednic dl' 
crezare şi s-a lăsat amăgit de el , nim eni nu trebuie să se: 
mire, cîtă vreme lucr urile acestea nu erau încă bine lămu
rite (nu se ajunsese să se vorbească de pluralitate, - Platon 
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fiind cel dintîi care a introdus ideea dualităţii, mc1 Ch:
esenţă, nici de accident) : tocmai ceea ce pare să-1 fi indus 
în eroare. Asemenea probleme, ca şi arta raţionament n � �ti, 
au ajuns a fi gîndite teoretic abia după multe afirmfL tii 
şi contrazice:ri : nimeni, într-adevăr, n-ar mai fi ad w i :;  
ceva care, logic, n u  i s-ar fi părut necesar. Cei vechi . iu  
schimb, afirm au fără s ă  şi dovede:a!:că". 

29. Af.T. I, 24, 1 (D. 320) . Parmenide:s şi Melisso:;. -.t:
primau naşte-rea şi pkin:a, întn:dt crcdcae di. tott:! e 

nemişcat. 

30. AMMON. ,  De intC1'pr., p .  133, 16  Busse. În pr: ::ntl 
rînd , aşa c:um ne-a învăţat Timaios [p . 27 Cl şi cum a;·a.t;;l. 
şi Aristotel, vorbind despre divinitate22, iar înaintea h•tu
ror ParmC: nides, - nu numai al l ui Platon [p. 137 _\ J ,  
dar � i  acel a l  propriilor sale versuri, -- n u  există pe:Ht:ru 
zei  tre cut �i ,-iitor, d e  vreme c e  nici 1mul din acestea !H,_re 
fiinţ{t (unul nu mai e, altul nu-i încă ; unul e schim 1_, re 
săvîr�jită, altnl ce va să vie) : ceea ce face că asem u·, , -a 
concepte nu se potrivesc celor ce există cu adevărat s! 
nu admit nici măcar i deea unei schimbări23• 

3 1 .  ALT. I, 7, 26 (D. 303) Parmenides zice că sfera t iv 
mişcată �i mărginită [e divim'tatca] .  

32. AET. I, 25, 3 (D. 321)  Parmenides ş i  Dcmocrit t .  c 
să decurgă totul potrivit necesităţii : accast a e pentw ' : 
şi soartă şi dreptate şi providenţă şi făcătoare a Uni-. .._ r 
sului.  

33. CLE:\f . ,  Protr. 5, 64 (I, 49, 2 St . ) .  Parmenides ele,tttJ 
a introdus ca zei focul şi pămîntul. 

34. PLUT., Adv. Colot. 13, p. 1 1 14 D. Acesta [Parmeni d :::; _) 
nu tăgăduieşte( nici una din cele două naturi [a lucrurilor 
inte1igibile şi a celor părelnice] , ci, dînd fiecăreia ce i se cuvi nt", 
pune inteligibilul în ideea unităţii şi a fiinţei (fiinţă, întntdt 
veşnică şi nepieritoare ; una, din pricina identităţii cu sine 
şi pentrn că nn suferă yariaţii), iar sensibilul în aceea a de ? ·:,r
dinii şi a mişcării. Un criteriu al adevărului acestora se P' '-ite 
vedea în versul : "nezdruncinatul suflet al binerotunj i t  u-
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lni  Adl'văr" [B 1, 29],  care priveşte inteligibilul şi, tot
udată, :;;i , .păr��ilţ gu,ţritorilor, în care nu-i .credi.J:;tţă ade-

• v:trată" (B 1, 3ll) , din--priCina atingerii cu lucruri ce în-:
cc J.rcă tot soiul de schimbări, de su.ferinţi şi de nepotriviri. 
SDfPL. ,  Phys. 39, 10. Raţionamentul acesta îl numeşte 
, .părelnic" şi înşelător, ca unul ce n-ar fi cu totul mincinos, 
ci ;mmai căzut di n domeniul adevărului inteligibil, în acel 
al sensibilului, aparent şi supus părerii. SIMPL. , Phys. 25 . 
15 .  Din cei ce socot că [elementele J ar fi mărgini te la nttmăr, 
unii pomenesc două, ca Parmenides, cînd vorbeşte despr•:: 
pă::�re : focul şi pămîntul sau, mai bine zis, lumina şi în
t1lnericul. 

3.3. ARISTOTUL, De gen. ct corr. B, 3, 330 b 13. Cei ce nu 
s • :  ,fiesc să susţină existenţa a dottă principii, ca'(!>armenides 
J'CL �11 Şi IJălUÎntul, COnsideră elementele intermediare ca 
:-: ·.�î cstecuri ale acestora, cum ar fi a:�rul si apa. - V, 9, 
336 a 3. De vreme ce, aşa cum pretind ei�aldul a�da�n l  
s�d�3?.artă şi recc_le să unească2J, iar din celelalte unu e 
activ şt al.tul pasiv, ajung să afirme că din acestea şi prin 
ac(:stea se nasc şi pier toate celelalte . c re . ,  Acad. II, 37, 1 18 .  
PEu.trn Parmenides, fo�ul determină mişcarea, iar pămîn
tul .�-�reat de el ·\ (d:upă 'l'eofr. , Phys.op. : cf. - A 23] .  

�36. AET. II, 1 ,  2 (D. 327) Parmenides şi Melissos pretind 
d Universul e unul - 4, I l  (D .  332) Xenofan, Parmenide::;. 
?1LiiS'Sossi1stin că Universul e nenăscut, vesnic si neoieritor. .1 - --. • • •  ···--·� • •• ..- - - • • • •• •• .J " .... • 

37. AET. II, 7, 1 (D. 335 ; cf. B 12) .  Parmenides zice 
..:.:.�: ar exista C,9I.Q�ţle25 concentrice . dispuse alternatiy, ':1P.3 
d<: eleme_nt rar, alta d� ___ ţJement des26 ; 'printre ele, altele 
for:nate dintr-nu amestec . .. de ltnniiiă şi întuneric. Ceea 
ce le cuprinde pc toate, în chip de iid,_ e s<;>lij, avînd dede
subt o coroană de foc. Dintre cununile făcute din amestec, 
ct:a mai din mijloc e pentru toate <începutul) şi <cauza)27 
mişcării şi a naşterii : de aceea o şi cheamă "divinitate 
drmuitoare" [cf. B 12, 3] şi "păstrătoare a cheilor" [B 
1 ,  14], Dreptate şi Necesitate [B 8, 30 ; 10,. 6]. Mai spune 
că aerul ar fi o secreţie a pămîntului, emanată din pri
:�iTJa unei apăsări mai puternice decît el, şi că soarele 7i . ' 



A) VIAŢA ŞI !NVĂŢĂTURA 

Calea Laptelui ar fi exhalaţii ale focului [B 1 1 , 2 J .  La rînd ni 
i ,  luna e un amestec al acestor două demente, aerul şi 

; ocur.;-Tiedesiibhil den1Iiii, care ocupă k)cul cel -mai în:::J t, 
,. aşezată regiunea de foc căreia i s-a zis " cer" : sub aceast:1, 
, _eea ce împresoară pămîntul ._ cre., De n-:at. deor. I, l l , 
�8 . . . barem Parmenides, ceva pe de-a-întn.·�nl născoc> : 
:m brîE: de foc asemenea unei cununi (îi şi zice cr't's<pi·r<) 
'.'i un cerc de luniină _ce încinge cerul, caruia ii dă numele ' � ·-· 
. .  zeii"= - (deus) închipuire în care nu se poate Jcscor ri 
!Jiei vreun chip divin, nici v1·eo noim�l. Apoi alte ascnw: , ·.:a 
-.o iudăţenii, ca unul pentru care R}izb.oinl, Dihonia, Dragos� ·a_ 
B 13 ] şi altele de acelaşi soi au ceva comun cu divinita.1 '- �<. 
- - porniri pe care le şterg fie boala, fiC' somnul, Il e uitarc·a, 

; ie vremea. _Observaţii de acelaşi fel ar fi de făcut şi despre 
stele ;  cum însă asemenea critici am mai ridicat în legăt ură. 
:::n alt filosof, le las acum la o parte. 

1 
38. ABT. II, 1 1 , 4 (D. 340) Parmenides, Heraclit, Stratoll 

,; i  Zenon sp_un că cerul ar fi de foc._ 

39. AET. II, 13, 8 (D . 342) Parmenides şi Heraclit sp un 
�ă stelele ar fi Cmasse de) foc condensat. 

40. ANONYM. BYZANT., ed. 1'reu p. 52, 19 [Jsag. in 
1 rat. II, 1 4, p. 3 18, 15 Maass ] .  Dintre stelele :fixe, ce. se 

· nvîrtesc cu tot Universul, unele, cum a spus şi Parmenidc-s 
:J_!ţturalistul,_n-au nume şi nici nu pot fi cunoscute de nr •i. ; 
d:le Ce au nume, pînă la mărimea a ŞaSE:a28, SÎllt Îll ntlntdf 
' le-� _1Tlil'., �după Aratos. 

40 a. A:ET. II, 15, 4 (D. 345) În eter, Parmenides situ<:a
;ă  în primul rînd Luceafărul de dimineaţă (lleoos) ,_  cctrc 
: Jcntru el e tot una cu Luceafărul de seară (Hespero., _) : 
' le urmă soarele, sub care situează stelele, îri- zona de foc 
�?e care o numeşfe cer jB 10,5 ]  - DIOG. LAERT. VIII, r5:  
,�nm spune Parmenides, (Pythagoras) a fost cel dintîi care 
,, susţinut că _Luceafărul de seară şi Luceafărul de dimi-
neaţă sînt unul şi acelaşi ..  [cf. A 1, 23 ] .  

- ·  

41 .  A:ET. II,  20, 8 (D. 349) Parmenides şi Metrodoros 
zic că soarele ar fi de foc. 
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42. AGT. II, 25, 3 (D. 356) Parmenides zice că [lu1ta ar fi� 
ele- foc. - 26,2 (D. 357) Parmenides zice că [luna] e egală 
c u  soarele şi luminată de el29• - 28,5 (D. 358) Thales cel 
dintîi a spus că (luna) e luminată de soare. La fel Pytha
goras şi. Parmenides (cf. B 21) .  

4 � .  Ai:tT. II, 20, 8 a (D. 349) Parmenidcs susţine că soa
rdc şi l una s-ar fi desprins din Calea Laptelui : unul din 
aa<·e:stecul mai rar, care e caldul, cealaltă dintr-un amestec 
mai des, recele. 

43 a .  AET. III, 1 ,  4 (D. 365) D upă Pannenides, amestecul 
desctlui cu ram! ar da o culoare asemenea laptelui. 

44. DIOG. LAGRT. VIII, 48 (Pyfhagoras) a fost şi cel ce 
a dat mai întîi cerului numele de kosmos şi a susţinut că 
r :1 :>.1intul e rotund30 ; după Teofrast [Phys. op. 17 ] , m-=ritul 
ac·�sta ar fi al lui Parmenides ; după Zenon, al lui Hesiod 
[d. fr. A 1 ,  supra, p. 214] . AET. III, 15,7 (D. 380) Par

mc:nides şi D�mocrit spun că pămîntul - depărtat, cum 
c ,  din toate părţile în aceeaşi măsură - rămîne în echili
br ,i . neavînd motiv să se plece într-o parte mai mult decît 
iu ;1.lta ; aceasta e şi pricina pentru care se clatină, dar nu 
;;._· ·1tişcă din loc31• ANATOL . ,  p. 30 Heib. În plus, mai afir
m. l · t  (rythCLgoricii) că în mijlocul celor patru elemente 
s-:n găsi, izolat, un cub de foc, a cărui aşezare centrală 
r•a • .: a o fi cunoscut şi Homer, cînd zice : "atît de departe 
s u i J  Hades, cît e cerul de pămint" [Il. VIII, 16 ] .  În pri
Yi : JtJ. aceasta, de părerea pythagoricilor par să fi fost şi 
ad .·)ţii lui Empedocles şi ai lui Parmenides, şi cei mai 
m:1lţi din înţelepţii vechi, cînd susţin că natura monadică 
ar : i  aşezată în mijloc, ca vatra într-o casă, şi dt-şi păstrea-
7.:1 �ocul mulţumită echilibrului [cf. THEOL. ARITHM., p. 6 
D..: Falca). 

44 a. STRABON I, 94 Poseidonios afirmă că autorul împăr
ţir:i în cinci zone e Parmenides, dar că acesta atribuie 
zon-::i toride o lărgime aproximativ dublă, depăşind amîn
două tropicele în exterior şi spre zonele temperate. Cf. 
ACHILL., Isag. 31 (67, 27 Maass). AET. III, 1 1 , 4(D. 377 a 8) 
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Parmenides cel dintîi a fixat zonele locuite ale pămîntulu i 
sub cele două cercuri ale tropicelor32• 

45. MACROB . ,  Sonm. Scip. I, 14, 20 Parmenides [sp ;!J te 
că sufletul c alâitm:t] din pămînt şi foc. AET. IV, 3, 4 r_l) . 
338) Parmenides şi Hippasos [au susţinut că sufletul c ]  
de foc. - IV, 5,5 (D. 391)  Parmenides [afirmă] că facni
tatea conducătoare îşi are locul în întreg pieptul .  - 1 Y, 
5, 12 (D . 392) Parmenides şi Empedocles şi Democ;-it 
spun că inteligenţa şi sufletul sînt tot una ; după ei, :m 
există animal cu totul iraţional . 

46. THEOPHR . ,  De SC11SU 1 urm. (D. 499) În ce prh·•- .-t.;,, 
senzaţia, multele păreri generale [exprimate asui:nrâ-i J ,;�.: 
reduc la două : unii cred că e produsă de ceva asemănăt•;r, 
alţii de contrariu. Parmcnides, Empedocles şi Platon sint 
pentru similar, adepţii lui Anaxagoras şi H(:raclit pentru 
contrariu . . .  (3) În general vorbind, Parmenides 11-a pr.:--
cizat nimic, afară de faptul că - două fiind el<::mentele -
cunoaşterea e determinată de elementul precumpăni'. oL 
Într-adevăr, [preft'nde el, ] după cum precumpăneşte ca;:.lu1 
sau recele, gîn direa e alta, mai lmnă şi mai curat ă fii !vi. 
cea prilejuită de cald. Şi aceasta însă are nevoie de oar1> 
care măsură : "căci" , zice, " după cum de fiecare dată . . .  " 
[B 16 ] .  Despre simţire şi despre gîndire spune că ar fi 

acelaşi lucru33 ; de aceea şi amintirea şi uitarea ar fi pric> 
nuite tot de cald şi de rece, potrivit felului cum sînt amesL'
cate ; uită însă să precizeze dacă gîndirea e posibilă att:w.:i 
cînd - în amestec - participarea celor două elem(;nte c 
egală, şi ce soi de întocmire e aceasta. Că percepţia i se 
pare posibil ă chiar cu contrariul [caldului] singur, reic·-oc 
limpede din versurile unde susţine că, din lipsa focu ! t: i , 
mortul nu simte lumina, nici căldura, nici sunetele, da:· 
că simte frigul, tăcerea şi celelalte contrarii. Orice fiinţC1. 
indeobste e înzestrată astfel de el cu o facultate conosci
tivă. Pe calea aceasta a afirmaţiei, pare dar a înlătt!r.:l 
Parmenides dificultăţile ivite de pe mma concepţiei L: i .  

46 a .  Ai\T. V, 30, 4 (D. 443 12) Parmenides ��ice câ 
bătrîneţea e pricinuită de scăderea elementului cal d. 
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46 b. TERTUL. , De anima 45 Pentru Empedocles (fr. 
A 85) şi Parmenides somnul e răcire. 

47. AET. IV, 9, 6 (D. 397 b 1) Parmenides, Empedocles, 
Anaxagoras, Democrit, Epicur şi Herakleides susţin că 
�enzaţiile sînt produse de o proporţionare a porilor34, fie
care din obiectele simţite adaptîndu-se întocmai fiecărei 
senzaţii. 

48. AitT. ( ?) IV, 13, 9, 10 {D. 404) Hipparchos afirmă 
eă din fiecare ochi pornesc raze ale căror extremităţi 
- asemenea atingerii unor mîini - vin în contact cu 
corpurile externe şi procură văzului percepţia lor. Unii 
atribuie părerea şi lui Pythagoras, ca unui chezaş al acestor 
in-...-ăţături, şi pe deasupra şi lui Parmenides, care ar fi 
înfk'i.ţişat-o în opera lui poetică. 

49. PHILODEM.,  Rhet. jr. incert. 3, 7 (II, 169 Sudh.) . . . 
njci cu Pannenides şi M:elissos, care spun că Totul e Unu 
)1 că de aceea senzaţiile sînt înşelătoare. AET. IV, 9, 1 (D. 
396, 12) Pythagoras, Empedocles, Xenofan şi Parmenides 
c·' isţin că senzaţiile sînt înşelătoare. 

50. AET. IV, 9, 14 (D. 398) . . . după Parmenides şi 
Empedocles, pofta ar fi pricinuită de lipsa de hrană. 

5 1 .  CEXSOlUN. 4, 7, 8 Empedocles . . .  susţine şi el cam 
tot aşa ceva. Din pămîntul parcă greu, ar fi ieşit la iveală 
mai întîi membrele izolate, care s-ar fi reunit apoi alcătuind 
substanţa omului întreg, amestec de foc şi de apă . . .  
Această părere se î ntîlneşte şi la Parmenides cel din Velia, 
care, cu excepţia cîtorva amănunte, nu se depărtează3" 
de Empedocles. Cf. AET. V, 19, 5. 

52. ARISTOT. , De part. anim. B, 2, 648 a 25 Unii sus
ţin că vieţuitoarele acvatice sînt mai calde decît cele de 
uscat, pretinzînd că propria lor căldură trebuie să compen
seze răceala elementului în care trăiesc, şi tot astfel că 
animalele lipsite de sînge ar fi mai calde decît cele cu sînge, 
şi femelele decît masculii. Parmenides, bunăoară, şi alţii 
cîţiva afirmă că femeile sînt mai calde decît bărbaţii şi 
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că acestei călduri, cum şi faptului că au mai mult sin:;<:, 
s-ar datora menstruaţia ; Empedocles, tocmai pe dos . . .  

53. At:T. V, 7, 2 (D. 419) Parmenîdes dimpotrivă : regiu
nile nordice produc masculi (ca unele înzestrate cu mai muit 
element dens) , regiunile sudice femele, din pricina elemen
tului rar. - 7,4 (D. 420) Anaxagoras şi Parmenides pre
tind că sămînţa din dreapta e zvîrlită în dreapta uterului 
şi cea din stînga în stînga. Dacă se schimbă direcţia ejacu
lării, se naşte parte femeiască. Cf. ARISTOT.,  De gen. anim. 
IV, 1, 763 b 30. CENSORIN. 5, 2 Dascălii de înţelepciune 
nu sînt lămuriţi de unde vine sămînţa. Parmenides o d:1'...ă 
e de părere că se formează în  partea dreaptă, o dată în 
stînga. 

54. AET. V, 1 1 , 2 (D. 422) Parmenides e de părere că 
atunci cînd ovulul se desprinde din partea dreaptă a uteru
lui [copiii seamănă cu] taţii, atunci cînd se desprinde din 
stînga, cu mamele. Dealtminteri e părerea lui Parmenides 
că atunci cînd sămînţa vine din dreapta, copiii sînt ase
menea tatălui, cînd vine din stînga, asemenea mamd. 
- 6,5 Parmenides afirmă că între bărbat si femeie e o 
luptă şi că [pruncul] reproduce trăsăturile c�lui de part2a 
cui e biruinţa. Cf. LACTANT. ,  De opij. 12, 12. Se cn:de ... �ă 
firile amestecate se nasc în acest chip. Cînd se întîmplă 
ca sămînţa bărbătească să cadă Îll partea stîngă a uterubi, 
părerea e că se naşte un bărbat, dar că, din pricină că a 
fost zămislit în partea femeiască, păstrează în firea lui 
ceva de femeie, - mai mult decît se potriveşte felului 
bărbatului : ori o frumuseţe deosebită, ori prea multă al
beaţă, ori debilitate a trupului, ori mădulare gingaşe, ori 
statură joasă, ori glas subţire, ori suflet moleşit, ori mai 
multe trăsături de felul acesta. Tot astfel, dacă sămînţa 
femeiască lunecă în partea dreaptă [a uterului],  se naşte 
o femeie, dar, întrucît se zămisleşte în partea hărăzită 
bărbaţilor, are în ea ceva mai bărbătesc decît se cade 
sexului, sau membre viguroase, sau înălţime prea mare, 
sau culoare închisă, sau faţă păroasă, sau chip urît, sau 
glas puternic, sau suflet cutezător, sau mai multe trăsături 
de acestea [cf. B 18]. 
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B) FRAGliENTE 

Despre natură 

1 . 1 -30 SEXT. VII, 1 1 1  şi unn. Discipolul acestuia 
[al lu-i Xenofan] Parmenides dispreţuia raţionamentul de 
opinie, vreau să spun întemeiat pe reprezentări lipsite de 
temei, şi lua drept criteriu raţionamentul ştiinţific, cu alte 
cm·inte fără greş, tăgăduind în acelaşi timp orice crezare 
şenz::tţiilor. La începutul poemului Despre natură�6 se ex
!H·i;nă în felul următor : "iepele ce mă poartă . . .  

" 
[v. 

1 -- 3D şi fr. B 8, 1 -6].  Urmează parafraza lui Sex!us, p. 
1 12 - 1 14 : "în aceste versuri, Parmenides zice37 că e dus 
de Î·ej;e, adică de pornirile iraţionale ale sufletului şi de 
pofte ( 1 ) ; că înaintează pe calea mult lăudată a zeiţei, revine 
a :;.pune speculaţia întemeiată pe raţionamentul filosofic, 
c<. re raţionament, în chip de divinitate însoţitoare, călău
zr.::�t:e spre ştiinţa universală (2.3) ; că îl conduc copile, 
a dică senzaţiile (5) , dintre care pomeneşte auzul, atunci 
cind vorbeşte de "două . . .  cercuri" (7.8), altfel spus cercu
rile urechilor, prin care acestea primesc sunetele ; numeşte 
ochii copile ale soarelui, care părăsesc lăcaş ztrile Nopţii 
( �l) şi nii.wicsc spre lumină ( 10) ,  pentnt că folosirea lor nu e 
cu putinţă fără lumină. Zice că se îndreaptă spre Dreptatea 
amarnic pedepsitoare, în ale cărei mîini stau chei ce închid 
şi deschid ( 14), cu alte cuvinte raţiunea înzestrată cu în
ţelegerea sigură a lucrurilor. Primittdu-l (22) , aceasta îi 
spune că-1 învaţă două lucruri : unul, sufletul neînfricat 
al adevărului lesne de crezut38 (29) , adică altarul nezdrun
cinat al ştiinţei, altul, părerile muritorilor .  . . (30) , adică 
tot ce se bizuie pe părere, care e nesigură. 28 - 32 
SIMPL.,  De caelo 557, 20 Oamenii aceia admiteau o îndoită 
ipostază : una a ceea ce există cn adevărat, a inteligibilu
l ui, alta a ceea ce devine, a sensibilului, pe care nu se învo
iau s-o numească de-a dreptul "fiinţă", ci "fiinţă aparentă". 
De aceea şi spun că de adevăr nu se poate vorbi decît în 
legătură cu ceea ce există, şi că despre ceea ce devine nu 
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putem ayea decît păreri. Zice, într-adevăr, Parmenides : 
. ,Trebuie să înveţi a cunoaşte . . .  " (v. 28 şi ttrm. ) .  

"Iepelc ce  m ă  poartă39, pînă unde rîvneşte să-mi ajung�t 
sufletul , mă duceau, îu timp ce pe calca m ult lănd aEt 1 n  
tnTt căl�tuzeau zînele11, ce îndrumă pe omul :;;tiutor4� dincolo 
de orice ::1:->ezare omenească43• Pe acolo am fost das, acolo 
mă tîrau c

'
uminţilc iepe (5) înhămate la car, iar copi1ele-mi 

dli'mzea;� drumul. St rinsrt-n b uccele, asia scotea un sunet 
de fluier (de-o parte şi de alta încinsă de apăsarea celor 
don i:i roţi) ori de cîte ori, părăsind lăcaşurile NopţiiH , 
copdde ;;oarclui porneau să mă grăbească ( 1 0) spre lu
miu�t.  în timp ce cu mîinile îşi ridicau Yălurile de pe creştet. 

, · , ,;o!G 15 sînt porţile: ce despart cărruile Nopţii şi ak Zilei46, 
din douJ. I•iî.rţi prinse iutrc praguri de piatră : cît sînt de-nal
t, · ,  uşi m<ui le umplu golul, uşi ale căror chei ce:-nchid şi 
d c  . . >chid� 7 sînt în mîna Dreptăţii amarnic-pedepsitoare48.  
! 1 5) Pe aceasta, vorbind n-i cu cuvinte blajine, copileL· 
.w hotărît-o lesne să tragă în grabit z ăvorul porţilor ; date 
in lături, porţile şi-au dtscat larg golul, făcînd să se roteasc�\ 
in găurill: lor balamal de de hronz, (20) prinse cu 11ituri :;;� 
cuie. Prill � 1oartă, de-a hmgul dnuunlni, copilelc an mînat 
inainte c-arul şi caii. 

Pe min�. zeiţa49 m-a primit nt drag, mi-a luat în mîna-i 
:nÎlJ�t dreaptă şi astid a grăit, vorbindu-mi : "tinere, carL� 
întovărăşit de călăuze nemuritoare (25) aj ungi la casa 
noastră cu iepele ce te poartă, bun venit ! Căci n-a fost 
:w ':eas rău care te-a îndemnat să păşeşti pe calea aceasta 
{departe de cărările obişnuite ale oamenilor) , ci Legea şi 
Dreptatea50• Cuvine-se acum să cunoşti totul, şi sufletul 
neînfricat al bine-rotunjitului51 Adevăr, (30) şi părerile 
muritorilor52, în care nu-i crezare adevărată. Dar şi aceasta 
ai s-o înveţi, cum că părerile trebuiau şi de să fie în chip 
verosimil, de vreme ce străbat totul în tot chipul . . .  "53• 

2 (altădată 4) . PROCL.,  In Tim. I, 345, 18 Diehl (după 
B 1, 30) . . . şi iarăşi : "Haidem, am să-ţi spun etc." şi 
, .Căci nefiinţa etc.".  SIMPL. ,  Phys. 1 16, 25 . . . de vrea 
cineva să asculte aceste propoziţiuni formulate chiar de 
Parmenides, pe cea care proclamă că afară de fiinţă nu-i 
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de.ci.ţ nefiinţă şi nim� - ceea ce e tot una cu a spune că 
�e poatE�- vofoi numai de fiinţă, - o va găsi în nrsude : 
. ,una e etc." (v .  3-8) . 

" . . .  Haidem, am să-ţi spun (dar tn, ascultîndu-mi vorba, 
i� a�inte) care sînt .. sir:_���-9-�- ��r_c�t�:e �e[F?LE 
gt;lcJ.�t!=}: una, care, aflrm,._a �� ... �:te s1 nu-1 c . să nu tle5·1, 
c c:::J�:;. .EC»i ... ingeni]Ce mtovaraşeş e evaru ; ::>) ceaiăl'-
tă, care afirmă că nu e şi că trebuie să nu fie, aceasta, ţi-o 
spun, e o cale ce Jn� p()at�. fi lcîtuŞi de i)Uţinfcet<;;ţţaţ2f5 : 
căci nici de cunoscut n-ai putea cunoaşte ce nu c (pentru �-i posibil), nici să-1 exprimi . . .  " . 

,1_ W(altădată 5) . CLEM., Stromat. VI, 23 (II, 440, 12  St.) 
.\nstofan a spus : "gîndul p()ate .. fac� to_ţ _aţ�t <:}t . faJ!ta" 
[fr. 691 K. ] şi, înainfea·lui, eleatul Parmenides : "căci e 
tot una etc . . . . " PLOTIN, Enn. V, 1, 8 Altădată de părerea 
aceasta a fost şi Parmenides, ca unul ce pJ.mea laolaiU 

}�� � __ gîn,ci.l!lr iar fiipj;a --�.:-2.. .�ni�_E!i!11J� cele se!!§ibil;:.. 
ema ZlCe : {l_căcj "e tot. ti:o.a:_ o o mţelege ca --e. �i�Ca:ta 
114@.c�r c� • .  adffi.ugÎE�u�i giud,.u1, îi. tă.,g!c1ui��tE!:g.r.ţ_c;ţ...J.Uiicci.re 
C()_:[flg_r�ţ� [Se leaga cu'K 2]. . . . ,--,·E - � �._ .\ -?·" . . . c�_.J.�ţ-�1�a .. a . .gll!�L.:ii...a, ţ�. 1/fl:-' } l.  ':(<M.� 

• • -{)altădată 2) . CLEIIL, Stromat. V, 15 (II, 335, 25 St.) 
Dar şi Parmenides în poemul său, referindu-se la speranţă, 
zice : "Priveşte etc." (v. 1 -4) , J?_t;p.tru .că ci1il.e. şp,eJ:ă.. • ..ca.. 
si Sţne . •  crede, .:ve9:": C-t��:gîndul lucm.ril� ioJeligil?iJe şi. vii� 
Într-aaevăr, aşa cum spunem că ex1stă un Drept, spUiie'Irţ 
că există şi .un Frumos, ba vorbim şi de un Adevăr : totuşi 
u-am văzut niciodată cu ochii vreunul din lucrurile acestea, 
ci numai cu mintea. 
'--�.P_:rjvejte cu gînd�l57 cum lucrurile depărtate sînt totuşi 
cu 'adevarat apropiate ; căci ,11Jl . v� �esp_ă_rţi!8 .fU.nţa .de. 
l�_g!ţu_ra-i <;U �iinţa, nici de-ar fi pe de-a-ntregul unprăştiată, 
în tot c:iiipul, cu- rînduială, nici de-ar fi strînsă laolaltă59• 
1� (altădată 3) . PROCL., ln Parm. I, p. 708, 16 [după 
H, 29J 

.,. " . . .  mi-e tot una60, de unde voi începe ; căci acolo m[t 
voi întoarce iarăşi". 

-
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' �  6. SUIPL., Phvs. 1 17, 2 (după B 2) . . . că propoziţiunile 
c• 1ntradictorii ni:t pot fi deopotrivă adevărate; --o ·spune-în 
. Lc�re-verstifi În care IDUstrtJ. pe Cei'ce identifiCă COntrariile . 
l 1 1tr-adevăr, după ce zice : . , căci a fi este . . .  " l v. 1 -31 .  
; , daugă : "şi apoi încă de l a  aceea . . . " L''· -! -9] .  -- 78, ·:, După ce mnstr[L pe cei ce, în categoria iuteligibilului , 
; ··nn l!lolaltă fiinţa şi ncfiinţ3:_: "pentru care a fi şi a nu fi . 
. · tot una" [v . 8 --- 91  şi du1Jă ce-şi abate cititorul de la calea 
. .  trc-si 'Jronune să- cerceteze nefiinta : "dar tu abate-ţi .. ... .t" .. . d 1" cf 7 ') 1 d w ' w ' " [f 8 1 ; !�n· u. � r. , � J ,  a auga : "tnm ramtne . . .  r. , 
;: unu. _ .  

, .Tre.lJ.ttie. şpJls_ şi_ gîndit . că  fiinţa este61 ; căci a fi este 
< �xJsiGil) , dar neantul nu c <posibi1 )62 : toCitiai ceea ce 
)-a�11 pornncit să iei aminte� . De ra ·aceast ă dintîi cale de 
,·crcetan: te îndepărtez, şi apoi încă de la �Sţ�a p.;: c:�re 
· ·����i�s� . r.�urn!Jrii geştiuta.r.i.,..(S). oan_teni ctJ. două capet� : 
· · ; tel m pteptnl lor nepriceperea călăuzeşte mintea rătăc1tă, 
iar ei sînt purtaţi ca nişte surzi şi orbi63, prostiţi , gloată 
r:iră judecată64, în ochii căreia a fi şi a nu fi e tot una . .§i 
nu-i to t una, pentru care în fiece lucru e o cale de întoar-
�- · �:�re' ' t.-� . · 

• • 7.8. '7, 1 -2. PLAT. , Soph. 237 A f:r...Iarele Parmenides . 
· ·opile, pc cînd eram şi noi copii, a susţinut lucrul acesta 
• k  la început şi pînă la sfîrşit, proclamîndu-1 cînd în proz[l 
-;;i cînd în versuri : "nu, asta nu, cu nici un chip"66, zicea 
d, "să fie cele C@!

- nu sînt ; ci tu . . .  " .  ARISTOT., Metaph. 
N ,  2, 1089 a 2 Oamenilor acestora li s-a părut , într-�devăr, 
c <"L toate fiinţele sînt una, fiinţa însăşi, cîtă vreme nu se 
dl'ileagă şi se dă altă soluţie argnmentului1ui Parmenides : 
. , nu, asta nu . . .  ", g�!- cii era n,evoie să, se derp.oustre.? & .�il:. 
n<;fih�ţa ezi�ţă.- - 7, 2 - 7 (altădată 1 ,  33-38) SEXT. VII, 
1 14 [ca urmare la parafraza citată la fr. 1 ]  Spre sfîrşit lă
, I
_
m:eşte că ?.1!-!;���ă . se ţin� _ş�_Cl:!Jl_ă_J!g

;;
sen.�e,W ..... si_g� 

J <iţmne. )�·u curnva , - -Zlfie, "de,pnnderea . . . (v:. 7, 3-7) . 
Ciiin·· rezultă limpede din celţ ispuse, chiar şi el, făcînd din 
1 aţionatrt.�n_tţţl ştiinţific ��riul ade.viirulu.i în _ ce . pri��te 
1 iinţele, _şi-a în turnat rm'tl ea de la examenul senzaţtiloL 

- 8, 1 -52 SIMPL., Phys. 144, 29 [după A 21 ] .  Astfel se 
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exprimă după ce înlătură eefiinţa : ( 145) "mai rămîne . . .  " .  
-8, 1 - 14 SIMPL., Phys. 78,5 ! după B 7,2] . . .  continu;i : 
"mai rămîne . . . in număr mare", după care expune carac
teristicile fiinţei absolute : "fiind nenăscută . . . ". Cele 
spuse despn:: fiinţa absolută dovedesc limpede c::i aceasta 
r' increată : nu provine, într-adevăr, nici dintr-o fiinţă 
(căci altă fiinţă, înaintea ei, n-a fost) , nici din uefiinFL 
(căci nefiinţa nu există) . De ce s-a ivit atunci într-1.m anamit 
moment, şi nu înainte sau după ? - Nu provine insă nici 
din ceva ce pe de o parte există, pe de alta nu L:xistă, c um 
se nasc cele născute, căci ceea ce pe de o parte există, JW 
de alta nu există, nu poate să fi existat înaintea fiinţ.l'i 
absolute, ci s-a ivit după ea . - 3-4 CLEM. ,  S'tromat. V, 
1 13 (II, 402, 8 St.) Despre divinitate, Parm enides scrie 
cam aşa : , .multe . . .  neclintit şi nenăscut". - 38 PLAT.,  
Tlteaet. 180 D . . . alţii iarăşi au pretins tocmai contmrinl, 
precum : " . . . poartă numele" şi alte cîte mai susţin cn 
înversunarc Melissii si Parmenizii ce se opun tuturor ace:s
tora. 

'
- 39 Cf. Meli�sos B 8 . . . dacă există p�mint şi 

apă . . .  şi alte cîte mai zic oamc:nii că sînt adevărate. 
· - 42 Cf. SIMPL.,  Phys. 147, 13 de vreme ce unul c:;te "la 
olaltă totnl'' (5) e şi o "ultimă limită" . - 43-45 PLAT., 
Soph. 244 E . . _ dacă, aşa cum zice Pannenides, .-; între� 
"din toate părţile . . .  ici şi colo", o astfel de fiinţă ;H� mij
loc şi extremităţi .  EUDm.L la SIMPL., Phys. 143, 4 . . .  
încît ceea ce spune el nu se potriveşte nici cerului, cum îşi 
închipuie unii, după spusa lui Eudcmos (fr. 13 Sp.), c u  
gîndul l a  " di n  toate părţile asemenea . . .  " :  căci cerul nu 
e nici indivizibil, nici asemenea unei sfere, ci dintre toate 
sferele materiale cea mai exactă. - 44 ARISTOT . ,  Phys. 
f, 6, 207 a 1 5  . . .  trebuie să credem că Pannenides a grăit 
mai bine decît Melissos. Într-auevăr, unul zice că Totul 
e nesfîrşit, altul că e mărginit, "deopotrivă cumpănit faţă 
de mij loc" . - 50-61 SIMPL. ,  Phys. 38, 28 . . .  sfîrşindu-şi 
expunerea în j urul inteligibilului, Pannenides adaugă urmă
toarele : "cu aceasta pun capăt . . . ". 50-59 SIMPL., Phys. 
30, 13 . . . trecind de la cele inteligibile la cele sensibile, 
sau, cum zice el, de la adevăr la părere, acolo unde spune : 
"cu acestea", Parmenides ia şi el principiile lucrurilor 
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c reate drept elemente, în raport cu opoziţia primordiaL:( 
pe care o numeşte lumină-întuneric, sau foc-pămînt, s<t i t  
des-rar, sau identic-altul, afirmînd î n  continuarea versuri
l or mai înainte reproduse : "au găsit cu cale să numea�d 
două forme . . . ". - 52 SUIPL., Pltys. 147, 28 lnşdătoar< 
numeşte e:1 j)otrivcala cuvintelor despre părerile mu rdorilor .  
S3- 59 SI::\:IPI, . ,  Phys. 179, 3 1  . . . . . . şi acesta, acolo unde 
vorbeşte de părere, "pune ca principii caldul şi recele",  
numindu-le foc şi pămînt (Arist. ,  p. 188 a 20) şi  luminii 
:;i noajJte sau îtttuneric. Căci iată ce zice, după ce a vorbit 
de adevăr (p. 1 80) "an găsit cu cale să numească după 
forme etc . . .  " [Fragmentul întreg trebuie pus în lcgăt-zr.rii. 
, ; u  B 6] .  

7 . . , Căci nicicînd vreo constrîngere nu v a  putea face';7 
să fie lucrurile ce nu sînt ; ci depărtează-ţi cugetul de aceast;:l 
cale de cercetare. Nu lăsa nici ca de-a lungul drumulni 
pomenit deprinderea călită în multe încercări să te silească 
: L  r�curge la ochiul ce nu vede, la urechea plină de vnid 
()fi la limbă68, ci j udecă cu mintea încîlcită pricina de care: 
ţi-am vorbit69. 

8. :\lai rămîne însă să aduc vorba despre calcu ce zice 
cii (fii nţa ) este. De-a lungul ci, sînt semne70 în număr 
•narc cum că, nenăscută fiind, aceasta e şi nepieritoan· ,  
; ntreagă71, neclintită şi  fără capăt72 : (5) nici nu era, uic� 
nu va fi, de vreme ce e acum laolaltă, una şi neîntrcruptă7a. 
Ce obîrsie i-ai p utea găsi ? Ce fel şi de unde ar fi put t : t: 
neşte ? 74 Căci n-am să te las să spui nici să gîndeşti că (s-a. 
p ntut ivi) din nefiinţă : nu se poate, îutr-adcv{u-, spuul' 
uici uîndi că ceea ce nu este (este) . Şi-apoi ce ne\·oie ar fi 
putut-o face (10) - ivită din nimic - să se nască mai 
tîrziu ori mai devreme ? Aşa că trebuie neapărat (să cre
dem) că este întru totul, ori că nu este. Şi iarăşi niciodată 
tăria convingerii nu va încuviinţa că din nefiinţă75 se poate 
naşte altceva decît nefiinţă. Din această pricină , Drepta
tea76 n-a lăsat (Fiinţa) nici să se nască nici să piară, slobo
zind-o din legături, ( 15) ci o ţine bine. Hotărîrea în această 
privinţă stă în alternativa : este sau nu este77• Hotărît e 
însă, cum şi trebuie, că, neputînd fi nici gîndită nici for-

235 



mulată, una din căi să fie lăsată la o part�C: (căci nu <.' 
calea adevărată) şi că cealaltă care zice estc18, e şi cea adt'
vărată. Cum ar putea, într-adevăr, să piară ceva care este, 
cum ar putea să se nască ? (20) Căci, de s-a născut, nu este, 
si nici de· trebuie să fie cîndva în viitor. Astfel nasterea 
�e stinge, iar pieirea e vorbă goală. 

' 

Nici divizibilă nu-i, pentru că e toată la fel : nici unde 
nu se află un mai mult ori un mai puţin în stare să-i împie
dice continuitatea, ci toată e plină de fiinţă. (25) În felnl 
acesta, e în întregime continuă : (în lăuntru-i) fiinţa se 
mărgineşte cu fiinţa79• 

Ci, nemişcată în hotarele unor cumplite legături, stă 
fără început nici sfîrşit, de vreme ce Naşterea şi Moartea 
au fost alungate departe, gonite de convingerea adevăratăso . 
Aceeaşi în aceeaşi stare zăbovind, zace în sine (30) şi astfel, 
neclintită, rămîne locului. Amarnica Nevoie o ţine în strîn
soarea hotarului ce-o înconjoară din toate părţile81, pentru 
că nu-i îngăduit ca fiinţa să fie neisprăvită : astfel se face 
că nu-i lipseşte nimic ; căci de i-ar lipsi ceva, i-ar lipsi 
totul . 

E tot una a gîndi şi gîndul că (ceva) este82 ; (35) doar, 
fără fiinţa în care e exprimat, nu vei găsi niciodată gîn
du183. Căci nimic nu este, nici nu va fi, afară de fiinţă, 
cîtă vreme Soarta a constrîns-o să fie întreagă şi nemişcată. 
Vorbe goale fi-vor dar toate cîte au fost scornite de muri
tori cu gîndul că-s adevărate84 : (40) naşterea şi moartea, 
a fi si a nu fi, schimbarea locului ori a strălucitoarelor 
culori. 

De vreme ce (aşa cum am spus) există un ultim hotar85, 
acesta e împlinit de jur împrejur, asemenea massei unei 
sfere bine rotunjite, în toate părţile ei deopotrivă cumpă
nită faţă de mijloc86• Căci nu-i îngăduit (ca fiinţa) să fie 
ici sau colo cu ceva mai mare (45) sau cu ceva mai mică, 
cîtă vreme nu există nefiinţa, care s-o împiedice să ajungă 
la ceva de aceeaşi natură, iar fiinţa nu-i nici ea într-un loc 
mai multă, într-altul mai puţină, ci peste tot neatinsă : 
ca una care, fiind în aceeaşi măsură în fiece punct, se gă
s7şte în aceeaşi măsură pretutindeni înăuntrul marginilor 
e1. 
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(50) �-\ci întrerup vorba-mi vrednică de crezare şi gîndul 
despre adevăr. De-acum, ascultînd potriYeala înşelătoare 
a cuvintelor mele, învaţă să cunoşti părerile muritorilor87• 
Aceştia au găsit cu cale să numească două forme (dintre 
care, de una nu era nevoie88, - aci stă greşeala lor) ; (55) 
au despărţit aparenţa în aspectele-i opnst: şi i-au dat semne 
de recunoastere osebite între de : de-o narte cereasca YÎl
\'�taie a fo�ului binefăcător, din cale-afa�ă de uşor, identic 
( ' U  �ine in toate părţile lui (nu însă şi cu altul) ; de cealalti:'l, 
·· - de capul său, ceva tocmai dimpotrivă : noaptea întunc
coasă89, deasă şi greoaie la înfăţişare. (60) Această orîn
duire90, întru totul asemenea aparenţei, ţi-o semnalez. 
pentru ca nicicînd să nu te amăgească părerea muritori
lor . . .  " 

9. SUIPL., Phys. 180, 8 [după B 8, 59 ] . . .  iar dup{t 
puţin : " după ce . . .  alta". Dacă însă , .nimic nu ţine de 
nna sau de alta", vrea să spună că amîndouă sînt principii 
)i că sînt contrare. 

"După ce totul a căpătat numele91 dl, lumină şi întuneric, 
:ar aceste denumiri - potrivit puterilor92 fiecăreia - s-au 
•tplicat unui lucru sau altul, totul e deopotrivă plin de 
l umină şi de nevăzută noapte, amîndouă egale de vreme 
c'C nimic nu ţine (exclusiv) de una sau de alta"93• 

10. CLEM., Stromat. V, 138 [II, 419, 12 St. ] . . . odată 
ajuns la adevărata învăţătură (a lui Cristos) , asculte cine 
vrea făgăduielile eleatului Parmenides : . ,cunoaşte-vd . . .  " .  
Cf. PLUT. ,  adv. Colot. 1 1 14 TI . . . Car4.: [Parmenidcs ] 
daborînd o explicatie a lumii si amcstednd - ca ele
mente ·-- lumina şi 'întunericul, face să dcrive din acestea 
şi prin acestea toate cele văzute. Aşijderi spune multe 
despre pămînt, despre cer, despre soare şi despre lună, şi 
lămureşte naşterea oamenilor ; ba, ca vechi cercetător în 
ale naturii, care a compus (în acest domeniu) o scriere 
originală, iar nu o vulgarizare a unor scrieri străine, n-a 
lăsat netratat nici unul din subiectele importante. 

"Cunoaşte-vei natura văzduhului şi toate semnele cîte 
sint în el şi tainicile căi9' ale curatei făclii a mîndrului95 
soare, şi care li-i obîrşia ; afla-vei înrîurirea şi firea rătă-
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citoare a lunii cea cu ochiul rotund ; cunoaste-vei si cerul 
atoatecuprinzător, <le unde s-a ivit şi ce fel '_ cîrn{uindu-1 
- Nevoia 1-a legat, ca să păzească hotarele stelelor . . .  "9G 

1 1 . snrPr,., De caelf) 559, 20 Despre lucrnrile sensibik, 
l)annenidcs zice că începe a spune : 

"în ce fel pămîntul şi soarde şi luna şi văzduhul atoatc 
cuprinzător97 şi Calea J,actee şi depărtatul Olym.p98 şi 
fie:rbintea tărie a stelelor au prins a lua fiinţă", -- dupfL 
care înfăţişează facerea lucrurilor susceptibile el,� w1şterc 
;;;i pieire, pînă la mădularele vieţuitoarelor. 

12_ 1 -3. SIMI'I ... , Phys . 39, 12 (dupâ B 8, 6 1 )  Ceva 
mai departe, după ce vorbeşte din nou d-� cele don2. ck
m(:nte, continuă amintind şi cauza eficic:ntrt în chipul 
nnnător : căci "(cununile) mai înguste . . . ". 2 - 6  Ibid. 

31 , 10 Parmenides a arătat limpede cauza eficientă - nu 
numai a corpurilor supuse naşterii, dar şi a lucrurilor incor
purale, ce determină naşterea - acolo unde spune : "cele 
el: vin după ele . . . " 4 Ibid. 34, 14 cauză eficienti:i uni 
dt şi comună e, pentru el, ;:,ciţa ce stă Î1't mijtoctd a /1;/ 
ce ex-istă şi care e cauza oricărei naşteri. Cf. A 37 . 

. ,Căci (cununile) mai înguste99 umplntu-s-au cu foc 
curat, cele ce vin după ele, cu beznă în care se amestec·, 
şi o parte de foc ; în mijlocul lor stă zeiţa ce totul călăuze�
tel00 : pretutindeni cîrmuieşte cumplita naştere şi împreu
narea mînînd femeia să se împerecheze cn bărbatul şi dimpo
trivă, bărbatul cu femeia". 

13. PLAT . ,  Sympos. 178 B Despre facere, iată ce zic..:: 
Parmenides : "înainte de toţi zeii . . .  " . ARISTOT. ,  iVI etaph. 
A, 4, 984 a 23 S-ar putea crede că cel dintîi care a căutat 
aşa ceva a fost Hesiod101 şi cine va mai fi făcut din iubire 
�au dorinţă începutul celor ce există, cum face Parmenides. 
Intr-adevăr, expunînd facerea Totului, acesta zice : "înaintl.! 
de toţi zeii . . .  " . SIMPL., Phys. 39, 18 [dttpă B 12, 3 ]  . . . 
aceasta e pentru el şi născătoarea zeilor, acolo unde zice : 
"înainte de toţi zeii . . .  " şi cea care mînă sufletele, cînd 
din lumea văzută în cea nevăzută, cînd dimpotrivă 1 02• 

"Înainte de toţi zeii a dat la iveală Iubirea" . 
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14. I>Lu r. ,  A dv. Colot. 15, p. 1116 A Nici cel ce refuză 
iierului înfierbîntat calitatea d� foc, sau lumii pc acea de 
soare, făcînd din ea, cu Pan:11.:nides, 

"o lumină străină, ce luceşte noal'tea, rătăcitoare în j urul 
pămîntu1ui"1 03, nu tăgădnic;:;t•2 folosul ficrnlui ori natura 
Junii . . .  " 

1 5. PLUT., De fac. bn. 16, 6, p. 929 A Din mulţimea 
.atît de mare a corpurilor c<.>reşti, singură (luna) se roteşte 
avind nevoie de o lumină străină, după Pannenides : 

. ,veşnic cătînd spre razd\! soarelui"1 04 

1 5  a. SCHOL. BASII. II 25, cd. Pasquali, Go!f. Nachr. , 
1 910, p. 201,  2 [la pasajul : "dacă-ţi închipui că ceea ce 
;e găseşt� sub pămînt e apă" J Parmenides, în versurile 
! ni ,  zice despre pămînt că e îmildăcinat în apă . . .  

16. ARISTOT., Metaph. [,  5,  1009 b 2 1 .  Cf. A 46 
"Aşa105 cum e alcătuit în fiecare 106 amestecul107 organe

lor mult-înşelătoare (ale simţm·.!br), aşa se înfăţi9ează 
�îndul la oameni : căci, Ia aceştia, ceea ce gîndeşte e - în 
toţi şi în fiecare - acelaşi lucru : alcătuirea organelor ; 
ceea ce trece peste, c chiar gîndirea"108• 

17. GALEN., In Epid. VI, 48 (XVII, �\. 1002 K) Că 
pruncul de sex bărbătesc s-ar zămisli în p artea dreaptă 
a nterului, au spus-o şi alţii , dintre cei mai vechi. Parmeni
des se exprimă astfel : 

"in partea dreaptă băieţii, Îil partea stîngă fetele . . . "1°9. 

18. 1 -6. CAEL. AURELIANUS, M orb. cltron. IV, 9, p .  1 16 
Sichard (Bas.,  1529) . 

În cărţile pe care le-a scris Despre natură, Parmenides 
dce că întîmplarea, care-şi are rolul ei în orice zămislire, 
fac�· să se nască uneori bărbaţi moleşiţi şi afemeiaţi. 
Cum vorba asta o spune într-o poezie greacă, voi reda-o 
şi eu în versuri. Le-am compus, în latineşte, cît am p utut 
mai asemănătoare ca formă, ca să nu încurc spiritul celor 
două limbi : "cînd femeia şi bărbatul . . .  " . Părerea lui e 
dar că sămînţa, pe lîngă substanţa din care e alcătuită, 
are şi anumite impulsuri [cf. ouva[LEt<; în fr. B 9, 2 ] ,  care, 
.dacă se amestecă aşa fd încît să dea pentru fiecare corp 
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un singur i mpuls,  au ca rezultat o voinţă potrivită cu 
sexul ; dimpotrivă, dacă în amestecul de seminţe trupeşti 
impulsurile rămîn despărţite, nott-născuţii sînt impinşi de 
dorinţe spre amîndouă sexele. 

"Cînd femeia şi bărbatul îşi amestecă sămînţa dragostei , 
impulsul care o face să se nască în vine din soiuri de sînge 
diferite, plăsmuieşte, dacă am�:stccul e izbutit, trupuri bine 
dădite. Dacă însă, în sămînţa amestecată, impulsuril-<- se 
războiesc fără să se contopească în amestecata alcătuire 
a trupului, amarnic chinui-vor copilul nou-n�1scut, di n 
vina îndoitei seminţe . . . " . 

1 �). SIMPL. ,  De caclo 558, 8 . . . după ce a expus alcătni.
rca celor sensibile, din non trece mai departe : 

"Astfel dar, potri\'Ît părerii, an luat fiinţă 1ucrurik 
acestea, şi acum sînt şi o dată vor pieri , după ce vor fi 
crescut ; iar oamenii le-au dat nume, c�: să fie sc1n: ficd.
::-uia . . . "lt o. 

F ragmcn.tc În.doicl11icc 

�0. HIPPOL., Ref. Y, 8, p. 97, 2 W. "Puţin h�cru [zice 
un gnostic J sînt misteriile Persephonei snbpămîntene, mis
terii despre care - ca şi despre calea ce duce acolo, care 
t' largă şi întinsă" şi care poartă pe morţi spre Persephona 
- poetul111 zice : 

"sub ea e însă o cărare înfricoşătoare, adîncă, noroioasi.l ; 
aceasta c cea mai bună (din cîte dttc) spre c!:nnbrava 
încîntătoare a mult cinstitei Afrodite . . . " . 

Fragmente neadcviiratc 

2 1 .  Af:;-r. II, 30, 4 (D. 361 b 24) . . . despre înfăţişarea 
lunii, - de ce pare pămîntie, - Parmenides zice că <.' 
din pricină că iu elementul igneu care o înconjoară e ames
tecat şi element întunecos ; motiv pentru care o şi numeşte : · 
(astru) cu lumină înşelătoare . . . [ cf. B 14 ; epitetul e îm
prumutat de la Teofrast ] .  
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22. LEX. SUDA s.v.  iJc; : Âto:v . . . Parmcnides : " mnntor 
de anevoie de convins" [ = Plat.,  Parm. 135 A� .  

23. LEX. SUDA s.v. Insulele Fericitilor :  î n  vechime cita
dela oraşului Theba din Beoţia, după spusa Jui Parmeni
des. 

24. seETONIUS (Miller, ivi il. 4 17) Telchini . . . despre 
aceştia unii zi c că ar fi fii ai mării ; Parmenides, însă, 
că ar fi urmaşii ciinilor lui Acteon, transformaţi de Zeus 
în 0ameni . . . 

25. STOB., Ecl. I, 144, 19 W. Dar acesta era din toate 
pihţile deopotrivă . . . [ = Empedoclcs, fr. 28 Diels] .  



::\OTE 

' D upă Cronert (,.Hermes", XXXVII, 1902, p. 2 12, n. ! ', L>rma ade"· 
''arată a numelui ar fi fost IIapp.Evei�E;. 

2 Colonie ionică pc ţărmni tircnian al It::llici. întemeiată in jmul anuln:' 
S4CJ î.e.n. de foceeni alungaţi diu patrie de înaintarea mezilor. Cf. E. Pai:-;. 
5itoria d' Italia dai tempi piit antich i _'in o a/le gunn puniche, I ;Torino, 18tl4) .· 
j). :303 -309. 

3 După Diels, urmat de Albertdli (p. 89, n. :3), paranteza şi f:r,>.z". 

i mediat unn 1ltoare ar reprezenta o glosă marginală strecur:;tă in text. 

Pretiasa legătură directă dintre Parmcnides şi Anaximanrlr<,s e imp1.1-· 
sibiJă, din motive cronologice, dar o legătură ideală a exist:Jt într� ei .. 
fără îndoială. 

4 d� -i;auxl<XY : otium. l\i. Untersteiuer, · Parnzenide, Torino, 1925, p .  
1 98, traduce : , .screnita". 

" Doctriui'1 !mprumutată, poate, de la pytilagorici, despr.:: care Aristotc; 
ne informează : -roi:; ILev yi� 8o;cd Elv<XL aquxtpoEt8ij� • • •  ij ·(ij (De caelo· 

n. 293 b 33). În ce priveşte afirmaţia lui Diogenes, ,.non si puo 8.S6HÎTL 
che una tale enunciazione sia dovuta per primo a Parmtllidc, - scrie 
un specialist al acestor probleme ; la sua teoria dclle zone, infai.ti. mostw 

che la teoria della sfericita, cbe de quella c presupposta, doveva esserci 
gia saluamente stabilita. Forse in Pan.nenide abbiamo una prima enun
cin.zione cbiara e categorica delia nuova dottrina" (A. :l\1ieli, Le scuole 

io11i.:a, pythagorica d eleata, Firenze, 19 16, p. 428- 429). 

6 Citesc E>< 7t1JI.ou '-?W-:ov "(EVia 6<Xt, cu Ziegler, în loc de ii; fj).[ou� 

lecţiunea manuscriselor. 
1 Citesc Of;lJ';Gi� EV U7toXPXELV, cn Heidcl. Manuscrisele :  IX1hOv a<o �1tcXpXEL •• 
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e Priorit-l' e a lui Parmenide:> e pus;! 1a îndoială de cei mai mulţi istorid 

::ti filosofiei. Alte izvoare antice atribuie această descoperire şeolii pytli�� 
gorice : 'A� ? I. ).� 3(1)poc; Zv ": c;) �z'.)�Z? t:) ��pt e�wv II u O(Xyop���·� �r·,�0� 
· :Ept Tou TO'J :x·).,-1,� eiv:x\ -p�><><po;�·' •� J<:xl �<r:-:�pctv a&;ocv ( Stob .• Ecl. I. 24, 
!). 207 W). 

• Nepot de s•>ră al lni Platon (născut !•1 j urul anului 393 te.n. ) .  uruwş 

- ,} acestuh la conducerea Academiei. _<\5upra activităţii lui, eL Lalll� . 
. De SpeusiP/Jl A cademici scriptis. Tlonn, 1911 .  

10 Cutn a u  grijă s ă  rclcve Dids-Kranz, notiţa <lin Lcxiconul Suda e 

� mnpilată dnpă Diogencs. 
11 ,. Si tratt::�. di nn CfJUiY•:>Co derivato da un notu passo de! Sofista 

�)latonico. I/antichita non con0bbc <li I'nrmenide �che �nna soia opera in 
-..ersi" (Albertelli, p. 92, n .  2) . 

u Imposibiiitate crono!ogic::i . 
13 Din Gerasa, filosof pythagori� de h începutul sec. al II-lea e . n. 

u Dnpă Platon, anul naşteri i lui Parmenides ar cădea între 520 - S l fJ, 

i;.r al lui Z;,noa între 495 -485 L e . IL Sensibila deosebire dintre acesk 

;ndicaţii şi in!ormaţille lui Apollodoro:> a prilejuit o nesfirşită discuţie 

asupra chestiunii de a şti care merit!t mai multă crezare. Cum observ:'t 

j ndicios Ali..ertelli, .,argomenti decisi vi per l' nna e per l'altm tesi man

�ano assolutamente; invece conosciamo bene, da un lata, come spesso 

f ed e ancile il caso nostm) le localizza?.iuni cronologiche di A pollodor" 

poggino sn dati estrinseci e fitti:r.i, e, d:tll'altro !atu, la grande libertil 

::he si prende Platane ne! creare l'ambiente dei snoi dial0ghi. In ogni 
aJ<)do, indipeudentemente della possibilita di un incontro Parmenide-S<>

,_�rate, la t�:ndenza generak & <li credere ;;torica la yenuta di Zenone in 
Atene" (p. 93) . 

1' !llahalr.ma Olarilor, apoi cimitir faimos prin stelele descoperite acolo, 

:�<iupra cărora vezi paginile admirabile ale lui Ch. Maurras : Corps glo

Yieu.'f ou o.nlu de la perfection. în Les vergers sur la mer, Paris. 1 932. 
1 8 ..-ouTCjl Sl: h-:tyev6fLevo.;. E de reţinut circnmspecţia cu care Teofra�� 

se exprimă asupra raporturilor dintre Pitrmenides şi pretinsnl s{LU mae�

tru .  Poate c{t, cum bănuieşte Albertelli, . , non si e lontani dai vero se 

si pensa che egli, sulla questiunc, nou snpeva nulla eli piu di Aristotele, 
·dle si trinc.,rava dietro un tsi dice che P. sia stato suo st'olaro [cioe di 
Seuofane) � . .  (p. 93).  Vezi mai su3, Xenof., fr. A 3 1 .  

17 . ,Se e incerta il moda precisa per cui Empedocles vennc a conoscenza 

d�lle dottrinc pitagoree (che il'altra parte erano note in quel tempo). : 

.-apporti sp!rituali sono evidenti" - scrie Ettore Bignoue, Empedocl,>, 
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Turino, 1 9 1 6, p. 58. Tocmai acestor raporturi le e consacrat 1111 capitol 
d(">��:hil <le important al cărţii lui Augnsto Rostag-11i, It verbo di Pitagora, 
' i ' cJrino, 1924, p. 183 - 247. 

' "  Poet didactic, originar din Colofon, născut spre sfirşitul veacului 
"� III-lea. Poemul pmuenit in test (astrtzi pierdut) trata despre muşcăturile 

fiarelor şi Jeacurile lor. 
1u Cel puţin în ce-l priveşte pe Empedocle�. ]>!utadJ e aci de acord 

•: a Aristotel, e!U'e, în primul capitol al Poetic;'? .  comparind pe autonu. 

Purificărilor cu Homer, găseşte că a cestuia "i s': dă pe drept nuniele 
c�e poet, cîtă vreme primului i s-ar potrivi 1n<ci bine acela de naturalist" 

(1 147 b 18-20) . 
•u ..• Per qu anto ne snppiamo noi - obscnii. aici Albertd i i .  p. 9Î -

!I <lnllo letto il testa di Par:.uenide, oltn· Piatoue, Aristotele e Teofrasto, 

s,>ltanto Prodo e Simplicio e, val la peua di ricordarlo, �a codici chc 

prescntano n�tevoli differenze". 
21 K(I;":Cl 't'O'II i.6yo'> l:....o.; &r.na&cn. .,Unita SE'Condo il logn e l'unita 

cuncettuale, l'unita di essenza, di cio ha la ;;tessa. defini:.:i<:llle "  (Atbe:r

teUi, p. 100, n. 6) . 
•a Referinţa e prol) abil la dialogul llepl <pL),aa o<((<X�. 
2a Ket't'' e11:!vatocv . •  ,Si nega al divina non salu uu processo ' tli.spiegan

h:si nel tempo. ma auche ogni processo ideale, logico, quale ammettono 

il neoplatonismo, il cristianesimo (Trinita) e il \'ko e l'ideaiismo (mo

menti de!la vita dello spirito)" Albertelli (p. lOG, n. 3) . 
94 To IJ.Ev 6Ep!J.I; v  lhot;(phew ..,/; Il� ·� '-'XF�" a·;v,".�:f.vot\. Faptul că Alber

telli traduce : ,.e proprio del caldo di comporre e del freddo di scom
porre" nu se f:xplică decît printr-o nebăgare de seamă. 

25 a'rtt;>cbcn : tradus dnc.l prin .,sfere" (Tannery, Zeller, Pit·itf<;;r), cînd 
prin "zone" (Berger), cind prin .,inele" (Dîels), cind prin ,.roţi" (Burnet). 

1n atîta varietate de opinii interpretarea cea mai prudenti'• mi se pare 
eca mai apropiată de wţelesnl iniţial al cuvintului : "coroan;:i, cunună." . 

2" 'ri)v IJ.ev ht 't'OU ă:p<XLOU, 'r1)v a� �Y. 't'OU "UY.IIoG. Reinb ardt, p. 10 pro

pune s:i se citească : <-;-ij'J �!v i% 71)0 nu .ttvoU, --:- -f;v 8! �>< "":oii ��-x.t.oii, x1l 
-:-:-i Ar.v > -rl)v f.J.ev Ei! -=oU ăptx:LOU, '='�" 8:t ei( -roU r. u x.voiJ. 

17 < tipx:fJv > ,  ""' ><ocl < ett,.(«v > ,  conjectw:i ale lui Diels. 
os Ex't'ou fl.oytOo t.i;. ,. Settima grandezza" la A.lbertelli, p. l l  i ,  este o 

scăpare din vedere. 
=• Aceeaşi descoperire este atribuită şi altor filosofi : vezi Ana::riman· 

dros, fr. A ) ,  Anaximenes, fr. A 16, Anaxagoras. fr. A 42 (8J. 
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. 30 L"<? "':"'['� Al). : Feluritele interpretări ale cuvîntului sîut ;tstrînse ,!:� 
luare-aminte de Albertelli, p. 1 12, n.J1,  şi ele merg uc la semisfnic 

· Patin) şi gekrllmmt (Frauk), pînă la convex (l\IonO.olfo) şi sferic (Zeller, 
"J�erger) . Tot atît de spinoasă e şi cllestiunea de a şti cui îi revine meritul 
,]!····a fi susţinut pentru întlia oară sfericitate a pămîntului, atribuit de 
Teofrast lui ParmeniO.es, dar de cele mai multe izvoare antice lui Pyth�� 
�,oras sau elevilor săi. .. Comunqne sia, - observă în această otdi�e ·d� 
idei Aldo Mieii, - vediamo che tutta una parte di -pit�g�ricl ... ��sti�n�· 
:Icnnamente questa teoria, mentre, e ,per lungo tempo ancora, la teori; 
ionica della terra piatta continua a ruantenere il favore in una Iare:;; 
· ·orrente di scienziati dell' oriente-greco. Fra questi noVTcmo ramentat" 
.\na�sagora e Democdto. che pure ebhe f��na .. di gr��d.�"·g�"';;ir;u�;, .(p:""l 03\.' 
Cf. şi R. }Iondolfo, La prima affermazione della sfericita delia terra, .,Ren

·1iconti delle Sessioni r1ella R. Accaucmia rleUe Scienze dell' Istitut;_ 
di Bologn a" - Classe di scienze morali. serie IV, voi. I, 1937. 

3l .. Gia Talete aveva-emessa la teoria che la terra galleggiante sn1l'ac
' l na, si nm0 veva sn di essa comme un bastimentn, ma questa spiegazione 
uon era sufficiente per spiegare i terremoti locali. Auas�imene invece 
Yiporta il ienomeno alia siccita ed alle inondazioni. Qneste cagionan<> 
nd terreno spacchi e \' !toti cl1e, detenninando cadnte di term, cagionan•J 
; terremoti. Secondo alcuue delle fonti rimasteci e I'aria che entrandn 
•1r:lle cavita determina le .. cadute. Dna cteiic cagioni principali rlegli 
'fJacclli, dei vuoti, e delle cadute deve pero riconoscersi ncll'invecchb.

'nento rlella terra" (A. :Mieii, p. 59). 
•• .. Sehr mit Vorsicht aufzunelunen sind die Nachrichten liber die 

/,nnenlehre des Parmenides, weil sie aus Posidonius stammen und ma� 
.Jem Posidonius, wo er ii.ber die Ursptiinge der Dogmen berichtet, gar 
: : lcht genug auf die Finger seh�;n kaun . . .  Bewohnbarkeit der Erde und 
!(intei[ung des Himmels waren urspriinglich Fragen. die sich gar nichts 

.. ugingen. Eine Erdzonenlehre, etwas eincm Platon noch gănzlich Fremdes, 

'"ge;;net zuerst bei Eudoxos, . . .  :tber die Beziehnng � den Himmelskrei
�"n ist auch hier nocb. nieht vollzogen und die Lehre selbst erscheint 
. ;]" etwas Xeues, als Gedanke der ăgyptischen Priester. Und auch fiir 
\ ri.stoteles ist die Gleichung zwischen Erd7.onen und Hirnruelskreisen noch 

:. ,•inesweg� als etwas Selbstverstănd!iches gegeben . . .  " (Reinhardt, p. 
! ·17. ' n. 1 ) .  Altfel A. Rehm, Exakte Wissenschaften. în Gerke-Nordea. 
· · mlcitung i.d. Altwiss., V. Heft (Leipzig, 1933), p. 12. 
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33 ,.Solo con la dottrina socn;tic<t ,!el concc-tto il pensieD antica riusc , 

n snperare decisar;.:H!nte il sensismo. Tnttavi.:; bisogna tener ;.�resente cllc 
!o sforzo di distaccare sene«> e r<�gkue carntterizza tutti i pc·m:<tQri preso . . 
::rntici dei qmtli noi abbiamo (�:trdchc informazione dettagliata, per :,, 

mcno 11ella s:w. L:mub piu clemt·Hlr,r·� cbe cioe bisogna co:!trollure i daE 
ele! senso. Ernc!ito e . . . sn qlieSt<t :ine;t ·, m  ancllo fondame1:tale el 'an t i�" 

pitagoreis:tno dove"·a scntire <.:s.i.genze i . .;rsc �1�eora piU. p;.;tenti. In o�u: 
easo C propri'> Par:,.ncnide c l 'clcnti::;:no iu genere che scav�1. tlll abis..c;o tr�\ 
�·agione (logo) e senso ,� sotto gne,tu. luec ha goduto eli . dtissima consi
derazione prcss<"> la filosofia dciia j_nimn meta clcl secolo sc<:r.;,J, cornpresf.i 

g!i oppositori deU'idealismo ; pere• ;, indnbit;:to che egli noG scppe t:asft·

rire in espliciti termini di gnoseologic;, qucll' itutitesi che p: • ,-e;gli e�a t:o> : 
chi:lrrl in tertniui r.li u.Kt�Hsic(� ' '  . ... \..�bc.;rLei'ii, p. 1 14� n. j ' ·  

• •  , .Chc cosn siano, !Joi, detti ptd - scrie l u  această privinF• Covntti 
- non e certo . Prohabilmcnte i P"ri •.lella \'i�ta sono i nervi ottid (bruit : 
rli canali) facili a osservar1>i anchc allora ; i pori dell'nil it.o e odorat. l .  
le cavitb. clell'orecchio c tiei naso, chc s i  Cl'ctleva giungessero fino a l  ccrn't .. 
In. Solo per analogia ;;i sarehbc pnrlato mH:he dei pori delia ::.ugua' '  (L·; 
filosofia nella i"ffagJl<t Grecia e in Sicilia, , .Annali Univ. 'l'oscana", XXIIL 

1 90 1 ,  p. 39) . 
"" Text coutpt. Citesc ab F1r..pedoclc ( non> dissentiente cn Diels. 

36 Cum s-a rdevnt, int:·c nlţii de t-ntersteiner, p. 23� - :.:3.'i, fără si'i. 
fie cn totul sigur (o scrie între agă ,1c mărtt:rii antice ni-l trc.n�mit felurit\ 
'.itlul poemului parmenidian are toate ş::u.sdc să fie antentie. lle�l <j>UGe<ol( .. 

e dealtminteri denumirea dată. într-o epocă mai nouă, tuturor operelor 

vechilor filosofi greci : �<X y<X? �io� �<:Aat&•, cbtav-ra: nept 9C.<1e<ol� kr:q•e
ypcx:-t-ro:r., "=a �feA(crcrou, -rcX. llCii='(.Le:v( Ocu,  ":'" 'Et.t:-:e3oxA€ooc;, ' ... \ i,;qJ.::r.Î.w''oc; -re: 
xal ropyLo u xal IT,:>o8(xo u xat �8� 6:A AWI :Y.�&.��<�V (Galen., De f'lem.. SN'-.. 
l-lipp. r. 9 (I, 487 K) . 

37 . ,,Ver uer Philosoph gewesen ist, (kr so stark unter dem Einurud: 

des Platonischen Gleichnisses -;om V\"agenlenker stand. dass ihm uic 

r.pokalyptische \Vagenfaltrt (ks l':trmtonides als Bild der Seclenkrăfk 
erschciuen konnte, mag ein andermal cntschieuen werden ; ,,;c ich glauhe. 

war es Posiuonius ; aber cs geniigt. dass es nicht Sextus selber w ar "  

(Reinhardt, p . 33) . 

38 'AA7J 0d·r,s <u7tt,·Hilo� :<�peftl:� ·��o?. Fr. original (v. ::!9) poarti;, .. 

euxux ).toc;, . ,al aJcvărului bine rotunjit". 
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"" "Dic,;er T.\ingnng ist m ajcstătisch, - scrie Hegel despre versurile 
c·e nnneazil, - zrigt nns die Manier der Zeit und im C :mzen cim' 
v•:.:rgi'irhc.·, heftige Secle, �e!che mit rlem \\'esen ringt, es zu fassen t:ncl 
"' ' 'zu�prech�.:u" (G,:sch. der Philosophie, I, p. 271). 

S-01 <�oscntat şi continuă să se rliscntc eu aprindere daci:'c drumul rlcscr i�: 
" '' Pccnn(:l!idcs; trebuie înţeles ca o călătorie în accepţia m aterinlti ;t  
! <·n::,'nalui ( G iihcrt., Kmnz, Pfeiffer, Capelle), sau dacă c vorba nui 
· ·uriutl •1c un p:1rrurs simbolic, cnm ar fi calea de la întuneric la lmniJJ:i., 

ik· 1a ig�tora liţit ja cunoaştere . . Această din unuă interpretare. întrcvăz:!Ll 

• >· Dicl'' · a fo,;t f:icu tii plauzibilă <le studiile pittrtmzătoare ale lui II. Fr:in 
ln. l ,  j '<'l!tr;l care , . cler \Ycg oder1,clie Fahrt . . .  i�t dcr Gang nes P"' .. 
:mmidei,;r.hen Dl'nken&" şi orice încercare de a-i da n alti:'t explicaţi(: '·' 
, .. ,,rtită unui eŞ(!C l amentabil ( Par11:enidesstudien, .,Nachr. v.d. Gesells�h 

d . Wiss. :m Glitting(:n". Phil.-hist. Klns:;e, 1930. p. 154 şi urm. Cf. şi 
n. De<:'kc•r, 1Jas Bild des Weges u. verwandt,• Vorstellungen im frllhgriechi

.•cJ,,m De1<!.'eu, Berlin, 1937, după al cărui mod de a vedea ., calea" parm•:

!;ic:liauă ar fi (p. 1 43) : "die L6snng der Weltfrage und zugleich eine unend-

1kh wcitc Reisc dnrch die \Velt, die sic ganz durchmisst, die dcn \Vdt

i/.-(r,� angiht" ) .  

Tot aşa de deJ:b!ctntrL e ş i  problema cyentualelor:·motive sau iufluen\c 
religioase iclcntificabile în prooemiu. După o vreme îu care, rînd pe rî:d, 

s-a susţinnt cind inrîurirea orfică (Kern, Rathmann), cînd aceea a reii1;i
ilc.r orientale (Piciffer), tendinţa generală e astăzi de a sublinia caractcrnl 

raţionnlist al atitudinii gînditorului. Timid iniţiată de Dies, această nnt:.-. 
orientare şi-a găsit o categorică formulare în pagina îu care, analizii i<l. 
S(-mnifkaţia .,învelişulu i  mitologic" al versurilor discutate, Rcinlwr. l l  
�crie : . ,Die nngehenre Kluft, die zwischen diesem Jenseits uud (�c·m 
Diesseits lag, liess sich nur mit detn ·cnterschiede zwischen Gott 1:ml 
i\Iensdt vergleichen. War clas, was es zu verneiuen gitlt, nichts wcuigcr 
:tls die gcsamte Welt des Menschen, so war es zum mindesten kein 
ilberfliissiger und kein schlechter Einfall, das Verdammungsnrteil einN' 
GOttin in den Munrl zu legen. So betrachtet erscheint clie Fnrm •kr 
t )ffenbarung als die natiirliche Hiille und Haut fiir diese raclikalste allcr 
Philosophien ; sie sehmeigt sich leicht unu ungezwungeu alleu ihren Tei
l<·n an Hn<l nirgcnds zeigt sich ein Missverhăltnis odcr eiu \Vid erspruch'' 

lp. G7). Cum b ine observă, pe de altă parte, Albcrtelli : .,occorre uon 
d imcnticare chc, dato e nun concesso che nel proemio corupaiano espre:,

si•oni e immagini ricondncibili ad una particolarc ionna cii religio�ib 
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esse perdono necessaria.mente ogni significato propriarucnte religioso non 
s�lo in quanto sono proiettate sullo sfondo di una dottrina dell'essere che 

con esse e in contrasta irreducibile, ma anche in quanto servono a ritrarn: 
un'esperienza, anziche mistico-religiosa, razionale" (p. 121 ) .  De unde 
încheierea, fericit exprimată de acelaşi comentator : "si dovra •lire clH· 
in Parmenide un afflato religioso c'e, ma che esso, anziehe dcnunziare 
una religiosita particolare, positiva, esprimc sernplicemcnte, attraYerso 

Je immagini e i termini propri delia religiosita corrente, quel generico 
�cntimento di unione c fnsione intima con l'assoluto che cnra.ttcrizza ogni 

opera alta e cosciente dell'uomo" (p. 122) . 
t O o 8o•J 7:0AUq>ljfLOV. După H. Frii.nkel : , .der \Veg des Lie!les mit >'Îeler 

klingender Rede" (p. 1 56) . K. Riezler. Parmcnides, Frankfurt a. Main, 
1 934, traduce : . . zu i!en kundereichen \Veg". 

u Diels citea 8�[fLov<:�; ; 8tx![Love� e conjectnra lui '\Vilaruowitz, accep
tată de Kronz. 

42 d 86Tcx q>i;,-:�. Cf. Jaeger, Paideia, p. 240. 

'" ;r;uv-:' &�-:"fj lecţiunca îndoielnică. În sprijinul ei, C.. l�owra ( Thr. 
Procmium of Parmenides, "Class. Philology", XXXII, 1 9:n. p. 1 09) 

citează fr:tgmentul orfic : "H'Ate: llti?, 8t2t ;r;ocv-:' oc�T'IJ v[cr�ctt (47, 3 Kem) . 

•• 8wfLOC':'ct Nu:.c':'o�. Dicis-Kr�..uz trimit la Hcsiod. Thecg. 744 unn. 
46 Cf. Hesiod, Theog. 748 urm. ; cf. 81 1 -812 *i E 748. 

46 . ,La port a dei scntieri della N otte et del Gionw uon pno significarc 
oltro che la porta che divide i scntieri, perche, per mgioui evidenti d"'l 
contesta i sentieri non possono essere ne ambeduc al di qaa ne amhr.dne 

al di Ia delia porta." (Albertelli, p. 123, u. 1 4) .  

47 ă.[Lo��o,)� : interpretarea adoptată de mine e a lui Bnmdis. Krauz tra

duce : .. die wechselnden Schliissel". 

48 tl.lx1J ;:o'Aur.otvo�. Comentatorii răspund felurit la intrcbarc�a dac:\ 

Dreptatea aici pomenită trebuie socotită una cu tl.lx1J din fr. 8, 1 8  şi eu 
'Av<iyx'l) şi M oi:ptx din acelaşi fragment (v. 34 - 4 1 ) .  Amintind aceste opinii, 

a căror amănunţită examinare ne-ar duce prea departi!, Albertelli notează 
judicios că , .un motivo di verita non e da rifintare a nessuna di quest� 

g-iustificazioni, ma farse � piu semplice immaginare, che in Parmenidc 
il trapasso dall' <Xv<iyx'lj nel senso di norma e legge nell' ci.vocyx'l) in sen>o 
Iogico-metafisico non sia ancora psicologicamente un sa1do posses�o e 
che di conseguenza il termine seguiti a trascinare cnn se quelle espressioni 
c eoncetti ( 8i><"l), ft OÎ:ptx) coi quali (nella vecchia accessione) andava abitua.l

mente unito e che invece (nel suo nuovo significato) doveva risolntnmcnte 
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respingere da s�. Con cio la obc11 7to ).u 7totvo� del proemio non ha bisogn<J 

di part lcolare giustificazione dato il luogo che occupa e la funzione cite 
ha. Tcncndo presente l'atteggiamento generale del proemio, tanto piu 
vicino che non la restante parte dell'opera alle intuizioni tradizionali, 

c chc l'ormenirle immagina di cssere iniziato a qualcosa che e al di sopra 

•lelle po:.;sibilita umane e abnorme e che richiede tlll particolare atteggia
onc·ntu morale, non puo destare eccessiva meraviglia chc la o!x1J assWllil, 

<:<>tne dice il Diels, il carattere meno filosofica c pili immaginoso di sac,•r
d-.�.ess:c t!el tc•mpio della luce" (p. 124). 

•• lJrc p:atcu, ;!<.! care a fost vorba îu nota precedentă. 

"" f;t[H; -:-& 8ix 1J  -:-:;. Cf. Jaeger, Paideia, p. J.15 şi, în general, \". Hhren

l.�rg, Dic Rcchtsidec: im friihcn Gr·itchentmn, I,cipzi.g, 1 92 1 .  
'" Cf. Ari:;tot., J1etaph. Â (j, 1 0 1 6  b 1 6 : f, -:- o u  z•hi. o u  jlXAtcr-:ct !Lh: 

-;t,-; "f?ct[lflC�V, �7t C:},>J x:d 'l'lA&t6:; eo<H�. 
;.:: \'. :S:euofan� fr. B 34, mai sus, p. 199. 
" cD.J..' Zf17t1j:; x?:l -:-ctu•ct [Lct Of,cr&at, w� -:i 8ox.vuv-:ct XP 'ii" &ox.ltJ.<»:; d\l:t•. 

l�v� ;:-o:�r;-0.; -:rci.v-;a: its:pWVTo:. 

Poate <::ele mai obscure şi mai ane>oie de redat din versurile păstrate 
ale poemului, in orice caz cele ce au făcut si't curgă mai multă cemeal(t. 

') trccl,rc in revistr1 a diferitelor illterpretări fiind imposibilă, din lip!<:t 

tie spaţiu, mă mulţumesc să precizez. că versiunea mea unnează. în �nh
s�anţă pe a lui Kranz (.,doch wirst du trotzdem auch dieses kennen lernen 

nnd zwar so, wie das ihnen Scheinende auf eine probehafte, wahrschein

liche \Veise sein miisste, indem es alles ganz und gar durchdringt") , 
l',1re e şi aceea a lui calogero : .. ma tuttavia tu imparcrai anche questo, 

comt' avrebbero dovuto essere secondo verosimiglianza tutti gli appareuti 

a�petti dell'opinione, che dappertutto si estendono" (p. 3 1 ) .  Altfel All.>er
telli, care înţelege : . . Parmenide, nella sezione dedicata alla 86!;ct, ha voluto 

deline'lrt= quella che. ammesso il punto di vîsta dualistico, . . .  che e 
propria dell'opinione comune legata all'apparenza sensibile, doveva cssere 
logicamente e cocrentemente la spiegazione dcll'universo. Tutto questo 

perche fosse cldara agli ascoltatori nel suo errore fondamentale e nella 

sna fisionomia piu precisa e coerente l' illusione eterna ed cternan1.ente 

rioorgente dei mortali" (p. 1 27) şi traduce : .. ma tuttavia anche questo 

apprendenti, corue le apparenze bisognava giudicasse che fossero ehi in 

tutti i sensi tutto indaghi". Dintre celelalte interpretări ce-mi stau la 

indeil.IÎnă, amintesc cu titlu de curiozitate pe a lui Riezler : .,aber uennoch 
:>ollst Du auch das erfahre::n, wie das nur nach dem Anschein Gesetze 
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C\Ioncde cu efigia lui Heraclit. În timpul I mperiului Roman au fost bătute 
Îll Asia C\Iică monc<le cu efigia lui  Heraclit . .  -\ceea al cărei re\·ers este 
rcpro<lus mai sus a fost l>ittnti"t ln Efes snb impăratul ;\ntoninus Pius 
( 138- 1 61 ). Între cm·intc·lc Herakleitos Efesion este înfăţişat 1111 Heracl it 
care poartă. în mîna sting�"\ o măl'iut'tl noduroasă. Pc faţa moucrlei se 
ciksc l'UYintelc Antoninos Kaisar şi este îniilţişat capul împăratului cu 
coroană de tauri. 

Se mai nmosc monedc cu digia lui Heraclit bătute sub unu i"ttorii 
împăraţi rom ani : Gda, asodat la gnyernarc al lni C aracalla (21 1 2 1 2) ; 
l\Iaximinns (235 - 238) ; C\Iarcus I nlius Philippns (244- 249) - duuă nume
de ; Lieiuins Egnatins Call iem1s (260- 268) - <1onă monede. 

l'e toate ac<:ste nHmed(', Heraclit apare cam în accJ,l�i fel, purtînd 
llHkiuca noduroasă. Ce reprezintă oare aceasta ? Drept explicaţie, Dicls 
emite diferite ipoteze : ar fi poate un simbol al . , forţei izbitoare a cuYîntu
lui si\n" ,  sau, eventual , un semn iconografie. pentru rec1arc<l funcţiei de 
basilen din Efes . ÎmpotrinL ultimc·i ipotet-c intervine însă faptul că 
Heraclit refuzase fu ncţia <le ba�ilcu, ce i st! cnycnea de drept. 

Pleei1H1 de la aeea�trl reprezentare, G. Lippold, ,l!itt. d. Atlz. Inst. 
36 ( 1 9 1 1 ) ,  153 a crezut că recunoaşte într-o statuie de marnmrit găsită 
la Gortyna (păstrati"t la muzeul din C an<1ia) o copie a statuii din Efes. 

(După Hermann l.liels, J/, ·ral!f,•ilvs ·co n  J;phestts, llcrlin, 1 90 1 ,  Wcid
rn annsche Bnehhall(]]ung). 
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" Dintotdeauna s-a văzut in ultimele două. versuri o aluzie polemică 
la fizica ionică. l\Iai anevoie e df! precizat la cine anume se va fi gîndit 
Parmenides, dintre Pythagoras, Anaximenes şi Heraclit, rînd pe rînd puşi 
în cauză de comentatorii J:Uoderni. Chiarldacă nu rezolvă dificultatea, 
mi se pare că are dreptate Albertelli, atunci ciud propune ca interpretare 
gem,rală a pasajului : "con processi di rarefazione e condensazione la 
fisica ionica intende spiegare il nascere•: e perire e il passaggio da uno 
stato ali 'altro. Ora, si pno immaginare.Iogni sorta di disgregazione e 
ricompostzlOne, ma non mai si riuscira a far si che l'essere ·non sia, 
cioe (insistendo sul!'immagine dell'unione e disunione) a disunirlo dall'esse
re" (p. 134, n. 6) .  

6 0  � uvbv 8f ;.tol �a·:w : "ein Gemeinsam-Zusammenhangeuden ist es mir" 
(Kmnz) ; "das Sein ist mir ein gemeinschaftrich zugehOriges" (Riezler). 
Tot atît de puţin convingătoare şi traducerile italiene : "connessione per
fetta, dovnnque eominci e per me" (Untersteiner) ; , . per me ha un valore 
duplice, il mio punto di partenza, qualunque esso sia" (::\-I. Cardini, Gli 
Elcati, Lanciano, 1 9 3 1 ,  p. 9 1 ) .  

81 XPlJ -::o ),eyz.<·• -::� ••adv -::'�ov ă�J.iL�vl%•. : , .nOtig ist z u  sagen und zn 
'1enken, dass mtr das Seiende ist" ( Kranz) . Altfel Albertelli : .,bisogna 
che il dire e il pen�are sia l'essere", - cu desluşirea : "nel dire e �el 
pensare figura necessariamente l'essere" (p. 136i . 

"2 (Ll)ol:v o'o•h �a-;-tv. Cum reiese din traducere, pentru mine (de acord 
cu Kranz, Calo�ero, Praechter, Cornford) f1.1J o€v = ,;, 11� o•J. Uşor diferit, 
.Albertclli : .. mentre uulla non e". 

03 ><(<)<pol O(.LW� ':' 'Jc;>),o( Te (cf. fr. R 7, .ţ :  'I'>(Li·• iiaxo:tov 0!1(-Lct ><ctl 

·};x:f;eaal%v tixou·�v) . , . Non e escluso . . .  che l'acCU$a di assurdita anche 
rispetto aUa conoscenza sensibile contegna proprio una speciale punta 
polemica contro i n·m rari riferim�nti di l�raclito al va!ore dei sensi. 
in ('Ui le asserzioni circa la loro gemrchia son pure ricouoscimenti delia 
!oro vaii uita sostanziale" (Calogero, p. 39, n. 1 ) . 

.-.• &><ptTct <p�;\.1%: "unentschiedene Ha11fen" (Kranz, după Prănkel) ; 
"gt·nte senza cdterio" (Calogero). 

G5 oic; -rO 7teA.�t'J -;s: x:xL oUY. E:!vl%� ";'��-=-O�J VE:v6[.Lt1'1'L":x� f iC'l'j 't'a:1�rrOv, 7tă.vT(a)V 

3� :-rctALvTp07tO� ea-;-t ><l;\.s:u6o�. 

Reluind o opinie exprimată altădată de Diels. dar combătută de 
Rcinhardt, Calogero propune să se 'Vadă in "muritorii" batjocoriţi de 
Parmenides ,.quei particolari teorizzatori, che dicono che l'essere e 
ndl<, stesso tempo iuentico e diyerso dai uon es..'lere, c dte per ogni co:;a 

251 



DIONIS M. PIPPJDI 

c 'e una via che torna � all'indietro, cioe una negazione corrispondentc e 
coessenziale alia suaJ affermazione. E questiJ; non possono essere che i 
seguaci di Eraclito : si rammentl, per l 'identită. e l'alterita dell'essere c del 
non essere, l'ei!J.sV -re: xcd ollx d!J.tvJdel frammento 49 a, e per la Tto:'A[v

-rpo,-ro' :;cHe:u eo, insieme la 63o� livc.>Jxli-rw !J.Iat xlll rtU'i'1J del fram.mento 

60 e la 1tdlr.pono'� cipj.l.ov!1) 6xwcr:o:e:p -r�ov : xiXt [io.op7j� del frammento 
5 1 " (p. 37). 

" -rou-r' o li Bll(.L 'ii manuscrisele, corectat de cei ma( mulţi critici in -roiYrG 
BrtiJ.?i Calogero citeşte "":ouTo 8a7i� (p. 20, n. 2), iar Jackson, ., Journ. 
of Philology", XXI, p. 1 74, -rotiTo 8rt(.L' f.. 

17 'rOU'rO 31XiJ. jij ; Y. nota precedentă. 

08 Vezi fr. B 6, ruai sus, p. 233. 

•• . .  Gia in questa prima posizione del suo problema la 36!;oc si pre
senta come una ovia di ricerca t, dalla qualc conviene trattenere il pensie
ro, non facendosi dominare da quell'abitudine all 'espericnza del molte
plice, che si manifesta uel libero uso dei: sensi, vi sta e udito e <iella 
lingua, e attenendosi invece a• una discriminazione r:JZionale : con che � 
gia determinata alia perfezione, per quantoi in nuce, ogni aspetto de] 
mondo delia 86!;�:�, che e il campo de1la consueta esperienza del molte

plice e del differente, tutto costituito di datti del senso e otganizzato 

nella distinzione dei non1i del!e cose, (che:si opponc a quel xp!vrt' ).6y�. 
che non patrA essere differente dalla xp[cr,� tra l'e e il non e, altrove 
ricordata come essenziale per determinare i veri attributi ddl'ente e insie
me per distinguere la via delia veritA da quella dell'errore" (Calogcro, 
p. 32). 

70 a-f)IJ.atTIX. Cf. Melissos fr. B 8 şi nota 48, mai departe, p. 303. 

71 ou>.o!J.&).e<;, lecţiune păstrat\1 de Plut., adv. Colo/. 1 1 14 C. Diels 
citea IJ.O uvoytve�. cu Simplklus, urmat de cei mai mulţi comentatori. 

72 ciT.!Ata-rov. Kranz inţelege : .,obl7e: Ziei" ; ruezler : .. nicht erst Zll 
beenden". 

73 . .  L'ouiU ltO"::' f,\1 ou 8'lcrTIXt, end YUV ECJTIY 6j.LOU 7tctV, - scrie despre 
acest vers Calogero, - e, si, dimostrato, in quel che segue, con l'esclusione 
dell'ipotesi che 1 'ente possa essersi comunque generato ; ma a sua voita. 
questa esclusione non si basa su altro che sull' 'lU 'T'rlTov ou8� V01')'t'OY 

lCJTtv 4nw� oux itCJ"r' (\·. 8 - 9) e pin nettamente, poco pin oltre, suJla 
ben nota ,..prat; tra l'lanv e l'oux la-rtv {v. 15 sgg.) E uei versi che subito 
seguono (Ttc";i� .S'&:v tr.t!-r� r.t>.o1 orb !6"J ; nwt; 8'li•J :-.s yhotTo ; EE y�p 
l·rzvr', o 6 x  la7t, o u ll '  ,r :r<>"<t fJt).),., �atcrOoot) vienc in luce anche piit im-
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mediatamente la genesi logica-verbale delia stessa esclusione specifica 
-de! passato e rlel futuro dal modo di essere di quel che e :  l'�yz\l't"o e 
il fLti.. Ât' �ae:cr61X' sono infatti da escludere in quanlo equivarrebbero 

senz'altro a un ot.x fcr't'L. E che questo sia il vero punto di partenza 

-dell' asserzione parmenidea, risulta del resta chiaro anche dai fatto che 
la stessa conclusione definitiva, che immediatamente segue ('t'w; y�vtcr\� 
;tEv &rrecr�ECJ't'IXL xiXl &rrucr't'ot; g>.e:Opot;} solo nella sua prim a parte pub di
:-ettamente riferirsi all'esclusioue ontologica della gcnesi : che nclla sua 

.seconda parte (quclla de!l'g>.e6p ot;} essa non ha aleuna giustificazione 
diretta in quell'argomentazione ontologica, e non patra quindi basarsi 

chc sulla pura v.p�cr\t; logica" (p. 61,  n. 1) . Şi mai departe : . ,nell'uno e 
llell 'altro caso, comunque, appar chiaro come in Parmenido! la dimo
.strazione dell'assolutezza temporale dell'ente si basi non tanto sull'es
dusione ontologka !lel nascere e del perirc quanto sull'esclusione logica 
•li ogni passato c di ogni futuro dal presente dell' «e & . . .  " (p. 62) . Ci. 

tutu'ji, intr-un sens diferit, argumentele lui Albertelli, p. 1 43, n. l i  şi 

inclleierea : . ,Per me il fatto che si c costretti ad ammettere che in 

Parmenide compare anche il motiva della immortalita sta ad indi
<!:rre non oscilla7.ionc e iucerteua ncl pensatorc. ma che in genere si � 
{]ctto male da parte di tutti gli storici quando si e parlato di extratem

poralitn. L'extratemporalita presuppone il coucctto del teinpo come mi

.sura del movimento, il concetto uella idealita del tempo, cioe qualcosa 

dl(· poteva affacciarsi soltanto con Platone". 

7-l n ii  m� Oe:v <:1.-j.;-I)Oev ; îu acest punct, Diels presupunea o lacunrt, pe 
care încerca sit o contpletezc : ( oU-r� e;x -roU &6-.r;o; &y�'rt' O:·r &A A o y·i� ă.v 

-:-:piv e11v). 
'" tx fL� Mvro;. Diels-Kram:. Albertelli preferă h: -roii i6v't"o�. .,din 

fiinţă", cu Karsteu. precizînd : .,non credo affatto che si tratti qui delia 

dimostrazione de!l'impossibilita delia nascita dall'cssere, ma bensi della 
dimostrazione dcll'impossibilita de! perire, che e richicsta dalla conclusione 
esposta nei vv. 1 7  �gg. e chc in,·ece, secondo i critici, mauchercbbe nel 
tcsto" (p. 1 44, u. l h) . 

76 ll.Lx7j, vezi fr. B 1 ,  n. 48 şi Heracl., fr. B 94. 
77 ij 8f: >:?tcr,� -:-:e:pl 't'ou-:w" !v 't' t;>i>' ·ecn-L•r '1) ouY. �o-:w. . . Xon 

potrebb'esservi piii esplicitamente manifestata la genesi logico-ver
bale- de! tutto, - scrie despre aceste versuri Celogero, credincios tmul 

punct de vedere exprimat şi in alte tcJ..-te de mine rcprodnsc._ E. in quel 
che segue, si espoue appunto il risultato di talc ><ploL<; (che si realizza 
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secondo la logica &·J:iy:.�'lj) nella parificazione dei due termini di quel 
binomio :llle due vie del vero e del falso : !'ultima delia quali va abbando
nata come impensabile e cinnominabile �. nel senso che si e detto" (p. 34. 
D. 2). 

78 Citesc : -r·�v 8'CJG'Tt n�ÂtL xa:l ETlj':Uf.tOY Elva:L cu Ca!ogero (p. 34. n. 2); 
in loc de C:.on nthtv (Kranz) sau a:Gn n-tĂtLY (Diels, Albertelli) . 

1• iov ycip t6v-:c: r.t).<il;t�. ,.Quest'ultima frase - relevă Calogcro -
corrispon�e ad unguem all' tov -rou)6v-:o<: l!xca6c:u (din fr. B; 4, 2) : ed ecco 
che si chiariscono perfettamente l'a1rt6v-ra: e il n«pt6vra:- (din acelaşi frag-. 
ment), che indicano appunto la condizione delle cose cdistanti tra loro t 
o evicine tra loro &, quali si presentavano le prime a coloro che la face
�;�no ax.Eilvtra6oct e auvtG"Toca6occ: e le altre a Pannenide" (p. 22, n. 1 ) .  

so După Frănkel, Albertelli aminteşte aci lucreţianul : quod tamen. a 
vera longe ratio11e repulsutn est (De rer. nat., I, i80). 

81 'Av<iyx7J n-dptr-ro� lv 8taf.Loi:ac:v extc:. Amintind numeroasele pasaje ale 
poemului parmenidian unde se intîlneşte motivul acesta al unei Necesităţi 
care se confundă cu Legea (cf., intre altele, fr. 1 0, 5 şi 8, 27). Caloger() 
scrie : .,Intollerante attitudine !egislatrlce la quale . . . e il motivo capi
tale dello spirito parmenideo. Il cui essere e insieme cosi radicataruente 
un dover essere, che si  pub ben dire che !o stesso gran problema ari..stote
lico delia JllodalitA abbia in esso le piu remote e inconsapevoli origini. Par
nJenide e appnnto il fondatore del logo antico, in qnanto prinlo pone 
come reale una legge, senza pensare che questa possa distinguersi dai rea
ie : iu quanto per primo impone al reale una norma dilvalidita assol<u
tamcnte intrinseca, che e quella delia sua pura pensabilita, independente 
e contrastante con quella della sua presentabilita nell'intnizione. Cosi 
il suo ente e perche dev'essere e perche non puo essere che cosi, 
esistenza del necessario e necessitA dell'esistente, o, meglio, indifferem:iata. 
unit-a ontologica. dell'esistenza e della necessita :  dove la necessita e pre

supposto dell'esistenza, pur illudendosi di esserne il semplice attributo" 
(p. 54). 

11 Tllllhov o'ta"<\ •Jodv 'tt xocl oGvt><Ev lo-rL v67JJ.L«. Vers anevoios, inter

t�tetat • în cele mai felurite chipuri : de la .,Denken und des Gedankes 
Ziel ist ein und dasselbe" (Diels ; modificat de Kranz în : .,dasselbe ist 

Denken und der Gedanke, dass IST ist"), pînă la : . ,dasselbe ist das 
•Erkennen • und das, tuzn dessentwillen Erkenntnis ist" (Riezler) . Cum 

s-a relevat, cu dreptate, pricină principală de greşeli a fost şi continuă 

să fie semnificaţia lui c-�v<:.<<v, înţeles de cele mai multe ori ca T6 o �  
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tvEl'..ll<. ln ce mă priveşte, socot că cilvextv are aci valoarea de 6·n ca de 

fiecare dată cînd e construit cu vet·ba senlicndi. Pe linia aceasta, Hcidel 

traduce : .,thinking nnd the thought that the object of thought exists, 
are one and the same" (p. 722) ; iar Frănkel : .,dasselbe ist Erkennen 
und Erkennen des Ist". In sfîrşit Calogero, a cărui justificare a traducerii 

mi se pare luminoasă ("pensare una cosa e ldentico a pensare che c.ssa 

:-ia, ad affermare l'essere dicendo che e, nel pensiero che pensa tcome 
qualmente essa e '· 11 YC'IJfi.C'L di una cosa equivale affatto al v6'1)fi.C'L o�vtxl:v 
ian questn stessa cosa, perche senza tale affermazione dell ' eaT!v non 

si reallzzerebb� neanche qucl v6w.cx") : .,la stessa cosa e il pensarc e il 
pensiero che e" (p. 1 1 ) . 

•• c.u y<ip &vtu '1'oil l:l,vrct;, iv <l> 7tEcpot'1'LO'f1.t'llov lO'"I'Iv, / tupi)acL� -::b ·;oeiv. 
Cei mai mulţi interpreţi acceptă versiunea lui Diels, uşor modificată 

de Kranz : .,denn nicht ohne das Seiende, in dem es als Ausgesprochenes 

ist, kannst du das Dcnkcn antrf'ffen". Traducerea mea, inspirată de Calo

gero, ţine seamă de consideraţiile invăţatului italian : "La connessione 

del pl'nsiero con l 'cs�cre risnita clal fatto che esso non puo attuarsi senza 
prendt:r corpo in un' affermazione, di cui il Yerbo essere e costltutivo 

essenziale, perche e la forma comune cd universale di ogni possibile 
qualificazionc o prcdicato , che non puo esser pcnsata se non con quella, 

menire qudla puo vice-versa esser pensata di per se e senza alcun'altra 
aggiunta. La vera realUl. sara quindi quella di questo puro essere. in 

cui il pensiero universalmcnte si esprime, a prescindere da ogni altra 
sua dcterminazicne ; c siccome Parmenide , non e ne propriameute un 
metafisico ne propriamente uno gnoseologo, non avendo ancora alcuna 

consapevolezza di una simile dis1.inzione, ma e bensi nello stcs;;o atto 

o a voita entrambe le co�e. cosi s'intende come questo cssere. scoperto 
c-ome unh·ersale ndla forma yerbale de! giudizio, sia da lui senz'altro 
ricono:"ciuto coxne la ste�sa asfoluta real ta del vero . . . " (p. i) . Altfel 
Alllertclli, care, respiugind acest fel de a vedea şi înţelegînd ile h <l> 

7I E <;' C17Laf.Lhc.v €a."(v, ca l:v '1'0uTt� 11 rr. l:. (p. 1 46, n. 32), traduce : "perche 
senza l'essere, in do d!C: (: detto, non troverai il pensare ". 

•• -::ci-r.' llv<.;tcx loTac, <laaa (3p<>Tol xcxd6t'lno. "C'e in Parmenide 

notează Albcrtclli, p. 1 4i, n. 34 - una antitesi assai netta tra cp<X.,oa�
'i'F'i':;ELV e "''Ofi.OÎ �:Lv. li primo termine indica qucll'espressione chc coincide 
col pcnsiero (veritâ) e con l 'essere, il secondo sta a slgnificare il linguag
ţio �he gli uomini foggiano per indicare le cose del mondo sensibile 

oggdto di opinione . Siamo, con tale distinzione, al primo ctuno uel 
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manda ellenico di quella dottrina delia canvenzionalita del linguaggio . . .  
che sara piu tardi sastenuta da Democrito e dalla Sofistica". 

86 r;dpot� m�!LotToll. ,.Il piu interessante - serie Calogero, p. 24-25 -
e come in tale delimitazione fspaziale si antologizzi e materializzi qael 
che non C, In origine se non una pura esigenza ideale, e cioe quell 'assoluta 

neces�ita logica, quel xpe:6lv, che unico determina la natura dell'ente \'ero, 
e che nell 'intnizione parmenidea si mitizza con tante in�istenza nelle 
figure <lella Âlxl), dell' 'Av±yxl), delia 0e!LL�, della �Ioipa:: le inallentabili 
r;e8a:t delia âExl) del v. 14 sono gli stessi 11ey.± >.wv r;e(pnot 8eafl.w'J de! v. 
26. e qnesti a loro voita coincidano . . . coi r;dp<no� 8eaf1.o[ che la potente 
'Av:iyxl) tien serrati tutti intorno all'ente, e che fan si che per esso sia 
0tfLt� il non essere ăn:>.. eu·: .. l'JTOV (v. 3 1 - 33) : dove ormai e minimn il 

passo perche si presentino rigorosamentc come limiti spaziali (v. 42 c 50), 

ne! r;dpot' ;;ulL.nov dell'ente -re-ro:>..sa!Lbo\1 e (lei r.:dpn-x che !o cletcnnin,\no 

uniformemente come sfera". 
86 f!.oaa66n Lao7totAS<; r;<ivT]l: .. von der Mitte her gleichgewichtig" (Kranz) . 

Iar C:llogero : .. pari in ogni parte a tener fronte dai centro".· .. E'.! ecco 

che anche questa famosa forma sferica dell'ente pannenideo. - glos�ază 
acest savant, - che, piu aucora del con�ctto del «pieno •. e sempre .>tata 
uno drd cavalli di battaglia �dei sostenitori :de! snn carat tere natnrali3tico 
e materialistico di contro ai difensori delia sua 1ntttra es9en!.ialtn::-nte 
logica e ideale, si chiarisce �come ta. le : che �da i u �ieme )orto e raginne 
agli uni e agli altri condliando la loro unilatera\ita. in q1.1anto n •n e 
che ii risultato di una ontologizzazione le nuterializzazione dell' icleale 

e del logica" (p. 25). Şi mai departe : " l 'ente non c tanto un essere ·sfera, 
qnanto un infinito ampliarsi �nella foruu omogen�atnente f init:l della 

sfera : se meglio si vuole, non tanto :c una dah sfera, quanto partcci?a 
di quell'idea delia sfera, per cui esn e forma d�finita anche (pnudo 

la si pen.�i cotne figura che eternam�nte sl accresce !risp�tto al SUQ ct!ntro ; 
dove il fatto che nulla possa interven ire ad ostacolarc e quindi a differen

ziare in qttalche punto questo suo infinito 'avanzare implica insieme che 
nulla pure ci possa essere che la fermi e determini in una data p.JSi?.ione 
e dimensione" (p. 27) .  P<!ntru alte interpretări, vechi şi moderne. v. :'1..\her
telli, p. 148, n. 38. 

87 36!;<:�� �pO'\'e:lot<;. .. eLa via di ricerca • dalla 'luale Parmeuide •lice 
che anzitutto bisogna ctener lont:l.u<> il pensicro � non e gia 1' ,\qsurda 
affennazione che l'essere non esista bew;i, sostanziahncnte, l 'a>serzio

ne che in certa rispetto non e quel che in certe• rl�petto � c eh� in certo 
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rispetto c quel che in certo rispettn non e, e cioc quella stessa legge 
logica delia preulcazione particol are delle cose, che i! appunto ta forma 

�nlis delia 86�ot" (Calogero, p. 36) . Şi în alt loc : "secondo le stesse parole 

di Parmenidl'. l'errore delia ll6t;a: vista ancora nell'antico aspetto delia 
su a posizione da parte� U.t·i �mortali • pub configurarsi come localizzato 
esclusivamente in quc·sta giustapposizione dell 'elemento negativo, in aggiun

ta a quello positivo che sotto talc ri�petto appare commune al vero 

e al verosimile" (p. 43). 
•• -:wv !Lltx•J ou XP<WV trr••·' : "von denen m an freilich eine nicht anset

:en .<:olite" (Kranz). "Che le ·due forme siano in fondo essere e non 

!$Sere - observă Albertdli - i! in<luhitato. Perb bisogna osservare che 
questt• i! appunto il gran,le�merito di Parmenide, rli aver visto che degli 

opposti, che il pensiero cmnnne consider ava- ugualmente reali (infatti la 
tenebra era concepita come qnalcosa di positivo, e cost il freddo ecc.), 

uno solo in realta c tdC', mentre J 'altro e sempl icemcnto il suo negativo. 
In altre parole, la riduzione di tutte le opposizioni all'opposizione fonda

mentale essere-non es�l're e precisamente la scoperta e il punto d'arrivo 

dell:l. filosofia parnJ<·nidea · · (p. 1 49 .  n. -t7).  
8 9  & lla -ij-cle l a "  Il&·,� . . .  lumină", singura dat>i cind npnre in  acest lnţeles 

Intr-un text grec. 
•o !hcbcc.q.L<,c; . . . Tlie Pdipositinn ur\ickt aus, - scrie despre ace.�t ter

men Kranz, -- tbss dic-se Ordnnng bis in." einzelne geht, ltier [']so t'Welt

einrichtung- •, aher ni<:-ht nls Zustanrl sondem anch als Entstehung" 
( .. Sitzber. d. Jkrl. Akad . ", 1 9 1 G .  p. 1 1 7 1 ) .  l'JLY.�� lltaxoal'-o� ar fi, după 

Wilamowitz . . . cine \\'eltnrclnung rlic ganz scheinbar ist" ( . .  Hermes", 
XXXIV, 1 899, p. 204), dtă vreme, in trauucerca lul Riezler, versul 
unde cele rlon:"t cuvinte apar sună : . . diese \Veltordnung nnd ihre Entfal-
tung klim1e kh dir in <kr Scheinlwftigkcil: ihre� \Vesens" (p. 31) . Pen

tru înca1lrarea id1�ii in �istemul parmcnidian, cf. Cnlogero, p. 42 : .. La 

comp!essa natura cldln e6 1;a parmcni<lca . .  · e palesc anche in quelle piu 
speeifkht:: tkierminazioui che essa assume quando, ontologizzata;,i e valo
rizzatasi proprimnentc nell'aspetto dell' totxw� 8tcixo"fLo�. si costitnisce 
comc moth'o ermenentico e genctico del reale empirico : dove il caratte· 
l'isth:o e appnnto nel fntto chC' essft, mentre dall'angolo visnale delia 
sua n a tura mt•ranwnte negatiYa risp<:tto alia «Yerit1 u dovrebbe a rigore 
diffen·nziarsi il pilt possibilc da qu<'sta, in.  qnanto invecc finisce col porsi 
comt· vera e propria U.ottrina yerosimilc cl1'l rC'ale fa pero intorno a n1otivi 
che son strettamentc connessi con quelli delia •veriti u e nt:: rapprt'sentano 
anzi una sorta di ahbnssaincnto ne!la sfera dell'imperfetto" .  
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n b�of1.<ia8ou. Vezi fr. B 8, n. 84, mai sus, p. 236. 
ta ll uv<ifJ.tLc;, , .Krăften" (lUam:) ; "atitudini' '  (Albertelli) . 
03 fa<o�� lifl.<po-rcpwv, e.-cd o61ltdp <t> fi.ETot fi.'YJ ilev. Ultimele dourt versuri 

prezint>:\ dificultăţi ,.quasi insuperabili" (aprecierea e a lui Albert<'lli) 

şi, in fapt. au fost înţelese în �chipul cel mai fel urit : ,.so ist alles 7.ugleich 

mit Licht n. unsichtbarer'lNacht erfiillt, dic beidc einander gleich sind. 

denn keinsJhat an den andem Teil" (Reinhardt, p. 3 1 .  11. 1 )  : , . ist alles 
zugleich voll von Licht u. unsichtbarer Nacht, die �beide cinan<Jer gleich 

măchtig sind, weil ohne An,;pruch u. Recht de.; cinent an dem anderen" 
(Rie7.1cr, p. 37) ; , .so ist alles voll zugleich n>.u Licht u. unsichtbarcr 

Nacht, die beide gleich(gewichtig) ; denn nichts ist m1>glich, was unter 
keinem von beiden steht" (Kranz) ; , . a!les ist erfUltqvon Licht u. Nacht' 

gemeinsam, beiden ��:leich (wertig)-en. Denn keinen von beiden gellort 

nichts an" (Prănkel. p. 1 76) . Pl!ntru sensul general al fragmentului, cf. 
Calogero, p. 43, n. 1 : "come tutte le cose sono di momc � (e cioe dat 

punto <li vista delia ll6�ot, qui gia. tanto ontologica quanto verbale) luce 

e notte, cosi tqueste denominazioni. nelle loro sing•)le p.)ssibiliU. (e doe 
negli ulteriori aspetti fisici che possono assumere) valgono per qnesto e 
per qnello & (cioe per ogni cosa particolare) ". 

94 fpy' <illll)\ot. Sens obscur . . ,Se ă.llll)AO; significa davvcro •che n:nde 

invisibile •. qui non si potra alludere se non all'oi>�r.1 dd sole in quanb::> 
renue invisibili le stelle col suo apparirc : 1na pno anche darsi che l ':i di 
tH3'1)AO� non -'lia privativo ma intensiva e -cuc quindi bnto in qttesto caso 
in quello de! ;:\ip non si parii se non delia fort� \'isihilita. luminosita 
de! sole e dcl fuoco. Pili probabile ancora c pcro ch<� :HS·r,).o; nnn ahbia 
senso ntth·v ma passivo e significhi semplkemeute Gtt•Jn visto, invisibile, 

ignoto n ' '  (Calogero, p. 52, 11. 2) . 

•• Citesc e6� uy.:o,, cu Calogero, p. 52, n. 2. 
•• , . Una fuga di versi ciascuno dei qual i pr..,cipita ud seguenle c:Jme 

In un'ansi:i di risalita verso 1� origini, i principi, le ipzot(, e in cui la virtu 
evocativa delle immagini e tutta nel tnistero clte tlietro di esse si ceh e 
ch�C doYra essere spiegato : dove il tnirabile non c piu in qttel cllc e conos
ciuto, bensî in quel che dev'esser conosciuto" (C'atogero,  p. 53) . 

01 ot1 5T,p � uv6,. Albertelli (p. 152) trimite b. Empedocles, fr. 38. -t :  
rx.lei)p o9!yywv nept KUKAO'/ &rro:v�ot . • •  

"8 C:i.'Jf.Ll't'O� �axat-ro, ; vezi nota următoare. 
88 al crt"tlv6-reprx.L. Cf. fr. A 37, supra, p. 224. După Diels (ln aparatul 

euiţiei p. 242), Universul parmenidian ar fi avut următoarea strnctură : 
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"�ach A 37 gibt cs im Kosmos zwei verschiedene Arten von crncpi�otL: 

A) aus den ungemischten Elementen Feuer und Erde gebildete ; B) aus 

den gemischten gebildete. Von der ersten Art (A) gibt es je zwei wt-ltere 

und engere (cr.EL-.6TEpotL) 1 .  Peripheriekrii.nze : a) ll>.u!Llto.; lcrx.ot-ro<;, festes 
nrmament, also aus Erde, weiterer Ring ; b) .Atherfeil.er (ot!6i;p ;uv6.;) , 

wgerer Ring. 2. Erdkrănze : a) Erdrinde, weiterer Ring ; b) Erdinneres, 
vulkani�chcs Feuer, engerer Ring, Kern. Zwischen Zentrum und Peripherie 
k:reist die zweite Art (B) von R.ingen gemischter Natur. Das sind die 
G<:!stimkrii.nze, oeren Elen1ente Erde und Feuer nicht reinlich gesondert 
nebeneinantler, sondern vermischt durcheinander liegen. Solche dunklen 
Ringe, ans denen[hicr und da das f'euer herausblitzt, sind die Milchstra.s-

se, S01me, Mond nnd die Planeten. Die 8oti!L(i)V in der Mitte der \Velt
ringc Jokalisiert Berger auf der Sonne als lebenspendendem Prinzip . . .  

. o\ nucn:rseit� setzt Simpl. ,  Phys. 34, 1 4  die Sot(!L(i)V in die 1\litte des Uni
''ersums, d.h. also in das Kern[euer (= CE:<I'tlot der Pythagoreer) ". 

ao Sot(fL<o>V 1J 71'&.VTot xul3q>�i'f. Pentru localizarea zeiţei ("wo Nacht und 
Plnmmc U.urcheinanderfahren, . . . irn mitten der gemiscbten Krii.nze"), 

cf. Rcinhardt, p. 1 2 - 13. 
1 01 Theog. 1 20- 1 22. 
1 02 Dup{t Rohde, intre alţii, Sin1plicius s-ar referi aci la tran!'-migraţla 

sufletelor :  Psycht! (tr. Reymond), p. 393. 

1 00 ,.Ed ecco il lucrezinno martellntore dei durisslmi versi sulla dottrina 
dell 'essere, . . .  il snccessorc dell'antiomerico Senofane . . •  che diventa 
il nmsicale canton� di una luna malinconicamente lnnamorata de! sole" 
(Calogero, p. 53- 54) . Cu titlu de curiozitate, amintesc opinia lui Tannery 
după care Yersul aci citat ar fi apocrif (imitat după Empeuocles) şi 

strecurat în opera lui Parmenides "par quelque JJropythagoricien jaloux 
de faire rctnonter jusqu'an l\faitre la dccouverte qui constitue le plus 
iJ11portant titr( scicntifique d'Ana:xag�.ore" (p. 2 16) .  

1 °4 Cf. Emped. ,  fr. B 47 : ti6pti flh yO:p &vo:xTo.; ivetv-rlo� ă:yiet xux-
).�v • • •  

1 06 "Uno dei piu difficili frarnmenti parmenidei : Iezione e interpretazione 
comuJ:i sono ben lungi dal foddisfare in ogni parte, e se non ci si potesse 
orientare con quel chc U.icono Aristotele e Teofrasto citando il frammento, 
saiebbe forse piu ragionevole apporre un non liquet e darsi pace aspettando 

uuova luce" (Calogero, p. 45, Jl. 1 ) .  Pentru amănuntele spinoase! discuţii, 

,., Calog<:rn, p . .J5 ş{ urm. 

1 06 Citesc h&.GT<l'l:' cu Riezler şi Calogero, după Teofrast. 
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1 01 Y.piicn;, f.conjectura lui Calogero. Manuscrisele xpi'1:v. 
1 08 TO y� n).eov ca-rt v6'1j(J.:lt. Pentru înţelesul general. compară tradu

cerile :  , . Denn je naclldem wie ein jeder bcsitzt die JI.Iischung cler viei
facil irrenden Gliedet, so tritt der Geist den Menschcn Zltr s�itc. Den.n 

dasselbe ist es. was denkt, die innere Beschaffenheit der Glieder bei den 

Menschen allen und jedem : nlimlich das Mehr ist dcr Gedanke" (Kr:mz) ; 
"w:ie der Nous je die vielirrenden Glieder gemischt hat, so ist er den 
Mensch�n beigegeben : denn es ist immer dasselbe. \vas da als Art der 

GHeder in den Menschen sinnt ; bei allem und jedem - da.s Melu der 
Mischung nur ist ihnen Gedanke" (Riezler) ; ,. infatti, a qttel modo che 

in ogni singolo casa si comporta la crasi dei molto err<Lbondi organi di 
sen�o. in tal modo si conforma, presentan:losi negli uomini, il percepire : 
giacch� la stessa cosa � quella che percepisce per tutti gli uomini e per 

ogui loro organo di semo : il piu, infatti, e il pensiero" (Calogero) . 

' 0" . . In sede di tn�ra congettura. - notează Calogero, p. 49, n. 1 -
si potrebbe immaginare che Parmenide facess·� corrispondere la parte 

destra a quella de! fr(!dJo settentrione e tjll.dla ,;iuistm a quella de! cal
do m �zz�giorn-:�, sL1pp::�u�n:h com� dire�L>a� idt:1.le d�l nuud:J d�Ua 1�1;(1(, 
o, piu d::termhutam:;atc, d ;!la 8x(:.L(<l v -� r<i·,.:-x � ·J;3�?vi, l'esser rh•ol

to ad accidente, visto cite la degradaâone dd m.>ad·> ;<lf.-:"i oo;(ltv rispet

to a q tt-ollo dell '  ci:l.fj 6�:,a: si pno p ur p:m;;are cQm� nu allont:J.uamento 

dall'oriente verso l'occidente, se <'! vero . . .  che alia Verita ci si av vici
na invece andant!IJ verso oriente e faceu b a ritr<HO il c :�tn :nino del Sole. 

Ma, s'intende, tutto cio non e cite s-�ntplice congettura". 
uo Cf. fr. B 8, 33 - 4 1  şi c,\log!ro, p. 33 : .. p�r q ue$to nominalista 

a rovescio, il m ·mclo ddla M';x u 111 e chc il m 111d,> apparente dei no
rni di frante al m mlj v.!ru d!l \'ai», dove p >i e gli o·•6:na e 1'�'7-rlv 
non restan soltanto i pre .licati n ):uituli e la cop.1la !llc\ si ontologizzano 

oggetivandosi". 
111 După Reinhardt, p. 4!l, n. 1, ftagrn�ntnl ar fi diu Ptlrific!Jrite lui 

Empedocles (cf.  fr. 120 şi 1 28 D iels) . 



ZENON DIN ELEA 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

S-a nii�cut în Elf'n, în jurul anului 489 i.e.n., ca fiu al lui Teleuta
goras. Apogeul carierii sale s-a situat cam între anii 464-460 t.e.n. Aser
ţiunea după care ar fi fost adoptat de către Parmenides nu corespunde 
realităţii, Strabon relatează că a participat l a  viaţa politică a oraşului 
sllu de baştină. avînd rnporturi cu pythagoricii, aşadar pe linie proaris
tocratkă. Vechii a�\tori ii atribuie mai multe lucrAri. Intre acestea, car
tea numită Interpretarea lui Empedocles nu a fost un comentariu al cuge
tării agrigentinului, ci, după cum a nrăbt Diels, o critică împotriva lui, 
care şi-a primit menţionatul titlu, mai tirziu. Titlurile Dispute şi Tratat 
ttespn natură ar putea să vizeze aceeaşi lucrare. 
, 8-a săvîrşit din viaţă cam pc la anul 430 t.e.n. 



ZENON DIN ELEA 

A) VIAŢA ŞI ÎNVĂŢĂTUiti\ , 

1 .  DIOG. LAERT. IX, 25 şi unn. (25) Zenon eleatul. D�s
pre acesta, în Chronica lui [FGrHist. 244, fr. 30, II, 1028], 
Apo1lodoros spune că era fiul lui 'rcle utagoras, adoptat 
de }>armenides (la rîndu-i, fiul lui Pyres) . În legătură 
cu el şi cu Melissos, Timon seri<: cele ce urml!ază [fr .  45 
D.J : " marea, nebiruita tărie a lui Z2non cd in stare să 
afirme şi să tăgăduiască1, al tuturor mnstrător ; sau Melis
sos, c<>.re s-a dovedit mai preslts de mnlt� n�tluciri , mai 
prejos doar de cîteva . . .  " .  

Z::non 1-a audiat dar pc Parm::nid�s ş i  a d(!venit i ubitul 
lui. Era bine proporţionat, după cîte sc:rie Platon in dialo
gul Parmcnides [127 B ;  cf. A 1 1 ] .  Acelaşi autor, în S?jistul 
[2 1 5  A] (şi în Phaidros [p. 2 3 1  D j .  pJm2n�:;;te d �  e l)�  n �tmin
du-1 " un Palam::de eleat" . Aristotel [fr . 6 ) ; cf. A 10 ]  
spune despre el că  ar f i  fo!>t născ:)citorul dialecticii , aşa 
cum Etnp<!docles a fost nă�codtorul retoricii. (26) S-a 
arătat bărbat de seamă şi în filosofie şi în politid ; i se 
atribuie cărţi pline de multrl asc ltţim�. Voind să-1 răi toarn::! 
pe tiranul Nearchos (alţii zic pe Diomedon) , a fost p rins, 
după cîte povesteşte Herakleides în Prescurtarea l ni S::t.tyros 
[fr. 7 FHG II[, 169 ] .  Cu acea împrej nrare, întreb:1t d�spre 
complici şi despre armde transportate la Li.pari, a pîrît pe 
toţi prietenii tiranului, cu gîndul să-1 lipsească de tovară]i ; 
apoi, spunînd că are să-i d estăinuiască. anttmite lttcr uri 
la ureche şi muşcîndu-i-o, nu i-a dat dmmul pînă ce n-a 
fost străpuns, împărtăşiud soarta tiranicid nlui Aristogei-
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ton. (27) În cartea-i despre Omonimi, Demetrios pretinde 
că i-ar fi retezat nasul. Antisthenes, în Jfoşteniri [FHG 
III, 182 ], scrie că, după ce denunţase pe prieteni, .  întrebat 
de tiran dacă mai era vreunul, ar fi răspuns : "tu, năpasta 
cetăţii", apoi, adresîndu-se celor de faţă : "dacă slujiţi 
tiranului de teama celor ce mă aşteaptă pe mine, mă mir 
de laşitatea voastră" ; în sfîrşit, retezîndu-şi limba cu 
dinţii, i-ar fi scuipat-o în faţă, după care, îmbărbătaţi, 
cetăţenii 1-ar fi ucis îndată pe tiran. Cam acestea se spun 
de cei mai mulţi. Hermippos, în schimb (fr. 30 FHG III, 
-!3) , zice că ar fi fost vîrît într-o piuă şi zdrobit.  (28) Despre 
el am scris cele ce urmează [Urmează o epigramă a lui 
Diogenes ] .  

Remarcabil a fost Zenon şi î n  alte privinţe, dar mai ales 
s-a arătat dispreţuitor al celor mari pe potriva lui Heraclit. 
Acest om şi-a iubit patria (numită mai întîi Yele, apoi 
El<.>a, colonie a foceenilor, cetate mică şi în stare a produce 
numai oameni de ispravă) mai mult decît trufia ateuienilor, 
ele aceea n-a locuit cîtuşi de puţin printre ei, ci şi-a petre
cut viaţa în Elea3 (29) . El a fost şi cel ce a formulat pentru 
intiia oară argumentul lui Achille ; Favorinus, în schimb 
Lfr. 39, FHG III, 583. C( supra, p.  2 15 ] ,  i-1 atribuie lui 

l)armenides şi mai multor altora . 
Învăţăturile de el propovăduite sînt cele ce urmează4. 1 

există lumi6, vid nu există6 ; natura tuturor lucrurilor s-a 
format din cald şi rece, uscat şi umed7, trecute unele prin 
stările celorlalte ;  obîrşia oamenilor e pămîntul8, iar sufletul 
un amestec al elementelor pomenite, în care nici unul nu 
prccumpăneşte9• Se zice despre el că, ocărît de cineva, s-ar 
fi mîniat ; cum i se făcea o vină din aceasta, ar fi răspuns : 
"dacă ocărît nu m-aş arăta supărat, lăudat ar trebui să 
rămîn nesimţitor"l0• 

Că au fost în totul opt Zenoni, am spus-o cînd am vorbit 
de Zenon cel din Kition [VII 35 ] .  Cestălalt înflorea către 
cea de-a LXXIX-a olimpiadă (464 - 461 ; cf. Apollodoros, 
FGrHist. 244, fr. 30 b, II, 1028] .  

2. LEX . SUDA!Zenon, fiul lui Teleutagoras, filosof eleat ; 
ca ani, apropiat de Pythagoras11 şi de Democrit, căci trăia 
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în jurul celei de-a LXXVIII-a olimpiade [468-465 te.n.] ; 
învăţăcel al lui Xenofan sau al lui Parmenides. A scris 
Polemici, o Desluşire a învăţăturilor lui Empedocles, Către 

jilosoji12, Despre natură13 [din Hesychios] .  
S e  spune despre el că  ar  fi născocitorul dialecticii, aşa 

cum Empedocles e al retoricii. Căutînd să-1 înlăture pe 
Nearchos (alţii zic p� Diomedon) tiranul Eleei, a fost prins. 
Cercetat de acesta, şi-a muşcat limba pînă ce a retezat-o, 
apoi i-a scuipat-o în faţă. Aruncat într-o piuă, a fost acolo 
stropşit [din Diogenes] .  

3. EUSEB., Chron. la  olimp. 81, 1 -3 [456-454 î.e.n. ] :  
Ajungeau la maturitate Zenon şi Heraclit întunecatul 
[cf. Parm., fr. A 1 1 ,  supra, p. 217] .  

4. PLAT. , Alcib. I,  1 19 A Dintre ceilalţi atenieni ori 
străini, numeşte-mi unul - fie rob, fie om liber - devenit 
mai înţelept în urma legăturilor lui cu Pericle, aşa cum 
îţi pot numi eu [Sacrale] pe Pythodoros al lui Isolochos [cf. 
Parm., fr. A 5, supra, p .  216] sau pe Callias al lui Calliades, 
care, plătind fiecare cîte o sută de mine lui . Zenon, au 
devenit - mulţumită lui - înţelepţi şi respectaţi. SCHOL. 

(la acest pasaj) : Zenon eleatul, elev al lui Parmenides, 
filosof naturalist şi adevărat om politic ; de aceea şi e 
comparat cu Pericle, considerat omul politic prin excelenţă . 
Auditor al lui a fost Pythodoros, pomenit în Parmenides 
ca acel ce reproduce lui Antiphon întreaga discuţie ; la 
şcoala acestuia, Kephalos din Klazomenai a devenit şi el 
dascăl. PLUT., Pericl. 4, 5 Pericle 1-a ascultat şi pe Zenon 
eleatul, care trata despre natură ca Parmenides, dar făcea 
dovadă de o deosebită aptitudine critică, mulţumită căreia, 
pe calea discuţiilor contradictorii, îşi ducea adversarii 
în situaţii fără ieşire - [cf. Parm., fr. A 12, supra, p. 218]. 

5. ARISTOT.,  Rhet. I, 12, 1372 b 3 (Cred a putea săvîrşi 
o nedreptate) cei cărora, dimpotrivă, nedreptatea le aduce 
laudă : de pildă, dacă s-ar întîmpla cuiva să-şi răzbune 
dintr-o dată şi tatăl şi mama, ca lui Zenon. 
� .. 

6. DIODOR. X, 18, 2 Pentru că patria lui era asuprită 
tare de Nearchos, a urzit un complot împotriv� tiranulqi. 
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Dat pe faţă şi, în mijlocul chinurilor caznei, întrebat de 
)Jearchos care-i erau tovarăşii, a răspuns : "de mi-aş putea 
stăpîni şi trupul aşa cum îmi stăpînesc limba !" Cum tira
nul îi sporea tot mai mult cazna, Zenon a răbdat pînă 
la un timp cu tărie ; pe urmă, dorind să scape de chin 
şi totodată să se răzbune pe Nearchos, a născocit urmă
torul şiretlic. În clipa celei mai mari încordări a caznelor, 
prefăcîndu-se că-şi dă sufletul de durere, a strigat : "lăsaţi
mă ! voi spune tot adevărul". După ce 1-au lăsat, a cerut 
ca Nearchos s.1i vină mai aproape, ca să audă numai el, 
multe din cele ce avea de spus trebuind să rămînă mai bine 
ascunse. Cînd tiranul, bucuros, a păşit mai în faţă, apropiin
du-şi urechea de gura lui Zenon, dintr-o muşcătură, i-a 
înşfăcat-o cu dinţii. Slujitorii au alergat în grabă şi au 
încercat împotriva torturatului tot soiul de cazne, doar 
o slăbi strînsoarea : dar el şi mai tare se incleşta. Pînă 
la urmă, nefiind în stare să-i răzbească tăria de suflet, 
1-au străp uns de amîndouă părţile, ca srt-şi descleşteze 
dinţ�i. Cu aj utorul acestui şiretlic a scăpat de chinuri şi 
şi-a primit pedeapsa cuvenită din partea tiranului. 

7. PLUT., Adv. Colot. 32, p. 1 126 D Zenon, elevul lui 
Parmenides14,  care uneltise împotriva tiranului Demylos 
fără să izbutească în planul lui, a supus învăţătura lui 
Parmenides încercării focului, - aşa cum se încearcă aurul 
curat şi bun, - dovedind cu fapte că bărbatului în toată 
firea nu-i e frică decit de ruşine şi că de durere se tem 
numai copiii, femeile şi bărbaţii cu suflet de femeie : într-a
devăr, retezîndu-şi limba cu dinţii, a scuipat-o în faţa 
tiranului. Cf. De Stoic. rep. 31, p- 1051  C ;· De garr. 8, p. 
505 D. 

8. CLEM., Stromat. IV, 57 (II, 274, 1 St.) Nu numai 
beoţienii15 şi macedonenii şi lacedemonienii s-au arătat 
tari în. timp ce erau supuşi la cazne; cum pretinde Eratos
thenes în Despre bine şi rău, ci şi Zenon eleatul, torturat 
ca să dezvăluie anumite taine, a rezistat suferinţelor fără 
să spună nimic, ba, pînă la urmă, şi-a retezat limba cu 
dinţii şi a scuipat-o în faţa tiranului pe care unii îl numesc 
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Nearchos, alţii Demylos. Cf. Val. Max. III ext. 2 (Pha
laris), 3 (Nearcbos) ; Nemes. 30 (Dionysios : cf. fr. A 19) . 

9. PHILOSTR. ,  Vita Apoll. Tyan. VII, 2 Zenon eleatul 
(acesta pare să fi născocit dial'=ctica) , umblînd să răs
toarne tira�ia lui �earcbos în Mysos, a fost prins ; supus 
la caz�e, . şt�a trecut complicii sub tăcere, ba, pîrînd ca 
ilecredtnctoşt pe cei ce <.:rau credincioşi tiranului, a făcut. 
ca aceştia să fie omorîţi, ca şi cum învinuirea ar fi fost 
adevăra

_
tă, şi a dus pe mysieni la libertate, înşelînd tirania 

cu privire la ea însăşi. 
10. D IOG. LAERT. VIII, 57 [cf. fr. A 1 ]  Aristotel, în 

Sofistul [fr. 65 ], zice că Empedocles ar fi născocit întîi 
retorica, iar Zenon dialectica16• SEXT. , A dv. math. VII, 6 
Parmenides nu pare să fi fost cu totul străin de dialectică, 
de vreme ce elevul acestuia Zenon e înfăţişat de Aristotel 
ca iniţiatorul dialecticii. 

Scrierea 

1 V' PLATON, Parmcn. 127 A-B Zicea dar Antipbon 
că Pythodoros ar fi povestit cum au venit odată, la sărbă
toarea Marilor Panatertee, Zenon şi Parmenides : Parmeni
des destul de bătrîn şi cărunt tare, - dar distins la înfăţi
şare, - cam de vreo şaizeci şi cinci de ani ; Zenon, care 
atunci se apropia de patruzeci, bine făcut şi plăcut la 
vedere : se zicea de el că ar fi fost iubitul lui Parmenides. 
Spunea că au tras la Pythodoros, dincolo de ziduri, în 
părţile Ceramicului. Acolo au venit Socrate şi, cu el, al
ţii mulţi, doritori să asculte lecturi din scrierile lui Zenou, 
atunci pentru întîia oară aduse la Atena. Socrate ar fi 
fost pe vremea aceea foarte tînăr. Zenon însuşi a prins 
să le citească, într-un moment cînd se întîmpla ca Parmcni
des să nu fie acasă. Mai rămăsese foarte puţin de citit, 
cînd s-au întors de unde fuseseră, el - Pytbodoros - şi, 
cu el, Parmenides şi Aristotel, cel care avea să facă parte 
din "cei treizeci"17 : aşa că, din scriere, au putut auzi doar 
puţin . . .  [cf. supra fr. A 1 şi Parm., fr. A 5. Contra, ATHEN. 
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XI, 505 F Ce e însă mai grav şi mai neadevărat decît orice 
e cînd, fără nici o nevoie, ( Plaion) pretinde că Zenon, 
concetăţeanul Jui Parmenides, ar fi fost iubitul aceluia . . .  J .  

12. PLATON, Pamtett. 1 28  B Da, Socrate, ar  fi zis Zenon. 
Dar, de-i aşa, u-ai prins deloc noima scrierii, măcar că de 
fugărit şi de adulmecat spusele altuia te pricepi parc-ai 
fi un copoi din Laconia. Mai întîi, nu ţi-ai dat seama că 
această scriere - compusă cu intenţia de care vorbeşti 
- nu urmăreşte cîtuşi de puţin s-o ascundă oamenilor, 
nici să treacă în ochii lor drept ceva măreţ. Ceva din cele 
spuse de tine se potriveşte totuşi : că lucrarea îşi propune 
într-adevăr să ia apărarea raţionamentulni Jui Parmcnides 
împotriva celor ce încearcă să-şi bată joc de eli8, sub cuvînt 
că, d.acă fiinţa e una, urmările acestei afirmaţiuni sînt 
multe si ridicole, ba chiar contrare 'afirmatiunii însă!Si. 
Scriere� e îndreptată împotriva celor ce susţin pluralit�
tea, plătindu-le cu vîrf şi îndesat, prin aceea că-şi proptu.ie 
să arate că, unnărite cum trebuie, consecinţele ipotezei 
după care fiinţele ar fi mai multe sînt încă şi mai ridicole 
decît în ipoteza unicităţii. Din această pornire polemică 
îşi trage dar ea obîrşia, - într-o vrente cînd eram tînăr, -
şi cineva mi-a furat munuscrisul, aşa că n-a fost nevoie 
să stau la cumpănă dacă trebuie sau nu să-1 dau Ja iveală. 
Aci te-ai înşelat, Socrate : cînd ai crezut că lucrarea a fost 
compusă nu din pornirea polemică a unui tînăr, ci din 
setea de glorie a unui om format ; deşi, altminteri, cum 
ţi-am mai spus, n-ai judecat-o rău . . .  1 9  

13. PLATON, Phaedr. 261 D Cit despre Palamedul elcat, 
nu ştim oare că vorbea cu atîta meşteşug încît - ascultă
tarilor lui - aceleaşi lucruri li se păreau asemenea şi nea
semenea, unul şi mai multe, nemişcate şi în mişcare ? 

14. ARISTOT. ,  Soplt. el. 10, 170 b 19 Dacă, în faţa unui 
substantiv cu mai multe înţelesuri, cineva - fie persoana 
care întreabă, fie cea întrebată - e de părere că are numai 
unul singur (bunăoară, cînd zicem "fiinţă" sau "unu", 
înţelegem mai multe lucruri, dar atît cel întrebat cît si 
Zenon, care întreabă, pun întrebarea convinşi că ;_inţeles�l 
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e unu, ceea ce duce la încheierea că Totul e Unu) , un ase
menea raţionament are a fi considerat fie în raport cu 
substantivul fie cu j udecata celui întrebat. Cf. PLATON, 
Soph. 217 C, de unde DIOG. LAERT. III, 48 Se spune că 
cel dintîi autor de dialoguri ar fi fost Zenon din Elea, dar 
Aristotel, în prima carte a tratatului Despre poeţi [fr. 55]. 
pomeneşte pe Alexamenos din Styra sau din Teos. Cf. fr. 
A 10 şi ATHEN. V, p. 505 B. 

15. PROCL., In Parmen. p. 694, 23 [comentariu la Platon. 
p. 127 D] Din multele argumente formulate de Zenon, -
patruzeci în totul, - Socrate se opreşte asupra unuia din 
cele dintîi şi-şi exprimă nedumerirea . . .  : dacă fiinţele 
sînt multe, aceeaşi fiinţă e asemenea şi neasemenea ; dar 
e cu neputinţă ca aceeaşi fiinţă să fie asemenea şi nease
menea, deci fiinţele nu sint mai multe. ELIAS, In categ. 
p. 109, 6 Bu:>se. Zenon din Kition, - altul decît cel din 
Elea, parmenidianul . . . supranumit rXfJ.(j) Onp6yA.ocrcro<; nu 
numai pentru că era un dialectician, ca Zenon din Kition, 
complăcîndu-se să respingă şi să susţină acelaşi lucru, 
dar pentru că era dialectician şi în viaţă, una spunînd 
şi alta gîndind. Acesta, întrebat odată de tiran care erau 
cei ce unelteau mai mult impotriva tiraniei lui, a arătat 
pe oştenii din gardă ; încrezîndu-se în el şi suprimîndu-i, 
tiranul a fost ucis. A crezut dar că minciuna e un bine, 
dacă duce la înlăturarea tiranului. În sprijinul învăţătoru
lui său Parmenides, care susţinuse altădată că potrivit 
conceptului pc care ni-l facem despre ea fiinţa e una, dar 
că potrivit evidenţei sensibile sînt mai multe, dovedeşte 
cu patruzeci de argumente că fiinţa e una, gîndind că 
e frumos lucru să dea ajutor învăţătorului său2o. Altădată 
iarăşi, în apărarea aceluiaşi dascăl care afirma că fiinţa 
e nemişcată, dovedeşte cu cinci argumente că fiinţa e 
nemişcată. Neputînd să le opună alte temeiuri, Antisthenes 
cinicul s-a ridicat şi a prins a merge, convins că demonstra
ţia pe calea evidenţei sensibile21 e mai tare decît orice 
tăgadă verbală. 
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A poftegmatica 

16. EUDEM., Phys. fr. 7 [SIMPL., Phys, 97, 12, Cf. 
Schobe, Quaest. Eudem. p. 54] Se zice că Zenon ar fi spus 
că, dacă cineva-i arată ce-i aceea unitate, ar putea vorbi 
despre fiinţe22• 

17. PLUT., Pericl. 5, 3 Pe cei ce spuneau că gravitatea 
lui Pericle n-ar fi decît sete de faimă şi trufie, Zenon îi 
sfătuia să dea dovadă de o sete asemănătoare, convins 
că însăşi simularea unor calităţi frumoase are ca rezultat 
- pe nesimţite - oarecum nevoia şi deprinderea lor. 

18. PHILO, Quod omn. prob. lib. 1 4, II, 460 M. În faţa 
unor asemenea păreri şi reflexiuni, nu-i oare cazul să 
amintesc vorba aceea a lui Zenon, că "mai lesne ai putea 
da la fund un burduf plin cu aer, decît să faci pe un om de 
bine să facă fără voie ceva nelalocul lui"23• 

19. TERTULL., Apolog. 50 Întrebat de Dionysios la ce e 
bună filosofia, Zenon eleatul a răspuns : "ca să dispreţuieşti 
moartea" ; şi, supus fără să crîcnească torturilor tiranu
lui, şi-a întărit spusa pînă la moarte. 

20. STOB., Flor. (III), t. 7, 37 H. Supus la cazne de tiran, 
ca să-şi trădeze complicii, Zenon eleatul a răspuns : "dacă 
aş avea, ai mai asupri ?" 

lnvăţătura 

Cf. scrierea lui Aristotel : !mpotriva argumentelor lui 
Zenon (DIOG. LA:ERT. V, 25) şi aceea a lui Herakleidcs �1, !mpotriva operei lui Zenon (DIOG. LAERT. y, 87). 

21. ARISTOT., Metaph. B. 4, 1001 b 7 Şi iarăşi, dacă 
unul e în sine indivizibil, după judecata lui Zenon n-ar 
trebui să existe nimic. Căci ceea ce nici adăugat nici scăzut 
nu determină o sporire sau o micşorare, după el nu face 
parte din rîndul fiinţelor, de unde apare lămurit că mări
mea e un atribut al fiinţei. Dacă însă fiinţa e mărime, atunci 
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e corporal, căci numai ce e corporal există în toată plină
tatea. Celelalte lucruri .incorporale, adăugate într-un anu
mit chip determină o sporire, adăugate în alt chip nu : 
bunăoară, suprafaţa şi linia ; punctul însă, şi unitatea, 
nicidecum24• SIMPI,., Phys. 97, 13 (din Eudem., fr. 7, după. 
A 16) Greutatea cu care lupta Z�non venea, după cît se 
pare, din aceea că fiece lucru sensibil era socotit de el o 
pluralitate, - pentru atributele sale (numeroase) ca şi 
pentru posibilitatea de a se subdivide, - cită vreme punc
tul nu constituia (în ochii lui) o unitate25 ; căci, gîndea 
ei . ceea ce adăugat nu sporeşte nici scăzut nu micşorează 
nn Iace parte din rîndul fiinţelor. - Ibid. 93, 10 În acest 
loc, cum oh'>c�n·ă E'.tdemog, ( Zenon) tăgădnieşte unitatea 
(unitatea fiind pcntm el panctul) şi admite pluralitatea26• 
Alexandros, în schimb , crede că şi aci Eudemos aminteşte 
de Zenon ca de unul care refuză să admită pluralitatea. 
"Dapă cîte povesteşte Eudemos, - se exprimă el, -
Zenon, elevul lui Parmenides, a încercat să arate că nu 
e cu putinţă ca fiinţele să fie mai mnlte întrucît nici una 
dintre ele nu c lf.na, iar pluralitatea e alcătuită dintr-o 
mulţime de unităţi" .  Că, în acest lo;;, Eudemos nu amin
te�te de Zenon ca de un negator al pluralităţii, mi se pare 
lămurit din însesi cuvintele lui ; cred dealtminteri că nici 
în l ucrarea lui Z�non nu se găseşte o argumentare de felul 
aceleia de car� vorbeşte Alexandros. PIHLO P . ,  Phys. 42, 
9 Ridicîndu-se împ otriva celor ce luau în d�rîdere învăţă
tura dascălului său PJ.rmenides, p3trivit căreia fiinţa c 
una, şi împărtăşind această învăţd.turft,  Zenon eleatul 
încerca să arate că, în domeniul fiinţei, e cu neputinţă srl 
existe pluralitate. " Dacă am admite pluralitate, argumen
ta el, de vreme ce o pluralitate e alcătuită din mai multe 
unităţi, urmea•ă în chip necesar că trebuie să existe mai 
multe unităţi din care s-a ivit pluralitatea. Dacă vom fi 
arătat, prin urmare, că e cu nep utinţă să existe mai mul
te unităţi, va fi lămurit că e cu neputinţă să existe plurali
tatea : doar pluralitatea din unităţi (îşi trage fiinţa) .  Dar , 
dacă e cu neputinţă să existe pluralitate, - dat fiind că, 
în chip necesar, trebuie să existe sau unitate sau pluralitate, 
iar pluralitatea nu e cu putinţă, - urmează că există 
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unitatea" .  SENEC..."'-, Ep. 88, 44 Parmenides zice că, din 
l ucrurile ce se văd, nici unul nu e esenţial Totului ; harim 
Zenon eleatul scapă şi mai lesne de toate greutăţile : pentru 
d nu există nimic. - 45. Dac-ar fi să-1 cred pe Parmenides, 
:nt există decît unitatea ; dac-ar fi să-I cred pe Zenon, 
:1ici măcar unitatea . . .  [cf. Isocrat. 10, 3 ] .  

22. PSE U DO-ARISTOT. , De lin
·
. insec. 968 a 1 8  Tot aşa, 

după raţionamentul lui Zenon, o mărime trebuie să fie 
"capărat nesusceptibilă de împărţire, de vreme ce, într-un 
ti •np mărginit, e cu neputinţă să se atingă un număr 
)�mărginit de părţi, trecîndu-se de la una la alta : în chip 
:leccsar mobilul va aj unge mai întîi la j umătate, iar ceva 
-usceptibil de împărţire are în orice moment o j umătate . 
. \. RISTOT. , Pltys . A 3, 187 a 1 Unii înţelepţi s-au declarat 
:le acord cu amîndouă argumentările : şi cu cea care sus
: ine că Totul e Unu . . .  şi cu cea care, pe calea împărţirii 

n J.ouă, aj unge să admită existenţa mărimilor indiyizibile. 
, DfPL. 138, 3 (com�ntaritt la pasajul abia citat) Despre 
- :d d �-al doilea argument, acd al împărţirii în d:Juă, 
.\lexandros zice că ar fi al lui z�non, . . .  şi mai zice că 
- �u  acest argum �nt al împărţirii s-ar fi arătat de acord şi 
:Cen::Jcrates din Chatcedon (fr. 42 {şi urm. Heinze},  care 
. �clmitea că tot ce e susceptibil de împărţire e o pluralitate 
\ partea fiind altceva decît întregul) . . .  şi că există anumite 
: inii indivizibile, în cazul cărora se adevereşte că nu sînt 
pl nralităţi27. 

�3. SIMPL. , P!tys. 134, 2 [comentariu la Arist. ,  Phys. A 
3. 187 a 1 ]  Unii, zice el, s-ar fi declarat de acord cu amîn

, lt>ttă argumentările, cu aceea p;Jrnenită a lui Par meni des 
-i cu a2eea a lui z�non, care vroia să dea aj utor lui Parm �nides 
·. mpotriva celor ce umblau să-1 ia în deridere, sub cttvînt 
. <i, dacă fiinţa e una, se aj unge pe calea acestui raţiona
ac:nt la încheieri numeroa:>e şi ridicole, unele chiar în 
:ontradicţie cu el ; impotriva acestora, Z en:m a arătat că, 
L1-voltată c urn trebuie, ip::>teza lor - potrivit căreia 
. fiinţele sînt m ulte" - comportă urmări şi mai ridicole 
l�dt cea după care fiinţa e una . [PLUr. ], Strom:J.t. 5 [D. 

'1� 1 ] Z';!non eleatul n-a stabilit nimic original, ci mai m ult 
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a exprimat îndoieli în j urul acestor subiecte. [A:ET. IV, 
9, 1 .  Cf. Parm., fr. 49, supra, p. 193].  · 

24. ARISTOT., Phys. �. 3, 2 1 0  b 22 Nedumerirea lui 
Zenon : "dacă spaţiul există, în ce va fi stînd ? " nu e gn:tt 
de lămurit. Nimic nu se opune, într-adevăr, ca primul 
spaţiu să se afle în altceva, dar nu ca într-un loc . . . -
lbid. 1, 209 a 23 Obiecţia ridicată de Zenon cere o oarecare 
discuţie. Căci, dacă toată fiinţa e cuprinsă într-un spaţiu, 
e evident că va trebui să existe un spaţiu al spaţiului, 
şi aşa la nesfîrşit. EUDEM. , Phys. fr. 42 (SIMPL., Phys. · 
563, 17] Tot într-acolo pare să ducă şi obiecţia lui Zenon. 
Într-adevăr, acesta credea că toată fiinţa trebuie să S(� 
găsească în ceva ; dacă, însă, spaţiul se numără şi el printn� 
fiinţe, în ce va sta ? ·  De bună seamă într-un alt spaţiu,  
şi acesta într-altul, şi aşa mai departe . . .  28 ÎmpotriYa 
lui Zenon, vom observa că "în" se poate înţelege în mult l• 
chipuri. Dacă, prin urmare, a crezut ci\ fiinţele se găsl·sc 
într-un spaţiu, rău a crezut : nimeni nu va pretinde doar 
că sănătatea sau bărbăţia sau mii de alte lucruri de .felul  
acesta se găsesc undeva în spaţiu , şi nici spaţiul , dadt c· 
aşa cum am spus. Dacă, însă, "în" se poate înţelege şi 
altfel, atunci spaţiul ar putea fi şi el în ceva : marginea 
trnpului, bunăoară, este în trup doar extremitat�a l lli . 

25. ARISTOT., Phys. Z, 9, 239 b 9 Patru sînt argumentele 
lui Zenon în legătură cu mişcarea, ce prezintă greutăţi 
cui vrea să le dezlege. Primul e cel care tăgăduieşte mişca
rea29, sub cuvînt că, înainte de a ajunge la capăt. mobilul 
trebuie să ajungă la jumătate3o, - argument de care ne-am 
ocupat mai înainte [2.233 a 21 ] . . . Aci stă greşeala 
raţionamentului lui Zenon : în aceea că nu admite c�t.  
intr-un timp finit, se pot străbate sau atinge succesiv 
infinite puncte spaţiale. într-adevăr, despre lungime şi 
timp, ca despre orice continuitate, se poate spune că sînt 
infinite într-un îndoit inţeles : ca împărţire şi ca margini . 
Cînd e vorba de infinite sub raportul cantitativ, acestea 
nu pot fi atinse într-un timp finit ; dar pot fi atinse infini
tele sub raportul împărţelii, înţeles în care însuşi timpul 
e infinit. Aşa fiind, infinitul e străbătut într-un timp 
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iufinit, iar nu într-unul finit, şi (în mişcare) infinite puncte 
spaţiale sînt atinse în cursul unor durate infinite nu fini
te31 . . .  [Parafraza acestui pasaj în SIMPL., Phys. 947, 3 
şi urm. ] .  ARIST.,  Top. VIII, 8, 160 b 7 Împotriva opiniei 
comune se pot produce argumente numeroase, cum sînt 
acele ale lui Zenon, care nu admite mişcarea, nici că stadiul 
poate fi străbătut. 

26. ARISTOT. , Phys. Z, 9, 239 b 14 Al doilea e argumentul 
zis "Achille". Potrivit acestuia, zăbavnicul nu va fi ajuns 
nicicînd în fugă de altul mai iute, pentru că cel ce urmă
reşte trebuie să ajungă mai întîi în chip obligatoriu acolo 
de unde a pornit cel ce fuge, aşa că în chip obligatoriu 
zăbavnicul se va găsi de fiecare dată înainte. Argumentul 
acesta e tot una cu argumentul împărţirii în două : deose
birea stă în aceea că mărimea succesiv atinsă nu mai e 
dată în două'1� . 

27. ARISTO T . ,  Phys. Z, 9, 239 b 30 Al treilea e cel acum 
pomenit : că s�1geata zvîrlită stă pe loc. Acesta se întemeia
ză pe presupunerea că timpul e alcătuit dintr-o succesiune 
de prezente : fără ea, raţionamentul dă greş. Cf. 239 b 5 
Zenon face un raţionament greşit : dacă, zice el, orice 
1 ucru e fie nemişcat, fie în mişcare (şi nimic nu se mişcă) 
atîta vreme cît ocupă un loc egal cu sine însuşi ; dacă orice 
l ucru în mişcare se găseşte mereu într-o clipă (şi în fiece 
dipă ocupă uu spaţiu egal cu sine), urmează că săgeata 
z vîrlită e în n�mişcare33• 

28. ARISTOT. ,  Phys. Z, 9, 239 Al patrulea e acel al 
masselor3·1 ce s� mişcă în stadiu35 - · în şiruri egale şi 
paralele . în sens contrariu, cu viteză egală - unele de la 
sfîrşitul stadiului, altele de la jumătatea lui : cu el crede 
a arăta că timpul j umătate e egal cu timpul îndoit38• Gre
:jeala raţionamentului stă în a presupune că o mărime 
are nevoie de acelaşi timp pentru a trece de-a lungul unei 
mărimi egale, fie că aceasta s� mişcă cu o viteză egală, 
fie că stă pe loc : ceea ce e un neadevăr. Fie, bunăoară, 
massele egale, nemişcate, A A ,  de care a fost vorba, apoi 
massele B B, incepînd37 de la jumătatea masselor A, egale 
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1 • ă . w • • r 1 rr ( " 1 • d>·î cu c e  m num r Şl manme apo1 ;,masse e , . mcepm . 
de la sfîrşit, egale în număr şi mărime cu celelalte şi în 
viteză cu B. Se va întîmpla că primul B şi primul r -
mişcîndu-se paralel - vor ajunge la capăt38 odată ; că 
r va fi trecut pe dinaintea tuturor rnasselor B, cîtă vreme 
massele B numai pe lîngă jumătate din massele A : ceea 
ce însemnează că timpul e jumătate şi că, pentru a trece 
de-a lungul celeilalte, fiecare massă are nevoie de un timp 
egal. Se va întîmpla iarăşi că massele B vor fi trecut pe 
lîngă toate massele r :  primul B şi primul r se vor găsi în 
acelaşi timp la extremităţile opuse. (r) avînd nevoie, 
pentru a trece pe lîngă fiecare din massele B, de un timp 
egal cu acel întrebuinţat (de B) pentru a trece pe lînga 
fiecare din massele A ,  întrucît, cum susţine (Zenon),  şi 
unele şi celelalte au nevoie de un timp egal pentru a trece 
de-a lungul masselor A39• - SDf PL. 1019, 32 Aşa cum c:· 
înfăţişat, raţionamentul acesta e din calc-afară de simplist . 
observă Eudemos (fr. 68) , întrucît lasă să se vadă greşeala 
de judecată . . . Într-adevăr, două masse mişcîndu-sc în 
sens contrar cu o iuţeală egală lasă între ele, într-un timp 
dat, o distanţă de două ori mai mare decît aceea cu care -
în acelaşi timp şi cu aceeaşi iuţeală - s-ar depărta o massă 
deplasîndu-se pe dinaintea unei masse nemişcate. 

Figura lui Alexandros în SIMPL. ,  Phys. 1016, 14 şi urm. 
Cf. 1019, 27 : 

AAAA 
BBBB E 

rrrr 

A masse in nemişcare 

B masse mişcindu-se de la 11 la E 

1' masse mişcindu-se de la E la 11 
11 inceputul stadiului E siirptul stadiulni. 

29. ARISTOT. , Phys. H, 5, 250 a 1 9  Aci stă greşeala 
raţionamentului lui Zenon : cînd pretinde că, (lăsată 
să cadă), orice părticică a unui bob de mei face zgomot . 
În realitate, nimic nu se opune ca grăuntele să nu fie în 
stare să deplaseze în nici un timp aerul pe care în căderea 
ei il deplasează o baniţă întreagă. Cf. Sil\:lPL. 1 108, 18 În 
felul acesta răspunde şi la întrebarea pe care Zenon cleatul 
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. ' punea sofistului Protagoras. "Spune-mi, Protagoras, 
· i cea el, un grăunte de mei ori a zecea mia parte dintr-un 
.;răunte, lăsate să cadă, fac oare zgomot ?".  Şi, cum acela 
: :"tspundea că nu : "Dar o baniţă de mei, în cădere, face 
- �omot ori ba ? "  De data aceasta răspunzînd afirmativ, 
l in nou 1-a întrebat : "Cum adică, să nu existe o proporţie 

· ntre o baniţă de mei şi un singur grăunte ori a zecea mia 
1 •arte a unui grăunte ? " .  Acela răspunzîndu-i că există, -
. dacă-i aşa, a mai zis, aceleaşi proporţii să nu fie şi între 

�nnete ? Cum e cu corpurile sonore, la fel şi cu sunetele. 
J ar de-i aşa, dacă baniţa de mei face zgomot, va face zgo
rnot şi un singur grăunte ori a zecea mia parte a unui 
-: răunte". În felul acesta îşi formula întrebarea Zenon4 0• 

�ET. I, 7 .  27 (D. 303) :Melissos şi Zenon ziceau că 
?:eul · e) Unul şi Totul şi că unic, veşnic şi nemărginit 

· ,, Unul41 . 

B) FRAGMENTE 

l .  SIMPL. , Phys. 140, 34 [dup;t B 3] Cit priveşte infini
! : l i  sub raportul mărimii�2, 1-a dovedit dinainte cu ajutorul 
tceleiaşi argumentări. Într-adevăr, după ce a arătat mai 

: ntîi că, . , dacă fiinţa n-ar avea mărime, nici n-ar exista", 
.:ontinuă : "dacă există, trebuie ca fiece (lucru) să aibă 
: 1eapărat o oarecare mărime şi grosime şi să se deosebească 
· ic lucrul care - faţă de el şi de oricare - e altu143• Cît 
· kspre ceea ce vine înaintea lui, raţionamentul e acelaşi : 
· loar şi acesta va fi înzestrat cu mărime, iar înaintea lni 
·:.t veni ceva. A spune lucrul acesta o dată e tot una cu 
, - J  spune necontenit : căci - faţă de un lucru dat - nici 
'.!nul din celelalte nu va fi vreodată cel din urmă, şi iarăşi, 
.: .. tţă de (ceea ce am numit ) altul, nicicînd nu va lipsi (la 
·î ndu-i) un altuP4• Astfel, dacă (fiinţele) sînt multe, ele 
' rcbuie să fie numaidecît mici şi mari : mici, pînă a nu 
;nai avea �ărime, mari, pînă a fi nemărginite".  ' 

2. SIMPL., Phys . 139, 5 În scrierea lui, în care sînt cu-
1 • rinse multe argumentări, arată de fiecare dată că cine 
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afirmă pluralitatea fiinţei aj unge să se contrazică. U u a  
dintre argumentări e aceea prin care dovedeşte că " dadL 
<fiinţele ) sînt multe, acestea sint şi mari şi mici : mari, pîn:L 
a atinge o mărime nesfîrşită, mici, pînă a nn mai avea 
mărime". [B 1 ] . Tot acolo arată că ceea ce n-are nici 
m ărime, nici grosime, nici vreun volum, nu există. " Într-a
devăr, - zice el, - dacă s-ar adăuga unei alte fiinţl', 
n-ar face-o cu nimic mai mare : căci ceea ce n-are nici o 
mărime, oricit l-am adăuga <unui alt lucru), nu-l poate 
cîtuşi de puţin spori46 : ceea ce s-ar adăuga ar fi nimic . Şi 
iarăşi, dacă , scăzut, nu face ca <fiinţa din care se scade ) 
să se mic�oteze, nici - adăugat - să crească, e limpede 
că şi ceea ce se adăuga şi ceea ce se scădea era nimic " . 
Acestea le spune Zenon nu pentru a tăgădui Unul, ci 
pentru că - din nesfîrşitele elemente ale unei pluralităţi 
- fiecare işi are mărimea lui , înaintea oricărui element 
considerat găsindu-se de fiecare dată ceYa, mulţumit ă 
împărţirii la nesfîrşit. Iat ă  dar ce susţine, după ce mai 
înainte arătase că nimic n-a1·e mărime, de vreme ce, din 
multele <elemente ale unei pluralităţi) ,  fiecare e identie 
cu sine şi un u .  

3 .  SUIPL. ,  P!tys. 140, 27 L a  c e  bun atîtea vorbe, cind 
lucrurile acestea se găsesc chiar în lu<;;rarea lui Zenou ? 
Într-adevăr, după ce o dată mai mult arată dt, dacă fiinţell' 
sînt multe, sînt totodată numărate şi nenumărate, scri e 
textual cele ce urmează : "daâ (fiinţele) sînt multe, c 
necesar să fie at itea cîte sînt, si nu mai multe , nici mai 
puţine. Iar dacă sînt cîte sînt, 

'
sînt numărate. Dacă sînt 

multe, fiinţele sînt nenumărate : căci printre ele se găs(·,sc 
mereu alte <fiinţe), şi tot aşa, printre acestea, altele . J u  
felul acesta, fiinţele sînt nenumărate". Astfel, cu ajutoml 
împărţirii în două, a dovedit infinitul numeric46. 

4 .  DIOG. LAERT. I X, 72 Nu numai atît, dar, după d 
[discipolii lui Pyrrhun ]. şi Xenofan şi Zenon eleatul �i 
Democrit sînt sceptici . . . Zeuon47, bunăoară, tăgăduieşte 
mişcarea, atunci dnd zice: " ceea ce se mişcă nu se mtşd1 
nici în locul unde e, nici în acela unde nu e"48 •  
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1 &!'cponp6yAw'J"'>O;. Cf. Simpl., Phys. 1 39, 3 :  �cp' h��tP"' y u�''"'"':'t• 
:-.C•c, e1tLJ(olpOU'r.!l. 

" Completarea aparţine lui Diels. 
3 Istoricii moderni ai filosofiei greceşti pun la lndoială aceast:l afir· 

n:"ţje. 
' Precizările lui Diogenes 1-ar privi în realitate pe Empedocle.s, dupll 

I•iel�, urmat de cei mai mulţi comentatori (printre care Albertelli, p� 
l 7 1 ,  n. 5).  Cf. totuşi obiecţiile lui Calogero, p. 89, n. 1 ,  dnpă care, In 

cituh cîtorva . .  incertezze e ingenuitll" , . ,no11 c'e motivo per non rico: 
u··>,.;<'ere in q�este righe le tracee delia fedelt11. zenoniana anche alia con· 

•.> . ·?.ione parmenidea del mondo secondo opinione ". 

" x6CJfLOu� eh<11, manuscrisele. Kranz citeşte : K6Cifl.o u; dvxL (&1t'dpo u;). 
ig Albertelli (referindu-se la Emped., fr. A 47) : x6Cifi.DY �vx. 

- .... 

• Cf. Emped., fr. D 1 4 : Tou 'fotV':'o; ll'ou lll:v xeve6v· r.60ev oov 't'( x'ed ).: 
f i ,-J!..  

Cf. Emped . .  fr. A 33 (Stob., Ecl. I 10, I l  b, p. 1 2 1  \V) : ex ":"e'J"· 

t:;-i.? r·)Y o0v G'TOt:(dCil\1 't'Q 1 1t'iv, -;- )1; "t'OU't'(r)V ?U::J�w; e; ivctv·r((l)y cruvecrt"tdcr'fl�, 

:;r,.olnJ't'6� "te KO<l uy?6't'7J't'o; x<J:l 0Z?f1.6't'7J't'o; x<J:l 9uxp6':'7J'I'o;. 

• Cf. Emped . .  fr. A 75 : t-r;;vvi-r:o .. b -:iJJv &v Opwr.wv y:!:vo; �K dj-:; y �; . . •  
" Cf. Emped . , fr. A 78 şi B 107. 
1;, Acelaşi răspttns e atribuit lui Timpedocles de Gnom. Paris., n. 153, 

, . .  ·\ c. Cracov.'', XX, n. 152 (Emped._ fr. A 20}. 
" Cnm observă Jacoby, citat de Albertelli, p. 172, n. C e vorba pro

f.,,,lJil de o confuzie : fie cu Protagoras, fie cu Diagoras. 
12 npo� Tuo; lj)tA'JCI61'ou� : pythagorici_ după o ipoteză a lui Burnet, 

, . •rly Greek Philosophy, p. 312. 
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13 H.D.P. Lee, Ze11 o of Elca, Cambridge, 1936, p. 5 presupune că ul
timele două titluri ar fi ale unei singure cărţi : -rr�o� -rou� 'l'tAo<!6cpo '->� 

r.q>l cpu<!e:w�. 
u •. Qui - notează Calogero, p. 87, n. 2 - la tradizione dell'assoluta 

fedelta al pt:nsiero parmenideo si fonde con quella dell'energia rispetto 
al dolore, dando appunto allo stesso i.�yo� panucnideo l'aspetto di una 
tesi moralistica di tai genere : come poi nel r.u 6otyoptxo.; xotl 7t<XpfLev( 8e:t''; 

-rp6r.o� -ro\i �(o u  della Tavola di Cebete, la sevcrita eleatica assume 
nella tradizione Ia stessa aria eticlzzante di quella pitagorica (senza quin
di che tale passo serva a provare il •pitagorismo • di Parmenide, piil 
di quanto altri provino il suo •antipitagorismo t) ". 

' 6  Citesc 'A<Jwr.tot cu Kcrn şi  Albertelli. Cf. Herod. IX. 15. 

1° Cf. DIUG. I.A�RT. III, 48 : litotÂa xnx·� 81: l<1Tt -rezvl) i.6ywv, .lk 7,; 

civot<!Ke: u.X !;o(LeV -re � XIX'tiX<!XE: u.X !;o (Le V el; lrw-rf.cre:<v� .r.Cll Ui>O ><p<<!e:w.; -:f>'l' 
lTp ocr illotAeyo(Ltvwv. 

n Conducere oligarhică instalată de spartani in .-Hena înfrîntă, la sfîr
şitul războiului peloponesiac (404 i.e .n.). 

18 Gorgias, după unii ; după alţii, pythagoricii. 

n "Per bocca di Socrate, - scrie despre această pagină Calogcro, 
p. 90, - Platone vi ironizza infatti, con l a

· 
piil elegante e quasi imper

ceptibile finezza, circa la stessa diversita fra !'opera del maestro e qucl
la dello scolaro, il quale, si $d vuol dare ad intendere di dire quakosa 

. di diverso �. ma in real ta non fa che ripetere, in altra forma. la stcssa 
tesi di Parmen.ide : che negare il molteplice tanto vale quanto affcrm :t-
re l'uno ! II motivo ameno dello scolaro clte s'affanna per rimanere allo 
stesso punto del suo maestro e colto alia perfezione : gia agli occli ildi 
Platone scopriva dunque questo lato debole del suo atteggiamento". 

so " Il •soccorso * che 1' oalieato � Zenone arreca a Pannenide � duu
que costituito dalla dimostrazione che le difficolta che sembrano �orge
re dalla posizione dell'ente unico sono di gran lunga superate dagli n�
surdi impliciti uella posizione delle realta molteplici. E con cio, essen
zialmente, una polemica contro il molteplice, condotta deducendo dal la 
pren1essa delia sna esistenza conseguenza tra loro contradittorie e chia

rendo cosi l'assurdo delia premessa medesima : una polemica, rispetto 
alia quale quelia contro il movimento, pur rimasta tanto piil famosa uel

la tradizione, non sara aliora che un caso o esempiolparticolare. Come 
risulta del resto dagli stessi dati dossografici, che parlano di ben qu;t
ranta argomentazioni contro il molteplice, mentrc qnclle contra il mod-
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mcnto sono soltanto quatro, secondo la tradizione aristotelica, o al mas
�imo cinque, quando si volesse credere alia testimonianza di Elia, ehe 
•' invece assai piu verosimile abbia semplicemente frainteso il testo a
ristotelico" (Calogero, p. 91 ) .  

21 Citesc l:vctpydo:c;, c u  Diels şi Albertelli. 

u Zenone, dunque, considerava come fondamento <lell'inconcepibi
l ita degli enti {che, al plurale, non potevan essere se non i molti cnti, 
il molieplice) la stessa inconcepibilit a dell'uno che doveva csseme ele
mento : e cio� di quel ente singolo, di quel i!xa.<r.ov, che "infatti, s'i: vi:;
to, non era possibile intuire se non cadendo in contradizione, perchi: da 
una parte esso appari�a infinitamente esteso e dall'altra cosi piccolo da 
non aver neanche estensione. Quell' fv era con cio, per Zenone, l'uno c
lemento del molteplice, e non gia l'uno assoluto, rigowsa eschi.sione del 
molteplice : ch� delia concepibilita di quest'ultimo egli, scolaro di Par
ruenide, non avrebbc potuto davvero dubitare, e tanto meno avrebbe 
potuto poi considerarla come condizione per la concepibilita del m,olte
plicc. Ma, ora, l'interessante � che nella tradizione critica, come risulta 
da Simplicio, sorse il dubbio che la polemica zenoniana si 1ivolgesse ad
dirittura contro l'uno assoluto : cio che� implica che essa sentiva le aporie 
che Zenone avevă dimostrato a proposito dell'fxo:cnov come tali che avreb

hero potuto avere egualmente per soggctto lo stesso assoluto ente 

eleatico" (Calogero, p. 1 45). 
23 . , Gehort wohl dem Stoiker", - adnotează Kranz. Spusa figurca

ză dealtminteri printre fragmentele lui Zcnon din Kition (fr. 2.18,  I, 53 

Arnim) . 

u .,Retta e piano portano aumento quando siano aggiunte per gli cs
treml. Per es. il piano aumenta quando gliene venga aggiunto un altro 
secondo la retta che � essa stessa limite del piano ; negli altri sensi, no" 
(Albertelli, p. 1 85, n. 1 1 ) . 

20 "ljv 3t Cl"t"LYfL T,v fL 1131: fv ·n 8tvOtL. U. Schobe, Quaes:. E u.demeae, Halle, 
1 931,  p. 56, propune : fL1Jill:v ':'L8tva.L. La fel citeşte, probabil, Ca� rlini, 
care traduce : ,.egli suppone il punto come un nulla" (p. 1 1 1 ) .  

•• ,.Appena terminato di trascrivere il brano eudemeo, - observă 
Calogero, p. 145- 146, - (Simplicio) resta in imbara.zzo, osservando 
come questa tesi zenoniana non quadri con !o Zenone che egli conosce 
attraverso il suo libro e attraverso il Pa1·menide platonica : che mentre 
questi nega il molteplice per affermare l'uno, l'altro nega l'uno e vien 
cosi ad affermare il nwlteplicc. E da torto ad Alessandro, che interpre-

279 



DIONIS M. PIPP!Dl 

ta invece il passo di Eudemo e la sua citazione zenoniana in senso non 

discorde dalla meglio nota situazione speculativa dell'Eleate, in quanto 

considera la sua negazione dell'uuo conte negazione dell'elemento del 
molteplice, e quindi conte intrinseca negazione dello stesso molteplice. 

Un'interpretazionc, questa di Alessandto, che quadrava naturalmente 
meglio col pensiero zenoniano, ma in cui d'altronde appariva tipica . . .  
l'indistinzione formale tra l'!!v negato conte elemento del molteplice e 
l'fv afferntato in forza della negazione dello stesso tnolteplice. Cosi, in 
un 'ulteriore citazione de! motto zenoniano ( Phys. 1 44, 1 4) . . . Simpli
eia giunge addiritura ad alterarlo graventente, sostituendo l'llv agli gvn, 
c considerando il rapporto di condizione e condizionato, istituito da Ze
none tra l'lv e l'llv dal punto di vista conoscitivo, senz'altro come seg• 

no dell'intrinseca coessenzialita dei due concetti iu seno all'ontologia 

parmenidea". 

07 ,.Nell'attribuire la tesi delle grandezze indidsibili a Senocrate sono 
d' accordo tutti gli antichi . . .  Invece il Burnet e il Ross hanno sostenu
to in base a Arist. ,  De gen. et corr. A. 8, 324 b 35 sgg .• che in tutti 
e due i ca.�i si tratta degli atomisti che dall 'esperienza eleatica furono 

costretti ad ammettere il vuoto e l'atonto. L:t corrisp:mdenza qnasi ver

baie tra i due passi di Aristotele ci costringe a sottoscrivere alla tesi dei 

due eminenti studiosi inglesi. Con cio n:1turahnente nou iutendianw es

clndere che il richimno a Senocrate per la dottrina delle grandezze- indi: 
visibili non pos�:-< essere filosofleameute giustificato" (Albertelli, p. 1 84, 

n. 6) . 

>� Cf. şi Simpl . ,  PIJ)'S. 562, 1 : 6 Z�vcuvo� /.6y-:.; :iv:upeL'J i &Ox« -ro d·J�L 
Tov 1:61tov �pcu-rwv oG-rcu:;. «d l!�nv o -r6;:o�. !!v Tt'Jt E:cr-roct' 1t<iv ycl:p Gv �v 
TIVI. TO 8� �y �I'JI �<!\ ev -;6'l'(j). lCJr<>:� &?� wxl o T6:to:; ev .-6;: �) x�l TOOTO b:' 
&rmpov...._ o\11c &p� f�nt� · b- T6::o:;&. :Măcar ··că pasajul nu

'-
figurează Pri�t; 

mărturiile citate de Diels, Calogero nu şovăie s11 vau5. în el un text 
autentic, meritînd s11-şi găsească loc printre puţinele  fragmente autentice 
rămase de la Zenon. Pentru semnificaţia lui filosofică (aceeaşi , in parte, 

cu a crîmpeiclor grupate sub no. 24), cf. cor�sidcraţiile invăţatului italian, 

p. 93 - 96 : .,Che Zenone argontenti coutro la molteplicita delle cose in 
quanto essenzialmente condizionate dall'esistcnza dello stesso spazio, � 
evidente : ma il f,ttto e poi che questa aporia dello spazio, prima ancora 
che essere l'aporia del molteplice spaziale, e la stessa aporia dell ' uno 
eleatico in quanto necessariamente intuito in forma spaziale. Il quale, 
iniatti, da un:1 parte clev'e�'\Cr pensato come perfetto . compiuto, e 
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quindi come determinata, ' delimitato in un dpe�� cl1e lo distinguera 

allora nello spazio costituendolo in una data forma, qnale quella �delia 
sfera parmenidea ; e dall'altra non puo non escludere cbe accanto a se 

possa esistere quell'ulteriore realta, in! cui esso dovrebbe venire a trovarsf 

collocato se quella lo delimitasse in una data forma finita. e deve quin
di per forza, in nome delia sua unita, presentarsi come ,x,.,Etpov. I/au
titesi dl Parmenide e di Melisso quauto alla tesi delia finita o dell'infi

nita dell'ente e con cio nient'altro che il dispiegarsi storico di quella piil 
profonda antinomia costitutiva dell'ente cleatico, che poi potra cousi

derarsi come lo stesso motivo fondamentale delia uis..'KJluzione dialetti

ca del logo antico. Ora Zenone, illudendosi che essa valga soltanto per 
il molteplice, spa:lializzato, non fa che rilevare questn antinomia : clu� 
il sno processo all'infinito dello spa:do che dev'essere in uno spazio e ni· 
ent'altro che lo stesso processo dell'ente eleatico a voita intuito come 

finito e come riassorbente in una piil vasta sua finita l'infinita del rea

le escluso dalla sua precedente finita, in una perpetua vittoria del moti
vo parmenideo contro il perpetuo rissorgere del motivo melissiano" . 

U !rcpl TOU 11.-1) XIYEia!Jcn. 
ao ��a 1:0 1:p6np ov de; -ro 1)(J.LCIU �eiv cl'f[xce� O�t -ro <ptFO!le'Jc.v Tj rrpoc; -:o 

rt:>-o;. Cum relevă Albertelli, după alţii, există cel puţin două chipnri 
de a inţelege cuvintele lni Aristotel : . , 1 .  Il mosso deve giungere prima 

che al termine alla meta, poi alia meta della restante meta, poi alla me
U dell'ultimo quarto e cosi all'infinito. 2. Il mosso deve giungere prima 

che al termine alla meta, prima che alla meta alla met a della mcUt, e 
cosi via all'infinito. La prima interpretazione trova la sua espressione 

1 1 1 1 
nella formula 1 + - + - . . .  (oppnre 1 + - + - . . .  " La seconda in-

2 4 4 8 
1 1 1 

terpretazione ha come formula 1 - - - - - - • . .  " rv. 1 89, n. ;�) . 
2 4 8 

. .  

Il .,Secondo l'interpreta:lione corrente, - scrie despre aceast!L apo
rie Calogero, - Zenone avrebbe qui presupposto l'iniinita divisibifita 

dello spazio, e sulla base di questa premessa a'•rebbe, con pura vlrtu lo
gica, costruito il suo argomento : l'avrebbe presupposta , aggiunge l'in· 
terpretazione piil sistematica, tanto in questa prima quanto nella sccon

da aporia, con quella stessa prccisione metodica con cui avrebbe invece 
presupposto nelle altre due la tesi inver:sa, cio� quella delia composizlo

ne de! continuo da elementi indivisibili . . Ma. a.ncl1e prescindendo ora del 

tutto dall'idea �ella sistematicita, e prendendo solo in esnme quella (cbe 
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le sta poi alia base) della presupposizione consapevole .... e metodica che 
Zenone abbia cornpiuto de! concetto dellaidivisibilita infinita.�non e dif
ficile accorgersi dell'antistoricita di una simileiricostruzione�del proces
so mentale dell'Eleate, quando si pensi che il concetto specifica dell'in
finita divisibllita poteva tanto poco essere una premessa esplicita e con
sapevole di Zenone, che invl!ce si veniva determinando ne! suo partico
lare carattere propria nello sforzo critica che fu poi necessario per con
futa.re le stesse prime aporie zenoniane" (p. 1 20). Şi in alt loc : .. AII'as
tratta immagine di Zenone che presnppone I'infinita divisibilita bisog
m• . . . sostituire la storica immagine di Zenone che procede dividendo 
c somrnando, e avverte come questo processo possa proseguire indefini
tamente, dando luogo alia scoperta di un'infinita estensione : dove 1' �in
finita · divisibilita & e 1' dnfinita sommabilita & sono tanto poco le, suc pre
mcsse quanto, piuttosto, le suc conclusioni - e anzi, a rigore, neanche 
le sne conclusioni ne! senso che si prescntino al suo pensiero esplicita
mcute in quella forma, perche ne! suo pensiero csse ,·ivono solo come a
genti immediati e inconsapevoli dell'unica conclusione dell'infinita spa
ziale, e propriantente esplicite e consapevoli esse possono diventare S>"ll
tanto nella riflessione critica ad <�S:io posteriore. Cosi. nell'aspetto di ques
to concreta dividere e sommare, e di chiarire in tai modo quantitativa
mente infinito quel che prima era apparso quantitath•amente finito si 
vede netta l'identita del metodo zenoniano tant<-, nclle a.rgomentazioni 
contra il molteplicc quanto in quelle contra il moto. o per lo meno, in
tanto, in questa prima : che la suudivisionc progressiva <lello spazio en
tro cui de ve attuarsi il moto e la constatazione � delle sua infinita corris
ponde perfettamente alia progrcssiva constatazione dcl molteplicarsl 
infinito degli enti, e l'a�surdo del movimento c !o stesso assurdo !lella 
contraddizione tro finita c infiuitb. quale appare implicita nell'ammis,;ione 
de! molteplicc" (p. 1 23- 124) . 

•• "J)Achille :c in Zenone un S<!condo argomeuto propria in quanto 
Zenone non presuppone in astratto l'infinita divisibilita, ma in concreta 
divide e somma : ed e evidente allora come possono presentarglisi quall 
paralleli argomenti i singoli casi in cui puo tipicamente attuarsi tale suo 
processo, senza che cgli abbia consapevolezza esplicita dell'unita di questo 
stesso processo. Analogamente. negli argomenti contro il molteplice, iden
tica . . . e il metodo col quale :zenone dimostra la finita e l'infinita degll 
enti-sia 'dai pnnto di vista numerica sia dai punto di vista spaziale, e pure 
qneste dimostrazioni si 7presentano come parallele e distinte. Ma c·�. ora, 
anche di piu : che l'ide�tita del motivo si e scoperta non. solo nell'ambito 
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dei singoli argomenti contro il moltepUce e in quello dei singoli argomenti. 
finora veduti, contro il moto, ma anche nel complesso di tutti questi argo
menti presi insieme. In tutti si tratta delia dimostrazione di un'antitesi 
tra finita e infinita, in cui la finita e chiarita mediante la determinazione 
oggetiva e immobile di un ente o di un'estensione e l'infinita e dedotta 
mediante l'infinito superamento di quella determinazione, la quale (sia 
per l'esigenza logico-ontologica della sua delimitazione, negli argomenti 
contro il molteplice, sia per l'esigenza ugualmente logico-ontologica del 
muoversi, negli argomenti contro il moto) deve porre accanto a .se altro, 
e ancora determinarlo e ancora negarlo, senza che tale processo possa 
esaurirsi" (Calogero, p. 127 - 128}. 

"" Cea de-a treia aporie zenoniană - scrie despre acest argument Calo
gero, p. 129 - ,.non presenta reale diversita di problemi ri>petto alle 
precedenti, . ne" f�ma con la qu�rta, in"" contrasta con' quelle, il secondo 
corno di un dilemma, opponendosi nettamente ad esse per il carattere 
antitetico dei suoi presupposti : ma anzi approfondisce lo stcsso problema 
che si manifesta nclle prime, contemplando lo stesso assurdo che queste 
conteznplano ma contemplandolo non piu nell'antinomia dei suoi estremi 
risultati bensi in quella intrinseca al suo stesso motivo genetico. La con
trad<lizione del mobile che non si muovc non c altra da quella del n10bile 
che percorre l' infinito, ma c questa stessa, vista nella sua prima radice". 
Şi mai departe : ,.Se si pensa al livello speculativa di Zenone scolaro e 
pifensore di Parmcnide, e si accorge che egli difficilmente avrebbe potuto 
(:C>uc··�pire nou solo un vi"iv indivisibile in quanto puro e incHtesso limite 
de:. tempo, ma anche un tempo composto di v=:i� : e proprio perche per lni, 
scolaro di Parmenide,-· il vuv-·iîon sara \anto ···un demento del tempo 
quanto la stessa unica forma reale del tempo, rispetto a cui il passato e 
il fnturo non sono cite apparenze e irrealita. P!"r Parmenide . . .  l 'ente 
mou era ne sara, perche c tutto insiezne, ora, compatto • :  il vuv, il presente, 
.:: 1<• forma dcll' unita e totalita temporale che assolutamente corrisponde 
alLlfîermazionc indifferenziata dell'l:a·d", cosi comc per ;',Ielisso l 'infinita 
temporale, cousiderata invece nel senso Jella successione, in. cui il puro 
�uv s'c trasform'ato in un� cid equivaie immeuiatemente . all'infinit� spaziale: 
Ora, s' intende chc non puo dirsi cht' Zenone parta esplicitamente da tali 
presnpposti, non cssendo chiara la po:::izione csteriore delia polemica contro 
il moto rispetto ai presupposti dell'uno o del molteplicc, e cioe non potendo 
stabilirsi se in""essa fossero poste esplicitamente delle premesse ba.sate sul 
concetto dell' unita spaziotemporale dell'nno . . . :,Ia sta di fatto, d'altra 
parte, che solo ricostruendo in questo rigido clia1a el ea tico la for�tw metttis 

28:) 



DION!S M. PIPPID! 

di .Zenone si puo veraruente intendere, nella sua genesi e nel sno Higni

ficato, anche questa terza, e fondamentale, dclle sue aporie" (p. 137). 

•• l}yxot. 
��> ,.Nessuno c mai rinscito a spiegare, se non a prezzo eli ridicole fan

tasticherie, a che cosa serva il far muovere le serie dei :corpi in Ull•-' 
stadio" (Albertelli, p. 201 .  n. 3). 

36 h el> OUfL�CXLVEI'J cre't'cxl ro�·J t!vcxL :r.p6vov 't'{j> lit:-r/.cxotCj) -rbv" �fL!O' '.J'i. 
Pasajul poate fi înţeles în dou11 chipuri : 1 .  timpul dat e juru11tate şi îndoit 

(raport 1 : 2) ; 2. jumătatea timpului dat e egală cu indoitul timt>ului 

dat (raport 1 :  4). Cf. Albertelli, p. 201 ,  n. 4. 1g 1 r,' ,� 
37, 4xofLevct. C11ru <'bservll Albertelli (p; 201. n. 5), "il tt:rruine sembrercb

be richiedere che i B fossero disposti a cominciarcl dalla meta della s<,ria. 
A versa l'estremo di essa. 1\la facendo questo diventa impossibile costntire 
l'edificio argomentativo che si richierle. Allora si dovra intendere il comiu-
ciano nel senso di cominciano il moto". 

as Lachelier, ,.Rev. de MHaph. et de Morale", XVIII, 1910, p. 3476 
citeşte : o ufL�a:lvet 8-1) 't'b '�<r;w-rov B &fLcx lrrl 't' iji lo-.(&.�<� <r> er·,�t x�! TO 
"PW'rOV r (b! 't' if>  toxâ.-r(j) B). Dar, după justa obsen aţie a lui AlbE'T
telli, "dal momento che il moto delle duc serie B e r Y :t  dalla meta di 
A in senso contr2rio, si puo intendere ugualmentr l;o:t :  "all' cstrcnw 

(ai due estremi opposti) della serie A "  e ,. all' estn·mo di B c ui A 

rispettivamente" ; pero c piu naturale la scconda intc·rprctazione dato clic 
r e visto in relazione a B e B in relazione ad A "  (p. 202, n.  8) . 

•• "Icr�� xr:l.,•nv ;r:rp' fxcxo'tCJV "(Lv6fLt\lCJV -::&v B l:rnv r. ep -:i;Jv A, &� 
q<Y,<ll, lh&. o;:i, clfL�6�er;e< roov zp6vov 7tGCp0c 'tel A yly�eotlat .  I,achelicr citen ; 
!oov xp6vov ;ra;;' hcxo�ov "(IV6fLtVCJV 't&v�� r 6oov 'l<tp <�o r) 'tWV A . . .  

• •  Unii int�rprcţ.i r.uwără şi acest argument in �eria celor tinzîntl 

să dovedenscft ::bsurditatea ipotezei m ultiplicităţii ; alţ ii îl consideră cu 
o încercare dt• critică gnoEeo!ogică .  ,.In

, 
rcalta, - . c-< de Calcgero, - l'cH> 

e insieUJC l 'uua  COf:l c l'altra, perche per Zenonc' l a  contradittoriei.a r]tl 

mondo dcl molteplice e poi la stessa contradittorieta di quella 86�<1, chl· 

invcce considcrava come essenziallnente vera Protagora, contra cui  l: 
appunto uetto che qui Zenone poletuizzi" (p. 1 1 0, n. l .i . 

41 "Chc qui il testa sia malsicuro, - notează Caleguo, p. 88, n. 2 -
(gia quel superfluo J.IO'>'cv c sospetto) risulta chiaro da qucl che segue imrue
diatawc!lte : Xcxt -:G fJ.tV /!-1 Tf,V civcX'(Jc)jV, ilAl'jV 8/; lt�T7i� TOc �eoo<Xp� O"rOL)(eicx. 

e!il'r) n �b verxo<; :.<oct "<-i;v <fLi.(cxv dovc l 'civ&.yx'l), puo.._l)f.ll cssere eleatica, 

:u1a il resto c cmpulocleo, . . . cu e quindi accaduto un pasticcio. Jl qualc 
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�Jotrebbe. allora. aver indotto un inesperto a rimediare aggiungendo il 
�!Xl Zf)vo'J: tolto il qnale, resta in Aezio quell"nntitesi tra il .re-:rep01ar�f:vov 

di Parmenide e l'&:�et?ov di Zenone, che era gia stata fissata da Aristo
:el<'"". 

4" .. Qui - scrie Calogero, a cărui interpretare o urmez în liuiîle-i mari 
- e . . .  in atto q uella stessa fondamentale dialettica <li Zenone, chc s'c 
v i:�ta gia operare uegli altri ragionamenti, e che s'hnpernia,� tutta nella 
contraddizione eterna delle opposte esigenze del finito e dell'infinito, con
:aatata nello spao:io discreta de! molteplice. Nclla dimostrao:ione dell' infinito 
di nwnero, la uistinzione del singolo elemento del molteplice implica la 
:;1osizione del disting11ente come . , altro", quindi come nuovo elemento uel 
molteplice, e con cio la moltiplicazione infinita dello stesso molteplice: quel 
she si constata e setnpre, in sostanza, l'infinita postulazione dell'ihepc.v 
<cc.mto all'�xo:/7-:-o '' e l'iufinita cristallizazzione di questo �..-epov in un 

�uovo fxot�T-:-ov, .tnc< qucl che in particolarc .�i rileva e il conseguente accres
cersi numerica di questi enti. Nella dinwstrazione dell' infinito di grandezza, 
1nvece, quel che vieu messo in rilievo c !'ideale accrescimento spazialc, 
dtc si manifesta in ciaRcun elemento del molteplicc, in quanto esso ha 
bi:;ogno, per putcr avere una determinata esteusioue, di distingucrsi da 
d•) che da esso c altro, ma questo a sua voita si distinguera da altro e 
cvsl via, in modQ clic quel particola.re verra ad csigcre in se, per la sua 
-:leterminazione S[Hzialc, un' infinita altcrita spaziale" (p. 1 04 - 1 05). 

<:•. xctl li��x�w :t.·�-:ou -:o €-rE;:>ov .. ...,;:; &li?ou. Kranz traduce : .,so muss 
:
.

: . ';� !>stand do:r c.!.�e ,.;:_o,:u anderen J�!2en". Cam �:��0.:!,"������-: 
" . . . e che in essa una parte distint.• dall' altra" . 

H oUatv yi� oXI)";'�:j 't"OtoU�ov lcrztX-:-ov Ecrt'�t. olj-r;; i-:oeiJOV itpO..; f'tzp o v  

·, ·) ;.:.  caTotL : .,denn hil( derartiger Te il  desselben ( d, s Gat1:cn) wird die 
.• nsscrste Grenzl' l:drlcn. und nie wird der eine olme P.eziehung zum anderen 
.>ciu" (Kranz) ; ue.sS tliU iufatti di tali parti sara I' nltirua e non e possibile 
dte non ci sia un;•. parte a prccedere l'altra" (Albertdli) . Pentru spînoasele 
discuţii prilej u i t<: •.k interpretarea actstor rînduri. v. Albertelli, p. 207, 
-��.  4 . 

. 1:' Citesc fu�yzr; ., �  ·�··i.::. ţJ.Yj0t:'J �z�\f"":tj:;, ":"':?OG'-:�v-'):_ .... -t.•, f) · l  o,jae•J ot6v � ::  
z:;  ;d:y.: Oot; �mco·in: .  cu (�t•mpcrz şi Albcrtc-lli, Dic-ls-Kranz prezintă : 
tey€ 0ou� yip !L71 o;;·,.J; ;;.,.�o:;, 7rpocryzvoftt v o u  /li:, " ,; aev o�6·, -:z dt; ILtyeuo-; 

i ;:LiioilvotL ("denn wird dne Grllsse, die nichts ist, cincr :tnderen hinzuge
: ,lgt , HO kann die.>c :J.ll Grllsse nichts gcwinnen") .  

• •· "L'unico ).o:�; di Zenone che c i  sia stato twm:,utl.ato nella sua 
:.i.pka forma antinomica - scrie despre acc.st fra[!m�nt Calogero - costrui -

28'1 



D!ONIS M. I'IPPID! 

sce dunque i duc corni uel suo dilemma coi due stessi termini estrcmi dl'!J' 
aporia costitutiva dell'ente eleatico. S'intende� che qui finita e infinitu 
sono, immediatamente, quelle numeriche e non quellc �paziali, c0:u•t· gia 
osserva Simplicio : ma lo stesso Simplicio puo poi riferire, ncgli altri t.lue 

frammenti, accanto a questa dimostrazioue zenoniana dd' &ne&pov xa-ra 
r. Afi 6o�. anche quella dell' &1mpov xa-rd: (.1&ye6o�. Realta e che, anche in 
questa dimostrazione dell'infinito numerico, il rnoti\'o proLante twn 
puo non rimanere identico a quello onde si deduce l'infinito spaziale : e 
questo, tn.nto in quella forma; unh;crsale che si e gia vista nell'aporia 

dello spazio [cf. fr. A 24 ], quanto nella specificazione che puo farsene 

quaudo questo spazio venga suddiviso in parti. Zenone non puo iufatti 
dimostrare l'infinita numerica delia realta presupposta ruolteplice se non 
riferendosi all'infinitâ spaziale di ciascuna delle unita di qncsto molteplicc : 

!a quaJe e, per Un \"etSO, deJimitata in Se stessa, ma, per J'altro vcrs0, dc:n; 
presuppore accanto a se un limite chc la distingu ll  dalle altre unita, e, 
esistenzializzando cosi accanto a se il suo &-:epov e incf•:<santemente trovan� 

dosi di fronte a qucsto nclla stessa situazione che �uscitava l'esigenza 

della posizione del limite distingueute, finisce col multiplicare accan1.o a 
se all 'infinito il uumero degli enti spaziali. Vista nei suoi costitucnti singoli 
e con cio nel suo Yero motivo genetiro, l'aporia del molteplice zenoniano 

composto di enti insieme di numeroJ finito e di numero infinito c dunque 

la stessa aporia dell'uno e!eatico, per un verso spazialu1eute limitata c per 
l 'altro vcrso spazialn1ente illin1itato. Non solo, cioe. il finito-infinito 

numerica e uient'altro, in sostanza, che il finito-infinito �paziale, ma !!llche 
l' assnrdo intrinsec o dello spazio discreta e l'identico assurdo intrinseco 

de11o spazio uno". (p. 97 - 98) . 

•7 Sext. Elll.piricus (Adv. dogm. IV, 87 şi Pyrr. hyp. 111.  10,7 1 )  atribuie 
afirmaţia "megaricului" Diodoros Cronos. 

u .,La contraddizione del moto e appunto quella dell'esserc in un 

luogo e de! non esservi, e del superare cosi quella propria delimitazinne 

spaziale che le insieme determiua:r.ione e immobilita temporale" (CalogPro, 

p. 1 38). 



MELI SSOS DIN SAMOS 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

Mdissos s-a nil �cut 1'" l;1 an11l 480 î.c.n. În afară de faptul că a fost 
ţeneralnl din Sr.n:<>� c;m· a înfruntat flota atenianii in anul 44 1 t.e.n. 
despre viaţa lni nu ?tim llÎll,it:. �-a ataşat şcolii eleate, după ce se aflase 
poate un oarecare timp sul> influenţa cugetiirii ioniene. Mai apoi insă 
a adoptat integral tcztlc lui Putmcnidcs, cu o singură ext·epţie : împotriva 
magbtrului său a ;,{innat infiuitatea �paţiuhli. 



MELI SSOS DIN SAMOS 

A) VIAŢA ŞI ll\rv ĂŢĂTURA 
1 .  DIOG. LAERT. IX, 24 Melissos, fiul l ui Ithagenes, de 

fel din Samos. A fost elevul lui Parmenides . (A fost totuşi 
în legătură şi cu Heraclit!, pe care 1-a făcut cunoscut efe
sienilor neştiutori, aşa cum Hippocrates 1-a făcut cunoscut 
abderitanilor pe D.emocrit) . A fost şi om politic şi s-a invred
nicit de preţuirea concetăţenilor săi. Ales comandant 
al flotei, şi-a meritat încă şi mai mult admiraţia lor prin 
destoinicia sa. 

Era de părere că Totul e nesfîrşit şi neschimbat şi nemiş
cat şi unu şi identic cu sine şi plin ; că mişcarea nu există, 
dar că dă iluzia că există. Despre zei spunea că nu trebuie 
să emitem vreo părere, căci o cunoaştere a lor e cu neputin
ţă. 

Apollodoros (FGrHist. 244, F, 72, II ,  1040) pretinde 
că ar fi atins vîrsta bărbăţiei în j nrul ceki de-a 84-a oli m
piade [444/4 1 î.e.n. ] .  Cf . Eus. s. Ol , 84, 1 .  

2. LEX. SUDA l\'lelitos al lui Laros . . . a trăit pe vremea 
lui Zenon din Elea şi a lui Empedocles . . \ scris un tratat 
Despre fiinţă. A fost şi adversar al lui Pericle şi, în fruntea 
samienilor, a dat şi o l uptă navală, avînd ca adversar pe 
dramaturgul Sofocle, în cea de-a 84-a olimpiadă [ 444/4 1 
î.e.n. ] .  

3. PLUT., Viaţa lui Pericle 26 şi urm. (26) Pe cind Peri
cle se găsea pe mare, }..1elissos, fiul lui Ithagenes, un filosof 
care era atunci în fruntea samienilor, plin de dispreţ pentru 
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numărul restrîns al corăbiilor atenicne sau, poate, pentru 
lipsa de pricepere a comandanţilor, şi-a convins concetă
ţenii să atace. După ce s-a dat bătălia şi au învins, luînd 
robi mulţi atenieni şi distrugînd multe corăbii, samienii 
;m prins să se afirme pe mare, pre gătindu-şi toate cele 
t rebuitoare războiului, de care fuseseră lipsiţi înainte. 
Aristotel (fr. 577 : din Constituţia samienilor) susţine că, 
i ntr-o bătălie anterioar ă, :Melissos I-ar fi învins pe însuşi 
l'ericle. Pe fnmtea prizonierilor atenieni, samienii au 
insemnat cu fierul roşu cîte o bufniţă, ca să-şi răzbune: de 
raptul că şi atenienii ii însemnaseră pe ei cu o corabie . . .  
La semnele acestea se zice că s-ar referi versul lui Aristo
f;m : "Neamul samicnilm . . . tare-i priceput la scris . . .  " 
(Aristotel, ib1·d . ,  fr . 575) (27) . Cînd a aflat de înfrîngerea 
llotei, Pericle a pornit iute într-aj utor şi, învingîndu-1 
pc Melissos, care-i sta împotrivă, şi punînd pc fugă pe 
\'făjmaşi, îndată le-a înconj urat cetatea, nădăjduind s-o 
cucerească ct� trecerea vremii �i cu istovirea mijloacelor 
mai cmînd decît cu rănile şi suf("rinţele pricinuite cet ăţeni
lor . . . (29) . DutJă norJt Juni ,  cînd samienii s-au predat 
(,·ara anului 440), 1 'l'l"ide le-a dărîmat zidurile, le-a luat 
corăbiile şi i-a SU} >US la plata unei mari sume de bani, din 
care: o parte au pli"ttit-o îndată, i ar alta au făgăduit s-o 
l 1 lătească cu ,·rcmea, dît:d ostat ici. Duris samianul (FGr 
!lis!. 76, F, 67, II, 1 54)  dramntizează episodul, punînd 
I n  seama atenicnilor şi a lui Pericle o cruzime de care nu 
! Jumcncsc nici 'l'ncidi de (I, 1 1 7) ,  nici Ephoros (FGr H ist. 
/0, F, 195, II, 98) , nici Aristotel (fr. 578) . Cf. Viaţa lui 
"1"1 mi� tocle 2 . . .  ţ;i toh1şi Sh:simbrotos (FGrHist. 107, F, 
1 .  l i ,  5 1 6),  fără să ţin[t se::amrt de cronologie, pretinde că 

' J ' ,  mistocle ar fi ascultat lecţiile lui Anaxagoras şi învăţă
t milc lui M.elissos naturalistul.  in realitate, Pericle, care 

, . ,  :r cn mult m<:i tîn lir decît Tcmi� todc, 1-a avut ca adver
. : 1 r  J •C Meli�sos, atunci cînd asc di<: pe samieni, iar cu Ana-
· . . , ��or;:;.: era prictu1 . . . Cf. _ l  d7· . C. >/r,/ . �J2, p. 1 1 26 B ; Aei .,  
l · .u· _ i n"d. \'I I ,  1 4 .  
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Opera (Cf. A 2 :  

4 .  SIMPL. ,  Pltys. 70, 1 6  . o . }[elissos a dat scrierii  sale 
titlul : Despre ttatură sau despre fiinţă. - De caclo 557, 10 

o o . iar dacă Melissos şi-a ales ca titlu Despre naturâ s<W 
despre fiinţă e limpede că, în ochii lui, natura era una cu 
fiinţa. GAL.,  De el. sec. Hipp. I, 9 (I, 487 K., 54, 19 Helmr. 1 : 
In Hipp . de nat. ham. XV, 5 K. = C.:.lfG V, 9, 1 ,  p .  5, 1 1  

!uvâţătura 

5. ARISTOT. ,  q.jo de Melisso, Xcnophane, Gorgia, cap . 
1--2 (după ediţia îngrijită de Ho Diels, Abhandl. d. Berl. 
Akad. , 1900. Cf. scrierea lui Aristotel ,  Despre înviiţăturct 
lui Mdissos, cit. la Diog. Laert. V, 25) . 

I ( 1 ) .  Zice că, dacă ceva există, există dintotdeauna, de 
vreme ce nu e de admis că s-ar putea naste ceva din nimic. 
Căci , fie că s-ar pretinde că toate cîte <{xistă sint născute , 
fie că nu toate, în amîndouă cazurile presupunerea e absur
dă2, întrucît, a admite că sînt nrtscute, însdnnQ<I.ză a admite 
că s-au putut naşte din nimic. Într-adc\·ăr, dacCt toate 
cîte există s-an născut, înaintea lor u --a existat nimic : 
iar dacă und părţi dintotdeauna existente �tr \'Cui să i se 
adauge: altele necontenit, fiinţa ar deveni tot mai multă 
�i mai mare ; dar elementele prin car,: f i i nţa ar spori in 
uumă:· şi mărime s-ar naşte din nimic : căci mai multul 
nu �c· găseşte în mai puţin, nici mai m1rdc în mai mic3 . 
(2) \\:şnică, fiinţa trebuie să fi� ;;i ncrnă�giuitii. , de vreme 
ce n-art::: un început, cind s-a născut, nici un sfîrşit la c a re , 
ajungill(l să piară. (3) Atotcuprinziitoarc şi nemărginită, 
trebuie: să fie si una ; dacă ar fi două s<tll mai multe, una 
pe ;1lt.1 s-ar m.'ărgini�. (4) Una, trebuie: ��rL fie :;;i aceeaşi în 
toat�: I '�Lrţilc ei ; căci, de n-ar fi ace,�a)�, fiind multiplă, 
n-ar nni fi una, ci multer.. (5) Vesnid. fiind 7i n�măsuratl 
şi aceeaşi în toate părţile ei, fiit{ţa uni;::l trebuie sr1 fie 
şi . nemişcată ; căci nu s-ar putea m!şcJ.. neavînd in ce 
înatnt '' ·  Într-adevăr, ca să înainteze, trebuie mtmaidc�cît 
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să eYoluczl: Jic în plin, fie în gol ; din acestea, însă, unul 
n-ar putea-o primi, iar celălalt nu-i nimic. (6) Astfel fiind 
dar fiinţa unică, cată să mai fie încă ferită de suferinţă 
şi durere , 1..cafără şi nevătămată ; aşezarea să nu şi-o 
schimbe, Ia înfăţişare să nu se prefacă6, nici cu altceva 
5ă nu se amestece : c ăci, dacă toate acestea s-ar întîmpla, 
unitatea <lr deveni neapărat multiplicitate, nefiinţa ar 
zăm!sii , iar îiinţa 2 r  pieri : tot atîtea presupuneri imposibile. 
(7) Intr-adevăr, şi de s-ar pretinde că unitatea rezultă 
din multiplicitate pe calea unui amestec, ar trebui să 
admitem pe de o parte că lucrurile erau multe şi susceptibile 
de mişcare unele spre altele, pe de alta, că amestecul însuşi 
trebuie conceput fie ca o îmbinare a mai multor elemente 

·;ntr-mml, fie ca un conglomerat rezultat din aşezarea în 
-.traturi alternate a elementelor amestecate7• În felul 
<tcesta, e limpede că a.mestecurile ar fi amestecuri de elemen
te distiucte ; iar în cazul conglomeratului, elementele 
<ittprapuse ar ie;şi la iveală prin frecare, unul cîte unui, 
j Je măsur�t ce <'• r fi înlăturate. Dar nici una nici alta din 
«Cc-ste ipotvzc: nu se adevereşte . (8) În astfel de condiţii, 
gîndc·a d, fiinţa ar putea fi multiplă, chiar părîndu-ni-se 
:wuă una8• Pentru că, însă, nu-i cu putinţă să fie aşa, 
nu-i cu putinţă nici ca fiinţele să fie multe, ci acestea ni 
-.e par astiel frlră temei. Doar destule alte lucruri ne închi
puim9, după mărturia simţurilor ; raţiunea însă nu ne Iasă 
să credem 1 0  nici că acestea există, nici că fiinţa ar fi multi
:i_)lă, ci u n a ,  veşnică, nemărginită şi în toate părţile ei 
identică cu ::;ine. (9) Ajunşi în acest punct, ne-am putea 
pune intrebarea dacă, elin capul locului, nu trebuie cumva 
stabilit că nu se poate începe prin acceptarea or;cărei 
păreri, ci numai a celor mai întemeiate ? În acest caz, 
dacă nu toate părerile pot fi acceptate cu egală îndreptă
ţire, poate că n-are rost nici acceptarea principiului după 
care nicicind nu s-ar putea naşte ceva din nimic. Şi aceasta 
nu-i decît o păreore din cele neîntemeiate, luată de bună 
�i generalizată pe baza unor repetate mărturii ale simţuri
lor. ( 10) Dacă, însă, închipuirile noastre nu sînt toate în
şelătoare , ci se grtscsc printre ele şi intuiţii juste, trebuie 
să acceptăm fie pe cele dovedite în prealabil ca atare, fie 
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pe cele înzestrate cu cea mai mare evidenţă ; ac,:stea din 
urmă, de fiecare dată mai sigllre decit cele urmînd a fi 
demonstrate pe calea raţionamentului . ( 1 1 ) Să conside
răm, bunăoară, două păreri potrivnice una alteia, cum le 
socoatc Melissos (una că, dacă fiinţa e multiplă, tr-:::baie 
numaidecît să se fi născllt din nirni.c ; alta, dadt as:1. c�va 
e cu neputinţă, fiinţa nu poate fi multiplă : p�ntru  d, 
dacă ceva există şi e increat, trebuie să fie şi n �m1rginit, 
iar nemărginit fiind trebuie să fie şi unu) : chiar d .?.  lc-.. un 
admite deopotrivă pe amtndoLtă, nu ni S<� doved.?.şte cîtuşi 
de puţin că fiinţa ar fi unică mai curînd d�cît multip iCt. 
În schimb, dacă una e mai sigud decit cealaltă, înch�i-!rile 
trase din ea vor fi şi ele mai dovedite. ( 12) În ce ne priveşte: ,  
se întîmplă să avem amindouă aceste opinii : ş i  că  nimic 
nu s-ar pute<.t naşte din nimic, şi că fiinţe!� ar fi mu lte 
şi înzestrate cu mişcare. Din ele, mai demnă d� cr...:7.ar...: ,� 
aceasta din urmă ; orice om va pune dar preţ p� ea ru ti 
curînd decît pe cealaltă11• A:;;a fiind, dadt afir m-tţiile că 
, ,naşterea din nimic e imposibilă ' '  şi  "imposibilă c şi plurali
tatea lucrurilor" sînt într-adevăr contrarii, e (�vident că 
una s-ar distruge pe alta . ( 13) Ne putem îutrebJ. in�ă. p .:ntrn 
ce ar fi chiar aşa ? Şi dacă un altul n-ar ptttea su�ţin :: con
trariul ? Doar MelL'isos îşi desfăşoară argum :ntar�a fării 
să fi dovedit în prealabil că principiul d<.: la care pleacă 
e o părere dreaptă şi fără să-1 proclam: mai ad�vărat d2dt 
acel în discuţie. Iar ipoteza unei u:±şteri din nimic t.� înd �ob:;
te mai lesne d� acceptat d�cît aceea că fiiuţdc ll'J pot fi 
multe. ( 14) De aceea s-a şi spus, în ac�astrt ordine d-� id.�i. 
nu o dată, şi că lucruri inexistente au căpătat fiinţă, şi 
că multe s-ar fi născut din nefiinţă : şi nu de către fiecin;�, ci 
de oameni cu faimă de înţelepţi. ( 15) .. La îne:�pntul înc-:pu
turilor - zice, bunăoară, Hesiod-s-a ivit Chaosul ; apoi Pă
mîntul cel cu pieptul larg, temei sigur şi veşnic a tot ce există 
. . .  şi Iubirea, care-i întrece pe toţi nemuritorii" [Theog. 
v. 1 16, 1 17, 120 ] .  Despre celelalte, spun� că s-ar fi născut 
din acestea ; dar acestea, din nimic. I,a fel , alţii m�lţi au 
susţinut şi ei că nimic nu e, ci totul devine1�, - înţelegînd 
nu o devenire care ar porni d(: la fiinţă, dici în ac.::-st caz 
nu s-ar mai putea vorbi nici la ei de o devenire universală . 
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încît, un lucru e limpede, că pentru unii se poate vorbi 
şi de o devenire din nefiinţă. 

c.2. (1) . Să lăsăm însă chestiunea de a şti dacă cele spuse 
de Melissos sînt posibile sau imposibile. Demnă de luare
aminte mi se pare mai curînd întrebarea dacă aceste 
afirmaţii se desprind din propriile lui premise sau dacă 
nimic nu opreşte ca lucrurile să se înfăţişeze şi altfel ? În 
care caz, altele ar fi poate încheierile noastre. (2) Înainte 
de toate , dacă am lua de bună prima lui premisă, - cum 
că nimic nu s-ar putea naşte din nefiinţă, - urmează oare 
nurnaidc.cît că toate cite există sînt increate, sau nimic 
nu se opune ca lucrurile să se fi născut unele din altele, 
şi asta la nesfîrşit ? (3) Sau să alcătuiască un soi de cerc , 
-- unul născîn du-se din altu l ,  - aşa fel ca despre ori care 
să se poată spune că e veşnic �i fiecare să se nască din altul 
de un număr nesfîrşit de ori ? (4) În felul acesta, nimic nu 
s-ar opune ca t oate lucrurile să se fi născut, chiar admiţînd 
că din ndiinţă nimie nu se poate naşte ; nesfîrşite fiind, 
de altă parte , nimic nu se opu ne să li se atribuie atributele 
unităţii . Căd Melis��os însu�i recunoaşte ncsfîrşitului cali
t ah·a de a fi şi de a purt a  tmmele de Totl3• Chiar de n-ar 
ii 1xsfîrşite, dealtminteri , nimic nu opreşte ca producerea 
lor �ă se dt sfă�oare în formă circulară. (5) Şi iarăşi , dacă 
totul devine şi nimic nu e, cum pretind unii, cum ar putea 
fi lucruri ve şnice ? Nu-i vorbă, despre existenţă, Mclissos 
vorbeşte ca de ceva real !7i necesar14• "Căci, argumentează 
t:l, dacă fii nţa nu s-a n ăscut, ci este, însemnE-ază că e veş
nică" ,  iar <·xistenţa face parte din atributele necesare ale 
lucrurilor. (6) Tot astfel , chiar admiţînd în chipu l  cel mai 
deplin, de o parte: că nefiinţa nu e susceptibilă de dt:vl nire, 
de alta că fiinţa nu e susceptibilă de pieire, ce se îmrotrivcş
te ca, dintre fiinţe, o parte să fie născută, iar alta veşnică, 
aşa cum susţine Empedocles ? [fr. 12 Diels ] .  Doar şi acela, 
măcar că impărtăşind cu totul această părere, cum că "naş
terea din nefiinţă nu e posibilă şi zadarnică şi deşartă 
distrugerea fiinţei, c ăci mereu va continua să fie acolo 
unde a fost statornicită o dată", afirmă totuşi că, din cîte 
e:l'istă, unde sînt veşnice - focul, apa, pămîntul şi aerul, 
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iar celelalte s-au născut şi se nasc din acestea. (7) Într-a
devăr, crede el, alt chip de naştere pentru fiinţe nu există, 
, .ci numai amestec şi schimb de elemente amestecate ; 
, .naştere" e numele de care sint deprinşi s{t se slujească 
oamenii" [fr . 8, 3 -4 Diels ] .  (8) E adevărat dl nici Empe
docles nu vorbeşte de naştere în legătură cu �senţa celor 
veşnice, nici cu fiinţa, aşa ceva părîndu-i imposibi l .  Căci, 
zice, în ce chip , .ar putea ceva spori Totul şi d<: unde ar 
putea veni ? "  [fr. 17, 32 Diels] . Ci marele uumăr al celor 
ce există se n3.Şte prin amestecul şi îmbinarea focului şi a 
elementelor dimpreună cu el (aşa C Llm prin înlocuirea şi 
despărţirea acestora se distruge) , - c��a ce i.tbcmnează 
că multiplicitatea se crează prin am�st,;c sau impărţi.re15, 
dar că elementele de felul lor sînt patr u , - osebit de cJ.uze, 
- sau poate unul singur. (9) Dealtminteri, chiar admiţînd 
că ar fi din capul locul ui nesfîrşit-:' elementele '' căror 
agregare prilej uieşte procesu l naşterii şi a c:iror d�spărţire 
pe acel al distrugerii, - aşa cum zic unii c[�, ar ii �;Usţinut 
Anaxagoras, după care toate cele nlscute s-ar fi  născut 
din elemente veşnice şi nesfirşite, - încă uu urm�:J.Zd. că 
trebuie să fie toate veşnice, ci ,  măcar unele, pot ii supuse 
devenirii şi create din elemente dinainte existente, aşa 
cum pot fi supuse unei distrugcri care 1� transmută în 
alte substanţe .  ( 10) Şi iarrtşi nimic nu se opune ca totul 
să îmbrace o unică formă elementară, cum susţin deopotri
vă Anaximandros16 şi Anaxim.:nes (unul zicînd că totul 
se reduce la apă, altul - Anaximenes - la aer) :ji toţi 
ceilalţi care au crezut că unitatea Totului trebuie înţeleasă 
aşa cum am spus şi că această unitate, vari indu-şi aci 
înfăţişările şi numărul şi mărimea, aci raritatea şi densi
tatea, crează multele şi nesfîrşitele fiinţe - existente în 
prezent sau susceptibile de a se naşte - ce alcătuiesc 
Universul17. ( 1 1 ) Democrit susţine şi el că apa, aerul şi 
fiecare din multele elemente existente - umtl şi acelaşi 
lucru, în realitate - se deosebesc între ele stntctural18•  
(12) Ce se opune aşadar ca, şi în această ipoteză, fiinţe 
numeroase să se nască şi să piară, printr-un proces etern 
de strămutare a Unităţii de la fiinţă la fiinţă, potrivit 
deosebirilor amintite şi fără ca totul să devină mai mare 
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sau mai mic ? Şi iarăşi ce se opune ca, la u n  moment dat, 
corpuri să se fi născut din alte corpuri şi, la rîndul lor, 
să treacă în alte corpuri, mereu născîndu-se şi mereu pierind, 
de fiecare dată descompuse în acelaşi număr de elemente ? 
( 13) Să zicem însă că am admite şi aceste două postulate, 
d fiinţa este şi că-i incrcată : întrucît se face astfel dovada 
că e şi nemărginită ? Doar Melissos asta spune : că-i ne
mărginită, dacă este şi nenăscută ; marginile fiind, după 
acest fel de a judeca, începutul naşterii şi sfîrşitul. (14) 
Numai cît, din cele spuse, ce opreşte ca, deşi nenăscută, 
fiinţa să aibă totuşi margini ? Căci, dacă-i născută, trebuie 
să aibă, după părerea lui, un început, pornind de la care 
a prins a se naşte. Ce opreşte dar ca, şi de nu s-a născut, 
să aibă totuşi uu început (nn, de bună seamă, un început 
al naşterii, ci altul) sau ca, deşi veşnice, fiinţele să-şi pună 
totuşi margini una alteia ? ( 15) Aşijderi ce se opune ca 
Totul - p�utru că nenăscnt - să fie într-adevăr nemărgi
nit, dar ca existenţele ivite în sînul lai să fie mărginite, 
avînd un înc;::put şi un sfîrsit al devenirii ? Si iarăsi, cum 
spune Parmenides, ce se o'punc ca însuşi 'Î'otul � unu 
şi iucreat, cum e - sl fie totuşi mărginit, şi anume "pre
tutindeni asemenea massei unei sfere bine rotunjite, în 
toate părţile ei deopotrivă cumpănită faţă de mijloc, 
d.ci nu-i îngăduit să fie ici sau colo cu ceva mai mare sau 
cu ceva mai mică" ? (Parm., fr . B 8, 43 -45) . ( 16) Avînd 
însă centru şi extremităţi, însemnează că are şi margini, 
- măcar că nenăscut, - de vreme ce, chiar unu fiind, 
aşa cum pretinde el, şi constituind un corp, e de presupus 
d.-şi are şi celelalte părţi şi că aceste părţi sînt identice. 
( 17) Dealtminteri, în acest înţeles vorbeşte şi de identita
tea Totului, iar nu în înţelesul că ar fi identic cu altul (aşa 
cum Anaxagoras refuză să admită că nemărginitul ar fi 
identic ; "a fi identic" e, pentru el, "a fi identic cu altul", 
ceea ce presupune existenţa a două fiinţe sau mai multe, 
nu a uneia, singură şi nemărginită) ; identitatea la care 
se gîndeşte e, poate, o identitate cu sine, şi vorbind de 
Tot ca de ceva identic vrea să spună că e format din elemen
te asemănătoare, fie că ar fi vorba de apă, de pămînt, sau 
de orice altceva. (18) E limpede că, pentru cine-şi face 
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dtsprc unitate o astfel de idee, fiecare din părţile ei repre
zintă un corp �i ca atare nu poate fi nemărginită : nemărgi
nit c Totul . încît, deşi increate, se poate spune despre 
ele că se mărginesc una pe alta. (19) Aşij deri, dacă Totul 
e veşnic şi nemărginit, cum ar putea fi unu, cîtă vreme-i 
corp? Presupunînd, într-adevăr, că ar fi alcătuită din 
părţi diferite , fiinţa ar fi plurală, şi el insuşi [:Melis�.;os :; 
ar socoti-o astfel. Iar dacă, în intregul <:-i, fiinţa n-ar fi 
decît apă, pămînt sau orice altceva , încJ. ar trebui :.;ă 
aibă mai multe părţi (cum şi Zenon încearcă să arah· că 
este, ceea ce e unul în felul acesta19), unde din ele mai mari, 
altele mai puţin mari şi mai mici decît altele , aşa că, făr�t 
să se adauge sau să se înlăture vreun corp, ar rezulta o 
totală diversitate. (20) Şi iarăşi, dacă fiinţa unică n-are 
trup, nici lăţime , nici lungime de nici un fel, cum ar putea 
fi nemărginită ? Sau ce se împotriveşte ca fiinţele să fit 
multe şi nenumărate ? (21) Ce se împotriveşte ca, deşi 
mai multe decît una, să fie nesfîrşite ca mărime , în înţelesu l 
în care Xcnof<·dl [fr. A 47, supra p. 192) zice că adîncime<:; 
pămîntului şi a aerului e nesfîrşită ? Dovadă Empedode�. 
care, împotriva afirmaţiilor de acest fel ale unora, obiectea
ză că, aşa cum pretind ci, (fiinţa multiplă) nici n-ar putea 
exista : "dacă adîncurile pămîntului sînt fărrt de margini 
şi nesfîrşit eterul, aşa cum se proclamă îu spusele multor 
muritori20, ieşite din guri puţin ştiutoare despre natura 
întregului" [fr. B 39 Diels]. (22) Tot aşa, admiţînd că. 
fiinţa e una, n-ar fi cîtuşi de puţin absurd dacă n-ar fi 
identică in toate părţile ei. Într-adevăr , presupunind că 
totul ar fi apă, sau foc, sau orice altceva de acest fel, nimic 
nu ne opreşte să spunem că înfăţişările acestei unice fiinţe 
sînt mai multe, iar fiecare din ele - în ce o priveşte -
e identică cu sine. (23) Doar nimic nu se opune ca fiinţa 
să fie aci mai rară, aci mai deasă, fără ca, în punctele undr: 
e rară, să existe gol. Căci faptul de a fi rar nu implică exis
tenţa distinctă, in anumite puncte, a unui gol, astfel ca 
întregul să fie într-un loc des iar în altul nu (ceea ce revin�: 
a spune ,.rar", acestea fiind modurile de a fi ale Totului)21: 
ci, plin fiind în toate părţile lui, e totuşi mai puţin pliu 
decît desul. (24) Dacă însă fiinţa există şi e increată, şi 
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dacă, din această pricină, am mergC:' pînă la a concede 
-:ă e nemărginită. şi că o altă fiinţă, şi iar o alta n-ar putea 
exista, pentrn ce oare ar trebui să recunoaştem că e una 
şi uemişcată ? Într-adevăr, dacă nemărginitul echivalea
ză cu Totul, cum poate exista golul, care nu e Totul? {25) 
Dar, mai zice Melissos, dacă nu există gol, fiinţa e nemişcată : 
căci tot ce se mişcă se mişcă schimbînd u-şi locul. (26) Mai în
tii, mulţi nu împărtăşesc această părere, ci cred că un gol 
trebuie să existe; nu, de bună seamă, uu gol care ar consti
tui un corp, ci unul ca acel de care vorbeşte Hesiod, cind 
spune că la începutul facerii a fost Chaosul, înţelegînd că 
�nainte de orice trebuia să existe un spaţiu pentru fiinţe: ceva 
iu felul acesta e şi golul, cum ar fi un vas căruia-i cercetăm 
cuprinsul. (27) Şi de n-ar exista însă golul, nu mai puţin 
fiinţa s-ar putea mişca. Într-adevăr, ocupîndu-se de gol, 
Anaxagoras nu se mulţumeşte să afirme că nu există, ci 
pretind� că, in ciuda inexistenţei lui, fiinţele se mişcă. (28) 
La fel şi Empedodes susţine că fiinţele sînt într-o mişcare 
vv:;;nică, despărţindu-se într-una tot timpul, dar că gol 
m.1 există. Propriile lui cuvinte sînt: "îu Tot nu există gol: 
•:k unde ar putea dar veni c�va ?" [fr. B 14 Diels ]. Şi. 
după ce a arătat că Totul se strîng� într-o unică înfăţişare, 
;llcătuind o unitate : "golul nu-i nimic şi nici preaplinul" 
i)r. B 13 Dids]. (29) Ce se împotriveşte, într-adevăr, 

ca fiinţele să s<:: mişte unele spre altele şi totodată ca una 
3::i ia locul alteia, aceasta locul alteia, iar alta locul celei 
dintîi, printr-o deplasare neîntreruptă ? (30) Şi-apoi, din 
-:ele spuse, ce anume ne opreşte să atribuim lucrurilor 
;) mişcare constînd în acea schimbare de înfăţişare c� se 
..;ăvîrşeşte fără ca lucrul să-şi părăsească locul şi pe care 
alţii - şi el în . .;nşi - o numesc "alterare", bunăoară cînd 
din alb ceva s;; face negru, sau din amar dulce? Doar altera
rea nu e împiedicată nici de inexistenţa golului, nici de 
faptul că nimic nu-şi poate face loc în plin. (31) Aşadar 
nu c numaidecit necesar ca fiinţa să fie toată veşnică, 
aici nemărginită, nici uua, nici omogenă, nici n�mişcată, -
fie că e vorba de una singură, fie de o pluralitate oarecare. 
Acestea admise, din cîte spune el nimic nu se impotriveşte 
ca fiinţele să-şi schimbe alcătuirea sau să se altereze : în 
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ipoteza că Totul e unu şi că există mişcare, printr-o dlle
renţiere purtînd asupra cantităţii şi printr-o alterare ce 
n-ar comporta adăugarea nici scăderea vreunui corp ; 
în ipoteza pluralităţii, prin unirea şi despărţirea fiinţelor 
între ele. (32) Nu pare, oricum, verosimil ca amestecul 
să îmbrace forma suprapunerii, nici pe a acelei puneri 
laolaltă de care vorbeşte el, în care elementele ar r{unim: 
distincte, ba - prin frecarea celor dinaintea altora de altă 
natură - ar apărea deosebite între ele22; ci (verosimil e) 
ca aşezarea laolaltă a elementelor să fie de aşa natură 
încît orice parte intrată în amestec să se contopească cu 
orice parte cu care se amestecă, astfel încît să nu poată 
fi concepută distinctă, ci numai amestecată. Dealtmintcri, 
de vreme ce nu există un ,.corp minim", fiece parte se 
îmbină cu fiece parte în acelaşi chip cu întregul. 

6. HIPPOCR., De nat. ham. 1 (VI, 34, L] Părerea t!lea 
e că, din lipsă de pricepere, oamenii aceştia se luptă între 
dînşii în numele tezelor lor şi că întăresc teza lui Melissos 

. • • GAL. (rcferindu-se la textul precedent) CMG V, 9, 
1, 17, 16 . . . e evident că în tot acest pasaj combate 
pe cei ce gîndesc că omul e numai unul din cele patru 
elemente şi le spune că se înşeală: nu întrucît n-ar fi izbu
tit să dovedească nimic, ci pentru că teza lor era din 
cale-afară de neconvingătoare. Departe de a fi izbutit să 
arate că omul e unul dintre cele patru elemente, întă.resc 
teza lui Melissos care credea şi el că acesta e unu, dar nu 
unul din cele patru elemente: aerul, pămîntul, apa şi focul. 
Omul acesta pare a fi fost convins că, la baza celor patru 
elemente, există o substanţă comună, necreată şi nepieri
toare, pe care cei veniţi după el au numit-o materiE-, dar 
n-a fost în stare s-o dovedească analitic. Şi aşa, substanţa 
aceasta o numeşte "Unul şi Totul". 

7. ARtSTOT., Metaph. A, 5, 986 b 25 Cum am mai spus-o, 
aceştia P"t fi lăsaţi la o parte în cercetarea de faţă: doi 
dintre ei cu desăvîrşire, - Xenofan şi Me1issos, - ca fiind 
prea neciopliţi; Parmenides ... [v. Parm., fr. A 24, supra, 
p. 220]; Phys. A, 3, 186 a 6 Căci amindoi, şi Parmenides. 
şi Melissos, raţionează ca şi cum ar vorbi ca să vorbească : 
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pornesc de la premise mincinoase şi se opresc la încheieri 
neîntemeiate. Barim sistemul lni 1Ielissos e şi mai nătîng 
şi mai simplu : o dată acceptată o absurditate, restul ur
mează de la sine ; se înţelege că aşa nu e greu .. . 

8. ARISTOT., Phys. u, 6, 213 b 12 Melissos mai dovedeşte 
şi că Totul e nemişcat cu următoarele argumente : dacă 
s-ar mişca, zice el, ar trebui să existe neapărat gol; dar 
golul nu se numără printre fiinţe. - De gen. ct corr. A. 8, 
325 a 2 Cîtorva dintre cei vechi li s-a părut că Fiinţa tre
buie să fie numaidecît una şi nemişcată: într-adevăr, 
gindeau ei, neexistînd gol, nu există posibilitate de miş
care, golul neavind fiinţă de sine-stătătoare23• Tot a�a, 
nu poate fi (pluralitate de fiinţe), cîtă vreme nu-i ceva 
care să le despartă. A crede iarăşi că Totul nu c continuu, 
dar că - deşi despărţite - părţile sale se ating, e tot una 
cu a spune că fiinţa e plurală, ci nu una şi goală. Căci, 
dacă fiinţa e divizibilă în toate părţile ei, nimic nu mai 
e unul, ceea ce însemnează că nu mai e nici pluralitate şi 
că Totul e gol ; iar dacă pe alocuri e didzibilă, pe alocuri 
nu, ne găsim înaintea unei const::-ucţii absurde : căci pînă 
la ce punct şi pentru care raţiune o parte: a Totului ar fi 
aşa, şi plină, iar alta împărţită? La fel pretind şi că, în 
chip necesar, nu poate exista mişcare. Cu argumente de 
felul acesta - trecînd peste datele simţurilor şi neţinînd 
seamă de ele, sub cuvînt că tre:buie urmată raţiunea -
pretind unii că Totul e unu, nemişcat şi nemărginit : ca 
unul a cărui margine se mărgineşte cu golul [cf. Parrn., 
fr. A 25, supra, p. 221]. 

9. C:IC., Ac. II, 37, 118'După Melissos, ce e ue�fîrşit e şi 
neschimbat, a fost dintotdeauna şi întotdeauna va fi24• 
�T. II, 1, 2 [vezi Xenofan, fr. A 36, supra, p. 190], I, 3, 14 
[Theodor. IV. 8; D. 285] Melissos din Milet (sic!), fiul 
lui Ithagenes, a fost tovarăşul acestuia [allu·i Parmenides], 
dar n-a păstrat neatinsă învăţătura încredinţată. După 
el, lumea e nemărginită, cîtă vreme aceia ziceau că e măr
ginită. II, 1,6 (D. 328) Diogenes şi Melissos susţin,că 'l'otul 
e nemărginit, dar că lumea are' margini .  :n. 4, 1 1  [d. 
Xenofan, fr. A 36, supra, p. 190]. 

· · 
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10. ARISTOT., Soph. el. 5, 167 b 13 Cum ar fi argumentarea 
lui Melissos, potrivit căreia Totul e nemărginit : postulează. 
că Totul ar fi nenăscut (sub cuvint că din n�fiinţă nu se 
poate naşte nimic) şi că tot ce e născut are un început . 
Dacă nu-i însă născut, Totul n-are început, deci e n�sfîrşit. 
Dar încheierea nu trebuie să fie num:1idccit aceasta : din 
faptul că orice lucru născut are început nu unu�a1-ă că orice 
are început trebuie să se fi !5i născut2•. • • - 6, 16S b 35 
Ca în argumeutarea lui 11disso:>, pentru care a se naşte e 
tot una cu a av�a înc2pttt, şi a fi egal cu a av.:a ac�eaşi 
mărim�. Und:! tot Iucml născut are înc -�put, socoate că 
şi tot ce an:: început s-ar fi născut, ca şi cum prin faptul 
d'� a avea un început lucrul născut şi lucrul mărginit ar fi 
amlndouă tot una. Cf. 2S, 181 a 27; Pltys. A, 3, 186 a 10. 

11. ARISTOT., Pltys. A, 2, 185 a 32 Melisso:; pretinde că 
ţiinţa e nemărginită. Însemn�ază că fiinţa c o cantitate ... 
Intr-adevăr, p �ntru a defini nem'irginirca ne slujim d:: 
categoria cantităţii, dar nu de aceea a substanţei, nici de 
a calităţii. Cf. Metaph. A, 5, 936 b 18 [Xenofan, fr. A 3:l, 
supra, p. I85J ; Phys. r, 6, 207 a 9 [Pa.rm., fr. A 27, supra, 
p. 222]. 

12. EPIPIU� .• Adu. haer. III, 2, 12 (D. 593) M�lisso� 
fiul lui Ith:1gen�s. d� n �am samian, zicea că Totul e Umt, 
că nimic nu e statornic în natură, ci că toate lucrurile sint 
virtualm�nte pierito:1re26• Afn'. I, 24, 1 [Parm., fr. A 23, 
supra, p. 223j. 

13. ABr. I, 7, 27 (D. 3)3) M�lissos şi Zenon [susţin cii 
Dumn�:eu c] Unul şi Totul şi dt v-eşnic şi n�m1rglnit e num'li 
Unul. OLYMPIODOR., De arte sacra (Col!. des Alchim. grecs, 
B:rthelot, Il), p. 81, 3 Ruelle. Mdisso3 gind �a că divini
tat-ea e U11icul principiu nemiş�at şi n�ml.rginit al tuturor 
fiinţclor. 

14. PHI LODEM., Rhet. jr. incert. 3, 7 (II, 196 Sudhaus) ... 
nici cu Parmenides şi Melissos, care zic că Totul e unu şi 

că, din această Pricină, datele simţurilor sînt mincinoase. 
ARISTO�LE3 la EUSEB., P.E. XIV, 17, 7 Vroind să arăte 
p�ntru c.:, din lucrurile vizibile şi din c�le ce ne stau sub 
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ochi, mm1c nu există cu adevărat, :Melissos ia ca dovadă 
fenomenele înseşi; căci iată ce spune: "Într-adevăr ... " 
[v., mai departe, fr. B 8, 2- 3]. Cuiva care susţine lucruri 
ca acestea şi multe altele ca acestea, cu bună dreptate 
i-ar putea pune cineva întrebarea : ,.oare nu mulţumită 
simţurilor ştii că lucrul care acum e cald, acelaşi lucru, 
devine mai tîrziu rece?" Şi la fel şi pentru celelalte. Într-a
devăr, la poziţia pe care o apără nu se poate ajunge decît tă
găduind şi respingînd senzaţiile printr-o neîncredere deplină 
în de27• Cf. AET. IV, 9, 1 [Parm., fr. A 49, supra, p. 228]. 

B) FRA Gl\IENTE 

JJcspre natură sau despre jiinţâ 

1. SlMPL., Plzys. 162, 24 Melissos .:1 arătat caracterul 
increat al fiinţei slujindu-se de această argumentare bine 
cunoscută; iată, într-adevăr, ce scrie: , .Veşnic era, ceea 
ce era, şi veşnic va fjlls. Căci, de s-ar fi născut, ar trebui 
ca înainte de a se fi născut să nu fi fost nimic ; dacă însft 
n-ar fi fost nimic, în nici un chip nu s-ar fi putut naşte 
ceva din nimic"29• 

2. - 29, 22; 109, 20. "De vreme ce, aşadar, nn s-a 
născut, este şi veşnic era şi veşnic -.:;a fi30, şi n-arc început 
nici sfîrşit, ci e nesfîrşit. Căci de s-ar fi nă..<>cut, ar av;:·a 
început (născut, ar fi trebuit să înceapă odată31) şi sfîrşit 
(născut, ar fi trebuit să sfîrşească o dată) ; de vreme ce, însft, 
n-a început, nici nu s-a sfîrşit, veşnic era şi veşnic va fi, şi 
început n-are, nici sfîrşit; căci veşnic nu poate fi ce nu c 
totul"32• 

3. - 109, 29 Aşa cum, despre fiinţa "cîndva născutâ" 
[fr. B 2], afirmă că ar fi de o esenţă mărginită, la fel şi 
despre cea ,. veşnic existentă" pretinde că ar fi nemărginită, 
dovedindu-şi astfel spusele : "Ci, după cum e veşnică, la 
fel şi ca mărime trebuie să fie veşnic nesfîrşită"33• Mărime, 
pentru el, nu vrea să zică întindere . . . [Cf., mai departe, 
fr. B 10]. 

4. - 110, 2 (în continuarea fr. B 9) În continuare, atri
butului veşniciei îi adaugă nemărginirea sub raportul 
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substanţei, argumentînd: "Nimic, ce are început şi sfîrşit, 
nu e veşnic, nici nesfîrşit"3�, - încît, ce n-are, e nesfirşit. 

5. - 110, 5 (în continuarea fr. B 4) Din nesfîrşire a 
făcut să decurgă unicitatea fiinţei, argumentind: "dacă 
n-ar fi una, s-ar mărgini cu alta"35• Împotriva acestei afir
maţii, sub cLtvînt că n-ar fi limpede formulată, se ridică 
Eudemos (fr. 9 Sp.) în termenii următori: "Chiar de-ar 
admite cineva că fiinţa e nemărginită, pentru ce ar trebui 
să fie şi una? D<! bună seamă nu pentru că, dac-ar fi mai 
multe, fiinţdl.! s-ar mărgini una pe alta. Doar trecutul 
pare nesfîrşit, şi totuşi se mărgineşte cu prezentul. N-ar 
putea fi dar ncsfirsite nici fiintele din toate părtile; într-o 
singură part:.:, par� admisibil. �rrebnie dar lămu�it, pentru 
care motiv n-ar putea fi nesfîrşite, dac-ar fi m::ti multe". 

6. SIMPI,., ne caelo 557, 14 De vreme ce sensibilul apare 
ca existînd in mod manifest, dacă fiinţa e una, n-ar mai 
putea exista alta afară de ea. "Căci, - zice Melissos, 
- dacă fiinţJ. e nesfîrşită, trebuie să fie una. Altminteri, 
de-ar fi două, n-ar mai putea fi nemărginită, ci una alteia 
şi-ar pune margini"36• În schimb, Parmenides zice: "e 
nenăscut . . . întreg" [fr. B 8, 4, supra, p. 235). 

7. SIMPL., Phys. 1 11, 18 Zice dar Melissos, recapitulîn
du-şi afirmaţiile anterioare şi pregătind astfel trecerea la 
cele ce are de spus despre mişcare : ( 1) "Astfel dar fiinţa 
e veşnică şi nesfîrşită şi una şi aceeaşi în totul. (2) Şi de 
pierit n-ar putea pieri, nici mai mare un s-ar putea face, 
nici alcătuirea nu şi-ar putea-o schimba37, nici nu suferă, 
nici nu pătimeşte; căci de-ar păţi ceva din toate acestea, 
n-ar mai fi una. Într-adevăr, de se preface în altceva38, 

urmează neapărat că fiinţa nu mai e una şi aceeaşi : că 
piere ceva ce exista înainte şi se naşte ce nu exista pînă 
atunci. Aşa fiind, de s-ar preface fie şi cu un fir de păr în 
zece mii de ani, în sumed.:!nia timpului s-ar prăpădi cu 
totul şi cu totula9• (3) Dar nici alcătuirea lăuntrică nu-i 
chip să şi-o schimbe : căci alcătuirea dinainte nu piere, 
nici alta nouă nu se iveşte. Dacă dar nimic nu vine să i se 
adauge, nici nu piere, nici în altceva nu se preface, ce fel 
s-ar mai putea număra printre fiinţe, după ce şi-a schimbat 
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alcătuirea ?'10• Căci, de s-ar preface cîtuşi de puţin, şi alcă
tnirea lesne şi-ar schimba-o (4). Durere nu snferău; intr-a
devăr, de-ar suferi, n-ar mai putea fi Totul42• Căci ce suferă 
nu poate fi veşnic, nici tăria lucrului sănătos n-o are. Şi 
apoi nici aceeaşi n-ar mai fi, dac-ar suferi : căci suferinţa 
ar trebui să-i vină de pe urma unui lucru adăugat, ori 
scăzut, şi-atunci n-ar m:ti fi aceeaşi. (5) Un lucru sănătos 
nici n-ar putea dealtminteri suferi : ar insemna, într-adevăr, 
-;ă piară ce e sănătos şi în fiinţă, şi să se ivească. ceva fără 
tiinţă. (G) Pentru pătimir.:, dovada e la fel ca pentru cel 
ce suferi.F1. (7) Apoi nici gol nu există în ceva ; căci golul 
c.:; nimic şi nimicul n-are cum fi. Nici de mişcat nu se miş
că fiinţa; într-adevăr, n-are unde-şi face loc, ci e plină . 
Dacă exista gol44, şi-ar fi putut face loc în el; de vreme 
c�. însii, nu există, n-are und�-şi face loc45• (8) Şi iarăşi 
n-ar putea fi deasă, nici rarăt6; doar lucrul rar nn poate 
fi a';n. d:;! plin ca lucrul des, ci rarul e mai gol decît desul. 
i9) Între plin şi neplin, pe d� altă parte, deosebirea ce tre
buia făcută e nrmătoarea : dacă un lucru cuprinde un altul 
ori îi face loc în el, nu-i plin ; dacă nici de cuprins nu cuprinde, 
nici loc în el nu face, e plin17• ( 10) Dacă, prin urmare, gol 
nu există, fiinţa e neapărat plină. Iar dacă e plin , nu se 
1nişcă". 

8. SIMPG., De caelo 55S, 19 [cf. fr. A 14] După ce a 
-;pus despre fiinţă că e una şi uenăscută şi nemişcată şi 
neîntreruptă de nici un gol, ci pe de-a întregul plină de 
-;ine, coutinurt: (1) "Raţionamentul acesta e dovada48 cea 
:nai de seamă că fiinţa e una singură49 ; dar dovezi sînt şi 
cele ce urmează . (2) într-adevăr, chiar multe de-ar fi fiin
ţele, ar trebui să fie şi acestea aşa cum spun că e fiinţa 
unică. Căci dacă există pămînt şi apă şi aer şi foc şi fier 
şi aur şi vitt şi mort şi negru şi alb50, şi toate acestea există, 
iar noi vedem şi auzim drept, trebuie ca fiecare să fie aşa 
precum ne-a apărut din capul locului, să nu se schimbe 
nici să se prefacă, ci veşnic să rămînă cum e. Dar noi 
pretindem că vedem, auzim şi înţelegem drept51• (3} Şi 
totuşi caldul ni se pare că se face rece şi recele cald, şi 
tarele moale şi moalele tare, - că însufleţitul moare şi 
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se naşte din neînsufleţit ; că toate acu;tea sînt supus� 
schimbării şi că ceea ce a fost nu-i totuna cu ceea ce est"l', 
dar că fierul, cît e el de tare, în atingere cu degetul62 �e 
roade, şi tot aşa şi aurul şi piatra şi tot ce ni se pare vîrto::; : 
aşijderi că, din apă, se face pămînt şi ]Jiatră53: de undl· 
rezultă că nici de văzut nu n:dem nici de cunoscut m' 
cunoaştem cîte există54• (4) Toate acestea nu se rotrhn !5C 
aşadar unele cu altele. Într-adevăr, abia apucăm să spu
nem că fiinţele sînt de felul lor multe, avîndu-şi înfăţişa
rea şi tăria lor statornicită. o daU\ pentru totdeauna'';;, 
şi ne şi pare că  toate se prefac şi se schimbă din starea Î:l 
care le-am văzut pe fiecare56• (5) E limptde , prin urm[nc. 
că nu drept vedeam cele ce Ycdtam şi că nu pe drept ni. '". 
pare că fiinţele ar fi multe; căci, dac-ar fi cu adev;Iraf57• 
nu s-ar preface, ci ar fi fiecare aşa cum ne-a apărut. Doar 
mai tare decît adevărata �:xisteuţă, nimic nu poat(� fi. 
(6) Dacă, pe de altă parte, ccya se preface, ce era se duc(: 
�i vine la iveală ce nu era. încît, chiar mai multe de-ar 
fi fiinţele, ar trebui să fie aşa cum e fiinţa unică'·. 

9. SI:M:PL., Phys. 109, 34 [în continuare fr. B lOJ C;t. 
în judecata lui (a lui Melissos), fiinţa e incorporală, o dove-
deşte atunci cînd zice: "Dacă dar este, trebuie să fie 1111:1 � 
dacă e una, trebuie să n-aibă trup. Căci de-ar avea grosinw, 
ar avea şi părţi, şi-atunci n-ar mai fi una"68• 

10 . SIMPL., Phys. 109, 32 [în continuare fr. B 3] Cind 
vorbeşte de mărime, nu înţelege întinderea ; căci tot ( 1 
arată fiinţa ca fiind indivizibilă: "Dacă fiinţa se împatte, 
- zice, însemnează că se mişcă69; dar, dacă se mi�că, nu 
mai poate fi". Mărimea e pentru el insăşi sublimitatc><t 
substanţei. 

Parafraza fragmentelor 7, 2, 6, 7 

SIMPL., Pkys. 103, 13 Să vedem acum raţiouamcutl'l 
lui Melissos, împotriva căruia se ridică mai întîi (Arist., 
Pkys. A 3, 186 a 4). Într-adevăr, făcînd uz de argumentele 
naturaliştilor în jurul naşterii şi a pieirii, Melissos îşi începe 
tratatul cu următoarele consideraţii : 
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1. D1.cd. nimic nn există , cum s-ar putea vorbi d� nimic 
-2.1 de o existenţă ?60 Dacă iu:iă există ceva, e sau năo;cut 
<>au dintotdeauna existent . Dacă-i născut, e născut sau 
din fiinţă sau din nefiinţă. Dar nici din n�fiinţă nu-i chip 
;;ă se nască c�va (nici vreo altă formă d� existenţă, şi cu 
..J.tît mai mult existenţa pură şi simplă), nici din fiinţă. 
Îutr-ad�văr, în cazul acesta ar fi şi nu s-ar naşte. Urm�ază 
că fiinţa mt-i născută; e dar dintotdeauna existentă. - n� 
.1\tii parte, nici nu va pieri . Căci fiinţa nu se poate preface 
t1ici in n-2fiinţă (şi acesta e un lucm admis de naturalişti), 
uici în fiinţă (in car� caz ar continua să existe, şi n-ar 
pieri). În con'5�cinţă, fiinţa nici nu s-a nă5cut , nici nu va 
�)ieri ; dintotd.�auna era şi întotdeauna va fi. 2. D� vreme 
<:c lucrul născLtt are înc�put, c�l n ·�nă5cut înc<!put n-arc. 
Dar fiinţa un s-a născut; n-are deci inc�put. Aşijderi 
��1crul pic:ritor arc sfirşit0L. Dimp::>trivă, cînd un lucru e 
u·�pit�ritor, sfirşit n-are. Fiinţa fiind nepieritoare, urmează 
:ă. n-an:� sfirşit. Ce: n-are înc.:!put nici sfirşit e n�mărginit63• 
Fiinţa e dar n�mărginită. 6. D 1că fiinţa e nemărginită, 
': una. Într-ad�văr, ,,dac-ar fi d::>uă, u-ar m1.i putea fi 
a�mărgin:te, ci una p::! alta s-ar m'irgini". Fiinţa e nemăr
,..;;inită; nu p:>t fi du m 1i multe; urm�ază că fiinţa e una. 
-: ( 1) D 1că în ;rt fiinţa e un:t, e şi ne mişcată; că. ci c� e 
un;l ·� v�şnic id�utic cu sin�. (2) c� e identic cu sine "n-ar 
:mte<l. pidi, nici m1i ml.f\! n•1 s-ar putea fac�. nici alcătui
: �:t nu şi-ar put�a-o schimb3., nici nu sufer�l, nici nu pă.ti
:a.::;;te. C.:i�i. d�-ar păţi c�va din toate ac�3tea, n-ar m1i fi 
'J.nu". Orb:: mi]::::l.re ar suferi un lucru, p� de altă parte, 
�n��mn�ază că s� schimbă din ceva în altcc:va. Du, afară 
d� fiinţă. altc<!va nu există; prin urmue fiinţa nu se va 
:niş.�J.. (7) S:l.lt într-alt chip : în dom:!niul fiinţei, gol nu 
·�x:istii.; "c<lci golul c nimic şi nimicul u-are cum fi. Aşadar 
fiinţa nu se mi�d. Căci n-are unde-şi face lo::::", de vrem� 
��� gol nu există. (8) Dar nici să se contracte în sine nu-i 
·� îngăduit. într-adevăr, în cazul acesta, ar fi mai rară sau 
:nai d�a;ă decit ea însăşi, c:!ea C.:!-i cu neputinţă . .. Lucrul 
rar" n:.z poate fi ,.la fel" de plin "ca lucrul des". Dimp::>trivă, 
nrul e mai gol decît desul; iar gol nu există. D.1că fiinţa 
� plină ori ba, trebuie judecat după aceea că primeşte sau 
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nu primeşte altceva în sine : dacă nu primeşte, e pliuă ; 
dacă ar primi, n-ar fi plină. Dacă, prin urmare, nu-i goalii, 
urmează că e neapărat plină; de-i aşa, nu se mişcă: 
şi nu pentru că n-ar fi cu putinţă să se mişte în plin, cum 
e cazul mişcării pe care o atribuim corpurilor63, ci pentru 
că fiinţa în întregul ci nu se poate mişca nici în fiinţă (doaT 
altă fiinţă decît ea nu există), nici în nefiinţă (undt: nefiinţa 
nu există). 

Cele ce preced sînt de ajuns pentru a învedera învăţ[t
tura lui Melissos faţă de critica lui Aristotel. Propriile lui 
afirmaţii, rezumate, sînt acestea: "Fiinţa nu s-a născut. 
Ce <: nenăscut n-are început, de vreme ce inceput :1re lucrul 
născut. Ce n-are inceput e nemărginit. Un lucru nemărgi
nit n-ar putea coexista cu un al doilea, ci c unu. Ce e UlE! 
şi ne-mărginit e nemişcat". 

Fragmente falsificate 

11. I'ALAEPHA'l'., De incred. p. 22, 1 Festa. Da, eu ill
totdeauna laud pe scriitorii Melissos şi Lamiscos din Samos 
�filosof pythagoric: v. Diog. Laert., III, 22], care au �pus 
dintru început : "Ceea ce a fost c acum şi veşnic va fi" •>l. 
Cf. fr. B 1. 

12. CUGETĂRI DE FILOSOFI ; GRECO-SIRIENI despre suf
lei, traduse de Ryssel ("Rhein. l\lus.", LI, 1896, p. 539, 
n. 31). Melissos a spus: Tare nu-mi place munca Liră 
iolos cu care oamenii se trudesc şi se ostenesc: drumuri 
de noapte şi călătorii obositoare, in cursul cărora - aler
gînd printre valurile zbuciumate ale mării, legănaţi intre 
moarte şi viaţă - zăbovesc, străini, departe de c�<scl<:: 
lor, de dragul unui cîştig pe care nu ştiu cine-1 va moţ;t�.:ui 
după moartea lor; şi nu umblă să dobîndească străluci
tele comori ale înţelepciunii, de care nu pot ii nicicind 
lipsiţi, de vreme ce, pe lîngă că o lasă moştenire prietenilor 
lor, o mai iau şi cu ei în lumea de dincolo şi nu rămîne 
pierdută. O dovedesc oamenii cu cap, cînd spun: "a murit 
înţeleptul cutare sau cntare, dar nu şi îuţelepc�nuea lui"65 .. 
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NOTE 

1 Pretinsa legătură dintre Melisso9 şi Heraclit e pusli ru drept cuvint 
J .• L indoialli de majoritatea istoricilor filosofiei greceşti. 

2 Citesc ci8ovGt.-a; cu Bonitz, in loc de ciL8LGt, lecţitmca manuscriselor 
urmată de Diels-Kranz. "La proposizione disgiuntiva - crede a putea 
afirma Albertelli - denota uno spirite pedautesco ed e assolutamcnte 

contraria alia n1entalita di Melisso" (p. 224, n. 2). 
3 "Qui - relevă Calogero - l'accadere nella dimensione del tempo 

e immediat;unente veduto come accadere nella dimensione dello spazio, 

e l'impossibilita per l'avvenimento nello spazio si traduce subite in impossi

bilita per l'avvenimeuto nel tempo: in tanto e inammissibile ltn divenire 

accanto a nn esserc e il conseguente iudefinito accrescersi de! reale in 
hrza di qnesto divenirc, in quanto l'essere verrebbe con cio a perdere la sua 
iolentita di se con se. diventando ·maggiore di se stesso. iPi!r esser tutto, 
ll·.)ll si puo esser tuttt> che nello spazio, m�- esser tutto nello spazio significa 

e'<ser tutto :-.nche nel tempo: che qu\!l che uon e tutto nel tempo non puci 

es.-<er tutto neanche nello spazio" (p. 67). 
' Citesc "�p«(v�w clv cu Apelt. 

' Argumentul lipseşte in fragmentele ltti Mclis:;os. V., mai departe , 

;c"ml"!ntariul la fr. 6 (p. 312, ll. 36). 
& V., m:1i departe. fr. B 7 şi comentariul, p. 313, n. 40. 
7 După Apclt (.14dissos bei Pseltdo-Aristotdes, .,Jhb. f. klass . Phil.", 

lS86, p. 739)_. am avea aci o aluzie polemică la lnvăţătura atomistă. Pentru 
A!bertelli, în schimb, ideile atribuite in acest paragraf lui Melissos ar fi 
p.·,sterioare filosofului samian, "clle non aveva ness un bisogno di sottilizza
r., tanto, date le sue premesse fondamentali che cscludevano senz'altro 
le possibilita qni pro.�pettate" (p. 224, n. 9). 



li!ONIS M. PIPPIDI 

e Pasaj anevoios. Albertelli înţelege : "in questi modi soltanto ··�::; 
riteneva che le cose potessero essere molte e tali apparire a noi .. . ·' '· i'· 
217). Pentru Calogero, fraza "conferma la situazione sistematica <lo:l:a 
dissoluzione clei mondo xa:..-0. M�a:" ne! pensiero di Melisso" (p. 82, 11. i'. 
"Da notare - mai adaugă invăţatul italian, în contiruwrca rinduril•·!· 
citate - come l'Anonimo attribuisca a :Mclisso la teoria che a condizk•J::i 
eguali a quelle a cui e sottoposta l'esistenza dell'ente unico dovrcbb'cssue 

sogetto anche il molteplicc, sia che esistesse sia che soltanto &pparifa : 
spczzando cosi e giustapponendo quel che in Melisso e intrmsecan:.nJtc 

legate". 
� q.a:-r.O.�tcrOr:u. Cu Spalding, suprim ininteligibilul cir:a-rCiv !a sfîrşit d 

propoziţiunii; Calogcro preferă să-1 în<lrcpte în om:rvră.v. 
1o oiJn dq. otlpti:v cu Calogero, p. 82, n. 4. 
11 Cite�c -:otU";"T;V ixdvT;<; cu Aibt-rtclli, Îll lcc de -ra\n7,� ixdvT,v (Dit·!�

Kranz). 
n Aluzie probabil it la Heraclit, cu i<•ate îndoielile iui A p:lt (GI'I. '''·, 

p. 747) urmat de Albcrtelli. 

13 'to &r.av-rot . .. dvott xal >-ly:mOat. :VI ai prolix. All·erteili 1rudw ,. : 

"All'infinito .. . anchc lui applka i preuicr:ti "e 1nttc k <'<'�e" cd ,/· ddto 
tutte le cose" (p. 219). 

1• '<o il Jl.h dvo:( -:t <o� i;;•,-:o� xat xEt!lbou �tot:>-iy�T<:<t, :reflnt de A IL<·r
telli: "il fatto eli anrc una <�ete1roinaziune implka l"t·�i�tenza c la �ta
bilita" (p. 219). 

l5 Cu\'intele :r.o:t �·fi lho:xp!aEt �înt :;uţrimate ca intc·q.<.lat(• ce Albct t.:iii 
(p. 225, n. 22), fliră motiv plauzibil. 

16 Cum are grijă �ii rcleve Krauz, în aparatul ediţie.i, Am,ninn.J.l conft:t:<]:i 
aci pc Anaximandros cu Thales. 

" 'to Hov suprimat de Albertelli, după \Vendland. 

u F'-'f!!J.&I .'ho:ryiF<'"· All.Jertelli tr�<lucl': "<lifferif<'CJJo per form:•". 
10 ov ll�txvuve<l -:IJ o\Yrw� ov tv. În acest pasaj, observă Calog"'' ·, 

.,si allude a Zf:nonc come a tale che avcsse dimostratv la molteplicita ir;t.ril:
seca dcll'unicu ente, quanuo esso fosse stato inteso ccme unica so.!>f<·l.;.� 

materiale, ne! senso delia fisica icnica: clo\'e Zenon<', climostrar.do �rdu.
plice quest'Uno che, comunque, ncn era t:!emcnto dcl moltep!itl' 
bensi spazialmente assoluto, non nvrebbe potut() n<•D �corgere immc
diatamente l'applicabilita di tale dimostrazione a:r:d1., ali Tr:o eleat i<,:' 
(p. 15!). 
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"" Versul: C:,� lltă: r.o'Alwv ��� �?od<olv �'lO!vra: JLI%-ra:[<ol� e păstrat de 
Aristot., De caelo B 13.294 a 21 sub forma: C:,� lll"' n:?'A:A C,v ��� y'Awcrcret.; 

/: ). 06vru JLUTU[<ol�. 

"' Albertelli inţelege altfel paranteza, traducind -rb r.liv o1k<ol� lz'>� 
i>fill; "cio che e in quest'ultimo tnodo" o 

•• Vezi mai sus, cap. 1, par. 7 al tratatului. 

"" În fraza: -ci> .,_b yă:p KEVI>'' o·�K ov, Ktv'I)Oijvou ll'ouK�Iiv llovetcrOut !LYJ 
i:no� KEvoii KE)(<olptcr�J.evou, Calogero bănuieşte o lacună ... Infatti, - seri� 
c:. -· se il KE)(<olptaJLsvou si referisce veramente a Kcvou non gli aggiun
.s·.!rebbe nulla, e vice versa l'azione del )(<olp!CEtv e propria appunto del 
z:v6v in quanto divide e distingue". Şi propune să se citească: KLv'lOij•,;.' 
8'ou)( &v MvucrOa:t IL� llv-rot; (-ro::; KEVOU KUL !L� ov-ro:; cir.o -roii) )(E\I!)U 

Z�X<olpLGIJ.EVO u • • •  
"4 • • •  hoc quod e.;set infinitum et inmutabile et fuisse semper et fore. 

_\!hertdli înţelege: .. cio che c infinito e sempre stato sara anche immuta-
7.>ile" {p. 227). 

'" în ochii lui Ari.'>totel. ă:?;c�v �t.e<v 11n-i tot una cu yeyovha:t; sfera 
r:_, înţeles a primului e mai vastă, în măsura 1D care poate avea şi o accepţie 
sp4ială, care lipse.şte celui de-al doilea. 

•• q>.&Gtp-rrt l:v lhviiL€t. 

,., ,.D:Jpo aver banahuente osscrvato come Meli�so non vedesse la 

p• •s.·�ibilita che una cosa calda cliveutasse P')i fredda, - scrie Ca.logero despre 
c,L·�.st. text, - scguita con un'osservazione preziosa nella sua ingenuita: 
: .l filosofia di :i\lelisso, egli dice, non e altro che un dissol vare e contraddire 
�.: sensazioni lll« -rb !LX'Atcr-ra: mcr-rz•kt•J a:u-r«k L'eleatizzazione del par
tb1hrc non potrebbe esser meglio, e.>presso che in questa c assoluta fecle 
ud -�l�D3ibile t, che, eteruizzandolo, lo induce d'altroude in coutraddizione 
e :n crisi" {p. 82, r1. 1). 

•• ,.T4a n:!tta diiferenza rispetto a Pannenide - not�ază, in Jegătnr.1 
cti :we�t pasaj, Calogero - e uel fatto che rnentre questi. partendo dai 
str o te&, esclmle del tutto da esgo tanto !'<eera t quanto il «Sară o. e vede 
qctin<li 1'as.;olutczz:1 te:np�rale dell'ente come un pnro pre;;ente, immnne 
da ogni differenziazioue ternporalc di passato e futuro (ou��� r.:o-r' ��� ou Il' 
tmtt, �n:e! vov l:<r-rw &!LoiJ Jn:liv), J\.IeJio;so concepisce invece la sua eterni ta 

t: superiori ta al tempo, presente scnza passato e scuza futuro; in 1\olelisso 
�·demită e totale estensione del tempo, somma del passato dcl presente e del 

f:<luro" (p. 60-61). într-un sens analog, K. Joel: ,.er [Parmenides] geniesst 
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eben in Seienden gerade die ilmere Konzentration auf dic ldentităt, Mclis
sos aber vielmehr seine unendliche Expansion iniZeit und Raum, so da&s 

ibm die Einheit zurticktritt vor der Unendlichlteit" (Gesch. dcr antif-111 

Philosophie, Tiibiugen, 1921, 1, p. 475). 

'" La ol•servaţia lui Zcller că 1\felissos uită să um;edească nd că fiiuţa 

n-are moarte, Albcrtclli relevă cu drept cuvînt că, de vreme ce nimic ltu 
poate dispărea în nimic, în ochii filosofului nostru moarka nu-i decit 
naşterea a altuva; dovedindu-se imposibilitatea naşterii eo ij>.>o se cloY•"
deşte imposibilitatea morţii (p. 230, n. 2). 

80 În cuvintele i!a-rt n Kot( ciel -lj'll xotl &el fcn-otl, : Reiuhardt vede ,..,in 
Au:c;druck fiir die Un...-erănderlichkeit" în care dvotl "client nic als C0puln. 
sondcrn bedcutet Dasein m::d Be�teh�n" (p. 176, n. 2). Aprf'pierea <�e 

Anaxagoras, fr. A 48, apare Îl1cloielnică. 

31 Citesc -!ll'�oc-ro y<l:p &v : r.�-re: ye:v6f.Levov cu DieJ,,-Kram:. Cak•g<·J "· 
urmat de AJbertelli, preferă it'116p.evo'll, lecţiunea ll!i Simplicius . .,F, chiaro 
- u rgumentează el - che in entrambi i casi (aci şi în parant,•za urmilt•.•nn:) 
esso ha !o stcF�o vah•re di pnrticipio pre�:ente �pccificante (5�<'<'Dd(> :.1 
costruzione dd Yerbi indicnnti inizio o fine d'aziont-} gli oppc�ti iJF!;""''' 
e he:>.e6·n;aE'II" (p. 64, n. 2). Potrivit acestui fel de n vcdcn. tradm·c·n·a 

celor dcn1ă propoziţiuni pan'ntetice ar trcbni să sune: ,.într-r.dl"::,r, cît:<h;a 
ar fi prins a se na�te" şi ,.într-auevăr, cîndva ar fi încct<:t rle " ,c 
naşte". 

32 Cf., mai sus, criticile lui Aristotel, fr. A 1 O: .,din fnptul cu orke ltwnt 
nftf.cnt nre început nu însemnează că orice are început trebu.ic sft Sl' fi ;;i. 

născut" şi ,. ... unde tot lucrul născut nre început, :Mdi . ..;.s0s socoatc dt :;-i 

tot ce nre inceput s-ar fi şi născut, ca �i cum, prin faptul de a avea tm în
ceput, lucml născut şi lucrul mărginit ar fi amîndouă tot una . . . ". Altfd 
spus, ceea ce Aristotel îi reproşeazit lui �Ielissos, faţă de al eănti mnl1 •le 
argumentart' avea foarte puţină stimă, e trecerea arbitrară de ];, tetitf'OI al 
1 a spaţial. Învinuiri analoge îi aduc, dintre istoricii moderni ai filosofiei 

greceşti, Zellcr şi Windelband. Alţii, printre care Apelt, Chiappelli �i 

Tannery, ii iau apărarea, încercînd să dea propoziţiuuih,r incriminat<! o 
interpretare diferită . .,S'il etait ·o;rai que, dans son argumcntaiiun, Meli:,s,,;; 
eut, conune on le pretend, entendu par infinitudc l'in!initudc dans l'espace, 

- scrie acesta din urmă, - le vice de sa deducticn :;erait palpable. 1-hds 
on ne doit certainement pas lui attribuer une pareillc these, alors qu'il nie 

fonnellement que l'•etro:: » soit etendu. Il entend saus ancun doute l'in
finitude au sens abstrait; c'est la un concept dont il faut lui fairc honucnr, 

310 



NOTE LA MEL!SSOS 

qu'il soit ou non valable, et dont il se sert pour affirmcr ! " unite" (po 275)o 

Mai aproape de noi, Calogero susţine că, în concepţia lui l\!elissos, spaţia

lizarca temporalului nu trebuie judecată ca rezultatul unui echivoc sofistic, 

cum s-a crezut prea multă neme, ci ca . . il portato: schkttamente arcaico 
di un' intuizione per cui la dimensione del tempo � cofi immediatanH:nte 

ed astrattamente oggettiva cite non si ubtingue per nessn!l cara.ttere ess(;nzi

ale della stessa dimensionc dello :;pazio" (po 62 -63)0 Î n  sfîrşit, re�.riu

gtnd deopotrivă învinuirile şi interpretările înaintaşilor, ca neftmdalc, 
Albertelli, unul dintre cei mai reprezcntatid exegeţi ai filu�ofnlui sami<tn, 
ajunge la încheierea că , .in :M:elisso non c'e affatto la tropo grossolana 

quaternio terminorum che dice Io Zeller ne alcun'aitra udlc posizioni lltea
tali che gli vengono comunemente attribuite. Egli pcnsa all'iniziu e Hne 

quanto alia co�a (e non: gia quantu al tempo) e li attr-ilmi>·ce a ogni cos a 
che diviene ; di qui, negato che l"cssere divenga, passa ad attribuirgli !'in

finita. Il suo ragionamentc( ccsi. ptu esscndo erroneo, ci si palesa, sulle 

orme di Aristotcle, molto pili suttile e pericol<,so di quanto non sospc·l � 1110 
i moderni. Egli, ripetiamo, partendo dall'osservaziont: che tutte le vc,Jte 

che c·� nascita c'e, in cio che nasce, principiu e termirll', ha creduto nccC"ssa

rio negare principio e termine a"ocio che non nascc, cioe affermarc l'infinita 

dell'cterno. Invece la conversione non era possibile, perche manc<;va l'idcn

titâ di soggetto e predicato" (po 232) 0 
88 După Albcrtelli (po 233, n. 2), fr;;za 11oar fi a lui :Melis:<os, ci siruplă 

reelaborare din partea lui Simplicius, car� ne-o transmite, a spusekr l ni 
Melissos din fro 20 Dimpotrivă, pentm Cdogcro, care nu-i pune la îndoială 

autenticitatea, , .nella corrispondenza dell' &crttep con l'clhw il pnntn di 
vista dcllo spazio sembra ccnsiderato in una posizione puramente analq�i

ca rispetto a quella del tempo, ma la ripetizione dell'&d in entrambi i 

termini o o o e sopratutto !'interna ragione che rende possibile il lor0 sico.;so 
parallelismo restaurano la loro gerarchia  o, mcglic•, cc,�ssenzialita . pili 
profonda" (po 68)0 

"' Tot atit de puţin autentic ca fro 3, după Alb(:rtt::lli ,  p.  !!34, 11. ! .  În 
schimb, lui Calogero fragmentul îi dă prilejul să descor.cre o c:::racterbl ică 

a personalităţii lui llfelissos in tendinţa de a ,.sistcmatiz,;" acele ca.kgorii 

ale fiinţei care, la l'armenides, se întiln(;sc numai jtcxtopuseo , . Si puo 
dîre - precizează el - che il motivo pili profoncr: ddia insuffideute 

sistematicita e quasi dell 'incertezza delia stcssa determin<tzione parm.,ni

dea degli attributi d('! l'ente (: proprio nd btto che quc�t·c:�te, per h sua 

genesi e natura melicsirna, avrebbe dovuto, a rigore, nm� tc.iltrare accanto 
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a se alcun predicat<:> specifico, determinante la sua assoluta indeterminatez
za. In Parmenide le esigenze ontologiche si trovavano cosi a combattere 
contre il suo originario e prepotente logicismo : Melisso, :che per la sua 
situazione speculativa opera fin dall'inizio con una logica assai pin onto
logizzata, puo ora invece proporsi il compito di quella miglior deduzione 
o sistemazione" (p.68- 69) . 

36 ,.Dall'attributo dell'infinita discende ora quello dell'unita : questa 
e propriamente una novita di Melisso, il quale, osservando come una realta 
infinita non possa essere che unica perche l'esistenza di un'altra realta 
oltre di essa o in genere una sua dualita equivarebbe a una limitazione e 
quindi a un annientamento delia sua infinita, dimostra l'unita in un modo 
cbe non poteva. naturalmente esser quello di Parmenide, il quale, d'altra 
parte, non sentiva quasi il bisogno di argomentarla, trovandola in certo 
modo immediatamente implicita nella stessa singolarita dell'e generante 
il HUO ente" (Cah>gero, p. G9) . 

•• După Burnet. p. 322 şi AJbertelli, între fr. 6 şi inceputul fr. 7, trebuie 

sl\ se fi situat in opera lui Melissos demonstraţia omogenităţii fiinţei.  
Într-adevăr, îu primele rînduri din fr. 7 fiinţa apare .. una şi aceeaşi în 

totul", fiir.'i ca propoziţia să fi fost înainte dovedită ; iar tratatul pseudo
aristotelic De li.felisso, Xenophane, Gorgia, în care ordinea tezelor Jnelissie
ne e cu siguranţă împrumutată textului original , înfăţişează un paragraf 
al cărui cuprins e următorul : .. Una. (fiinţa) trebuie să fie şi aceeaşi 

(ti;wwv) în toate părţile ei ; căci de n-ar fi aceeaşi , fiind u.mltiplă, n-ar mai 
fi una, ci multe" (I. 4. supra, p. 290) . 

'" Întemeindu-se pe Pseudo-Aristotel, De MXG, 974 a 18 şi urm., 
Reinb.ardt (p. 91)  propune să se citească după ou�E (tETGtl(OI1JLtot-ro, ( ou-re: 

hepotoiTo). :\lai plauzibil, Ca\ogero (p. 70, n. 2) credC : că o u-.<: E:npot n!-ro 

trebuie să fi precedat, in original, cuvintele ou-re JLe:-r«x�criJ.to .. -ro, aşa cum 
o lasă srt se bănuiască ordinea ideilor in fr. 7, unde ,.prefacerea in altceva" 
(hcpot ov:rllon) e discutată înainte de "schimbarea alcătuirii lăuntrice" 

(l•c•<X"o";J.7) 6 ·� ·n:t) . P<!ntru Albertelli, în schimb, textul nu e lacunar, 
.,in quanto la negazione delia �-;epol<>lcrL� comprende in se la negazione del 
perire e del diventar maggiore : infatti essa implica, come dice l'argomen
tazione;··'·che -cil :-:�6cr0;v l?v perisca e che, come si verifica nel diventar 
maggiore, nasca cio che non c" (p. 236, n. 1 ) .  

''8 Cum s-a relevat d e  Heidel ş i  de alţii, hepoto\:i:J O:tt apare aci pentru 
întîia oară într-un text grec. 

"" Subiectul e . , ce exista inainte" (-;o ";p�crOev e�v/ . . ,Il divenire con-
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creta e a..._o;surdo - comentează Calcgero - non solo in quanto la sua 
unita si spezza necessariamente in un assoluto essere c in un assoluto genc
rarsi, ma anche in quanto questo stesso generarsi, visto in tale assolutezza, 
non puo presentarsi se non cerne un totale incomprensibilc sorger dal nulla 

e precipitar nel nulla. Cosi s'intende anche l'estrema conclusione, che se un 
simile alterarsi si rc alizzasse anche nella n?imra pii\. efigua nella piu gra.n 
distanza di tempo, nell'dernitâ esso finirebbe per c<•ndurre all'annirn
tamento totale dell'ente : cbe anche qui esso e idealruente scisso nellc duc 
parti del permanente e uel diveniente, e questo e concepito ccme una pru

gressiva corrosione e riduzione nel nulla incidente sempre piu nell'altro, 
fina alia sua totale distruzicne, per lento che possa a�erne il processo" 

(p. 7 1 ) .  Pentru concepte analoage, Albertelli trimite la Empeuocles, fr. 1 7, 
31 Diels : dn yap t cp 6 dp o  ...... o 8LClfL1tEpt�. ooxh' , â •J ·l;o-C<'i şi Epicur, ad 
Herod. 30, 1 :  xal d t <p O dpe'to 81: 'tO ci<pCl�L 1;6fLEvov d:; 7o 1.1.-IJ 6v, ""''"'t"' 
l/.v cir.w AW A EL 'ta �pciy!J.Cl'tCl, oux ăV'tWV d� â 8LaAOE'tO , . .  

4 °  Citesc 7<<7>� â.v fLE'tCl XOGfL7J Oev 'twv M.,....wv d7], cu D iels-Kranz. Albcr
tdli preferă lecţiunea lui Heidel : r.w� <Xv fLE't'Cl><OafL T1 OEi 7J -:1 -:wv M.,....wv 

şi traduce : .,coruc potrebbe alcunche mutare disposizicne ?". 
41 Obişnuit �e raportează o u 8<_: ,' ci J.yd Ia durerea fizică, iar clVLii<rf!.xl 

elin pili. 6 la suferinţa morală. 

42 ou yap âv r.iiv Ehj ci:/-ytov, unde, cu Diels' şi C:.logero, inţekg pc 
& i.yo o v  ca ccb iv aient cu d ci:i.yio,, subiectul mbinţeles fiind 76 o6�. 

43 . .  Parmi les nc!gaticns qu'il fait rentrer dans l'im m"tabilite de 1'<-tre, 
- <;bE.ervă, în lf gătură cu paragrafele 4-6, l'au! Tanncry, - ce!les de la 

uoulcur et du chagrin attirent particulicrement l'attentien. Elles teudcnt 

a faire peruer que Melisscs considerait dfcctivement sonf Etre commc: Je 
Dieu et lui attribuait cu (tait au moins port( a lui attribuer la cc.nscknce 
in:muablc de wn cten::clle stabilite" (p. 276). Iar Calcgcro : "Qui si pt:o 
dire che l'ideale cleatico dell'efn�re roggiunga verarucnte la �ua cstn· wa 
esprcssione, ccJl trasferimento ncll'a�;tratio lega ontolcgico dei prcdicaU 

concreti delia volcnta, tras,·alutati e fOSti in ftmzkne, ·' 'int�:nde, delle 

�tcsse esigenze di quel !ego : dove l' arcaifmo e soprr.itntto nell'imflkita 

intuizicne ani mistica-teologica (in cui rivin: fNfe 211chc il Dio-l7no E< r.c,fa
nu>) dell'ente come vivente assoluto, cssendo peraltro in esso un motivo 

chc resta pai capitale in tutto lo sviluppo de! pensiero antic•.'· I;ente, essendo 

totaliU., e autosufficienul, c qnindi a�wluta wddi�;fazioJ;c di se, la mannmza 
di tale metafisica contentezza impurterebbc quindi l'immtdiata negazione 
ui qud suc fondamcntalc attributo. ch� i.· la totulitit, Îll�Î<'Ille spaziak c 
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temporale. dell'infinito e dell'etemo". Şi. mai departe : • • . . .  questi attri
bnti supremi delia perlezione dell'ente. totalita identita antarchia salute 

non sofferenza. si compenetrano e connaturano strettamente nella tratta

zione melissiana che, negando all'ente ogni sorta di deficienza e di sofieren

zr. tanto fisica quanto spirituale, costituisce, ancora piu specificamente di 

quella parmenidea, uno dei piu antichi e tipici documenti delia direzione 

ideale delia teologia elienica" (p. 73-74). 

44 h (I.E:v ycip xeveov ���- Diels-Kranz traduc : .,Denn wăre es leer . . . "· 
interpretare vlidit greşită, pentru că, după justa observaţie a lui Albertelli, 

•.. l"essere neppure per ipotesi puo essere vuoto" (p. 237, n. 12). Cu Bumet 
şi Calogero (p. 74, n. 1), prefer să văd în xeve6v un adjectiv substanti

vizat, ceea ce se potriveşte incomparabil mai bine cu contextul. 

45 .,Questa mancanza del vuoto - notează Calogero - esclude affatto 
Ia possibilita de! movimento. che si pu6 pensare solo quando ci6 che deve 
muoversi abbia uno spazio in cui muoversi, una capacita quindi di allon

tanarsi dal luogo che occupa per trasferirsi in altro : ecco il tipice concetto 
melissiano dell' u:-:oxwpe'Lv, nel quale e interessante l'ambiguitli che intrin

secmnente vi permane in quanto il yuoto, di cui vien prospettata la possi

bilita, appare da una parte esterno all'ente come pieno, ma dall'altra anche 

interna ali'ente come tutto, e di conseguenza lo stesso u:-::ozwpE"i:v e anzitutto 
tw ceder di luogo totale, che non;puo quindi realizzarsi se non •• verso il 

vuoto", ma in secondo luogo anche uno spostarsi intrinseca . quasi un aYvi

cendarsi del pieno e del vnoto nella totalita dell'ente" (p. 75). La acestea, 
nu fără dreptate, Albertelli relevă că .,se con estemo si intende il vuoto 
che per ipotesi circonda ogni porzione dell'essere, si puo sottoscrivere aUa 

sua affermazione. Se invece con vuoto csterno gi intende il vuoto che per 
ipotesi circonda l 'essere preso nella sna totalita, allora bisogna dire che in 
Melisso tale concezione non puo neppure profilarsi. data l'inEinita dell'esse
re" (p. 238, n. 13). 

•• rcuxvov 8� "�' <ip«<OV o•:.x i·1 zr-r:. Iluzv6v şi ă?ot:<6� sînt luate ca 
substantive de Dicls-Kranz, care tradttc : .. Auch kaun es kein Dicht oder 
D:inn gcben". :\lai probabil mi se pare că e vorba de două atribute ale sub
înţdesului €6v, care c şi subiectul lui xtveu-r«L din par. 10. 

47 .,Propria ne! concetto di questo criterio, - scrie Calogero, p. 76, 
_ si vede chiu.ro il rapporto storico tra ::\ielisso e Parmenide : che la xp["'� 

di ).<Ielisso corrisponde giusto alia xplaL� di cui paria Parmenide, con la 
dillerenza che qucst'ultima e la distinzione tra l'e e il non e, mentre quella 
di ;,1elisso e la distinzione tra. il picno c il non pieno, e cioe tra le due realta 
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iu cui si erano ormai assolutamente ontologizzati quell'e e quel non e. 
E mentre Parmenide . . .  afferma tanto l'assoluta realUl. dell'essere quanto 
i snoi predicati di pienezza e d'immobiliHI. deducendoli, in sostanza, dalla 
fondamentale certezza logica delia possibilita del dir e dell' impossibilita 
del tlir non e, Melisso. per cui la originaria ontologizzazione del logico pro
pria dcl suo maestro non e piu problema ma premessa indiscussa e anzi 
sentita solo nel suo risultato metafisico, non puo pit't contentarsi di quella 
deduzione, e quindi ricava ordinatamente prima l'inesistenza del vuoto 
dai concetto dell'ente uno e omogeneo e infine la sua immobilita dall'inesis
tenza del vuoto". 

•• a1)fLdov. Cf. Calogero, p. 78, n. 1 : "i a1JfLEL« corrispondono . . .  ai 
parmenidei a�fL"''"'· ma con la differenza generale che c'e tra Melisso stesso 
e il suo maestro : in quest' ultimo i ai}fLGt<a: sono . . .  le determinazioni dell' 
essere quali si possono scoprire procedendo per la via delia verita . . .  ; 
in Melisso, che rende come sempre univoche le ambiguita di Parmenide, 
i a1JfLeia: sono invecc soltanto gli argomenti da cui si conclude alla verita. 
e che quindi posson provenire tanto dall' esame intrinseco dell'uno quanto 
da quello delia coutradittorieta del molteplice" .  

• •  IITL fv fL6vov �a·""· C u  Diels ş i  Albertelli, consider ca subiect subîn
ţeles -ro Mv pe lîngă care ev e predicat. Bumet şi Calogcro ian ca subiect 
pc cv şi traduc : .,C:i există unica fiinţă". 

on l<<lL TO fLE'J �O>lJ'J xa:l ,;, oi: ...-� Ov ·� x6�. J<<Xl fL!AGt\1 J<ClL AE•Jx6v • . .  
Urmt'7. pe Calogero, pentru care .. il Diels, intendenrlo ne! To fLEv �&>o•1 .-o 
•Je .,;e 0v1Jx6� i duc articoli come soggetti c i due aggettivi come predicati. vi 

introduce un dualismo dianoetico che e certamente troppo deciso per Melis
so. pel quale ciascuno di questi termini e anzitutto un !:xaa-rov un partico
lare unitariamente individuato, in cui quindi non e specificamente distinta 
una sostanza da un attributo : come c de! 70 6epfLov del par. 3, che e in

sieme 6il cald o >) c «quel clle e caldo >), scuza clle sia sentita talc differenza, 
per la cui determinazione sara infatti necessaria tutta la successiva storia 
delia logica�;;ntica fino ad

."Aristotele" (p. 78, n. 1 ) .  Recunoscind dreptatea 
obscrvaţiei lui Calogero, Albertelli adoptă totuşi interpretarea lui Bumet 
şi Diels. - după care subiecte sint cele două articole, iar adjectivele pre
dicate, - sub cuyînt că pentru Presocratici. " dire clle una cosa e viva o 
morta o nera ecc. non implica Ia distinzione soggetto e predicato, ma che 
nella cosa ci sia il vivo, il nero ecc. intesi sostantivamente" (p. 240, n. 4i. 

"' oaa: cp«alv o( ă:v Op�>:tlJL dvGtl ii.. 1) 6 �- Reiullardt (p. 72) trimite la 
Parmen., fr. B 8, _39 : oaor: ��QTO:. l<'X':"e 6�>r.'> 1t�l";'Jt 067�.; dvor:L <iA1) 6 ij  
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(supra, p. 236), apropiere judicioasă, chiar dacă exq;eza invăţatulul ger

man nu poate fi în întregime acceptată. Cf. Calogero, p. 79, în notă. 

u lil'ouptov : lecţiune adoptată de Kranz, în ultima ediţie, după P.ergk 
şi Wilamowitz. Diels citea OjLo\i ptwv, de interpretare aneYoioasă. 

•• Melissos s-a putut gîndi la stalactite, după ipoteza lui Calogero, p. 80, 
]n notă . 

.. &o-<e O"U!L�<XInt 1'-"i:-re o�fi.ll tJ.-fJ-re "rcX 01/"rll j'LIIWO".<U�. Ordinea, puţin 
iire:u;că, e reconstituiHr de Th. Gomperz: !Li;"rE opă.v "rcX EtV"rlll. !1-fJ-re j'IIIWO"XE!">. 

•• Citesc : dvmt �.:;i. ).a xo:l cH ilt« Efll"l -re xa:l taxwv Ex�·r.a: cu Calogero, 

T·· 8 1 ,  în notă. 

u r.&.v"t"a: kEp(,LfJUe Oe::1.. �(.LÎ:V 8ox�! xcd lJ.�cudn--,:tt\1 Ex 't'Oii �xcimtJ-: e 
OF<"IJ.tvou. Kranz traduce: ,.scheint uns auf Grund des jede.smal Gesehcnen, 
dass alles sich ăndert und umsch1ăgt". Calogero : ,.ci :;embra poi chc tuHi 

si altetino e mutino da quella form a che volta p,r Yolta vien veduta· ·. 
liai credincios mi Ee parc Albertelli : "ci sembra che tdto si transfonni c 
1,i muti da quel� che ogni Yolta l'occhio ci fa YCd(·re ". 

1 7  "t(;U y.Xp �6V"rG� li/.-r;Otvo\i XFeLO"O"OII ou lltv. Diels tr:.cd\;cea :  .,denn stiir-
1:u als die wirklich ,-orbandene \Vahrbeit ist nicht5", mc.dificat de Krauz 
in : .,denn stărku als das wirklich seiende Wahre ist nichts ". l\Iai plauzibilă 
interpretarea lui Calogero (.,nul! a e infatti piu potE'ute <li cio che nramente 

t-";, adoptată in esenţă şi de Alberielli ("nulla e iniatti piu poSEeute di cH .• 

�he esiste realmente"). 

•s Fragment din cele mai discutate, din pricina <<l,('Yninţei re ('[lT{' ,, 
prc,-zintă tăgada atit de cat�gorică a corporalităţii fiinţei, după ce, in fr. 3 
ni s-a vorbit de nesfîrşitea ei spaţială (sup1·a, p. 3 0 1 ) .  E ceea ce i-a făcut 

pe unii istorici ai filosofiei Yechi să-i pună Ia îndoială aut�nticitatea, r;e alţii 
�ă-i caute interpretări care de care mai ingenioase. După Chit•ppelli, de 

pildă (citat la Albertelli, 11. 24 1 ,  n. 3),: 1\Ielissos ax fi recunoscut fiiuţd 

mărime spaţială ,.lmi!orme e indeterminata, ma ncm cc.rp:-rea ne! Et'JJsv 
di eterogeneit a materiale". Într-un sens analog, Hc-idt:l (ibid.) crede dl 
"llf<?}L<;SUi', understanding C(�l(liX :JS a a flf OtC(liX of parts which, bE'CaUfl' divi

f.ibJe in infiniltlf'l1, ruust be tridimensional or haYe dbitkness •. says that 

a truc 17nit (v.htther Eleatic or Pytbagcrean) cr.nnot l.Je ccnccived Hs a 
<>w;.ta: or a fJpolcr!.t:t". Tot aşa Gill:ert (Griechische Rrligionsphilosophif. 

p. Hl3, n. 2) scrie şi el : , . Das &c-wjLC<':'<JV kann nur beisoen, dass die Sub

stanz keine beslimmte i,orţnliclre Form hat (wie die Parmenideische Kugelbil

dung) : keine&wegs aber wll uadurch das lJnsubstanticlle oder Unstoffli
"h·, also rein Gd�Ut:e dc·r G ottheit amgc driickt wtnkn". 1\Iai apto"pc 
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de noi, Albertelli preaupune că, în fr. 9 - 10 (amîndouă păstrate în Fizica 
lui) . Simplicius ar fi atribuit lui Melissos idei pe care acesta era departe 
;:e a le fi întrevăzut. Dintre argumentele pe care se întemeiază, citez : 
o; itnaterialitatca şi indivizibilitatea fiinţei 1111 figurează în parafrază (mai 
jus, p. 305) şi nu-;; criticate in De Melisso, Xmophane, Gorgia, cap. 2, 19 şi 

unu. (supra, p. 296) ; b) cele două fragmente nu-s pomenite de Sirnplicius 
in De caelo (559, 14), unde i-ar fi oferit argumente preţioase în polemica 
cu Aristotel, în ochii căruia Mclissos se înfăţişa ca un materialist ; c) e�acti

tatea citaţiilor hti Shnplicius nu-i întotdeauna ireproşabilă ;  d) atrilmtele 
i�Li:·re 6e� şi c H��(@;;-:-ov ("lipsit de m ărime" şi ,.ir!divizibil"), caracteristice 
l'iin;.ei mclissiene după fr. în chestiune, sînt puse pe seama lui Pannenides. 

�n alte texte ale lui Simplicius. 

''9 "Il moto c ben�i immediatamente dcdotto do.llo stesso atto <lei Ll i\·i
derd, il quale e negato all'ente allo stesso modo con cni c negato da Parme
:Ji<le (framm. 8,22-25), ma con la differenza che mc,ntre per questi esso 
e negato in forza del!a semplice esclnsione dcl non ente che dovrebbe operare 
quclla divisione, per Melisso esso e negato in forza dell'esclusione del mun
vcrsi, che e per lui la forma stessa dcl non essere : ;mche qui, dllllquc, sc
cundo il tipico rapporto d'idcntită e di diffcrenza che lega :lllclisso a p,,r
mcnide" (Calogero, p. 1 53, n. 1). 

"" După Burnet. p. 321 ,  n. 5, fraza ar fi reproducerea textuală a cu,· i!t· 
telor lui :Melissos. meritind să figureze printre fragmente sub nr. l a .  
Pentrn Albertclli. în sch imb, "le parole in questione souo cosi arzigogolate 
<:: ozÎt)SC, che diHicilmcutc possono cssere attribuite a un pensatore in fondo 
demcntare come Melisso. Si trata senza dubbio di uno scolastico amor� 
di completczza c pienczza di argomentazione che ha spinto ad elaborare 

ia prima frase . . . Dird anzi che il concctto rivela la letturo. del Sofi.;t� 
plat.onico" (p. ::!44 ,  n. 1) . 

•. , Parafraza mi .:;c pare a confirma lecţiunca "F",;:L<:'I?v in fr. 2 (dc;;pre 
c:1rc v. mai sus. p. 30 1 ,  n. 3 1 ) : t-:-si..eu-:-"l')ae ri? i.i.•, -:-:?-:& y�vC.f-Lo:'IO'I c reclat 
aci -ro <p O eLpotJ.• ·,�v �e). e u-:-�v ex:ot, ceea ce înseamnă că, în judecab lui 
.3implidus, -:e i.s: ·,-: ,i Jiu  acelaşi fr.  2 era inţdeao:l ca "sfîrşitul exis
t.t!nţ.ei". 

" ct;tetpov. Ca in româneşte, cuvintul e susceptibil şi de " interpretare 

temporală şi de una spaţială. Aceasta din urmă e accepţia pe care i-o 
:Îtrihuie fără îndoială' Simplich;s, judecînd 'a"upă paragraful următor. Ve�i 
�i comentariul la fr. ::!, mai sus, p. 30 1,  n. 32. 

"'' Re subliniază :1d deosebirea între ·� ::�zw? ii-n·  . . tr.1dus de mine prin 

:n 7 
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"a-şi face loc", cu alte cuvinte mişcarea exterioară, şi de; ECJ:UTQ oucrra::>. ijva:,, 
" a  se stringe în sine", mişcare lă1mtrică de contractare şi dilatare. 

" .,Dic :Frage des Palaiphatos ist, nachdem die Biographic des angc· 

blich antiken Fragmentes Harrisons . . .  sich als Simonidei.sche Fălschung 
erwiesen hat, . . .  wieder ins alte Geleise gekommen. l\lelissos und Lamis

kos halte ich fiir Schwindelzitate eines alexandrinischen Schriftstellers. 

wie denn Lamiskos auch bei den1 Archytas und Okkelosfălscher auftaucht .. 

(Diels in app.). 
•• . ,Che possa forse esserci qualcosa di buono -- serie Calogero, refcrin

du-se la acest fragment indoielnic - c reso meno inverosimile anchc dal 

fatto, cl!c, mcntre idealmente esso non disdice a Mclisso, d'altra parte non 
,-j sono altri fran1m<·uti su cui csso risulti materialuH.-nte calcate " (p. 84, 

D. 1 ) .  



:'ECŢICNRA A V-A 

DEDUBLA R EA UNITA RULUI 
ŞI LO G OS-UL 



CUPRINS 

HERA CLIT A N TIS THENES HERA -

Notă introductivă . 32 1 
CLITICUL 

A) Yiaţa şi invăţătura 323 Notă introducth·ă . 37:� Texte despre concepţia lui Text . 373 
Heraclit care llll figurează 
in culegerea Diels-Kranz 338 
Imitaţii 342 CRA TYLOS 
R )  J•'ragmente . 350 
Texte incerte, false sau falsi- Notă introducth·�, . 37-> 
ficat� 366 Text . �U5 
Ne> It  369 l\:<>te ;>,77 



HEH ACI.,I'J' 

NOTA I::'\TIHmUC'fiVA 

Heraclit din Efes trăic�te apwxinwt.iv între anii 540 şi 470 î.e.n. Des

cinde din neamul Cc;drizilor. Basileii Efes-ului - la inceput, conducători 
politici, mai apoi în:<ă d eţinători doar de funcţii preoţeşti - au provenit 

multă vreme din familia sa. Liml)ajul sacerdotal, cultivat printre basilei, 

este familiar filo�nfnlui, ceea ce �c intrevede în stilul unora din enunţurile 

sale. Dar fondul oriEntării �ni!' c·ste alhtl. Refuzînd indeletnicirile fl� hasi

Jeu, ce-i rHt·m:an de dn·pt, tl )lreferă �•• se dedice meditaţiei strict .,Îi7.Î

cale". 

Se opune ckmonaţici, d ar lll' se nngajenză Îll lupta politică proaristo· 

eratică, maniftstînd dbpreţ faţă de ansamblul vieţii politice a cetăţii sale 

de baştini'i, faţă G.e .,vulg" ..:a �i faţă de politicienii efesieni. Este un izolat, 
exprimind prohubii, în variate prilejuri, doar nemulţumiri. Aşa s-a nl�;cut 

poate legenrla despre u n  Hcr:�clit ce .. plînge". 

Opera sa a fost înrC"gbtrată de istoriografie sub titlnl conF:n� ioual 

Despre 1:at1mi. Di�punem azi din ;,cE·nstn de aproxim<ttiv 1 30 scurte texte. 

Sînt acestea fragmente ale u:r;.d l ncrrtri cu caracter sistem atic şi cnntinuu, 
ori enun ţuri dintr-un ansamblu de aforif.me şi observaţii ? Ambele opinii 

au azi motiYaţiile şi partizanii lnr. Carncterul metaforic al textelor Iteracli

tice; şi t·xtrem�• lor concentrare au făcut ca autorul lor �r, fie considerat 

inc ă din antichitate drept un gînditor dificil de interprctd. Deşi n-a în· 

temt:htt şcoalll , în sensul strict al eu,-intu!ui, Heraclit a fost iniţiatorn.l 

unui mode·] dt· a cng(·ta dintre ct:lc- ct :>trăbnt istoria filo;ofi<:i, pînă în timpul 
DfJStTll.  





HEH ACLIT 

A) VIAŢA ŞI ÎNV ĂŢĂTUUA 

Viaţa 

1 .  l i:::OG LAtRT. IX, 1 -- 17.  ( 1 )  Heraclit, fiul lui Bloson, 
�au, dup[t unii, :fiul lui Heracon, era din Efes. A atins 
vîrsta maturităţii în cea de-a şaizeci şi noua olimpiadă 
[504-50 1  î .e .n . J .  S-a dovedit plin de trufie şi dispreţ 
ca nimeni altul, după cum reiese şi din scrierea sa in care 
spune : (urmează fragmentele 40, 41 ,  42, 43, 44) . A mus
t rat pe efesieni, care-1 cxilaseră pe prietenul său Hermodor, 
cu aceste cuvinte : (urmează fragmentul 121) .  Socotit demn 
de concetăţenii săi să redacteze legi, n-a primit această 
cinste, deoarece oraşul se afla încă dinainte vreme pradă 
unei constituţii corupte . (3) Retrăgîndu-se la templul zei
ţei Arh:mis1 juca arşice cu copiii, cînd se văzu înconj urat 
dc desicni . "De ce vrl minunaţi, oameni răi, le spuse, 
oare nu-i mai nimerit ce fac, decît să mă ocup de treburi 
obştt::;;ti alături de voi ?" .  În cele din urmă, plin de ură 
pentru semenii săi , se duse de unul singur in munţi unde 
inc(-pu să-şi petreacă viaţa hrănindu-se cu ierburi şi cu 
rădăcini . Dar, cum după un astfel de trai s-a îmbolnăvit 
de hydropisic, coborî spre oraş şi ispiti medicii prin enigma 
dacă sînt în stare dintr-un potop să facă uscat ; doctorii 
însă nu I-au înţeles şi atunci s-a înfundat într-un grajd2 
cu nădej dea că prin căldura bălegarultti apa se va evapora. 
Neizbutind nimic nici pc această cale, s-a sfîrşit din viaţă 
in vîrst ă de şaizeci de ani (urmează epigrama lui Diogenes 
Laertios d(-spre mcartca lui Heraclit) . (4) Hermippos3 
�FHG III , 42, fr. 28] ,  pe de altă parte susţine că Heraclit 
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a întrebat medicii dacă cineva poate să-i scoată apa prin 
golirea iutestinelor. Medicii au răspuns negativ. Atunci el 
se aşeză la soare şi porunci unor copii să-1 acopere cu băle
gar. Astfel întins la pămînt s-a sfîrşit în ziua următoare 
şi a fost înmormîntat în Agora. Neanthes1 elin Cyzic 
(FGrHist. 84, F, 25, II, 197 J afirmă însă că îu neputinţă 

de a împrăştia singur bălegarul, Heraclit a rămas îngropat 
sub el, şi - de nerecunoscut pria schimbarea ce o suferise 
- a fost sfîşiat de cîini. (5) Încă din copilărie a stîrnit 
mirare ; ca adolescent, susţinea că nu ştie nimic, iar ca 
om matur că le ştie temeinic pe toate. Nu a fost discipolul 
nimănui, ci pretindea că s-a cercetat pe si ne în·mşi [fr. 101 ] 
şi că toate le-a învăţat de la sine însuşi .  Sotion5, dimpotrivă, 
după unele mărturii, afirmă că Heracl it l-a audiat pe Xeno
fan, iar Ariston,  în lucrarea sa, Despre Heraclit, susţine 
că filosoful s-a vindecat <L· hydropisie �i dt a m nri t e L� o 
altă boală; aşa zice şi Hippobotos6• Îi este atribuită o op<:ră 
intitulată, după principalul ei conţinut D.:spr,: lta!urt'i ; ea 
se împarte în t rei cărţi : Despre univers, Pi)\itica �i Teolo
gia. (6) Heracl it a depus lucrarea în templul z -�iţci .\rte
mis. După unii, el şi-a dat toatrt osteneala s-o scrie cît 
mai obscur, cu intenţia ca de conţinutul ei să s� apropie 
(numai) cei capabili - şi ca nu c umva printr-un stil 
mai lesne de înţeles, să aj ungă hatjocLtra l umii.  Şi 1'imon7 
il ckscrie p.:! Heraclit [fr . 43 D J S[> Ltnînd : , .printre ei s-a 
inălţat ctl strigătul săJ. pătrunziHor cel c:: a h ltlit m .tlţi
m�a. enigmaticul Heraclit" .  '1\:ofra;t atrib aie m �\anc.Jliei 
faptul că anu mite lucmri le-a scrl.5 doar p;: j u rn:t ta tc iar 
altele fără con-,;:cvenţă în gîndire. Antisth<:ncs� citează o 
dovadă a g�ncrozităţii sLtfleteşti a l ui H �raclit în lucrarea 
sa despre Succesiuni [FH G I I I ,  182 � j :  filosoful a reuunţat 
in favoarea fratelui său la funcţia d�  basileu. Cartea lui 
s-a bucurat de o atare faimă încît dttpă el s-a ivit o ade
vărată şcoală, ap-n !.tmiţii . , h ;;raclitici". (7) În linii mui, 
doctrina lui este urm 1.toarea : toate se a lcătuiesc din foc 
şi in foc se risip::sc ; toate se ivesc dll�)ă voia soartei şi 
cele ce există concordă prin pr-:3chim :nrea în contrarii ; 
tot ul e pliu d:: d llh lri şi d ::m )Il Î .  A v.Hbit d�  a .; ;m ;n::a 
despre toate fctu m;n�le clt::  s� p ::trec p ::  l Lt n .• şi a spus 
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că soarele are întocmai mărimea cîtă pare. (Cunoscut este 
şi d i c t o n  u 1 . . . [fr. 45 ] .  Numea opinia personală boala 
sacră [fr. 46] şi vederea, înşelăciune. Cîteodată, se exprimă 
limpede şi pe înţeles, aşa încît pînă şi un cititor cu o 
minte mai puţin ascuţită il înţelege cu uşurinţă, în<:cr
cînd un sentiment de înălţare suflett:ască. Concizia şi 
tonul plin de gravitate al modului său de exprimare 
nu găsesc termen de comparaţie) . (8) Iată acum care sint 
învăţăturile lui Heraclit luate pe categorii : focul este 
elEmentul primordial şi toa t e  rezultă din transformă rile 
focului [Jr . 90 ] ,  alcătuindu-se pe calea rarefierii şi a con
densării lui ; în chip lămurit însă, nu dă nici o explicaţie . 
Toate se nasc din opoziţia coutrariilor şi în întregimea lor 
curg asemenea unui riu [cf. fr. 12, 9 1 ] .  Universul este 
limitat şi h1rnea este una. Ea se naşte din foc şi iarăşi cade 
pradă focului la intervalt: anumite ; această alternanţă se 
repetă în veci şi se împlineşte conftrm ursitci . Acea latură 
a contrariilor care provoacă geneza este numită "război" 
şi " ceartă" [fr . 80 J iar cealaltă, care provoacă incendiul 
universal , , , concordie" şi "pace". Deplasarea este " calea 
care urcă şi cobcară" iar lumea se naşte datorită mişcării. 
(9) Prin condensare focul trece spre starea 1ichidă iar cînd 
devine consistent, apare ap a ; cind apa se solidifid't, se 
transformă în pămînt ; ac<-asta este calca care coboară. Apoi, 
pămîntul începe iarăşi să cvrgă şi din pămînt apare apa, 
iar din apă celelalte ; (în acest fel) HHaclit reduce aproa-pe 
toate la e:-; halaţia care �c de:spriude de pe întinsul m ării ; 
aceas1 a e.stc calfa care urcă. Exhalaţiile se ridică atît de pe 
st1prafaţa r ămînt ului cît şi a n<ării ; unele sint strălucitoare 
şi transparente, altele însă sînt întunecate . Focul îşi măreşte 
volumul din exhalaţiile limpezi , iar umezca1a din cele 
întunecate. Cît despre bolta cnului, care e-ste nat ura ei, 
acest lucru nu-l lămureşte . 1'otuşi , (după Heraclit) , pe 
boltă se află nişte bazine înt c arse spre noi cu gura în jos, în 
care se strîng grămadă cxhalaţiile strălucitoare şi se produc 
flăcări ; aceste bazine sînt astrele. ( 10) Flacăra soarelui 
este cea mai strălucitoare şi cea mai fierbinte. Celelalte astre 
sint mai îndqc ărtate de r ămînt şi din această cauză lumi
nf ază �i încălzesc mai puţin.  Luna, mai apropiată de pă-
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mint, nu se mişcă într-o zonă pttră9. Dimpotrivă, soarele 
se află într-o zonă transparentă şi curată, iar distanţa. 
carc-1 separă de noi este tocmai cea. nimerită ; iată de C·� 
încălzeşte şi luminează ceva mai mult. Edipsele d� lună 
şi de soare se produc prin răsturnarea cu gura în s us il 
baz.inelor respective. Fazele lunii din fiecare lună r.::znltă 
din învîrtirea treptată a bazinnlui ci în j urul lui în;;U:Ji. 
Ziua şi noaptea, lunile, anotimpurile şi anii, ploik şi dntu
rile, precum şi alte fenomene asemănătoare, se na:;c in 
conformitate cn  diferitele exhalaţii. ( 1 1 ) Cind exhalaţ!J. 
strălucitoare se aprinde în cavitatea circularr\ a soarelui, se 
face ziuă, cind exhalaţia potrivnică se dovedeşte mai puter
nică, se face noapte. Prin cre:;;tcrea dLldurii care se dega
j ează din exhalaţia strălucitoare ia naştere \·ara, iar cind 
umiditatca provenită din exhalaţia întunecoasă sporeşte. 
apare iarna. În chip asemănător explică el şi cauzele: altor 
fenomene. Despre pămint, în schimb , nu dă nici o lămurire 
cum este, şi nici despre baziuc. Acestea sint părerile lui .  

Cît despre Socrate ş i  cele c e  a r  f i  spus cind a luat 
cunoştinţă de lucrarea lui Heraclit pe care i-a adus-o 
Euripide, după cîte pretinde Ariston, am vorbit în pasajul 
referitor la Socrate [vezi A -4 ] .  ( 12) (Iată ce susţine gra
maticul Seleucos10 [lipseşte FH G III, 500] : un oarecare 
Croton, in lucrarea sa Swfundâ!orul ,  povesteşte că un 
auume Crates a adus pentru prima oară cartea lu i  Heraclit 
în Elada), adăugînd că într-adevăr trebuie să fii un sc ufun
dător din Delos dacă nu vrei s[t te îneci în ea. Unii îi dau 
drept titlu Muzele, alţii, Despre natură, în timp ce Diodot11 o 
numeşte Cîrmă sigură pentru atingerea scopului în �'iaţă. 
Alţii o intitulează indreptar al mortwurilor, iar a lţii . Unica 
regulă tle viaţă pentru toţi12• Se spune eă, fiind întrebat 
de ce tace, a răspuns : "ca să flecări ţi voi" . Regele Darius 
a dorit din toată inima să stea d:: vorbit cu el si i-a scris 
astfel : (urmează scrisorile apocrife ale lui Daritis �i Hera
clit) . ( 1 5) Iată atitudinea luată d� aces t bărbat Jcosebit, 
faţă de un rege. DcmetriosL3, în tratat ttl său D.:sprt:. omoni
me mărturiseşte că filosoful arăta n::pă-;are chiar faţă de 
atenieni, printre care se bucura d-� un renume neobi�uuit, 
şi că, deşi nu era preţuit de efe.;;icui , prekra totuşi rn�1eagtt-
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rilc patriei sale. Şi Demetrios din Phaleron aminteşte de 
Heraclit în Apologia lui Socrate [FGrHist. 228, F, 40, II, 
970]. Foarte numeroşi sînt aceia care i-au comentat lucrarea : 
printre alţii Antisthenes şi Herakleides din Pont, Cleantes 
şi Sphairos stoicul, apoi Pausanias, poreclit Heracliteanul ; 
Nicomedes şi Dionysios ; dintre gramatici, Diodot, care 
sllsţine că lucrarea lui Heraclit nu se ocupă cu probleme 
despre natură, ci cu probleme de politică, iar pasajele refe
ritoare la natură se găsesc doar ca exemplificări. (16} 
Hieronymos14 pretinde [fr. 23 Hiller] că iambograful S.ky
thinios a făcut încercarea să transpună în versuri doctri
na lui Heraclit. Multe sînt epigramele care i-au fost adre
sate, între altele şi următoarea [A nthologia Palatina VII, 
128 j :  "Eu sînt Heraclit; de ce, oameni nepricepuţi în meşte
şugul Muzelor, mă suciţi in sus şi în jos ? Nu pentru voi 
t rudit-am, ci pentru cei care mă înţeleg . Un singur om 
face pentrn mine cît treizeci de miiu iar mulţimile nesfîrşite 
nu înseamnă nimic. Iată ce susţin cu tărie, fie şi în faţa 
Perscphonei" . Citez şi această epigramă [A. ntltologia Fala
tina IX, 540 j : , .  :-Tu te grăbi să desfăşori în pripă cartea16 
lui Heraclit din Efes, căci nespus de grea este cărarea ce 
o ai de străbătut. N-ai să dai decît de obscuritate şi de 
un întuneric în care nu licăreste nici o lumină. Dacă însă 
te conduce un iniţiat, cartea

' devine mai luminoasă decît 
strălucirea soardui". 

( 17) Au existat cinci Heraclit . Primul este chiar acesta ; 
al doilea, un poet liric de la care ne-a rămas un elogiu al 
celor doisprezece zei ; al treilea, un poet elegiac din Hali
caruas, pentru care Callimachos a compus această epigramă 
[epigr. 2 Wil. J ; al patrulea este un lesbian care a scris 
o istorie a Macedoniei ; al cincilea, un umorist care a tre
cllt la acest gen după ce a fost dthared17• 

1 a. LEX. SUDA.  Heraclit, fiul lui Bloson sau al lui Bau
tor, după unii, al lui Heracin, era un efesian, filosof al 
naturii (rpucrnto:;) poreclit Obscurul. El n-a fost discipolul 
nici unuia dintre filosofi, ci singur a pătruns tainele învăţă
turii prin talentul şi hărnicia sa neobosită. Îmbolnăvindu-se 
de hydropisie, nu s-a dat pe mîna doetorilor care voiau 
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să-1 vindece, aşa cum credeau ei, ci, acoperindu-se în i'nlrc
gime cu gunoi, aşteptă ca gunoiul să se usuce la soar·� ; 
}k cînd zăcea, cîinii, care-i dădeau tîrcoale, 1-au sfîsiat în 
bucăţi. După o altă variantă ar fi murit sub nisipul pe 
care-1 îngrămrtdise deasupra-i. Unii totuşi spun că i-a 
audiat pe Xenofan şi pe Hippasos pythagoricnl. El a atin� 
vîrsta maturitătii în cea de-a saizeci şi noua olim niadi'> 
[504-501 i .t> .n.'J sub Darius, fi{11 lui Hyst aspes, şi  a� scris 

multe opere într-un stil_. poetic. 
2. STRABON XlV, 3, p. 632 (Pherekydes din I,eros, 

FGrHist. 3, F, 1 55, !, 99) spune că Androclos, fiul legi
tim al lui Codros, regele atenienilor, a fost iniţiatorul colo
nizării ionice, mai tîrzie decît cea eolică, şi totodată ctito
rul Efesului. Iată de ce se povesteşte că aici a fost întemeiat 
orasul de scaun al ionienilor ; si astăzi încă coborîtorii din 
ace�t neam sînt numiţi basil�i şi se bucud de anumite 
cinstiri, dreptul de proedrie18 la jocurile publice, haina 
muiată în purpură ca semn distinctiv al unui neam de 
basilei, un baston în loc de sceptru şi dreptul de partici
pare la sărbătorile zeiţei Demeter din Eleusis. 

3. CLEMENS, Stromat. I, 65 (II, 41,  19 St. ) .  Heraclit, 
fiul lui Blyson, 1-a convins pe tiranul Melancomas să renun
ţe la conducere. Nu a luat în seamă invitaţia regelui Dari us 
de a veni în Persia. 

3 a. STRABON XIV, 25, p. 642. În acest oraş [Efe::;ul J 
au trăit bărbaţi vestiţi : printre cei din vechime se numără 
Heraclit cel Obscur precum şi Hermodor, despre care ace
laşi [Heraclit ] spune : [urmează fr. 121 ]. Acest Hermodor 
se pare că a întocmit unele legi pentru romani19• PLINIUS, 

Historia naturalis XXXIV, 21 .  în locul unde se ţinea adu
narea poporului (comitium), se afla şi o [statuie] a lui 
Hermodor - cel care a tălmăcit legile pe care le scriau 
decemvirii - ridicată pe cheltuiala publică. 

3 b. THEMISTIOS, Despre virtute p. 40 ["Rh. Mus." 27. 
1872, 456 şi urm. )2°. Efesienii erau obişnuiţi să _trăiască 
în belşug şi desfătare, dar, cînd li s-a declarat războ1, oraşul 
lor înconjurat de perşi a fost adus în stare de asediu. Ei 
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însă, după obiceinl lor, îşi duceau înainte viaţa de plăceri . 
Alimentele începură să lipsească în oraş. Cînd foamea ii 
încolţi, locuitorii oraşului se adunară la sfat ca să hotărască 
ce-i de făcut ca mijloacele de trai să nu le lipsească ; dar 
nimeni nu îndrăzni să propună o îngrădire a bunului trai 
ce-1 duceau. J>e cînd toţi se găseau astfel întruniţi, un om, 
cu numele de Heraclit, luă făină de orz, o amestecă cu api:'t , 
:;i aşezat în mijlocul lor, mîncă terciuJ, dînd astfel întregului 
popor, pe tăcute, o lecţie. Povestea spune că efesienii au 
inţcles pe dată mustrarea şi că nu a mai fost nevoie de alta ; 
C'Î s-au răspîndit pe la casele lor, pătrunşi de adevărul că 
trehuiau să mai reducă ceva din bunul lor trai, dacă voiau 
ca hrana să nu le lipsească. 

Cind însă duşmanii lor auziră că au îudţat să trăiască 
ordonat şi că îşi iau prînzul după sfatul lui Heraclit, s-au 
i.nckpărtat de oraş, şi, cu toate că erau învingători pe calea 
�trmelor, s-au rc·tras în faţa terciului lni Heraclit . PI.UTARC:H. ,  
!Jc garrulitah' 17,  p. 51 1 H .  Cei care prin simboluri exprimă 
u: au de spus, fără a scoate nici un cuvint, nu sînt oare de 
Ei. udat şi de admirat în chip deosebit ? Astfel, Heraclit, 
iiiud rugat de concetăţenii săi să formuleze o părere despre 
concordie, s-a urcat pe o tribună şi a luat o cupă cu apă 
rece în care a scut urat făină de orz ; apoi a amestecat con
ţinutul cu un fir de busuioc, 1-a băut �i a plecat . Filosoful 
k-a dovedit limpede că faptul de a te mulţumi cu ce ai 
la îndemînă şi a nu duce dorul lucrurilor scumpe menţine 
oraşele în pace 7i concordie. Cf. Scl:ol. Homerice, BT21 la 
/!iuda X, 1 49. 

4.  ARISTOTEl, , Rhetorica III, 5, 1407 b I l . Trebuie nea
p:trat ca ceea ce scriem să se poată citi şi rosti cu uşurinţă, 
,_:cea ce în fond este unul şi acelaşi lucru. Această calitate 
(o au) textele cu multe cuvinte de legrttură şi nu apare 
(in textele cu puţine cuvinte de legătură) şi nici în cele în 
>2arc punctuaţia este greu de stabilit, cum este, de pildă, 
opera lui Heraclit. A stabili punctuaţia la scrierile lui 
Heraclit e o ad<:vărată trudă ; n-ai cum să te lămureşti că
ruia din cuvinte îi este ataşat un altul, celui următor, sau 
.. x·lui din faţă ? Iată, de exemplu, începutul operei sale : 
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TOU Aây o u  't"OU o' E:6v'to� cX:e:l. cX:�uve:-roL &v flpc:u7tOL y(yv oVTOCL 
[fr. 1 ] .  Este cu totul neclar la care din cuvinte trebuie: 

raportat adverbul cid prin punctuaţie. DEMETRIOS, De 
Elocutione 192. Limpezimea expresiei se poate obţine pe 
mai multe căi : mai întîi, dacă cuvintele îşi păstrează sensul 
lor propriu şi apoi prin legăturile dintre cuvinte ; stilul asyn
detic22 şi dezlînat este întru totul obscur ; căci, întocmai 
ca in scrierile lui Heraclit, prin lipsa de legătură sintactică, 
nu se distinge care este începutul fiecărui membru dintr-o 
frază. Cel mai adesea, lipsa de legătură face ca frazele 
să fie obscure. DIO G. LAERT. II, 22 : se spune că Euripide, 
inmînîndu-i lui [Socrate] opera lui Heraclit, 1-a întrebat : 
"ce părere ai ? "  Iar Socrate a răspuns : "cele ce am înţeles 
sînt excelente ; cred că la fel sînt şi cele pe care nu le-am 
înţeles ; afară dacă nu este nevoie de un scufnndător din 
Delos" (ca să le înţelegi) . 

l nvăţătttra 

5. ARISTOTEL, ."Hctaph. I, 3, 984 a 7 ! c . 18, 7, I, t09, 
5 ] .  SIMPL. ,  Phys . 23, 33 (din TEOFRAST, Pltys. Opin. ,  [r. 1 ,  
D .  475) . Hippasos din Metapont [c. 18, 7 ]  şi Heraclit 
din Efes, admit şi ei existenţa unui principiu unic, mobil 
şi limitat, dar consideră focul ca acest principiu şi explică 
devenirea lucrurilor din foc prin condensare şi rarefiere 
precum tot la foc le readuc prin descompunere, ca şi cînd 
acest element din natură ar fi unicul care stă la baza 
devenirii. Heraclit afirmă23 că toate sînt un rezultat al 
transformării focului. El vorbeşte despre o anumită ordine 
şi despre o perioadă limitată în transformarea lumii, conform 
hotărîrilor de neînlăturat ale soartei. AET. 1, 3, 1 1  (D. 
283) Heraclit şi Hippasos din Metapont consideră focul 
ca principiu al tuturor lucrurilor ; din foc, susţin ei, se nasc 
toate lucrurile şi in foc se sfîrşesc. Cînd focul se stinge, în 
lume se ş.lcătuiesc toate cîte sînt ; mai întîi, partea mai 
densă a focului, tot strîngîndu-se laqlaltă, devine pămînt, 
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apoi, cind pămîntul se dilată, prin acţiunea focului, Heraclit 
spune24 că apare apa, iar din exhalaţiile de pe suprafaţa 
apei se iveşte aerul. Şi iarăşi lumea şi toate corpurile cad 
pradă focului în incendiul universal. Cf. 5, 5, I, 109, 10. 
GALENOS, De cletn. sec. Hipp. I, 4 {I, 443 K. 23, 1 Helmr.) .  
Acei care [consideră focul un element primordial ] -
dacă admit că din strîngerea şi îngroşarea focului se naşte 
aerul, că supus din ce în ce mai mult acestei acţiuni , cu 
o vigoare sporită, apare apa şi că la cel mai înalt grad de 
îngroşare devine pămînt - toţi aceştia sint de acord că 
focul este elementul (primordial) . 

6. PLATON, Cratylos 402 A. Heraclit spune undeva că 
toate sînt trecătoare, că nimic nu rămîne, �i asemănînd 
existenţa unui fluviu care curge, susţine că e cu neputinţă 
să te cufunzi de două ori în acelaşi fluviu. AET. I, 23. 7 
(D. 320) Heraclit suprimă din Univers repausul şi stabili
tatea. Această stare este caracteristică numai morţilor. 
El atribuie tuturor lucrurilor mişcarea, eternă pentru cele 
eterne, pieritoare pentru cele care pier. 

7. ARISTOTEL, Mctaph. III, 3, 1005 b 23. Este peste 
putinţă să admitem că acelaşi lucru există şi nu există, aşa 
cum unii cred că a susţinut Heraclit. 

8. AET. I, 7. 22 (D. 303) Heraclit pretinde că focul etern 
care revine Ia intervale fixe [este divinitatea ], şi că soarta 
este logos-ul, demiurgul lucrurilor apărute prin ciocnirea 
contrariilor [cf. I, 14 1 ,  1 0 ] .  I, 27, 1 [D. 322 după Teo
frast ]. Heraclit afirmă că toate se petrec conform soartei 
care este unul şi acelaşi lucru cu necesitatea. 28, l (D. 323 
după Poseidonios) Heraclit demonstra că esenţa ursitei este 
logos-ul care pătrunde substanţa Universului. Ursita este 
un corp de natură eterică, sămînţa genezei universale şi 
măsura unei perioade stabilite. Cf. Hippasos, B 13. 

9. ARISTOTEL, De partibus animalium I, 5, 645 a 17. 
După cum se povesteşte, Heraclit s-a adresat cu bunăvoinţă 
străinilor dornici să-1 cunoască. Aceşti oameni, intrînd în 
casă, s-au sfiit să înainteze cînd I-au văzut încălzindtt-se 
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lîngă cămin ; (atunci el i-a poftit să se apropie fără teamă, 
spunind că şi în acel loc se află zei) ; tot aşa, în cerceta
rea fiecărei fiinţe, trebuie să procedezi fără şovăieli, ca şi 
cînd în toate există o parte naturală şi frumoasă. 

10. PLATON, Sofistul 242 D-E. Mai tîrziu, . . . anumite 
Muze ioniene şi siciliene [Heraclit şi Empedocles ]  s-au 
gîndit că cel mai sigur e să îmbini cele două teze şi să spui : 
existenţa este totodată multiplă şi una, coeziunea fiindu-i 
asigurată prin ură şi iubire, căci, susţin Muzele mai hotă
rîte, "discordauţele întotdeauna se acordă". Muzele mai 
şovăielnice se arată mai puţin riguroase cu privire la con
cepţia că , ,acestea aşa rămîn pe vecie" ; în alterna11ţa pe 
care o admit, Universul este cînd unul şi pliu de iubire 
datorită Afroditei, cînd multiplu şi vrăjmaş lui însuşi prin 
acţiunea uu ştin cărei vrajbe. ARISTOTEL, De caelo I, 10, 
279 b 12 .  Toţi afirmă că [cerul] s-a născut, însă unii [sînt 
de părere ] dt s-a născut ca ceva veşnic, iar alţii ca ceva 
pieritor, intocmai ca orice alt lucrn din cele alcătuite de 
natură. Alţii, - cum ar fi, de pildă, Empedocles din 
Agrigent şi Heraclit din Efes - susţin că cerul este supus 
pieirii la anumite intervale, fie într-un fel, fie în altul şi 
di acest proces continuă veşnic. Phys. III, 5, 205 a 3. 
Aşa cum susţine Heraclit că la un moment dat toate devin 
foc. SIMPL., De caelo 9·!, 4 Heib. Şi Heraclit spune că lumea, 
ba se aprinde în incendiul universal, ba se reconstituie 
iarăşi din foc , după anumite perioade de timp, în care, 
zice el, "după mr\sură se aprinde şi după măsură se stinge" 
(fr. 30] .  Ulterior, filosofii stoici şi-au însuşit această părere. 
Cf. fr . 3 1 .  AET. II, 1, 2. (D. 327) . Heraclit [pretinde) că 
lumea este una. 4, 3 (D. 331)  Heraclit [pretinde] că lu
mea nu s-a constituit după capriciu! timpului, ci conform 
unui pian bine chibzuit. 1 1, 4 (D. 340) �Parmenides şi 
Heraclit [susţin ] că cerul este alcătuit din foc. 

1 1 .  AET. II, 13, 8 (D. 342) Parmenides şi Heraclit sus
ţin că astrele sînt îngrămădiri de foc. 17, 4 (D. 346) 
Heraclit [spune J că astrele se întreţin din exhalaţia care se 
desprinde de pe pămtnt. 
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12 .  AE'l'. II, 20, 16 (D. 35 1 )  Heraclit spune că soarde 
este o făclie, dotată cu raţiune ; şi că iese din mare. AET. 
II, 22, 2 (D. 352) Forma lui este aceea a unui bazin con
cav, puţin bombat. AE'l'. II, 24, 3 (D. 354) Heracl it 
afirmă că (eclipsa se produce) atunci cînd coq.•11l în form ă 
de bazin se răsnctşte în aşa fel încît r'art<::a scobită -�� 
întoarce cu faţa în sus, ia r partea convexă cu faţa în j rb, 
expusă vederii noastre. AET. II, 27, 2 (D. 358) Herac! it  
spune că (luna) are forma unui bazin. AET. I I ,  28, 6 (D.  
359) Heraclit afirmk't că acelaşi lucru s-a întîmplat şi  cu 
soarele şi cu luna. Aceste astre, avînd de fapt forma unor 
bazine, îşi primesc razele de la l'Xhalaţia mncdă şi devin 
focare luminoase. Lumina soan:lui este mai str�Jucitoar·.·, 
căci acest astru se mişcă într-o zonă cu un au· n • rri pur ·- · 
în timp ce luna, care trece printr-o zonă cu un aer r;)ai  
tulbure, apare mai obscură. Aitr. II,  29, 3. Heraclit su:>
ţiue că (fazele lunii) sînt în raport cu învîrti rea bazinul u i.  
ei  şi  cu înclinaţiile c e  l e  suferă. 

13. AliT. II, 32, 3 (D. 364) DuJ.:,ă Heraclit (marele au) 
se compune din 10 800 de ani �ol ari. Cf. CEXSORINUS 1 8, 
10, acest an este denumit de unii şi heliac şi de către al ţii 
(de Heraclit ? ]  &e:ou €vLo:u-r6� (anul zeului) . . . ( l i )  dupa 
evaluarea lui Aristarh, acest an este constituit din 2484 
de ani solari . . . după cea a lui Heraclit �i Linus, d! n 
10 800 de ani solari. 

14. AET. III, 3, 9 (D. 369) Heraclit spune că tum:t�tl  
se produce în urma aglomerării de curenţi şi de nori şi a 
ciocnirii puternice între vînturi şi nori ; fulgerele, la rîndul 
lor, sînt un rezultat al aprinderii exhalaţiilor umede, i.:tr 
perdelele de fulgere sînt provocate de aprinderea şi stingcr2a 
norilor. 

1� a. NIC�DROS, Alexipharmaca _ 17 1  şi urm . : "Şi tu 
te-a1 scălda lll apele sărate ale măril de culoarea violetc:i . 
marea pe care Ennosigaios25 a hărăzit-o să robească vînturi-
lor, împreună cu focul . Căci pe de o parte, prin suflările 
vrăjmaşe, focul cel veşnic viu este potolit, iar apa nesfîrşit:'t 
se teme de vînturile care alungă norii ; pe de alta în,:,il , 
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cînd uraganul dezlănţuit pe mare pune stăpînire pe corăbii 
�i pe vieţuitoarele care pier înecate, materia ascultă de le
gea focului distrugă tor"_ 

Schol. &"f.Lde:tv înseamnă "a fi sclav", "a te supune" ; 
tXTfLtve:,; sînt sdavii ; că marea şi focul, evident după o lege 
divină, sînt robii vînturilor, acest lucru 1-au spus şi Heraclit 
şi Menecrates26 • • •  Aşadar, în acest chip, şi Heraclit vrea 
să demonstreze că, duprt cîte crede, toate lucrurile se opun 
(evtXVT(ot) in sine unul altuia ; ae:(m6 �e:� VYJWV : corăbiile devin 
prada mării iar materia letnnoasă prada focului ; ewp&opewv 
3' oct � "'jWV : , ,cele ce pier .în mare" . 

15 .  ARISTOTEL, De anima I, 2, 405 a 24. Şi Heraclit 
susţine (ca şi DIOGENES 64 A 20) că sufletul - în cali
tatea sa de exhalaţie [fr. 12]  din care se alcătuiesc toa
te celelalte - este principiul lucrurilor. MACROBIUS, Som
nium Scipio1tis 14, 19 (Sufletul) , d upă Heraclit, filosof 
al naturii ( p!tysicus) ,  este o scînteie de esenţă stelară. 
ABT. IV, 3, 12 (D. 389) . Hera-clit pretinde că sufletul lumii 
reprezintă o e x h a  1 a ţ i  e a locurilor umede care se află 
într-însa, în timp ce, dimpotrivă, sufletul vieţuitoarelor 
reprezintă o îmbinare a e x h a 1 a ţ i e i care provine din 
exterior, cu cea care provine din interior, ultima identică 
cu prima . Cf. fr. 1 2 .  (Cf. Hippasos, 9) . 

1 6. SEXTUS EMPIRICUS, A dv.  math. VII, 1 26 şi unn. 
( 126) . Heraclit, deoarece şi el era convins că omul este 
inzestrat cu două organe pentru cunoaşterea adevărului 
şi anume simţurile şi raţiunea (A6yo:;), din acestea două, 
întocmai ca şi filosofii naturii {({>U(R>to() despre care am 
vorbit mai sus, [Empedocles şi Democrit] a considerat 
senzaţia nedemnă de crezare, iar raţiunea (Myo�) a luat-o 
drept criteriu al adevărului. El merge pînă la respingerea 
senzaţiei spunind textual : [urmează fr. 107] ceea ce înseam
nă : "este caracteristica sufletelor barbare să se încreadă 
în simţurile lipsite de raţiune" . ( 127).  Apoi, demonstrează 
că raţiunea (A6yo:;) este arbitrul adevărului, dar nu orice 
raţiune, ci numai cea comună tuturor, de esenţă divină. 
Acum trebuie să arătăm pc scurt ce reprezintă aceasta. 
Filosoful naturii [care a fost Heraclit] se străduieşte să 

334 



A) VIATA ŞI INVĂŢĂTURA 

arate că tot ce ne înconjoară este pătruns de logos şi de 
inteligenţă. ( 128) Dar Homer, cu mult înaintea lui, a 
arătat acelaşi lucru (Odiseea XVIII, 163) cînd a spus : 
, ,:Mintea oamenilor care trăiesc pe acest pămînt este intocmai 
cum o conduce tatăl oamenilor şi al zeilor, zi de zi . 
. \rchilochos, la rîndul lui [fr . 68 D .  ], spune că oamenii 
aşa gîndesc , ,după cum le hărăzeşte Zeus de la o zi la 
alta".  Acelaşi lucru îl găsim exprimat şi la Euripide [Troad. 
885 ] :  

• .  Oricine-ai fi tu Zeus, greu de pătruns, 
Fie necesitate a naturii, fie minte a muritorilor, 
Către tine îmi înalţ ruga". 

( 1 29) . După Heraclit, aşadar, devenim inteligenţi, dacă 
sorbim prin inspiraţie această raţiune divină ; în vreme ce 
în somn ne pierdem memoria, la deşteptare devenim din 
nou pe deplin conştienţi. Într-adevăr, în timpul somnului, 
căile prin care percepem sînt închise, iar inteligenţa (vou�) 
care se află în noi este tăiată de contactul cu exteriorul ; 
comparabilă cu o rădăcină nu păstrează decît un singur 
fir de legătură cu exteriorul, prin mijlocirea respiraţiei . 
• lstfcl separată, inteligenţa (o vou�) îşi pierde capacitatea 
aducerii aminte pe care o avea mai înainte. (130) În cur
sul deşteptării, inteligenţa se strecoară iarăşi prin căile 
simţurilor, aşa cum ar pătrunde prin nişte portiţe şi, luînd 
contact cu mediul înconjurător, îşi redobîndeşte capacitatea 
de a raţiona (A.oyLx� auvoqJ.L�) . În acelaşi chip în care cărbu
nii apropiaţi de foc devin incandescenţi, ca urmare a schim
bării suferite , şi, dimpotrivă, se sting cînd sînt îndepărtaţi 
de foc, tot aşa şi acea parte a mediului înconjurător, găz
duită în trupurile noastre, în condiţiile unei separări, devine 
aproape neputincioasă să mai raţioneze (<XA.oyo�) ; dar, 
contopindu-se [cu mediul înconjurător ], prin nenumărate 
căi, devine identică cu "Totul"27• (131) Această raţiune 
comună tuturor şi divină, din care, dacă ne împărtăşim, 
sîntem în stare să raţionătn, este considerată de Heraclit 
drept criteriu al adevărului. De unde se poate conclude 
că ceea ce este evident pentru toţi în comun este totodată. 
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şi demn de încredere (căci ţine de raţiunea comună şi divi
nă), iar ceea ce, din contra, i se pare unuia singur, nu merită 
crezare, pentru motivul opus. ( 1 32) .Într-adt:văr, filosoful 
11omenit de noi, la începutul l ucrării sale, Despre N (ltură, 
după ce explică într-un anume fd mediul înconjurător , 
zice : [urmează fr. 1 ]. (133) După ce a arătat prin aceste 
afirmaţii cît se poate de lămurit, că noi săvîrşim . şi cu
noaştem t otul prin participart a la raţi tmea divină -- puţin 
mai departe adaugă : [urmează fr. 2 ] .  AcC"asta nu rcrrczlnt {, 
altceva decît o explicaţie a chir:ulni în care este guvernat 
'Fniversul . Prin urmare, în mă!:'tna în care rarticir:ăm l a  
c: c c  st  proces prin mijlocirea mtmoriei, nu gn şim ; dim:r::- o
trivll,  ne înşelăm în măsura în care: ne închistăm în {lpiniik 
nc:astre perscnalc. ( 1 34) A�adar, prin aceste argt:nH. nt e. 
Heraclit demonstre ază în m odd cel mai convingător cf� 
raţiunea comună (o xowo� fi.6yoc;) uc:te sir.guru l crit uiu dt: 
urmat �i că numai lucrurile care..: ni se înf ăţişează t uturor 
sînt demne de crezare, pc·ntrn că ele sînt trecute prit; 
prism a raţiunii comune, în timp ce a cele lucruri care apa::
ficcăruia în parte, sînt false. VIII,  286 lHeraclit afirmă ce 
toat ă convingerea că la origine omul nu este înzest rat cu 
raţiune şi că singur mediul înconj urăt or posedă ca�'aci t a

tea de a gîndi . 
�� 

17 .  AET. IV, 7, 2 (D. 392) <Dnpă Heraclit , s ui:ctut 
este nepieritor) ; căci ieşind din noi şi coutopindu-�c cu 
sufletul Universului, elfse reintoarce spre ceea ce !:-a născut 
odată cu el . 

18. A:h'T. V, 23 (D. 434) Heraclit şi stoicii afirmă că 
omul începe să se desăvîrşească abia spre paispn:·zcce ani , 
atunci cînd sperma începe să de'i·ină activă. 
""" 19. [fr. 87-89� Bywater ] PT.UTA RCH., De defcctu oracu
tcrum 1 1 ,  4 1 5  E. Cei care citesc lecţiunea "��(�'J'tWy"28 
[la Hesiod, fr. 1 7 1 ,  2 Rzach] consideră o generaţi.:: tot 
:a treizeci de ani, după cum susţine şi Heraclit ; la anas
tă etate e posibil ca părintele să aibă un fiu c�pabil 
�ci procreeze. PHILO, fr. Harris (Cambridge, 1886) , p. 20. 
La treizeci de ani este cu putinţrl ca omul să fie bunic, 
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ceea ce înseamnă că pubertatea începe cam pe la paispre
zece ani, perioadă în care omul poate să procreeze, iar fătul 
care se naşte după un an este, la rîndul lui, în stare să 
genereze o fiinţă asemănătoare. Cf. CENSORINUS 17, 2. 
O generaţie echivalează cu cea mai lungă durată a vieţii 
omeneşti, limitată de naştere şi de moarte. În consecinţă, 
,.:ei care an redus generaţia la o perioadă de treizeci de ani, 
::.e pare că greşesc adînc. O asemenea perioadă este de
numită de Heraclit, ye:ve:oc29, deoarece c i  c 1 u 1 v i e ţ i i 
<;ste cuprins în acest răstimp ; el vorbeşte despre c i c 1 u 1 
·.- i e ţ i i  (ţiuînd seama de intervalul) în care natura ome
:tească ajunge iarăşi să procreeze. Pasaj neînţeles de Ioan
aes Lydns, De mensibus III, 14 : de unde, nu fără noimă, 
Heraclit numeşte luna o "generaţie" .  

20. CHALCI DIUS, c. 25 1 ,  p .  284, 10  Wrob. (probabi l  
după Comentarul la Tima-ios a l  lui Poseidonios) . Heraclit, 
e1.le cărui păreri sînt împărtăşite de stoici, face o legătură 
:utre raţiun�a noastră şi raţiunea divină care diriguieşte şi 
guvern�ază ccle ce se petrec p::! lum::! : datorită acestei 
uniuni in<>eparabile, raţiun�a noastră este în măsură să 
.::unoască hotărîrile raţiunii divin'= şi, în somn, prin mij lo
cirea simţurilor, ea ne d�zvăluie cele viitoare . D:! unde se 
iatîm �)lă că în faţa ochilor noştri apar imagini ale unor 
l r)curi n�cutnscate şi figuri ale unor oam�ni vii san morţi . 
. \celaşi filosof apreciază arta divinaţiei şi admite că cei 
ce merită sînt pn.:\'cniţi de p uterile divine care-i înştiinţează. 

21 .  CI,EME;.:-T.:i, Stromat. II, 130 (II, 18 !, 6 St.) .  Anaxa
�oras din Klawm�ne afirmă că scopul vieţii este meditaţia 
şi libertatea care rezultă din contemplare, iar Heraclit din 
Efes, satisfacţia. 

22. [fr. 43 ]. ARISTOTEL, Etica Eudemică VII, l ,  1235 
a 25. Heraclit critica pe aatorul acestui stih : "aşa ca lupta 
să piară şi dintre zei şi dintre oameni" (lliada XVIII, 
107) ; a r m o n i  e n-ar exista dacă n-ar fi ascuţitul şi gravul, 
şi nici fiinţele vii fără opoziţia între femelă şi mascul . 
:>IMPL., Cat. 4 12. 26 Kalbfl. apropie versul lui Hom�r de : 
, . spune că toate vor trece". NUMENIOS, fr. 16 Thedinga 
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(la Chalcidius, c. 297) . Numenios îl laudă pe Heraclit 
că 1-a criticat pe Homer. Poetul dorea pieirea şi distruge
rea relelor din viaţă, neînţelegînd că lumea s-ar distruge 
singură dacă materia, care este izvorul relelor, ar fi înlă
turată. Cf. PLUTARCH., de Jside 48, p. 370. 

23. [fr. 14] .  POLYBIOS IV , 40. N-ar trebui ca asupra 
lucrurilor pe care le ignorăm să ne sprijinim pe mărturiile 
poeţilor şi mitografilor - aşa cum făceau înaintaşii noştri în 
majoritatea cazurilor, aducînd în problemele controversate, 
aşa cum afirmă Heraclit, chezăşia unor oameni în care nu 
poţi avea încredere. Cf. fr. 40, 42, 56, 57, 104. 

Texte despre concepţia lui Heraclit care n u  figur�:ao;ă in 
culegerea Dicls-Kranz 

24. ARISTOTEL, Phys. 185 b W. 
Dacă prin definiţie toate lucrnrile sînt una . . .  doctrina 

lui Heraclit ar trebui acceptată. Astfel , binele şi răul ar 
fi acelaşi lucru ; or, binele este lipsa de bine, aşa că binele 
�i lipsa de bine ar fi identice. 

25. ARISTOTEL, De anima 4 1 9  a 9. 
Unii cred că natura focului ar fi prin sine înso.ş1 cauza 

alimentării şi a creşterii focului. Aşadar, focul apare drept 
unicul corp sau element care se hrăneşte şi creşte de la 
sine. S-ar putea totuşi presupune că el este: ceea ce acţio
nează în animale şi în plante. 

26. CICERO, De natura deorum III, 14. 
Heraclit niciodată nu e interpretat la fel . . . pe Heraclit 

îl omitem deoarece el însuşi, prin spusele sale nu a vrut să 
fie înţeles. 

27. MACROBIUS, Somnium Scipionis I, 20, 3. 
Heraclit numeste soarele izvor al luminii ceresti. ' ' 
28. PLATON, Cratylos 4 1 1  B-C. 
Oamenii dintr-un trecut foarte îndepărtat, cei care stabi

leau denumirile tuturor lucrurilor, se comportau ca majori
tatea înţelepţilor din zilele noastre : tot învîrtindu-se în 
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j urni unei explicaţii despre alcătuirea lucrurilor existente, 
pe aceştia îi apucă ameţelile şi apoi li se pare că înseşi 
lucrurile se învîrt, tîrîte de o mişcare universală. Ei nu pun 
pe seama stării lor lăuntrice explicaţia acestei păreri, ci 
sint încredinţaţi că mişcarea este un atribut al lucrurilor 
şi că nimic nu rămîne permanent sau fix, ci toate curg, 
se deplasează, şi pe vecie sînt pline de mişcări felurite 
şi de devenire3°. 

29. PLATON, Cratylos 439 C. 
Să fie oare adevărată premisa celor care le-au stabilit31, 

anume că toate se mişcă veşnic şi curg ? . . . dacă însă 
lucrurile nu stau altfel, atunci trebuie să admitem că ei 
înşişi - parcă, tîrîţi de volbura unui vîrtej în care au căzut 
- ne trag şi pe noi pe urmele lor32• 

30. I'LATON, Symposion 187 A-B.  
Heraclit a spus - nu prin cei mai limpezi termeni 

C:i "există o armonie a tensiunilor opuse, ca, de pildă, 
la arc şi la liră". 

Ar fi, bănuiesc, cu totul nelogic să se afirme că annonia 
este o discordanţă sau că se desprinde din opoziţia contra
riilor. Iată ce a nut, probabil, să înţeleagă Heraclit : 
din note muzicale ce-au fost la început diferite, sunete 
joase, sunete înalte, a rezultat totuşi ulterior armonia 
realizată de arta muzicii. Altminteri, dacă am admite că 
notele înalte şi cele joase se menţin în discordanţă, e u  
u nul nu văd de unde rezultă armonia. Armonia este, mai 
întîi de toate, concordanţă, iar din concordanţă rezultă 
acordnl ; dar între sunete discordante nu poate exista nici 
un fel de acord, cel puţin cit timp se menţin astfel. Iată 
de ce c�1 afirm că elemente diferite, care nu sînt de acord 
intre ele, nn pot crea armonie. 

3 1 .  PLATON, Theaitetos 1 52 D -E. 
Devenirea tuturor cîte afirmă că există, se face prin 

deplasare, mişcare şi amestec mutual ; noi însă greşim 
în afirmaţia noastră, căci nimic nn este, ci mereu devine. 
Despre această teză, toţi oamenii înţelepţi, unul după 
altul, toţi, afară de Pannenides, sînt de acord - mă 
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rder la Protagoras, Heraclit şi Empedocles ; dintre poeţi, 
cele două vîrfuri ale poeziei comice şi epice, Epicharmos 
şi Homer. 

PLATON, Theaitctos 179 E-180 A. 
Neîndoielnic, heracliticii se comportă conform scricrilcr 

lor.  A te opri asupra unui argument sau a unei întrebări , 
a răspunde şi a intreba pe rind, liniştit, nu le stă cîtu�i 
de puţin în obicei _ _  . Dacă· îţi îngădui să pui vreunuia 
dintre ei vreo intrebare, parcă scot din tolbă dictoane 
enigmatice, a căror ţintă ai şi devenit ; iar dacă incerci 
sit pricepi sensul celor ce-a spus cd întrebat - ''ei fi pc 
dată lovit de un nou dicton al cărui sens este cu desăvîr
şire schimbat. Ni ciodată n-ai să aj ungi la un căpătîi cu 
ei , cum dcajtfel nu ajung nici ci între ei . Dimpotrivă, !;-C 
păz(:Sc cu străşnicie să îngăduie ca ceva �i"i se fixeze fie 
în cuvîntul, fie in sufletul lor, socotind, după cîte cre(] 
eu,  că aceasta înseamnă oprire. Împotriva ace stui lucr�1 
ei luptă cu ardoare şi , în m ăsura în care poL îl alungă de 
pretnti ndcni . 

32. PLUTARCH . ,  De lside el Osiride 16. 
Natura, care trăiE:ste si care vede si care pose-dă pn�� 

si ne însăşi principiul
' 

m iŞcării şi  ctmo�şh·rca a ceea ce 1 1  
este propriu şi st răin , a luat de la gîndi re, pri n care est e 
pilotat Universu l .  curgere-a şi �coarta. Ac<·::l "-1 a este părerc·a 
lui Heraclit . 

33. SENECA, X aturales Quacsliu11cs II, 5G, 1 .  
l-h·raclit crede c ă  fulgerul ar fi întocmai focului CÎtHl 

noi încercăm sTt-1 aprindem �i întocmai primei fl ăcări, 
�oYăielnice, care 1;e rînd scade şi se înalţă . 

34. SEXTFS EM PIR ICUS, Pyrrhonrioi hy1"Yoiyposcis I. 210-
2 1 2. 

Să începem cu filosofia lui Heraclit, dc:oarece doctrina 
�cepticilor diferă de filosofia lui Heraclit . 

210. Este C?vident că această doctrină diiuă de a noa�
tră. Hen:.clit apare dogmatic în multe lucruri neclar�. î n  
timp ce noi, aşa cum s-a arătat, nu sîntem dogmatici . Da r ,  
deoarece Ainesidemos şi discipolii lui su�ţinc,a u că doctrina 
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:;,ceptică este calea spre filosofia lui Heraclit, pentru că 
ideea aparenţei contrariilor cu privire la unul şi acelaşi 
1 ucru are prioritate asupra celei despre existenţa contrarii
lor cu privire la unul şi acelaşi lucru, de asemenea, pentra 
că scepticii pretind că e vorba numai de aparenţa contra
:·iilor cu privire la unul şi acelaşi lucru, în timp ce heracliti
cii pleacă de la această idee şi se îndreaptă spre concepţi a 
existenţei contrariilor, le spunem acestora din urmă. c!1 
ideea aparenţei contrariilor cu privire la unul şi acelaşi 
l •.tcru nu este o dogmă a scepticilor, ci un lucru acceptat33 
nu numai de sceptici, ci şi de toţi ceilalţi filosofi şi de toţi 
ceilalţi oameni. Nimeni, de exemplu, n-ar îndrăzni să 
spună că mierea nu are un gust foarte bun pentru oamenii 
=>ănătoşi sau că nu are un gust amar pentru bolnavii de 
gălbinare, aşa încît heracliticii, întocmai ca în doctrina 
noastră, întocmai ca si în celelalte sisteme de filo::;ofie, 
pornesc de la ceea ce toţi oamenii iau ca bun. De aceea, 
•.::hiar dacă am admite că ei ar fi desprins din anumite 
!•recepte sceptice tezele : "contrariile sînt convenţii cu 
privire la unul şi acelaşi lucm" sau "toate sînt incompre
rlensibik " sau "nu definesc nimic" sau altceva asemănă
tor, tot ar fi aj uns la acelaşi reznltat. Deoarece principiile 
aflate la baza învătăturii lor sînt comune cu ale noastre, 
<.'tl ale altor sisteme

' 
filosofice şi cu viaţa, de ce s-ar spune 

in mod special despre doctrina noastră sau despre doctrina 
altor filosofi saa chiar despre viaţă că ar fi calea spre 
doctrina lui Heraclit, cîtă vreme toţi ne-am folosit de acc
i eaşi materiale ? Nu numai că niciodată doctrina sceptică 
:m a contribuit la cunoaşterea filosofiei lui Heraclit ,  ci ,  
dimpotrivă, între ele nu există nici o contigenţă. Este indeob
ste ştiut că filosoful sceptic respinge tezele dogmatice 
;� le l ui Heraclit . în pri m ul rînd deoarece sînt exprimate 
: nt.r-un chip prea categoric ; oricum , scepticismul se opune 
U)n cepţiei despr(' incendiul universal, concepţiei despre 
:.::xistenţa contrariilor cu privire la unul şi acelaşi lucru, iar 
faţă de orice altă dogmă a lui Heraclit îşi manifestă pro
t"'.lnda lni dezaprobare cu privire la temeritatea dogmatică 
�;, filosoful ni din Efes, exprimîndn-sc prin formulele : 

"
nu 

accept" şi , . nu definesc nimic", aşa cum am arătat mai 
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înainte. Este un nonsens să se susţină că o doctrină ostil:l 
alteia este calea tocmai spre aceasta din urmă_ Ca atare, 
este un nonsens să afirmi că doctrina sceptică este calea 
care duce spre filosofia lui Heraclit. 

35. GEOR GIUS SYNCELLUS, Chronographia, • ediţia \V. 
Dindorf, Bonn, 1829, p. 482. 

Heraclit, filosof al naturii. 
36. TEOFRAST, De scttSU 1 sq. 

Adepţii lui Anaxagoras şi Heraclit (explică st�nzaţi a) 
prin contrarii. 

37. IOANNES LY DUS, De nuns1'bus, Bekker, Bonn, 1837, 
p. 36. Anaximenes crede că luna are o revoluţie de 190 
de ori mai mare decît cea a pămîntului, plină de un foc 
asemenea celui al soarelui. Xenofan crede că luna repre
zintă un nor i ncandescent, iar filosofii stoici cred dt este 
un amestec de foc şi de aer. Platon socoatc că cea mai 
mare parte din lună este foc ; Anaxagoras şi Democrit 
cred că este un corp solid, incandescent care cuprinde 
cîmpii , munţi şi prăpăstii . Heraclit crede că luna este 
un pămînt învăluit într-o ceaţă întunecoasă iar Pyth agoras 
că este un corp incandescent . 

38. Idem : ThaJcs şi discipol i i  săi erau com·inşi dt tuna 
este luminaHl de soare. Heraclit însă susţine că acdaşi 
l ucru se petrece şi cu soarele şi cu luna . Datorită formei 
lor concavc, ele apar vederii noastre ca nist e  corpuri strrl
I ucitoare din cauza exhalaţiei umede, soa�ele părînd mai 
străiucitor din pricina aerului curat care-1 înconj ură. 

Imitaţii 

1 .  Hll'POCRATES, De victu I, 5-24. 

(5) . Toate lucrnrile, atît divine cît şi omeneşti , se de
plasează trecînd 1m ele în locul celorlalte in sus şi în j os : 
ziua şi noaptea, prin durata cea mai lungă şi cea mai 
scurtă ; după cum luna are faze care ating lltaximliln �i 
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mtmmum, tot aşa focul şi apa îşi au punctul lor ascen
dent iar soarele, în durata lui de apariţie, are perioade 
maxime si minime. 1'oate sînt i dentice si totusi nu sînt 
identice. 

'
Lumină pentru Zeus, întuneric' pentr'u Hades, 

lumină pentru Hades, întuneric pentru Zeus ; unele rătăcesc 
ici, altele colo, în orice anotimp, în orice ţinut, unele 
împlinind funcţia celorlalte şi invers. De ceea ce reali
zează nu sînt conştiente, iar de ceea ce nn realizeazrt, li 
se pare că sînt conştiente. Ceea ce văd nu recunosc, iar 
toate se petrec deopotrivă prin acţiunea necesităţii divine, 
şi cele dorite şi cele nedorite. Rătăcind unele încoace, 
altele încolo, amestecîndu-se unele cu altele, fiecare lucru 
are parte de soarta ce-i este hărăzită şi în mai mare şi 
în mai mic. Nimicirea tuturor lucrurilor se produce printr-o 
influenţă reciprocă, ce-i mai mare piere prin ce-i mai mic 
şi ce-i mai mic piere prin ce este mai mare ; ceea ce este 
mai mare creste în dauna a ceea ce este mai mic, iar 
ceea ce este �ai mic în dauna a ceea ce este mai mare. 
Oamenii taie lemnul cu fierăstrău!. Unul trage, altul îm
pinge, ambii săvîrşesc acelaşi lucru. Făcînd mai puţin, 
totodată fac mai mult. Asemenea este şi natura omului. 
Pe de-o parte împinge, pc de alta trage. l)e de-o parte 
dă, iar pe de alta ia. Dacă dă unei părţi cu atît mai 
mult, altă parte rămîne cu atît mai puţin. Fiecare parte 
se mărgineşte la domeniul ei : părţile care se află în scă
dere se mulţumesc cu un domeniu mai restrîns, iar cele 
care sînt pe cale de a se dezvolta, prin a111estecuri, trec 
într-o poziţie superioară. Elementele străine şi care nu-s 
de acelaşi fel sînt împinse afară din domeniul care le c;;te 
străin . . .  

(7) . Nu mă voi ocupa de celelalte animail', ,·oi lămuri 
cum stau lucrurile cu omul. În om se strecoarr1 un suflet 
avînd un amestec de foc şi apă, părţi com ponente :de 
corpului omenesc. (Acestea, şi feminine �i masctlliue, m ulte 
şi felurite, se hrănesc şi cresc prin regimul de care se 
foloseşte omul) . E necesar ca cele ce 11ătrund în corp 
să posede toate părţile. Căci, dacă înă untnt, dintr -un 
început, n-ar e:xista un anumit se:gment dintr-o parte, el 
nu s-ar putea de:zvolta nici cu multă, nici cu puţină hrană ; 
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altminteri nu are posibilitatea de dezvoltare. Avînd însă 
totul, fiecare parte se dezvoltă în domeniul ei procurîndu-şi 
hrana din apa uscată şi focul umed, unele fiind cu putere 
Împinse înăuntru, altele în afară ; întocmai cum dulgherii 
taie lemnul cu fierăstrău! : unul trage, celălalt împinge, 
fădnd concomitent acelaşi lucm ; cele împinse cu forţa 
în jos ţîşnesc în sus. Căci n-ar primi să coboare, contrar 
a ceea ce e firesc . În cazul cînd l ucrurile sînt împinse 
dincolo de limită, totul va fi pierd ut. La fel se petrec 
lucrurile şi cu hrana omului. O parte trage, alta împinge ; 
ceea ce pătrunde prin violenţă este zvîrlit afară . Dacă 
lucrurile sînt forţate dincolo de limită, totul va eşua - - . 

\ 1 0) .  Într-un cuvînt, în corp, focul a întocmit toate 
d upă chip ul care i-a convenit lui însuşi, copia amintind 
întregul, cele mici faţă de cele mari, cele mari faţă de 
cele mici ; pîntecul, cavitatea cea mai mare, adăpost care 
conţine apa uscată şi (focul) umed, dă tuturor şi ia de 
la toate ; are roluP' mării, n utritoarc a animalelor folosi
toare, distrugătoare a celor nefolositoare ; în j nrul acestei 
consistenţe de apă rece şi (foc) umed, se află trecerea 
sullării reci şi calde, amintind pămîntul care preschimbă 
toate cîte cad pe el. Focul, pe unele desfăcîndu-le, pc 
altele făcîndu-le să crească, a săvîrşit o dispersare a apei 
uşoare şi a focului aerian, vizibil şi invizibil, separare de 
focul consistent, în care odată transportat, fiecare lucru 
în . parte <;.j unge să se manifeste conform părţii ce-i est.: 
hărăzită. In acest domeniu, focul a creat circuite triplc 
care comunică între ele cu altele şi în interior şi în ext�
rior ; unele duc spre cavitatea umorilor avînd funcţia 
Lnnii, altele spre suprafaţa exterioară, spre învelişul care 
î mbracă corpul, avînd rolul astrelor, iar altele median,· ,  
ducînd ş i  î n  interior şi î n  exterior (au faţă de celelalte 
roiul soarelui) .  Focul cel mai fierbinte şi cel mai puternic , 
care guvernează toate, care le rînduieşte pe toate conform 
naturii, inaccesibil vederii şi pipăitului, iată ce este sufle
t ul,  mintea , gindirea, creşterea, descreşterea, schimbarea, 
somnul, deşteptarea. El le cîrmuieşte pe toate prin tot, 
şi nnele şi altele, fără să s e  o dihnească v reodată. 
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( 1 1 ) .  Dar oamenii nu ştiu să distingă din cele vizibile 
pe cele invizibile ; căci, deşi se folosesc de meşteşuguri 
asemănătoare cu cele ale naturii omeneşti , tot nu cunosc. 
Mintea zeilor i-a ajutat să imite înfăptuirile acestora ; 
ei sînt conştienţi de cele ce fac dar nu-şi dau seama că 
imită. Toate cîte sînt asemănătoare, nu sînt as�m ănătoare ; 
toate cîte sînt concordante, sînt discordante, cele ce sînt 
puse în discuţie nu sînt puse în discuţie . cele ce au in
ţeles nu au înţeles, caracterul fiecărui lucru t-ste contr::t
dictoriu şi concordant. Căci obiceiul şi nat ura, prin care 
îndeplinim toate, nu sînt de acord, acordindu-se însă. 
Obiceiul 1-au statornicit oamenii pentru ei înşişi, fără să 
ştie de ce 1-au statornicit; natura tuturor lucrurilor însă 
au ordonat-o zeii . Aşadar, cele ce au statornicit oamenii 
niciodată nu rămîn identice, fie că au fost bine, fi-..� că 
au fost prost întocmite ; dar cele ce au rînduit zeii, ră m î n  
pe vecie bune, şi cele bune şi cele rele, atît d e  mare e 
diferenţa între ele . . . . 

( 14) . Şi piuarii săvîrşesc aceasta ; ei calcă cu picioarde, 
bat, trag ; deşi supun materialele la atitea frămîntări le 
fac mai trainice ; tunzind vîri urii� de prisos şi ne:tezindtt-le 
cu pieptenele, le fac mai frumoase ; omul trece prin pro
cese asemănătoare. 

( 1 5) . Piel arii împart întregul în părţi şi din piirţi Ltc 
lucruri întregi ; tăind şi cosind fac ca noi lucrurile uzate. 
Aceleaşi procese se petrec şi cu omul. Din cet::a ce c.-;le 
întreg, prin divizare, apar părţile, iar din părţile care se 
reunesc se ivesc întregurile ; oamenii sînt cusuţi şi t ăiaţi 
părţile uzate sînt vindecate de medici. Acest a este obiect ul 
medicinei : să înlăture ce<::a ce produce suferinţă şi, îndc
părtînd cauza răului, să redea sănătatea. �atura :;;tie 
de la sine să săvîrşească aceleaşi operaţii . Cînd omul este 
aşezat, se st răduieşte să se scoale, cînd se mi �că se �.tr:i
duieşte să se odihnească ; mult e de felul acest a sînt pro · 
prii şi naturii şi medicinei. 

( 1 6) . Dulgherii, cînd taie lemnul, unul Î11l l •ing<:, iar alt ul 
trage ; în amîndourl felurile săvîrşesc acelaşi lucru .  Cind 
se produce pre-siunea, unde sînt împinse în � u s ,  altele în 
j os ; micşorînd, fac mai mult ; ei imită natur;; omenească ; 
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suflul pe de-o parte trage, pe de alta împinge ; în ambele 
cazuri face acelaşi lucru ; unele sînt împinse în jos, altele 
se ridică în sus. Din împărţirea unui singur suflet, rezultă 
mai multe suflete, şi mai mici şi mai mari şi mai puţine. 

(17) . Constructorii, din materiale diferite, construiesc 
lucruri care sînt în concordanţă ; umezind ceea ce este 
uscat, uscînd ceea ce este umed, divizînd întregul, înche
gînd cele care sînt divizate ; dacă lucrurile n-ar fi aşa, 
ţelul urmărit nu s-ar realiza. Ei imită regimul omului, 
umezind ceea ce este uscat şi uscînd ceea ce este umed ; 
ei divid întregul, încheagă părţile divizate ; toate acestea, 
diferite în sine, se acordă. 

(18) . [Mai întîi trebuie să avem la îndemînă un instru
ment muzical, prin care compozitorul să-şi exprime in
tenţiile ] .  Acordurile armoniei care provin prin aceleaşi 
mij loace nu sînt identice ; acordurile registrului acut şi 
cele ale registrului grav, deşi asemănătoare ca nume, sînt 
neasemănătoare ca sunet. Cele diferite în măsma cea mai 
mare, se acordă cel mai bine ; cele diferite în măsura 
cea mai mică, se acordă cel mai slab. Să admitem că 
cineva ar face toate deopotrivă. În acest caz, desfătare 
n-ar mai exista. Schimbările cele mai frecvente şi mai 
variate aduc şi cea mai mare satisfacţie. Bucătarii pre
gătesc oamenilor bucate, amestecînd tot felul de ingre
diente din substanţe diferite şi concordante ; din aceleaşi 
lucruri nu rezultă lucruri identice, mă refer la mîncarea 
şi la băutura oamenilor ; dacă toate le-ar prepara la fel, 
n-ar mai avea nici un gust plăcut ; şi nici dacă ar pune 
de toate în acelaşi fel de mîncare, gustul n-ar ieşi cum 
trebuie. În muzică sunetele se ciocnesc, unele în registrul 
acut, altele în cel grav. Limba imită muzica, distingînd 
în alimentele pe care le gustă ce este dulce de ceea ce 
este acru si cele concordante de cele discordante . Ea emite 
[sunetele ]

' 
prin lovituri în sus şi în jos şi nici sunetele 

înalte cînd sint produse jos nu sînt corecte şi nici ceh
grave nu sînt corecte cînd sînt produse sus ; cînd însrL 
limba e mînuită cum trebuie, prin concordanţa sunetelor, 
se produce o adevărată desfătare ; dacă însă limba pădi
tuieşte în armonia sunetelor, auzul este iritat. 
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( 19) . Curelarii întind, freacă, perie, spală. Într-un chip 
identic sint îngrijiţi copiii mici. Ţesătorii, ducîndu-şi suveica 
î:-J cerc, ţes fin�le ; ei îşi împlinesc lucrul de la un capăt 
la altul. Identică este şi circulaţia în corp. De acolo de 
c:nde începe, acolo se sfîrşeşte. 

(21 ) .  Sculptorii săvîrşesc o imitaţie a trupului [excep
tind sufletul ] ;  ei nu produc nimic înzestrat cu înţelegere, 
(:�n apă şi pămînt, uscînd ceea ce este umed şi umezind 
ct-1e ce sînt uscate, înlăturînd din ceea ce prisoseşte şi 
c<dăugînd la ceea ce lipseşte ; din ceva foarte redus, e i  
:năresc opera pînă la dimensiuni vaste ; aceleaşi lucruri 
,-;::- petrec şi cu omul ; creşte din nimica toată pînă ating·� 
f� ·1·ma maximă, înlăturindu-se ceea ce este de prisos �i 
�1dăugînclu-sc la cele ce lipsesc, umezindu-se părţile uscate 
�: uscîndu-sc părţile umede. 

(22) . Olarii învîrt roata în ambele sensuri, dar ea nici 
: 1 · : merge înainte, nici nu merge îndărăt, fiind imitaţi<� 
.:; rotirii Universului. La roata care se învîrteşte, ei execută 
tct felul de obiecte, nici unul asemănător cn celălalt, din 
:; cdeaşi materii, cu aceleaşi unelte. Ac�kaşi lucruri s';: 
:- ·drec cu oamenii şi cu celelalte animale. I n  acelaşi circuit 
s?"!'.'Îrsesc ei toate, din aceleasi materii, făr[t să aibă nici 
o as�mănare intre ele, prin 'mijlocirea aceloraşi organe:. 
<l• n  cele umede făcînd pe cele uscate şi din cde nsca L 
t!<� cele umede. , 

(24) . Gymnaziul, arta educaţki au următoarele parti 
t· : :darităţi : profesorii îi învaţă pe elevi să încalce leg�a in  
cr;ip legal, nedreptatea s ă  o săvîrşease{t în  cadrul dreptăţi i '  
�ă înşele, să fure, s ă  răpească, să-şi însuşească bunuri 
1 >I:.n forţă, lucruri care sint ioarte ruşinoase, sînt <şi > 
J 1 •arte frumoase. Cel care nu săvîrscşte asa ceva este rău ,  
cd care săvîrşeşte aşa ceva este ' bun. 'rau cum iese b 
]v(·ală necugetarea celor mulţi ; oamenii iau 2-minte h 
� ",l<'.te astea şi judecă drept bun pe nnul dintre toţi, ia:· 
P'--' ceilalţi îi . socot răi. Mulţi rămîn plini de admiraţie, 
c:ţini cunosc adevărul. Venind la piaţă, oamenii îndeplines:: 
aceleaşi lucruri : ei înşeală şi cînd vînd şi cînd cumpără ; 
ac:cla care înşeală cel mai mult este admirat. Cei care 
1J•oau :;;i-i apucă nebunia fac aceleaşi lucruri : aleargă, s•.: 
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bat, fură, înşeală ; este ales unul dintre toţi. Arta actori l(lr 
înşealrt pe spectatori ; una spnn şi alta gîndesc ; acda�i 
,,ctori intră �i ies şi nu �înt t otuşi acei aşi. Singur omul t ! i 
:1 c·ste: dat una să � lnmii si alta �:.;t facă, �ă nu fiv t.:l îns,tsi 
�i să aibă cînd o ]-'�;re;e, cînd. alta. 

' 

2. I-II PPOCRATES, De n.ulri mrnto [IX, 98, Littre J . 
( 1 )  II rana şi felui hranei sînt unul şi multe . . . 
(2) Părţile elin fjecare individ cresc şi se întăresc , pri nd 

c�unc, asimilează şi nu asinjkază, dnpă natt�ra fiecă m i . L  
si forţa initială. ' 

(9) Încep;;_tu! tuturor e unul şi sfÎPjitu1 tutnror e un : : i ; 
<tcelasi este început ui si sfîrsitul. 

(Ii) Dăum·ază �i aj tÎtă la 'indlzirea tuturor ; J.;mut::l l' i�L 
-; '. aj ută la răcorirea tuturor ; dăunează şi ajută putc t·i i .  

( 14) U:norik . . . s e  vroduc de l a  sine şi n u  de l a  siue ; 
: ; �  i le �>roducem antomat, dar în urma unei cauze nu :-><.· 
; :roduc � antomat ;  cele provocate de o cauză, unele :;ic t  
·,·izibile, altele i1wizibi le, unele cu putinţă, altele c u  n e  .. 
pntinţă. 

( 15) Natura le ajunge tuturor în toate. 
( 17) Toate acestea sînt o singm·r:. natură şi nu o sing : t rii 

"'atură ;_ toate sînt naturi multiple şi una singură . 
( 19) I n  hrană se află remedi nl cel mai bun şi cel ma i 

•.1 i:iunător ; dăunător sau foarte bun faţă de ceva anumv . 

(23) Confluenţa nmorilor este una, răsuflarea una, toat,· 
2.11 aceleaşi simţiri ; toate sînt conforme cu ansamblu l : 
.. :onfonne cu rartea sint părţile care se află în fiecare· 
rarte. 

(24) Marele început ajunge la ultima parte, de la ulti IT !  a 
J;arte se ajunge la marele început ; o singură natură i n 
"C"anmă a fi şi a nu fi. 

( 40) Concordantul este discordant, discordantul v:"tv 
concordant . . . . 

(42) Timpul de opt luni35 este si nu este ; în ac�:-otl' 
opt luni se întîmplă şi mai multe şi �ai puţine şi intrl'�l l i 
ji parţial ul . . .  

(45) Drumul în sns şi în j os este unul . 
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3. SKYTHINOS DIX Tl�OS, J ambi despre natură (sec . IV 
t . n . ) . Cf .  fr. 22. 

1 .  PLUTARCH . ,  de Pyth. oraculis li, p .  402 A . . . despre 
l ir:J.,  lJC care: a acordat-o în întregime Apolion, fiul cel 
d1i�1eş al lui Zeus, reunind înccpntul cu sfîrşitul : arc ca 
pk Ltru l umina strălucitoare a soarelui. 

2. STOBAIOS, Ecl. l, 8, 43, p. 108. 
Timpul este sfîrşitul şi începutul tuturor ; în el se află 

toate ; pentru veşnicie există şi nu există ;  veşnic merge 
mai departe pornind de la ceea ce este şi se afl[L lîngrL 
sine însuşi, venind pe un drum opus. Î:n fapt, pentr!l 
uoi , ziua de mîine este cea de azi, iar cea de azi est.: 
C (·a de mîine. 

4. CLEANTHES, fr. 537, 3-9 Arnim (imnul către Zeus) . 
'l'ie îti dă ascultare această lume care se învîrte în 

ju.r'ul pămîntului, ori încotro ai mîna-o şi de bună voie 
ţi se supune ; în mîinile tale neînvinsc ai fnlgerul de foc 
1:11 două tăişuri, foc veşnic viu, ce-ţi est·� întru totnl supus .  
Toate din natură tremur�L de frică s u b  iuvitara lai. Prb 
,_,] .  tu guvernezi raţiunea comun{� tutun�:·, raţi anca care 
s�· răspîndeşte în toate, amestecînch-s : c e: vielt: itoarele 
:Hari şi mici . 

5. LUCIAN, Vit. auct. :4 .  
Tu, de ce te vaiţi prea bunule ? Cred d ţi-am vorbi � 

i >rea frumos. - Heraclit : Socot, o str�!inc, că 1 ucrmil :� 
<Jmeneşti sînt jalnice şi demne de plins şi că nici. nn:1i 
dintre ele nu scapă de ursita morţii ; iată de ce le j cluie:;.:: 
:;;i mă vait. Cele prezente nu-mi par însemnate. iar cck 
viitoare îmi apar pline de tristeţe ; m(L refer 1a incendiul 
universal şi la pieirea întregii luElÎ .  Iată cele pe care 1.: 
<kplîng precum şi faptui că nimic nu-i stabil, dar ca în 
ciceon36 toate se  contopesc ş i  desfătarea este tot una e l  
lipsa de desfătare, ştiinţa cu neştiinţa, marele cu mi.cu.l, 
:·msul eu josul ; toate sînt trecătoare şi schimbătoare în 
jocul timpului veşnic . - Ce este timpnl ? - Heraclit : 
Un copil care se joacă, care mută figurile de joc, (fiind 
de; acord) , nefiind de acord. - Ce sînt oamc·nii ? - Heraclit : 
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Zei muritori . -Ce sînt zeii ? - Heraclit : Oameni nemuri
tori. -- 1'u vorbeşti în enigme sau te foloseşti de ghicito�i. ? 
int r-adevăr, intocm ai ca I.oxias37, nu înfăţişezi ni:1 1 i c  
cu claritate. -- Heraclit : �u-mi pasă cîtuşi de puţin de 
··:oi . - Prin mmare L)lmăvoinţa ta nu o va cîştiga nici 
cel care h� simpatizează. ·- Heraclit : En îndemn pe toţi 
·.:ei în floarea vîrstei să �.c jelească, indiferent dacă vor 
:-;an 1m să-mi cîştige b1.măvoinţa. - Acest Tău nn este 
departe de melancolie. 

B) l<'RA Gl\'IENTE 

J-1 cracht. Desp;·c 'Il atu ră 

1 .  SEX'lTS F:\IPm rcus, A dD. math. VII, 132. 
Oamenii se araUt nqmtincioşi sr1 pătrundă sensul acestui 

l''gus care există dintotdeauna, fie înainte, fie de îndatii 
ce an anzit despre el ; deşi toate se petrec pe potr>: Lt 
acest ni logos, oamenii seamănă cu nişte nepricep uţi c: \ 1  el 
fac pe pricepuţii�0 în asemenea cuvinte şi lucruri ca acc.: }L:a 
}:Je care le descriu eu, clivizînd3� fiecare lucru după natura 
lui1 0 si arătîj}du-i alcătuirea. Dar ceilalţi oameni nu-si 
dau s�ama de ceea ce fac atunci cînd sînt treji ,  întocll i c; i 
c n m  uită de cde ce se întîmplă în somn. 

2.  snxrus E:MPIRrcus, A dv. math. VII, 133. 
De aceea, datoria noastră este să ne orientăm dt:p:1 

ceea ce C?Ste comun ( � uv6c;)41. Cu toate acestea, deşi logos-ul 
(·stc com nn, cei mulţi trăiesc ca şi cînd ar a vea doar 
gindirea (?păvr;crt.:;) lor proprie. 

3 . .'\tT. II, 2 1 ,  4. 
(relativ la mărimea soarelui) : lăţimea unui picior omene:;c. 

4. ALBER'lTS �IA GNL'S, De vPgctaHone VI, 401 ,  p.  54S 
p.reyer) .  

Dacă fericirea a r  sta în desfătările trnpului, a m  spuuc 
cfL boii sînt fericiţi cînd găsesc să mănînce măzărich(·. 
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5. ARISTOCRITOS, Thcosophia 68 ;  ORI GENES, Cou!ra 
Cclsum VII, 62. 

Cei mînjiţi de sînge se purifică cu alt sînge, întocw<::.i 
cum cel coborît în m ocirlă s-ar curăţa cu noroi . Cine :-ar 
surprinde făcînd aşa ceva, 1-ar socoti nebun42• Şi totu�i,  
:'oamenii) continuă să înalţe rugi acestor chipuri (de z,•) ) ,  
:ntocmai cum cineva s-ar adresa pereţi lor , îără să � :  i • :  
c e  sint. î n  realitate zeii ;; i  eroii. 

6. ARISTOTEL, Meteorologia: II, 2, 355 a 13 [eL Dew o
c ri t  B, 158] .  

Soarele n u  numai că "este în  fiecare zi nou " ,  aşa c u m  
afirmă Heraclit, dar este mereu nou. 

7. ARISTOTEL, JJe SOtsu 5, 443 a 23. 
Dacă toate cîte sînt ar deveni fum. nările le-ar put<:-a 

reClmoaşte. 

8. ARISTOTEL, Dica .Vicomahică VIII, 2, 1 1 55 b 4 .  
Cele opuse s e  acordă şi din cele discordante rez nl\Jl 

;._·• ·a mai frumoasă armonie ; [toate se nasc din lupt C < . 
9. ARISTOTEl<, Etica. Xicornahică X, 5, 1 176 a 7. 
Alta este plăcerea calului, alta a cîiuelui, alta a om u l u i ,  

a:;;a cum afirmă şi Heraclit, anume c ă  " m ăgarii prcLră 
1 .aie faţă de aur" ; căci pentru măgari nutreţul este ; : · < 
de preţ decît aurul . 

10. PSEUDO-ARISTOTUL, lJc m.undo 5, 396 b 7 . 
.Natura, Ia rîndul ei, năzuieşte spre contrarii ; priu · .. : ; ,. 

;-i nu prin cele asemănătoare, înfăptuieşte ea concordauţa. ; 
asa, de pildă, a împerecheat partea bărbătească cu <>:a 
i�meiască şi nu pe fiecare.• din ele cu partea de ac�J.,şi 
sex : cea dintîi concordie a săvîrşit-o prin unirea coutr�, , : i 
lor, n u  prin cele de acelaşi fel ; pe  cît se pare şi art,l, 
imitînd natura, săvîrşeşte acest lucru ; pictura, prin am·�:-;t -
eul culorilor alb-negru, galben-roşu, dă la iveală tot L�1.d 
de chipuri concordante cu modelele ; muzica, conto1·: nd 

laolaltă pe diferite voci sunetele înalte cu cele joase, sunet.:: l e 
lungi cu cele scurte, realizează o unică armonie ; arta scri-; � 1 -
� ui , din îmbinarea vocalelor şi a consoane1or şi-a consti t uit 
întreg meşteşugul pc acest procedeu. Aceeaşi idee ,_. ,_ . .. L 

35l 



DEDUilL,\REA Uk!TARIJLUl �1 LOC(JS-UL HERACLIT 

implicată şi în spusele obscurnlui Heraclit : , , conexiuni 
sint întregul cu neîntregul, concordantul cu discordantul, 
consonanţa cu disonanţa ; din toate unu şi din unu toate". 
Cf . PLATON, Sopltist. 242 D = EMPED. A 29. 

1 1 . PSEUDO-ARISTOTEL, De mundo 6, p. 401 a 8 . 
. \nimalele sălbatice cît şi cele domestice, lighioanele 

c<: r.: trăiesc în aer, pe pămînt şi în apă se ivesc, cresc 
�; pier după rînduielile divine. Căci "orice tîrîtoare este 
:ninată spre hrană de bici"·13, aşa cum se exprimă Heraclit. 

12 .  ARIUS DIDY�WS, apud EUSEB IU:i\'1:, Praep aratio Evan
ţ::t .'ica XV, ::.n 

Zcnon prl'tinde, ca şi Heracl�t, cr1 sufletul este o exha
iatic-14 dotati cu sensibilitate. Dornic să de:nonstrcze că 
,:�:·:· \·tele, rcmczeutînd exhalatii, sînt întotdeauna înzestrate 
ct; raţiune.' le aseamănă uu�r riuri, spunînd. aşa : "pe cei 
C< � : :  coboară in aceleaşi rîuri îi scaldă mereu alte şi alte: 
tm . :c, iar sufletele sînt ('Xhalaţii ale umez:>lii " ( ?) : d. B, 
·B .-\ 91 şi A, 6, 15 ] .  

1 3 .  ATHEXAIOS, Deipnosophistac V ,  p.  1 78 F.  
Umu1 cu bun-simţ nu trebuie să fie mnrdar, mc1 :;ă 

n:i:oase, nici "să se desfete în mocirlă". cr-EMEXS, Stromat. 
T. 2. Porcii se desfată mai degrabă în mocirlă decît în 
a ; .:, curat[t icf. B 37, DEM. B 1 47. Plotin I, 6, 6 . . \cgypt. 
0-ot rakon 123 19 Wilamowitz, Bcrl. Sitz. Brr. 19 18, 743, 1 " ., 

14 .  CLEME)l"S, Protrepticos 22. 
Cui proroceşte Heraclit din Efes? . .  �octambuli !ur, magilor, 

pa:·ticipanţilor Ia bacchanalii, me:nade:1or şi iniţiaţilor în 
mi,;teri i" .  Pe aceştia îi ameninţă cu pedeapsa dup�t moarte, 
ju;- le proroceştc focul ; "căci Ia misteri i , aşa cmn acestea 
:; : intrat în obiceiurile oamenilor, iniţierea este practicată 
:�· Lhip nelegiuit" . 

1 5 .  CCEMENS, Protrepticos 34. 
Dacă (oamenii) n-ar ţine procesiunea în cinstea !ni Diony

�o�· şi nu acestuia i-ar înălţa imnul închinat phallos-ului ,  
ar săvîrşi cea mai ruşinoasă dintre fapte . Dar Hades esh� 
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unul şi acelaşi cu Dionysos, în cinstea căruia delir�c·�tz:t 
ci şi ::;ărbătoresc Leneenele45• 

16: CLEMEXS, Pacdagogicos II, 99 (I, 216, 28 St. ) .  
U nui o m  i-ar putea rămîne ascunsă lumina simţuriinr.  

dar nicidecum cea a rn.ţiunii, sau, aşa cum afirmă Herad\t : 
" cum poate cin<:Ya să piardă din Yedere'16 ceea ce nu ap . � '" "  
niciodată ? "  

1 7. CLEIIrEXS, Strornat. II, 8 (Il , 1 17, 1 St. ) .  
)fulţi nu cugetă l a  asemenea lucruri ,  oricît s-ar ciocui 

de ele :;;i, cînd deschid ochii asupra lor, nu le pătr .. : : ;d 
tîlcul, ci doar şi le închipuie. 

18. CLE::I:!EKS, Stromat. II, 1 7  (II, 121 ,  24) . 
Dacă nu Ya trage nădej de, nu va descoperi ceea ce 1> '' 

nădăj duit, acest lucru fi!:1 d de negăsit şi inaccesibil47.  

19. CLBSIEXS, Stromat. II, 24 (II, 126, 5) . 
Plin de dojană, Heraclit spune că pe unii nu treb . : · 

��t-i crezi : " ac�.:ştia nu sînt în stare nici să asculte, ui , i 
� ă vorbească" . 

20. CI.-EMENS, Stromat. III, 14  (II, 201 ,  23) . 
Pc cît se pare, Heraclit consideră naşterea drept o � �<:

nomcire atunci cînd spune : "odată născuţi, oamenii vo:· <t 
: răiască şi să-şi împlinească menirea morţii sau, mai lJi n :  · 
spus, să-şi găsească odihna ; şi în urma lor lasă co:'i i ,  
meni ţi şi e i  morţii" . 

21 . cr,m,fENS, Strornat. III, 2 1  (II, 205, 7) . 
Oare Heraclit nu numeşte naşterea moarte . . .  în JJas:lJ ul 

in care spune : " toate cîte le vedem cînd sîntem treji înseam
nă moarte , iar cite ni se arată în timp ce dormim , somn? " 

22. CLE!IIEXS, Stromat. IY, 4 (II, 249, 23) . 
Căutătorii de aur sapă mult şi găsesc puţin48• 

23. CLEMENS, Stromat. IV, 10 (II , 252, 25) . 
�Oamenii ] n-ar cunoaşte numele dreptăţii dacă u-ar 

txista aceste lucruri49• 

24. CLEMENS, Stromat. IV, 16 (II, 255, 30) . 
Pe cei căzuţi în luptă îi cinstesc şi zeii şi oanw n i i .  



DEDUllL\li.EA Ul'ilT,\ RULUI ŞI LOCCJS-UL. :-IERACLIT 

25. CLEMENS, Stromat. IV, 50 (II, 271,  3) . 
Cu cît moartea e mai glorioasă, cu atît e mai mare 

ci n.=>tirea. 

26. CLEMENS, Stromat. IV, 143 (II, 310, 2 1 ) .  
Omul, atunci cînd închide ochii (cînd moare) , îşi aprinde60 

o candelă în noapte. În viaţă, cînd doarme (cînd închide 
oc:hii) atinge starea morţii ; treaz fiind, atinge starea celui 
ce d.oarme. 

27. CLEn-IENS, Stromat. IV, 146 (II , 312, 15) .  
P e  oameni îi aşteaptă după moarte lucruri l a  care uu 

trag nădejde şi pe care nici nu şi le închipuie. 

28. CI.EMENS, Stromat. V, 9 (II, 331, 20) .  
Ceea ce constată şi apără omul cel mai vrednic de 

crezare, nu-i decit părere personală ; şi totuşi Dreptatea 
Ya pune mîna pe plăsmuitorii de minciuni şi pe martorii 
lor . 

29. CLEilfENS, Stromat. V, 60 (II, 366, 1 1 ) [dnpă B 
10--1:]  cf. IV, 50. 

Oamenii superiori preferă un singur lucrn tuturor celor
la lte : gloria veşnică faţă de cele trecătoare ; cei mulţi, 
În.;;{t , se mulţumesc să se ghiftuiască întocmai ca vitele. 

3') .  CLEl\fEXS, Stromat. V, 105 [II,  396, 10] [PLUT . ,  d. 
im;:m. 5, p. 1014 A] . 

.:\.ceastă lume, aceeaşi pentru toţP1, n-a făurit-o nici 
\ · :·.: ' lnul din zei, nici vreunul din oameni. Ea a fost întot
dc,1nna, este şi va fi un foc veşnic viu, care după măsură 
:o':: aprinde şi după măsură se stinge. 

31 . CLEMENS, Stromat. V, 105 (II, 396, 13) [după 30 j .  
, ,Transformărilc focului : mai întîi mare, din mare, jumrt

·, � - - - devine pămînt, jumătate vîrtej de foc" . Într-adevăr ,  
< :  -.usţine că focul, sub acţiunea logos-ului, divinitate 
>:::: r e  le gospodăreşte pe toate, este preschimbat, prin inter
mc-;1iul aerului, în apă, care e întocmai unui germene al 
<nlinii universale, şi pe care Heraclit o numeşte mare. 
Di:1 aceasta se ivesc iarăşi pămîntul şi cerul şi tot ce se 
�i! �eşte între ele. El expune apoi lămurit felul în care 
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are loc revenirea şi incendiul universal : " (pămîntul)52 �<" 
:m prăştie devenind mare şi, conform proporţiei logos-ului . 
işi mc�nţine măsura pe care o avea mai înainte de a fi de,·..:
nit pămînt" . 

32. CLEMENS, Stromat. V, 1 16 (II, 404, 1 ) .  
Unul, singurul înţelept, doreşte şi n u  doreşte s J.  ii�· 

chemat cu numele de Zeus. 

33. CLEMEKS, Stromat. V, 1 16. 
Legea înseamnă �i atunci cînd dai ascultare tmtti sins;ur 

om. 
34. CLF.MENS, Stromat. V, 1 16 .  
S e  arată lipsiţi d e  înţelegere, chiar dacă ascultă, �.idom.;. 

surzilor ; după cam spune proverbul, deşi sînt de faţ�.  
se află departe. 

35. CLEJ\:illNS, Stromat. V, 1 4 1  (II, 42 1 ,  4) . 
După Heraclit, iubitorii de înţelepciune, trebuie să s': 

informeze asupra unei sumedenii de lucruri. 
36. CLEMENS, Stromat. VI, 1 6  (II, 435, 25) . 
Pentru suflete, a deYeni apă înseamnă moarte, iar pent n :  

apă înseamnă moarte a deveui pămînt . Apa. totuşi, ! · ·. 
: 1aştere în pămînt, iar sufletul din apă. 

37. COLUMELLA VIII, 4. Dacă cumva dăm crezare : �_ti 
Heraclit din Efes, "porcii se scaldă în noroi, păsările dt: 
c urte în praf sau ccm:şă" . 

38. DIOG. LAERT. l, 23. 
După părerea unora, 'l'hales a iost "cel dintîi cercetător 

al astrelor" . . .  în această privinţă stau mftrturie afirmaţiile 
l ui Heraclit şi Democrit. 

39. DIOG. I.AtRT. l, 88. 
Bias, fiul h1i Teutames, s-a născut la Priene. Despre 

el s-a vorbit mai mult decît despre alţii (cf. B 104] .  

40. DIO G .  LAERT. IX, 1 .  
?.Iulţimea cunostintc:lor nu t e  învatft �ti ai minte: : altfd 

-ar fi invăţat p� H�siod şi pe Pytl1agoras, de a semenea 
1 · l' Xc11ofan şi pe Hekataios. 
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41 .  DIOG. LAERT. IX, 1 .  

inţelcpciunea este u n  singur lucru : să ai capacitatea 
d�:: a cunoaşte ceea ce cîrmuieşte53 toate (lucrurile) prin 
mi i locirea tuturor (lucrurilor) . 

42. D TO G .  LAi�RT . IX, 1 .  
Jferadit) . . .  spunea că Homer ar fi meritat să fie 

iz;.;nnit din întrecerile poetice şi bătut cu vergile. La fel 
şi Ar chilochos [cf. A 22, B 56] .  

43. DIOG. LAERT. IX, 2 .  
Depăşirea conduitei cuvenite (uopLc;) trebuie înăbuşiU 

rn:� i  degrabă decît un i ncendiu. 
44. DIOG. LAERT. IX, 2. 
Poporul trebuie să lupte pentrn legile (cetăţii) întocmai 

crt pcntru zidurile (acesteia) .  

45. DIOG. LAERT. IX, 7. 
Cercetînd hotarele sufletului, n-ai putea să le găseşti, 

oriz:are ar fi cărarea pc care ai merge. Atît de adînc logos 
arc 

46. DIOG. LAERT . IX, 7. 
(Heraclit) ntttnca opinia personală boala sacră5�. Iar 

vederea înşelăciune. 

n. J JJOG. LAERT. IX, 73. 
��ă J nt ne pronunţăm la intimplare asupra lucrurilor 

iusenmate. 
48. Etymologicum generale : viaţă (�Loc;} : numele arcului  

este, aşadar, viaţă ( �Lo::;), dar acţiunea sa înseamnă moartL· 
r . ; C ') 21 ] l e" .  ..., . 

49. G.\LENOS, De dign. puls. VIII, 733 K. [SY�\LYIACH. ,  
Ej'J. IX, 1 15, THEO DOROS PRODROMOS, Ep. p .  20] .  

Uunl singur face în ochii m<:i cît lzece mii, dacă este 
cel 111ai bun [cf. DEM. B, 98 şi 302 a = SENEC., Epist. 
7, 10] .  

49 a. HERACLEITOS, Allegoriae 24 (după 62) . 
Coborîm şi nu coborîm în aceleaşi ape curgătoare, sîntem 

şi nu sîntem. 
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50. BIPl'OLYTOS, Hcjutatic;ucs lX, 9. 
Heraclit, aşadar, spune că există întregul (-:b ;c):v) 

divizat-nedivizat, născut-ncnăscut, muritor-nemuritor, lor;· ·s
veşnil'it>, tată-fin, divinitate-drq.tate. "Dîndu-mi u u 1:::.·." 
ascnîtare, ci logos-ului, înţelept este să cădeţi de acord 
că toate sînt una".  Aceasta o spune Heraclit. 

5 1 .  H I P POLY'WS, Hcjzdatirmcs IX, 9 (după B 50) . 
Deoarece cu totii nu stiu ce este acest lucru si IJ � l.-: 

nu cad de acord �supra l�ti, [H�.:radit ] îi mustră î� L>1 ! 
următor : "ei nu înţeleg cum c�.:-ic: discordante se acordă ; 
vxistă o armonie a tensi. 1 :nilor opuse ca de pildă la ar.: 
:;i la liră.".  

52. IIIPPOLYTOS, R.cfu!att:oncs I X ,  9. 

Timpul este un copil can· �;l' j oacrl, mutiml mt>rcu ; .il:tr..: :, 
de j oc ; este domnia unui copi l .  

.53. IIIPPOLYTOS, Rtjuttlt-ioncs l X ,  9 .  
Războiul este părintck tuturor. regde tut uror ; c:atorit \  

i c:i  unii apar zei , alţii oamcui,  p<.c U ! l i i  î i  face scla,•i, � �  · 
alţ!i lib.:.:;·i . 

.54. HIPI'OLYTO:>, R,jJ:tohoncs lX, �). 
Armonia invizibilă cstl' m.a: puternică du::t cea Y > zib! ! .'c . 
. :J;:,. JliP POLYTO�. Rtfiital-ioncs IX, 9. 
Eu prefer ce:le ce pot fi văzut\:, a u zite , învăţate. 
56. IIIPPOLYTO�, Rtjulationrs IX, 9. 
(Hc·raclit) spune : oamc·nii se înşcalit in privinţa cnnoaşL·

rii lucrurilor vizibile, întocmai ca Homer care a fost cel 
mai înţelept dintre toţi clcnii .  Căci şi pe el 1-au păcăii t· 
nişte copii cart:-�i omorau l'rtdnchii . atunci cînd i-a1c spus : 
ceea ce vedem :jÎ prindem, lăsăm in urma noastră ; ce:ed 
ce nn vEdem şi nu prindem, ducem cu noi .  

S7. H I I' l'o; sTn;:., Rljutnt-iones I X ,  10. 
l u\'in ii.tornl ccJor mai multi. rămîm· Hc'>i<Hl. Toţi îl soc•.•' 

i zvor d�� învătături, el care 1�-a inteles L'l' 1 nseamn?! zina ;: 
noaptea : do�r sînt u na  �Cf. B lOG] . 
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S8. HIPPOLYTOS, Reftttati ones IX, 10. 
Einelc şi răul (sînt unul şi acelaşi lucru) .  "::\1edicii, prin 

l P· :aare, spune Heraclit, cînd taie, ard şi chinuiesc în chip 
şi fd pe suferinzi, le mai cer şi o răsplată, pe care însă nu 
o ·n·�rită cîtuşi de puţin, căci săvîrşesc accea�i operă ca şi 
bn:l la";;::;. 

·)9. HIP POLYTOS, Rcjutationes IX, 1 (). 
"Calca şnrubului de la piuă, totodată dreaptă şi răsucită " ,  

(învîrtire:a acelui instrument d e  l a  piuă care s e  numeşte 
spi ralfi.li.5 este dreaptă şi răsucită, căci concomitent se 
în·-.> lrte în sus şi în cerc) , este, după Heraclit, "una şi aceeaşi" .  

GO. HIPPOLYTOS, Rcjutationes IX, 10. 
Drumul în sus şi în jos este unul şi acelaşi. 

1-i l .  IIIPPOLYTOS, Rcjutationes IX, 10.  
Âlar,_,a : iată o apă foarte pură şi foarte impură ; bună 

.�e băut pentru P'�şti, ea le asigur:i viaţa ; de nebăut pentru 
G<'i.meEÎ, ea îi ucide. 

62. HIPPOLYTOS, Rcjtttationcs IX, 10. 
Nemnritori-muritori, muritori-n('muritori. Viaţa unora 

este moartea celorlalti, iar viata acestora - moartea celor 
dintîi. 

' ' . 

!i3-64. IIIP POI.YTOS, RifutaLiones IX, 10. 
[Heraclit ] vorbeşte şi despre o rcînviere a cărnii, a 

carnii pc care o vedem, în care ne-am născut, şi ştie că 
divinitatea este cauza acestei reîuvieri, spunind aşa : "s-au 
înălţat înaintea aceluia care se află acolo şi au devenit 
paznici neaclormiţi ai celor vii şi ai celor morţi". El adaugă 
că are loc o j udecată a lumii şi a tuturor lucrurilor elin ea 
prin mijlocirea focului, spunînd u rmătoarele : "fulgerul le 
cîrmuieşt<:17, a9-ică le clirîguieşte, prin f ulger inţelegînd 
focul veşnic" . In continuare pretinde dt acest foc e?te în
zestrat cu inteligenţă, fiind cauza care gospodăreşteli,ll totul 
în lume. 

65-66. Îl numeşte "lipsă şi prisos"59• Lipsa, după Hera
clit, este formarea lumii, iar prisosttl, incendiul universal . 
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. .  Căci pe toate, afirmă el, focul, la venirea sa, le va j ndcca ' ·, 1 - . . " )1 .e va nustm . 

67. HIPPOI,YTOS , Rejutationes IX, 10. 
Divinitatea este zi şi noaJ)tc ,  iarnă-,·a� .:. , război-pac�.:· ,  

;-,:\turar�-foame (toate acestea sînt cont r ,;.rii ; ea însă v 
,;pirit) clar îşi schimbi;. înfăţişarea intocmai (ca focul ) 
�·;,re:, alimentat fiin d cu mirodenii, este numit de fiecan.: 
�LJ tă d11pă parhlmul fiecăreia. 

67 a. IIISDOSeS, Scholastiws ad Chalcid. PLATON, Ti
<ldtios i cod. P arisinus 1 .  8624 s . ,  XII, L 2 ] .  

Căldt{ra vitală pornind d e  l a  Soare dţl viaţ::i td t1ror Iiin
ţclor. Heraclit, de acord C Ll 8.ceastă părer\:, observă o 
<ldmiwbilă asemănare între suflet )Î păianjen, îutrc tn:.p 
< pînza pZLianjenului. El spum� : . ,întocmai cnm păianjc
ulJ allat în mij locul pînzei simte de îndaEt că o rnnsca i-r: 
rn pt u u ul din fire şi, pr:in urmare:, alcarg;1 iute într-acolo. 
: · : !-rcă plin de părerC' de rău pentru firul rupt, tot aş:� 
şi sufktnl omului, dacă o parte a trupului este rănită, 
�'Tubcşte într-aco:o, uelini�tit oarecum de v�Ltămarca tru
�.Jului de care este legat î n  chip traini.c şi dupi1 o anumiUi .... "" ' ' m asura . 

68. IA:'>Il: I,ICHOS, De mysteriis I, 1 1 .  
De ac�ca, pe bună dreptate le60 numea Heraclit leacur i,  

deoarece aveau menirea să izbăvească de rele si să mîntn -
i :.l scă snfletc:le de păcatele din naştere. 

' 

69. LU1B LICHOS, De mysteri1:s V, 15 .  
Jertfele le clasific î n  două categorii : unele săvîrşite d e  

'Jameni pc deplin purificaţi , cum se întîmplă ici ş i  colo 
cu cîte unul, aşa cum spune Heraclit, sau de: puţine pcr.,;oa
�.1e, pe care le poţi uşor număra. 

70. IAMBLICHOS, De anim,t [STOB . ,  Ecl. II, 1, 1 6 ] .  
C u  cît mai bine a socotit Heraclit părerile omeneşti doar 

, j ocuri de copii" .  
71 .  ?>!ARCUS AURELIUS IV, 46 {după 76) . 
Trebuie să ne gîndim şi la " omul care uită unde duce 

d rumul ". 

359 



DEDUEUI.RLA UN! fAJ{l"L\il ŞI L(J(;OS·UL. WoRAC;.E· 

72. !URCUS AURELI"CS IV, 46. 
Oamenii, deşi sînt în neîntreruptă comunicare cu Logos-ul 

care le gospodCtreste ne toate:, se află în discordantii c u  
<�cc�sta, iar lucru!'il� de �arc s e  lovesc zilnic, le  par străÎl;e. 

73. :'viARCUS AURELIUS IV, 46. 
"Nu trebuie să ne purEtm şi să vorbim ca cd ce donr." ; 

dici şi atunci ni se pare că n cţionăm şi vorbim. 

·,--L ::lfARCUS Al.:RELIUS IV, 46. 
?�u trebuie să ne purtăm (ca ) nişte "copii ai pci.riuţiiur 

no�tri", adică, simplu spus, aşa cum am apucat din Ll
miiie. 

/S. �L\RCUS A1JkELIUS VI, 42 . 
. \m impresia că Heraclit ntuueşte "pe cei ce dorm făuri

tr•rii şi colaboratorii celor ce se petrec în lume".  
76 .  :'vUXIMl:S DI� 'i'YR XII, 4, p. 489 [după B 60.62 ] .  
}_�octtl trăieşte moartea pf1mintului şi aerul trăieşte: 

;!wartea focului, apa trăieşte mc;artea aerului şi pămîntul 
l'e cea a apei. PLUT.ARCH., De E ajmd Dclphos 18, 392 c. 

::'1-loartea focului ; naşterea aerului ; moartea aerului, 
naşterea apei (cf. de prima frig. 10. 949 A) . ::liARCUS 
:i. ('R ELH.:s IV, 46 (înainte de B 71) .  Moartea pămîntulu i 
inseaumCt naştde:a apf:i , moartt.:a apei înseamnă ivirea 
, � ._·rului, (moartea) aerului îuseamnă foc şi invers. 

77. �U)-lENIOS, fr. 35 1'hcdinga (PORPHYRIOS, De antro 
il��·:;tpharum 10) . 

Heraclit spune că "pentru suflete înseamnă sau desfătare 
;-;au moarte să devină umede". De desfătare au parte cînd se 
nasc. În altă parte Heraclit sesţine că "noi trăim moartea 
!or (a sufletelor) iar ele (suflete!<') trăiesc moartea noastră" .  

7R. ORIGENES, Contra Celswn VI, 12. 
Convingerile nu ţin de firea omenească, ci de cea divină. 

79. ORIGENES, Contra Celsunt VI, 12 (după 78] .  
Faţă de divinitate omul matur pare a fi nevîrstnic, a!;ia 

..:: ': un copil faţă de un om matur. 
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80. ORIGE�ES, Contra Celsum VI, 42. 
Trebui<: să se ştie că războiul .::ste coman61, că dre11t::ttea 

• ,.;t:: luptă şi că toate se nasc din luptă şi J 1,�•2<:sitatc. 
;� I .  l'IIl LODEl\IO�. Rhctorica I, c. 57, Gl . 
Toah� principiile inv�<ţăturii retori1or tincl :-; p r\' <lC·�st 

; - :cru şi, după pCtrcrea lui Heraclit, <lccasb Î L Lirdţătur�L 
( 'st._· "C('3. care îndrumă cuţitde de sac:;ificin". Scholia l<-1. 
E t l lHPIDE, Hccuba 13 1 .  Ilrintre alţii, :;;i Timaios (FHG 
(:VEiller) ,  IV, p. 640) numea tratatele de retorică "cuţite 
.1'-' s�tcriiiciu", scriincl unn[ttoarde : pe cit se pare nu 
l'ythagoras a fost iuventatorul adevăratelor cuţite de 

.... wrificiu şi nici cel acuzat d;� Heraclit, ci i:;:Jsu�i Heraclit 
· - "-;-, .  n:t limbut lăudăros. 

'�2 . J • L--\TON, Hippias Maior 289 A. 
�-? nni frumoasă maimuţă, comparaU\. cu omclÎ, --� :>t·.' 

� � ri ta.  
d3. PLATON, Hij;pias A1aior 289 B. 
Omul cel mai înţelept, comparat cu divinitat�a. va p:i

: ·. a o maimnEt în privinta întd;_·nciunii,  l'ru musctii Şl Îl� 
toate cdelalt� . 

' ' . ' 

84 a. PLOTI�, Enneadc IV, 8, 1 .  
Tramformîndu-sc, îşi află odihna62• 

�3:1 b. PLOTii'i, Ennead('. IV, 8, l .  
� �D: chin să trudeşti mereu şi să dai ascultare 

(�tap1m) .  
85. PLUTARCH., Coriolanus 22. 
l� greu să lupţi împotriva inimii , căci tot ce 

:-;._ cumpără cu preţul sufletului. 

86. PLUTARCH., Coriolanus 22. 
Multe din cele divine, după Heraclit, scapă cunoa:;;tc:rii 

noastre din lipsă de credinţă. 

87. PLUTARCH., De audiendis poetis 7, p. 41 A. 
Omului prostănac îi place să stea gură-cască la onct: 

vorbă. 
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88. PLUTARCII. ,  Consolatio ad Apollonium 10, p. 106 E. 
Ca unul si acelasi lucru coexistă în noi viaţa si  moarte:.L . 

veghea şi s�mn ul, tinereţea şi bătrîneţea ; ultimii� preschim
bîndu-se, devin primele, iar primele, la rîndul lor, printr -" 
nouă schimbare, devin ultimile ref. SEXTUS, P.H. II L ,  
'?301 

-
� J •  

89. PLUTARCH., De supers#tione 3, p .  166 C. 
Heraclit spune că, "pentru oamenii treji, există o singu:·ii 

)mne, comună tuturor" ; dar că în somn fiecare se înclreaptil 
:>pre propria lui lume. 

90. PLUTARCH. ,  De E apud Delphos 8, p. 388 E. 
Toate se preschimbă în egală măsură cu focul şi io�nl 

cn toate -- asa cum mărfurile se schimbă pe aur si aurul 
pe m ărfuri. ' 

' 

91 .  PLUTARCH., De E apud Delphos 18, p .  392 B. 
�n ne putem scufunda de două ori în acelaşi rîu, dupl 

Heraclit [cf. PLATON, Cratylos 402 A ;  ARISTOTEL, J;fctaph. 
III, 5, 1010 a, 12, c. 65, 4]  şi nici atinge de donă ori sutJ
stanţa pieritoare într-o stare identică (cu sine însăşi ) ; 
d, prin avîntul şi prin iuţeala transformării, ea se disper
sează şi iarăşi se comprimă (mai precis zis, nici din nou,  
nici mai tîrziu, ci concomitent se strînge şi se relaxează) , 
�e apropie şi se îndepărtează. 

92. PLuTARCH., De Pythiae oraculis 6, p. 397 A. 
�u vezi cît farmec au poemele safice, care încîntă �t 

transportă pe ascultători ? După Heraclit, " Sibyla, priu 
gura ei delirantă, profeţeşte lucruri care nu provoad. 
rîsul, neînfrumnseţatc de podoabe ori de miresme, iar pr:n 
Yocea ei, aţîţată de zeu, străbate o mie de ani" . 

93. PLUTARCH., De Pythiae oraculis 21 ,  p. 404 D. 
Stăpînul, al cărui oracol se află la  Delfi, nici nu vorbeşte, 

nici nu tăinuieşte nimic, ci se exprimă numai prin semne63• 

94. PLUTARCH., De exilio, 1 1 ,  p. 604 A. 
Soarele nu-şi va depăşi măsura ; altfel" Erinyile, aju

ioan•le dreptăţii, 1-ar descoperi . 
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95. l'L"CTARCH., Symposion. III, p. 1644 F. 

H mai bine să-ţi ascunzi slăbiciunea minţii. Dar e greu 
1:<! t� controlezi) cînd nu te supraveghezi sau bei un pahar 
dv vin. STOBAIOS, Florilegium I, 175. Este preferabil 
:-:.8.-P u::;cnnzi nepriceperea, decît să o dezvălui în ochii 
t nturor. 

96. l'I,UTARCH. ,  Symposion. IV, 4, 3, p. 669 A. 
c'n davn·1c J.r tre:bui aruncate !JJai repede decit gunoiul . 

�17. PI,lJ TARCII . ,  A n  scni resjJUbl-ica gercnda sit 7, p .  
7�7 c. 

t'îin ii latră la ce-i pe care uu-1 cunosc. 

�8. PLUTARCH., lJc ,faâe in orbe lunae 28, p. 943 E. 
Snfl ctele în Hades · simt mirosurile. 

9!-l. l' ! ,GTARCH., Aquae et ignis cr:mj)(tralio /, :J . 957 A 
id.  lJc fort. 3, p. �)8 CJ .  

Dacă n-ar exista Soarele ar fi noapte, cn to2.E'1 existenţa 
, •.· lor1alţi aştrii. 

1 00. PLUTARCH., Quaeslio1tcs Platon:i:;ac 8, ..J., l'· 1 007 D. 
Soarele, stăpîn şi supraveghetor ;tl perioad,.::or ciclice 

ak timpului, delimitează, diriguieŞk';\ pune in c:videnţă 
.�i indică schimbările lor, precum şi anotimpurile " care aduc 
�.nate". 

1 0 1 .  l'I.UTARCH. ,  A dversus Colotn;, �O. 1 1 18 C. 
y, l - ::u u  căutat pe mine însumi. 

1 0 1  a. POLYB IOS XII, 27. 

Ochii sînt martori mai siguri deci:: urechile. 

102. l'ORPHYRIOS, Quaestiones Homcricae, la Iliada IV, 4. 
Pentru divinitate, toate sînt frumoase, bune şi drepte ; 

oamenii însă consideră că unele sînt drepte, altele: nedrepte. 

1 03. PORPHYRIOS, Quaestiones Homcricae, la Iliada XIV, 
200. 

'l'ot unul65 este începutul şi sfîrşitul unei circnm ferinţe. 
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1 04. PROCLOS, In Alcibiadem I, 525, 2 1 .  
Care e de fapt raţiunea şi mintea lor :- Dan ascu!ta n ·  

aczilor66 populari, iar c a  dascăl îşi iau mulţimea, făr{l s�t 
stic că cei multi sînt răi si puţini sînt oamenii buni . ' ' ' 

105. Scholia Homcrica, A T la Iliada XVIII, 25 1 .  
"Era tovarăşul67 lui Hectar, căci se uăscu;;eră în aceea:;i 

noapte". După acest vers şi după acel pasaj în care afirm[t : 
"nici unul dintre oameni, spun eu, nu a scăpat de soarta 
C('-i este hărăzită68, Heraclit îl numeşte� pe Homo· t l l l  

astrolog. Şi în cele ce spune : "afirm c[t nici  n n  m n ri t oL 
n-a scăpat de soarta ce-l aşteaptă" . 

106. PLUTARCH. ,  Camillus 19. 
Heraclit îi reproşa lui Hesiod pentru c a r e  al l l l ! l li t <: zik 

sînt bune69 iar altele rele70, "faptul de a iguora ci'. ual tH<� 
oricărei zile este una si aceeasi" . SENECA, Epis!ol, .- - } 2, 7. 
Fiecare zi este la fel c� toate �elelalte.  

107: SEXTUS EMPIRICUS VII, 126. 

Ochii şi urechile sînt răi martori pentru oamenii ,-;lr�.· a \ 1  

suflete barbare71• 

108. STOBAIOS, Florilegium I, 17-!. 

Dintre toţi cîţi le-am ascultat cuvîntul , nici unul  u u  a 

ajuns să înţeleagă că înţelepciunea este cc\·a se parat de 
toate. 

109. (În ultimele ediţii Diels-Kra uz acest fra�:n c ·n t  a 

fost ata şat la fr. 95) . 

�·\ 1 10 - l l l . STOBAIOS, Florilcgium I, 176-- 177 . 
._Pentru oameni nu e cel mai bun lucru s{t li se împlinească 
toate dorinţele. Boala face ca sănătatea să fie dulce şi 
plăcută, foamea (face aşij derea) săturarca, iar osteneala 
odihna. 

;, 1 12. STOBAIOS, Florilegium I, 178. 

O jtidecată sănătoasă este cea mai mare virtute iar înţelep
ciune înseamnă ca în vorbă şi în faptă să te confonnezi 
adevărulnF2, dînd ascultare naturii lucrurilor. 
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1 13. STOBAIOS, Florilegium 1, 179. 
O ��at� s.ănăto�s.ă73 este c_omună tuturor . 

. 1 14 i STOBAIOS, Florilegium I, 179. 
� care doresc să vorbească în mod raţional tn:buie să 

..., , .  �prijiuc pe ceea ce este comun7·1 tuturor [lucrurilor ], 
:t'?•l cum se sprijină cetatea pe lege , ba chiar în chip şi mai 
1 • · J J  :('inic ; într-adevăr, toate legile omeneşti se nutresc din 
; m i m  leg� divină., căci aceasta are atîta putere cît vrea să 
: 1 i h;l., aj unge pentru toţi, fără să se epuizeze vreodată7�, 

l i S} STOBAIOS, Flort"legium I, 180 A. 
f . ogos-ul propriu al sufletului ; el se sporeşte pe sine însuşi. 

1 16. STOBAIOS, Florilegium V, 6. 
1.:iecare om este în stare să se cunoască pe si ne însuşi 

�� si"'t aibă o d reaptă judecată. 

1 17. STOBAIOS, Florilegium V, 7.  
Un bărbat, cînd se îmbată, este condus de un copil ne

virstnic ; el se datină şi nu observă încotro merge, deoarece 
,, i : fletul îi este umed [cf. B 7 1 ? ]. 

l 18. STOBAIOS, Florilegium V, 8. 
Suf1etn1 uscat76 este cel mai înţelept şi cel mai bun. 
\ 19 . STOBAIOS, Florilegium IV, 40, 23. 
Heraclit spune : caracterul este dc�nonul omului77 • 

. , · · r• . .  , .  

1 20. STRABON, Geografia I, 6, 3. 
\lai bine Heraclit şi, de asemenea, mai aproape de stilul 

homeric, cînd numeşte [constelaţiaj în loc ele "Arctică", 
, . T ;rsa". " Graniţa dintre dimineaţă şi scară este Ursa şi, în 
iaţa Ursei, piatra de hotar a sclipitorului Zeus" ; căci con

stdaţia "Arctică", de fapt, este piatra despărţitoare între:. 
a pus şi răsărit, nu , .Ursa". 

1 2 1 .  �TRABON, Geografia XIV, 25, p. 642 ; DIOG. 

LAitRT. IX, 2. Bine ar face efesienii dacă s-ar spînzura 
cu toţii şi ar încredinţa cetatea în mîinile celor nevîrstnici, 
•:i ,  care 1-au izgonit pe Hermodoros, cd mai vrednic din 
mijlocul lor, spunînd : "printre noi să nu fie unul cel mai 
v rednic, iar dacă este, să plece unde o şti şi să se adune 
cu alţii". 
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122. LEXICONn:. SVDA, cuvîntul &.·;z���c:-:�·J şi X[L';)L"�ot-r��v: 
"Apropier,; " 78• 

123. THK!.11ISTIOS, Oruticmes 5, 69. 
După }L�raclit, natnrii [lucrurilor ] îi } l h<.:<: sfl r :t , n';n�� 

ascunsă. 
124. TEO FR.-\ST, J!letaph. 1 5, 7 A, 10 rsul�.:L 
Ar putea JJărea iraţională şi aceJstă ido:.'(:, amnwo C<-L wtr ''?-!, 

cerul si toate părtile considerate lao1alh'l. se afl U. ::-îndni1·:: 
_?up�t '

ordine şi f�gos, după f
.
ormc . . l�oknţ·c yi � cicL 1 r! ,  

1n vreme c e  la lnc,:vnt nu ex1sta mm1c asemanator, <.: ! ,  
aşa cum s e  exprim ă  Heraclit, , . cea mni frumoc:s:-1 h! : n - · 71' 
este ca o grămadă80 aruncată la întimph:r,:".  

125. Tr-;ontAST, De vertigi11ibzts 8. 
Pînă şi ciceonul81 se descompune dadt 1ta c agibi:. 
125 a. TZE'fZES82, la ARISTOPA:\ , Pf.uto� . 88 !-.\.mLT u->i <l -

nus Parisinus ] .  Pe Plutos iJ face orb, fărr legăt;!rd. cn \'i;
tntea, ţinînd de răutatea complice. De aici şi Heracl it d i n  
Efes, prelucrîndu-i p e  efesieni, nu ntgiudn-se de ('i ,  k ;c1:A : 
"De nu Y-G.r părăsi nicicînd bogăţia, dc·:;ieui , ca :,;, :-:.c: 
dovedească cît de răi sînteţi". 

126. 'fZE'fZES, SchoZ.ia ad exrgesiu Il, p. 12() H<:onn.  
Ce este rece s e  încălzeşte, ce este cald s e  r�lC(;jt:.:, c;.:: �::�t<: 

umed se usucă, ce este uscat S(.· umc-zeşt(:. 

Texte incerte, falsi' sau falsificate 

126 a. ANATOLIOS, De decade 36 Heibcrg. 
Potrivit logos-ului anotimpurilor, cîtim�a de şapte est�.: 

socotită după fazele lunii, este delimitată după poziţia 
Urselor, ambele constelaţii [fi ind} semn': ale amintiri i  
nemnritoare. 

126 b. ANONYliOS, la PLATON, Theait. 71,  12, ]a 152 .E. 
Epicharmos . . . cercetează acest domeniu urmînd spu

sele lui Heraclit : "mereu una creşte într-un fel, alta în alt 
fel, fiecare dnpă cum simte nevoia. Dat fiind că nimeni 
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nu se opreşte în <:voluţie şi îşi schimbă mereu înfăţişarc:;c, 
şi substanţa devin� mereu alta, într-o curgere fără de sfîrşit" .  

1 27. ARISTOCRITOS, Tlzeosophia 69 [dnpă B 5 ] .  
Acelaşi (Heraclit) spunea egiptenilor : "dacă există zei . 

pentru ce-i plîngeţi? Iar de-i pHngeţi , atunci nu-i mai socn
tiţi zei". 

128. ARISTOCRITOS, T/teosophia 74. 
Heraclit, văzîndu-i pe gr eci cum împărţeau prinoas:: 

demonilor, a spus : "înalţă rugi statuilor de daimoni care nu 
aud , ca şi cînd ar putea auzi, care nu dan nimic (ca şi 
dud ar putea da), (care 11u cer nimic, ca şi cînd) ar 
putea cere" . 

129. DIOG. LAERT, VIII, 6.  
Pythagoras, fiul lui Mnesarchos, cc·l mai asidun cc:l·cl:

ti:tor dintre toţi oamenii, după ce şi-a însuşit cu chibzuială 
ac<:ste scrieri, şi-a întocmit propria lui doctrină ; grăm�1d::1 
de cunoştinţe : înşelătorie meşteşugită. 

1�50. Gnomologia .V! onacalis Latina I ,  19  . 
. ,Nu e bine să fii atît de glumeţ, incît sa dQvii ridico� ' · , 

:. zis Heraclit. 
131 .  Gnomologia Parisina (Sternbach) , 209. 
Heraclit a spus că înfumurarea este o piedicrt 1wuL·t.i 

;nersul înainte. 

132. Gnomologium V aticanum (Sternbach), 312.  
Onorurile înrobesc pe zei şi pe oameni. 
133. Guomologium Vaticamtm (Sternbach), 313. 
Oamenii răi sînt adversarii iubitorilor de adevăr. 

134. G�tomologium V aticanum i (Sternbach), 314. 
Educaţia este, pentru cei care au priiDit-o, ca un al 

doilea soare. 

135. Gnomologium Vaticanum (Sternbach) , 315. 
(Heraclit) spunea că cel mai seurt drnm spre renum<� 

este acela al bunătăţii. 
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136. Scltol. E PI CTETI, Bodl., p. LXXI (Schenkl) . 
Sufletele celor căzuţi pe cîmpul de luptă sînt mai pur,: 

decît ale celor doborîţi de boală. 

137. STOBAIOS, Eclogac I, 5, 15, p. 78, 1 1 . 
(Heraclit) seri.:: : negreşit, există hotărîri ale soa�tei . . .  
138. [O] Cod. Parisinus, 1630, XIV, f. 191 : Despre 

viaţa filosofului Ht•raclit : = Anthologia Palatina IX, 359. 
:-- fO"BAIOS IV, 34, 57 "= Posidippus, Ep. 21,  p. 79 Schott 

139. [O] Catal. C odd. Astrol. Graec. IV, 32, VII ,  106 :  
Lucrarea filosofului Heraclit Despre originea stelelor. " D c'Oa 
:-cc(; unii spun că la origini se află stelele . . . pînă c:uJ 
· • ·ea cd ct: le-a făurit" . 

140. PHil�ON lJl::\' AI.I<:XAN DRIA, Quis rer-u1n divinarMn 
heres sit 43 (2 14) : Ducă unul, dedublat în contrarii, x�sh· 
t�iiat, contrariile dn·in cognoscibile . 

1 4 1 .  PHILO DE�I. ,  ])r. pictate 1, 14, 25-30, Diels, Dox. 
Gr., p. 548. În cea cle-�i. treia fază (a constituirii lumi.i ) 
rinduiala (Universului), alcătuită laolaltă în mod înţelept 
c.u zeii, prt'cnm şi Lupta �i Ze:us sînt u nul şi acelaşi lucru , 
după c u m  o.pum� He:raclit. 



1 Este vorba de celebrul templu al zeiţei Artemis din Efes îu care zeiţa 

:·�te înfăţişată ca o divinitate a fecundităţii vegetale. Temp1ul a fost socotit 

,11" către cei vechi printre cele şapte minuni ale lumii. 

� Sub nn morman de bălegar. 

3 Hermippos, peripatetician din sec. II !:.e.n. Originar din Smyma a 
.-,·tivat la Alexandria. Principala lui operă se numeşte Biot ( Biogt'ajii) . 

' I�iograf din sec. III î.e.n. Opera lui se intitulează Ilepl ev86�wv civ8p,;;., 
� l'cspre bilf'baţii · iluştri) .  

• Sotion din Alexandria, autor a l  unei lucrări intitulate f>Let8ox."'t ,;;,., 
-;.t }. ocr6!P(()V (Succesiunile filosofilor),  a trăit în sec. II î.e.n. 

6 Hippobotos, istoric al filosofiei greceşti, citat numai de Diogcnes Laer
ti<•S. Aparţine, probabil, epocii eleniste. 

7 Timon din Phlius, discipol al lui Pyrrhon, prin fondul principal al 

gindirii sale filosofice. Născut la 320 î.e.n., a activat la Atena in sec. III 
î.e.n. Timon a fost un propagator de seamă al scepticismului. 

8 Antisthenes din Rhodos, om politic şi istoric anterior lui Polybios 

cnrc il citează (XVI, 1 4, 1 5} .  Autor al nnor însemnrtri istorict' despre 

Rhodos, folosite de Polybios şi al unei opere intitulată ci>� i.oa6c;>">'• 

/) L(JU� 0;(01!. 

• Şi in consecinţă luminează şi incălzeşte mai puţin ca soarele. 

1 "  Seleucos din Alexandria, gramatic din sec. I e.n. care s-a preocupat 

îndeosebi de etimologii. Este citat de Diogenes şi în cartea III, 109. 
11 Gramatic grec necunoscut, citat de Diogenes printre comentatorii 

lui  Heraclit. Pentru acest Diodot s-a propus o identificare cu Diodot 

ciin Sidon, peripatetician citat şi de Strabon, Geografia XVI, 757. 
12 Textul este corupt. Traducerea acestor titluri este nesigură. 
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13 Demetrios diu )lagnc�i<l, polihistor din .sec. I î.e.n., autor al unor 

tratate despre omonimie. 
JC Hieronymus elin Rhodos, filosof peripatetician din sec. III i.e.n. 
1• Expresie curentrt in !huba greacă pentru a arăta o mare mulţime. 
'6 Volumenul. sulul de papirus ('l) (3!{3/.oc;). 

, ;  Ciutl'trcţ care se acompauiază. cu cithara. 

'" Dreptul ele a �e aşeza în primele rinduri la concursuri şi joc11ri . 
'" E vorba despre cele XII Table. lnforDtaţia este întemeiată.  
0 0 Traducere în limba germană din siriacă. 
" ET : Townieyanus B. �lanuscris păstrat la Londra. 
c! Stil lipsit J.e conjuncţii. 
"' Am adoptat lecţiunea <vr,ol = " afirmă", şi nu <;>ucret: ,.printr-nn pro·· 

""s natural". 
01 Am adoptat tot lecţiunca <;Hjcr[, socotită. posibilă de Diels. 

'" Epitet al bi p,,,;cidon, "cel ce cutremură pămîntul". 

'" c/.�-:or;-.:'2<,: scmnifiC:t vî11 turile ; cixuve-rov, ,.ceea ce curge din abundcu·· 
r<; '' ;  &; : prefix de intcn�itate. 

27 Cu "intreg al". 
�-• -�(3.:,v-rwv, "fiiud in stare să procreeze", ,,in floarea vîr�id". 
�9 ;�z"Ei = ngeueraţie., • 
•o In acest P'Jsaj, Platon îl aft! în vedere pe Heraclit. 
u Cuvintele care exprimă mişcarea. 
"" Textul arc in \"l!tterc cuucepţia lui Heraclit. 

,. Prin simţuri. 

:u 6U\lct!J.�·-; =:- ..,puterea· ' .  
·'" Durata sarcinii. 
"6 O bă utură alcoolică care se servea în timpul misteriilor de la Eleusis, 

f 5 c utl\. din viu, f,liuil. ele orz şi brinză. 
�7 Apollon. 

�• " încearcă. să p!·iceapă". Joc de cuvinte intre <Xr.:er.po� = . ,ueprice

put" şi l":'Etpciw =' "a încerca", .. a-şi încerca puterile". 

'9 Stcxtptwv = "descompunind" ; un sens secundar, .,definind", "explicind 
cn precizie", la Hemdot VII, 16. 

40 q:.ucrt:;. 
41 îu t�xtul lui Sextus există o explicaţie printr-un termen sinonim 

(>wtv6;) a cnvîntnlui i; •>v6; "comun". Traducerea a omis acec.stă ex-
plicaţie. 

4' Joc de cuvinte bazat pe structura fonologică a cuvintelor , .mînjit", 

"piugărit" (fi.LOILVO!LE'JO�) ŞÎ "nebun" ((LO!LVO(LE:VO�). 
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u Biciul .,divinităţii", după interpretarea lui H. Diels ; biciul .,nece;;i
tăţii" după interpretarea lui G. F. Aleksandrov şi colaboratori, Hcmopu:J 
(/)UJI(;coljluu, voL I, 1940, TioJJHTH3JJ.3T, p. 54. 

'" ...,Evaporare". 
1111 Td<. A:l]vetlet - Leneenele - erau sărb�ttorilc de toamnii în cinste·�• 

lui Dionysos A'l)v�Xto<;, zeul teascurilor. 
u .. Să se ascundă de . . .  ". 
41 în sensul de .,ascuns simţurilor" şi ca atare greu de aflat. John Bur

net traduce aproximativ tn acela.�i sens : ,.acest lucru fiind peniLil şi greu 
de găsit" (L'aurore de la philosophie grecque, traJ. A. Reymond, Pa:n ·� .  
l>aris. 1919, p. 149). 

•• .\ur. 
•• ..  Nedreptăţile", după cum se presupune îndeobşte. 
• •  i:-:-.Ecr&etl are atît sensul de "a apuca", ,.a atinge" cit şi pe cel dl! 

. ,a-şi aprinde". 

"' ,.uuitară, unică", adică aceeaşi ca structură şi ca substanţă (matc· 
rial{t) pentru toate fenomenele", traduce Ath. Joja în Studii de logică, 
p. 1 88. 

62 Presupune pe bună dreptate \V. Kranz, spre deosebire de H. Dieb 
care propusese ,,focul". 

�· ;.c�>lhpv:!w = "a cîrmui", ,.a pilota". Cuvîntul înseamnă, la propriu., 
;1 pilota o navă. 

64 Epilepsie. 

•e Acest pasaj se încheie prin cuvintele : -.a:u-.0< icY!"l.�&;l<-vo' 7:, cly01 ;� .;: 
... a:t -::0:; v6cro�><; . Traducerea ar suna, în acest caz : ,.ci săvîrşesc coll\:t 
mitent şi binele şi boala", adică vindecarea o 2.duc p1·in dureri fhice. 
·w. Kranz consideră cuvintele citate drept o parafrază nepotrivită a lui 
Hippo1ytos la textul heraclitic. în traducer�a pe care o propune, urmată 
şi de noi, Kranz ia în considerare lecţiunca lui \Vilamowitz-:Yfoelienclorfi : 
·,-.;. r,ut oct 'Joucrol = "aceeaşi operft ca şi boala". 

'" 0 :v.o;(/.L�X<;, "axul in spirală". 
07 oc:xxlt:�•. verb derivat de la otcd; = "cînu:. ". 
68 �Xl'I'IO'J •ii<; 8Lolw�crecu�. Rădăcina cuvîntului 8ooiz ·r,O'(; esi<.: oiz-, "casă ' ' ,  

.,gospodărie". 

•• În opoziţie cu X?1Jcr[LOcrUV1J, "lipsă", am tradus z69o� prin "priso::;" 
deoarece cuvîntul are şi acest inţeles. Este sensul exact al cudntult:l 
în acest context. Tot înţelesul de "prisos", de ,.cxct•s" are cuvînwl 
şi in elegia veche. Vezi de pildfL, Solon, fr. 5 D, v. 9 :  "prisosul", zoF'>; 
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dă naştere la depăşirea conduitei cuvenite (uop�<;), atunci cînd multă bogi't
ţ ic revine oamenilor care n-au destulă minte. Kopoc;, ,.e::s:cesul", fiu al  
lui 'Y6p<c, personificat, s e  spune într-un oracol citat de Herodot \'lll . 
Ti, --- ya fi stins prin puterea dreptăţii (�(x"l)) . Iată şi o e::s:plicaţie a lui 
P!utarch.,  De E apud Delphos 9 (389) : "Timpul perioadelor iu s�himiJ:iri�" 

c are �" petrec nu este egal. ci timpul acelei perioade ce se numeşte exces 

: o-.<J�o;;) este mai mare, iur al celeilalte, numită lipsă b�P"IJG(L',cuv"l)), ru u  
J1!ic" .  Cind xopo� este opus cuvîntului Ât(L6c;, "foame", traducerea a reţ iuut 
"'''liSUl de "săturare", ,.saţietate" . 

• ., Practicile săvîrşite la misteriile legate de cultul phallos-ului. 

n Adică universal. 
�" "Focul" (e::s:plicaţia·· Diels-Kranz). Eventual " Sufletul". 
Ha "Ci doar sugerează", după traducerea A. Frenkim::, Hiracltl.' 

;i Ephi-se, 1933, p. 21 .  
• •  t'lpot�ouE�II = ,.a arbitra" . 

" "Comun" (� uvov) . 
Cîntăreţilor populari. 

" Polydamas. 
•·• Iliada VI, 488. 
•• Favorabile. 

' "  Defavorabile. 

" Cuvintul �&t:f::>ocFo� la origine avea doar înţeksul propriu !k "străin'' .  

Apoi a d;ptttat şi �ensul figurat de om inferior. 

70 Traducerea a UI'Illat lt:cţinnea HyetV xoc! �OtEtV cn ·r,-&Eot. 

73 -:r} <;>�ovz'iv = , .judec::tta", "gindirea" ; se subînţelege "dreaptă", căci 

dl'spre o astfel de juut•mu:-. fusese vorha in fr. 1 12 şi în altele. 

74 Joc de cuvinte între ;c,., vei<:> "= ,.în mod raţional" şi !;uv (i> = "comun " .  
' 6  ,.Fără să s e  epnizeze vreodată ", traduce J.  Bumet, L'aurore de' 

la philosophie grecque, ed. cit., p. 156. 
78 I,ecţiunea preferată :  c.&lj. Cf. Plutarch., Romulus 28. 

77 �IXL(L(o)V, în sens de "diriguitor" al spiritului uman ( spiritus r�ctCJr) .  
" Cuvînt folosit de Heraclit. 

70 Un sens mai vt•chi al ter:uenului z<.rrtJ.o� este cel de "oruine a ln!'ll.Ll i 
lar". 

e o  "De lucruri vechi", "inutile". 
n Vezi nota :i6. 
82 Ioannes Tzetzcs, graruatk şi poet bizantin din sec. XII e.n. Reuu .. 

mit pentru Comentariile pc care le-a scris la lliada. 
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ANTISTHENES HERACLITICUL 

NO'f Ă INTRODUCTIV A 

Personajul nu ne e cunoscut. După părcre;1 lui A. I;renkian, (Diog. 

Laert., Despre vieţile ri doctr. filos. ,  n. 62, p. C338j ar putea fi unul �i 

"'-cela.şi cu Antisthenes din Efes. 

1 DIO G .  LAER1'. VI, 19. Afară de cel socratic , au m�1i 
inst alţi trei Antisthenes : heraclitictt1 ,  un altul, din 
EL' "· al treilea, din Rhodos, istoricnl [FHG II, 174 -;i 
u:-m . l .  

2 .  Alţ-i heraclitici : rSEUDO-ARISTOTI\L, Probtem. 23, 30, 
'\:34 b 32. Unii dintre adepţii lni Heraclit susţin că din 
o i pa potabilă care s-a uscat şi  s-a intărit au apărut pietrei;:: 
�i pămîntul, din apa mării s-a înălţat, sub formă de exhal: ! 
tie .  soarele. 

�?. PLATON, Theait. 179 D. Susţinătorii doctrinei lui Ht.:E
dit proclamă sus şi tare, cu deosebită insistenţă această 
doctrină [sciUcet : senzaţia şi ştiinţa sînt unul şi acela]i 
l ucr u ] .  
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CRATYLOS 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

F ilo�ofnl trece urc·pt un discipol al  lui. Heraclit, dar şe•.lerea sa k 
.l..to:.:na 1-a îndl"eptat spre-cercurile sofistice. Afară de faptul că a tr':!it la 
siirşitul sec. al \·-lea -�i începutul celui de-al IV-lea î.e.n., la Atena. nn 

�" cunosc muăm.nte bio1">rafice. Platon, în dialogul intitulat Cratyl•-s ,  un 
!ace nici ce::t mai mică referire la viaţa şi activitatea aceluia ce a fost 
anul din maeştrii săi. Admiţînd teza lui Heraclit că totul este în mişcare 

neîntreruptă şi mergînd :·mai departe incă, Cratylos ajunsese srL susţînă 
că. nimic nu se poate afirma despre nimic. S-a ocupat şi cu proble1nc de 
,,rigine a limbajului, 1·eluat.:: şi discutate de Platon în dialogul inspirat 
din asemenea discnţii, enn:utc in cercurile sofistice ale timpului. 



C RATYI,OS 

! .  i ' L\'JU�, Cnlf.'.·lcs 429 D .  Socratc - Să iie oare 
t : : :  i ! v iuuă  dirmat:i<:l că absolut nimic nu există ? pentru 
1. i i J <: . / {,' u a r� vreun sens cele ce se spun în această privinţă ? 
C raty: .. ;.-.. -- Dar cum s-ar putea, o Socrate, ca cineva 
:'. 1 ! t1 u Î � lcl  asa ceva să sustină că existe:utul nu există ?  Sau 
n'u cmHY<{ v.cmai acea�ta înseamnă să spui minciuni, a 
!-, ! ! c:tiue că existentul nu există ? Socraie --- Problema este 
l 'l c·;. :mbtil:t, priet(.�iH:: , �i în el: mă priveşte şi pentru YÎrsta 
u;, : t .  Totu�i . spune-mi te rog doar atît : faptul de a vorbi, 
nu ai impresia că este o minciună\ o simplft modalitate 
r:k a-ţi da părerea ? Cratylos : - Nu am ac\:astă impresie . 
. '-:ocratc -- Nici atunci cînd vorbeşti , nici cînd te adresezi 
t t: i Y a  t Să zicem, de pildă , că cineva, întîmpinîndu-te ca 
o:tspde, te-ar lua de mînă şi ar zice : " Bun venit, străine 
<1 1'l· n i a u .  Hermogenes, fiul l ui Smikrines !" acesta - dacă 
ar :.;pu u<� aceste cuvinte - sau cladi le-ar ela expresie� 
'< ' �� l L:-ar rosti, sau s-ar adresa astfel, nu către tine oare 
�= - a r  adrc:;a, ci către acel Hermogenes ? Sau către nimeni ? 
r ·r,dylus --· D il [>fL cîte cred, o Socrate, a cest om fără doar 
,_; i poah� îu acest fel a grăit. 440 D. Socrate, către Craty
ios : "eşti încă tînftr şi eşti în floarea vîrstei " .  

:! .  ,\ R ISTOTHL, Rhetor. III, 16, 14 17  b 1 .  Aşa cum a opi 
1 1 . tt Escltines, discipolul lui Socrate, despre Cratylos, şi 
; , �w me că flui�:ră tare şi dă din mîini. Lucruri credibile, 
pen tru că acest<:::J. devin semnale [a celor ] pe ca;·e ei le 
';'ti u şi a cdor pc care nu le ştiu2• 
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3. - Jictaph. I, 6, 987 a 29. D upă ac(:astii filosofi , · 
[prt:socratică] despn; care s-a vorbit, a apărut doctri n a  

lui Platou, care urmează multe din învăţăturile acc:;;ton 
�ak pythagoreilor j, avînd însă şi trăsături specifice·, apart • ·  
<k filosofia i talicilor. Platon , încă de tînăr, dcvcnis(: Hk i 
intii adeptul doctrinei lui Cratylos şi a lui Heraclit, a c ăn'i 
''sc·nţă era că toate cel:� perceptibile cnrg veşnic şi c7t n u  
( Xistă o ştiinţă a realităţii obiectuale. Aceste pri ncip i i  
l ._ -a postulat şi mai tirziu. DIOG. LAERT . III, 6. D C'  ai( ' i  
iuaintc , pe cît se spune, aj uns la vîrsta de 20 dt: a r; ' , 
fl'laton ] 1-a audiat pe Socrate . După plecarea acest n Î <l , 
;_a alăturat filosofilor Cratylos, care era heraclitic, şi l t t i  
Hennogenes, adept al lui Parmenides. 

4. - j'vJetaph. IV, 5, 1010 a 7. Apoi , luînd în cons i d .  · 
r arc întreag7t această natură care se mişcă, împotriva cL(H -
trine:i că nimic uu este adevărat din ceea ce se schimhi"t 
bazată pe principiul că absolut nicăieri ceoea ce se schi m i J il 
1111 poate exprima adevărul - pornind deci de la •H'casbt. 
ipoteză, a înflorit la maximum ophria celor ce decla r a u  sau 
prdindeau că sînt adepţii lui Heraclit, opini<· împărtiişit � 
şi de Cratylos. Acesta, pînă la urmă, credc:a că uimic 1 1 1 •. 
mai trebuie spus şi că era de aj uns daci'! mişca nu deg( ·t .  
î l  critica însă pe Heraclit, care spuse-.�: dl. n n <.:S1(' • .  : t •. 
putinţă să te scnfuu:â de donă ori în acee:aşi ap�i. J1ăn:rl : . t  
Jui era că nu-i cu putinţă să te scufanzi nici m�tcar o d:1 Lî . 

5. PLATOX, Cratylos 383 A. Craty1os spune : -- 0 S�l · 
crate, justeţea atribuirii unui nume fiecărui lt1cnt d 1 1 1  
realitatea obiectnală este de l a  natnră3 şi nn acesta est • ·  
ntl mele p e  care unii a u  înţeles să-1 atribuie convenţiona � � .  
emiţînd sunete parţiaie ale propriei lor voci. . 

Justeţea atribuirii unor nume de la natură s-a e\"idc·nţ! :: t 
ca fiind una " şi aceeaşi şi la greci şi hl vorbitori i  (k : ! !te 
l imbi . 



XOTE 

1 lu �.�..·u��ul c.1 prin Y<'rhhe exista po�j l.:i1lt!1te�1 �•;i 1111  (;�prin1i ... :!.il!
., ,·: rd (ddil><:l·at s'.ltc involm,tar, datorib\ _.conveni, iei" C:!l'c (abifidi n·ali-
1 q:!c) .  

� C.!"�l tylcs Î�.!.cen�:::L să <}en:on,:;trcze ci;. ,·orl>ircr. e.ste jnutilă Îll prc.:cc� ; d  
, ' \ \ lllllicării şi că ·n<:ţ.\nnii" pot tot atît ··;}e. hine i i  ·cxprin:atl· ·prin st·nm� 
t ' '  · n\ t:n �!u11a\c. 

:J .fu gr� -� ·)'1.: ! .  
� i ! '  �.�r. ·,;6!L<:L 'l eorh.!. ling\-i}'tică. prezentată de Platon in Craty,\, _-; 

J =: Î \'{ ··;V:' nnnuti ntuuclt.·� Pln!ţînd celehtH.c cc.:.tegorii 1norlologicc. 
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HEKATAIOS DIN MILET 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

Dintre precursorii istoriografiei greceşti, pe care tradiţia îi denumeşte 

logografi, figura cea mai marcantă rămîne Hekataios, descendent al unei 
ilustre familii din Milet. A trăit la sfîrşitul sec. al VI-lea şi începutul 
sec. al V-lea i.e.n., pe vremea marii confruntări dintre perşil şi greci, 

remarcîndu-se printr-o viziune politică realistă. 

A scris Genealogii (în 4 cărţi), lucrare cu caracter istoriografic, cum 

şi Căltltoria în jurul pămînt11lui (IIep!o8o� yij�). lucrarea sa cea mai de 

seamă, bine apreciată în antichitate, concepută în Jouă cărţi : Europa 

şi Asia (această carte includea şi ştiri despre Africa). Nu ne-au mai rămas 

din opera lui Hekataios decît fragmente. Căltltoria . . .  este o descriere 
a lumii locuite (ob,ou[J.f"1)), însoţită de o hartă geografică, a doua exis
tentă pe acea vreme în Grecia, după cea a lui Anaximandros. Rezultat 
al cercetărilor personale, întreprinse în numeroasele sale călătorii, incluzînd 
şi informaţii culese elin diverse surse, această lucrare reprezintă o îmbinare 
de observaţii şi de tradiţii legendare. 



HEKATAIOS DIN MILET 

Fr. 1 *  

332 .  DI��lE'fRIO�. })c docut1·one I ,  2 .  Este, desigur , pre
ferabil ca un singur membru să conţină o idee·, ilŞa cum 
procedează Hekataios la începutul istoriei sale : "Hekata
ios din ::\filet astfel povesteşte". Cf. idem. 12 Hekataios 
din :Milet istoriseşte cde ce urmează : "scriu acestea in măsura 
în care îmi par adevărate ; căci, după cum socotesc, po
vestirile grecilor sînt multe şi ridicole".  

Fr. 2 

349. A RRIANOS, E xpeditio Alcxandr-i II, 16. Hekataios lo
gograful este de părere că Geryonl, la care argeianul Herak
les plecase, din porunca lui Eurystheus2, să-i răpească boii 
şi să-i îndrepte spre .Mycene, nu are nici o legătură cu 
ţara ibcrilor3, iar Herakles nu s-a dus pe nici o insulă cu 
numele Erytheia4, aflată dincolo de Ocean5 ; el afirmii 
că Geryon a fost regele Ambraciei6 şi al Amphilochiei7 
si că acesta ar fi tinutul din care Herakles a luat boii ,  
ispravă deloc lipsită de merite. 

Fr. 3 

346. C.ENEA I,OGII I Unii gred au afirmat -in l ucr:irik 
lorl dt Herakles pe aici8 I-ar fi scos pe cîinele !ni Had:.·:->, ; 
totuşi, nici o calc subterană nu trece prin acea peşteră 

• Fragmentele sînt_-preluate din FIIG (:lliiller) . 
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FRAGMENTE 

şi nu este de crezut că ar putea exista o locuinţă subpămin
teană a zeilor, în care să se adune sufletele. Hekabios 
milesianul, însă, a găsit o explicaţie verosimilă , anume 
că sub Tainaron1 0  ar fi avut sălaş un şarpe îniricoş�.tor 
n umit cîinele lui Hades, pentru că cel care-1 ataca, mu�
dndu-1, trebuia, din cauza veninului , să moară pc lnc. 
[ Tot el spun e ]  că pe acest şarpe Herakles 1-a dus la Eurys

theus. 

Fr. 4 

380. DIOG. LAERT. I, 6. Hekataios spune că, (lup;t pă
rerea magilor11 , şi zeii se nasc. 

Fr. S 

373. SCHOLll LA PlN DAR, Olimpica III, 28. Plwrcniko:; 
afirmă că hyperborecnii12 se trag din neamul Titani lor, dar 
Hekataios altfel poYesteşte. 

Fr. 6 

::-;cHOLII LA APOLLONIOS DI"l\" RHODO:-> II, 675. lkkataios 
spune că poporul hyperborcean a existat pînă în timpurile 
sak ; el a scris o carte intitulată Despre h_ypcruurani. 

Fr. 7 

SCHOLl l LA ILlADA,  Ad Iliadnn III, (), p. 372. Pygl lH:i.i1 J .  
- - Există, aşadar, un popor de oameni mici de stat, pri
cepuţi la agricultură, care locuiesc în regiunea de s�l'> a 
pămîntului egiptean , în vecinătatea Oceanului ; se po\ cs
tcşte despre ei că s-ar război cu cocorii, care le dist rug 
semănăturile, provocînd foamete in ţinut. Hekataios Sl'�t n e  
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în�{t că pygmeii, repezindu-se înainte ca berbecii, îi resping 
pe cocori, iar aceştia, dispreţuindu-le statura, îi atacă. 

Fr. 8 

266. EUSTATHIUS, ibidem. Pygmeii. - Se povesteşte 
că îşi pun în faţă coarne, asemeni berbecilor, şi, cum spune 
Hekataios, fac zarvă cu obiecte zornăitoare, alungînd astfel 
cocorii duşmani, la nimereală, fără să le ia în seamă statura. 
Le merge vestea că sînt agricultori pricepuţi. Cît despre 
faptul că ar secera spicele de grîu cu securea, deşi evident 
ridicol şi neverosimil, se povesteşte totuşi . 

Fr. 9 

Hl\RO DOT IV, 36. Îmi vine să rîd văzînd pe mulţi cum 
de�criu , fări"J. nici o j u9-ecată , ocolul pămîntului ; aceştia 
desenează Oceanul curgînd în j urul pămîntului, care este 
circular ca un taler, şi fac Asia la fel cu Europa. 

Fr. 10 

278. D IO DORUS I,  37. Despre creşterea şi despre izvoarele 
:Nilul ui şi, în sfîrşit, despre vărsarea acestuia în mare, 
ca �i despre alte deosebiri faţă de celelalte fluvii, el fiind 
şi cel mai mare. de pe întreg pămîntul, unii scriitori n-au 
îndrăznit să spună absolut nimic, deşi obişnuiau să pero
reze în legătură cu orice torent ; alţii au căutat o dezlegare 
a problemei, dar s-au îndepărtat mult de adevăr. Astfel, 
Hellanicos14 şi Cadmos15, chiar şi Hekataios şi, Ia fel -ca ei, 
toţi cei din vechime, an înclinat spre explicaţii fabuloase. 
. . . De aceea, preoţii egipteni afirmă că Nilul izvorăşte 
din Ocean, care înconjoară pămîntul, fără ca spusele lor 
să aibă vreun temei . 
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Fr. 1 1  

295. HERODOT II,  1 5 .  Dacă am vrea, privitor la Egipt, 
:;;l urmăm părerile ionienilor16, care afirmă că numai Delta 
poate fi considerată Eg1pt . . . iar despre cdelalte prtrţi 
a le Egiptului spun că unele aparţin Isbiei, altele -
Arabiei, am demonstra, luînd drept bună aceastii păr· ·rc, 
d1 la început ţara egiptenilor nici n-a existat. 

Fr. 12 

296. HERODOT II, 16 .  Dacă informaţiile mele în legătnră 
, · t t  acestea sînt corecte, atunci părerea ionienilor despre 
hgipt este greşită ; şi chiar dacă am admite că părerea 
lor este corectă, aş arăta că grecii şi ionienii înşişil7 sînt 
1 1 i �te neştiutori , cînd afirmă că întreg pămîntul este alcătuit 
d i n  trei părţi : Europa, Asia şi Lybia, fără să pună la 
..;ocoteală - ca o a patra parte - Delta Egiptului, din 
t t toment ce aceasta nu se află nici în Asia, nici în Lybia ; după 
, de ce spun ei, nu Nilul este cel care desparte Asia de 
1 ,ybia, deoarece, în apropiere de vărsare, Delta îl: de::.idce 
i 1 1  braţe, astfel încît ea s-ar afla la mijloc, între Asi a şi 
J ,ybia. 

-

Fr. 13 

1 60. PLINIUS, Naturahs historia IV, 13, 27. Oceanu l de 
:--.J ord ; începînd de la rîul Paropamisus, aeolo unde scaldă 
Sciţia, Hekataios îl numeşte Amalchius18, nume care în 
l imba acelui popor înseamnă "îngheţat" . 
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NOTE 

1 r.eryon era, în mitologia greac!t ,  un monstru cu trei trupuri şi 
trd <'apete, posesor a nenumărate turme de boi. 

• Rege legendar al :\Iycenei, în slujba dtruia se afla Herakles. Potrivit 
p<.rm•cii oracolului, Eurystheu11, temîndu-se de erou şi dorind să-I piardă, 

îl ·':tpune Ia tot felul de încercări, una dintre ele fiind cea a răpirii 
boilor lui Geryon. 

3 !beria era numele dat de dltre greci Spaniei. 
' Insulă situată la hotarul vestic al lumii cunoscute de greci, Erytheia 

era ·:onsiderată, conform tradiţiei legendare, reşedinţa lui Geryon, afir
maţie pusă Ia îndoială de Hekataios, duprt cum reiese din acest frag

ment. 

" În original i) fLcy&:l.·� 6ă).'Xaa'Z (m:m.•a <'l'a m are). 

".' Oraşe în Acarnania. 

• _\dică, prin templnl aflat deasupra promuntorinlui Tainaron şi care 
an-a forma unei peşteri. 

• C erberul. 

1 ° Promontoriu in sudul Peloponesului. 

n Denumirea de !Li-ro� era dată de către greci preoţilor persani, care, 

în ::fara atribuţiilor specifice, se ocupau şi cn astrologia, interpretarea 
viselor şi practicau magia. 

1• Popor legendar, despre care grecii credeau că locuieşte în ţinuturile 

n<,nlice ale Asiei şi Europei, dincolo de limitele geografice cnnoscute 

pînea atunci. Amintiţi in numeroase mituri, erau strîns legaţi de cultul 
lui Apolion. HerO<lot descrie mormîntul de la Delphi al fecioarelor hyper

bt,re(·nc (1\", 35) ; Pîndar îi consideră un popor de fericiţi, trăind intr-o 

:lflf) 



NOTE LA 1-!EKAT Al OS DIN MILET 

veşnică sărbătoare, intr-o ţarii in care soarde nu apune niciodaU , v,·zi 
Pyth. X, 29 - 44). 

n Despre piticii din Africa ecuatorială există numeroase wenţiuni 
îu ll.teratura greacă ; se parc că tradiţia referitoare la ei datea1.ă dinaintea 
epocii homerice ; reprezentarea lor a constitu it un motiv frecvent in 
arta plasticri, mai al<.'s în perioada clenistică .  Deşi unii dintre erud4ii 
Renaşterii au văzut in pygmei o ficţiune poetic11, faptul că exploratorii 
moderni au descoperit numeroase triburi tle pitici îu regiunile semnalate 
de scriitorii Greciei antice pledează in fayoarea afirmaţiilor acestora. 
(Vezi şi Homer, Il. III, 3 -7) .  

u Logograf, contemporan cu Herodot (sec. V i.e.n.). Hellankos a 
scris peste 30 de lucrări, dintre care cea mai cunoscută, A llllida, a f, •St 
folosită şi de Tucidide. 

u Cadmos diu Milet, unul dintre primii logografi ionieni (sec. VI i .e .n. ) , 
a scris !ntemeieri ( v.•!cm�) ale cetăţilor ionice. 

u Referindu-se la ionieni, Herodot îl vizează, ca de obicei, pe Heka
taios, care afirmase cele de u1ai sus. 

11 Ca şi in fragmentul anterior, criticiudu-i pe ionieni, Herodot �c 
referă la Hekataios, a cărui teză referitoare la Egipt o găseşte absurdă. 

IQ A malchius Ocea1ms c�te (1cnumirea antică a unei piu'ti a :\lării 
llaltice. 



PSEUDO-HESIOD, KLEOSTRATOS, PHOKOS 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

Observarea fenomenelor cereşti constituie tn secolul VI i.e.n. o preocu
pare în care se conturează prefigurări ale viitoarei ştiinţe astr�nomice: 
Spiritul pur fizical care predomină la milesieni este insoţit de un 'ait�( 
care imbină inextricabil observaţia şi fantezia. Cele trei nume mai jos 
consemnate aparţin acestei din urmă categorii. Nu cunoaştem numele 
autentic al acestui .,Hesiod" din sec. VI t.e.n . •  evident altul decit bine
cunoscutul poet. Celelalte două nume nu impun asemenea rezerve. 

PSEUDO-HESIOD 

1. [ 177 Rzach] ATIIENAIOS XI, 491 C-D [din AskJepia
des din J\1yrleia ] .  Şi cd care a alcătuit A stronomia, atri
buită lui Hesiodt, susţin� că aceste Pd�iade sînt veşnice : 
-. 

Cele pe care muritorii le numesc Pde-iade 

5. Schol. la ARATOS, 172 (2-4, ibidem 254, Hesiod, în 
cartea sa Despre aştri). Căci Hesiod spune despre ele [des
pre Hyade ] :  

Nimjc, ca nişte Graţii. 
Phaisyle, Koronis2 şi frumos încununata Klee·ia 
Fermecătoarea Phaio şi Eudora, cu lungu-i peplos 
Toate la oamenii de pe pămînt Hyade se cheamă. 

6. ERATOSTHENES, Catast. 1 .  Despre Ursa Mare, Hesiod 
spune că aceasta, fiica lui Lykaon, locuia în Arcadia. Ea 
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a fost aleasă, împreună cu zeiţa Art�mis, să urmărească 
fiarele în munţi. Dar sedusă de Zeus, s-a ascuns de zeiţă. 
Regăsind-o mai tîrziu zeiţa, mîniată, a prefăcut-o 
într-un animal sălbatic şi astfel a dat naştere unui urs, 
care a devenit aşa-numita "Ursă"3• 

7. DIODOR IV, 85, 4 [Strîmtoarea din l\1essin a ]. linii 
autori povestesc că după cutremure puternice, limba pămîn
tului care lega insula de continent s-a prăbuşit şi s-a format 
trecătoarea, marea despărţind astfel continentul de insulă.  
Poetul Hesiod spune tocmai dimpotrivă, şi  anume că prin 
creşterea apelor mării, Orion a înălţat promontoriu! de 
lîngă Peloris4, unde a amenajat spaţiul sacru consacrat 
templului lui Poseidon, cinstit de băştinaşi în chip deosebit. 
După ce a săvîrşit acestea, a plecat în Eubeea unde s-a 
stabilit. Spre gloria lui este rînduit printre stdele cerului 
�i astfd a dobîndit o amintire nepieritoare. 

NOTE 
1 Nimic mai puţin sigur decît patcrnibtea acestor A sll·onomii �au 

Astrologii din antichitatea greadi îndepărtată. 
3 Acestei nimfe, iubită de Poseidonios, Hesiod i-a închinat un poem 

epic, ill!;erat în Catalogul femeilor. 

3 Arkas, "fiul Ursei". după legendă este fiul lui Zeus şi al nimfci 
Kallisto. Nimfa era fiica regelui arcadian Lykaon, preschimbată la rimlul 
ei în ursoaică de zeiţa Artemis, :faţă de care îşi încălcase jurămîntul 
de fidelitate. 

' Limbă de pămînt la capul Peloris, în nord-estul Sidliei. 

KLEOSTRATOS 

A) VL\ŢA ŞI scn nmn.E 

1. TEOFRAST, De sigm:s 4.  Aşa se face că, în unele locuri, 
s-au ivit şi astronomi de v aloare, ca de pildă l\1atriketas 
din Lepetymnos1, l:are a trăit în )fethymna, şi Kleostratos 
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oin Ida�. care a trăit în Tenedos, precum şi atenianul 
l'h :1r·inos'1 • originar de pe Lycabettos ; acesta cunoştea 
sol- tiţiik iar discipolul său, Meton, care îl audiase, a fixat 
an;:!  ce lipsea de la perioada astronomică de 20 de ani . 

3. AR ATOS V, 2, 5, p. 324, 10. 1-Iaass. Printre mulţi alţii 
care: au compus Phainomena (Despre fenomene) se numără 
şi Kleostratos şi Smynthes4 şi Alexandros Etolianul5 şi 
tnli;ţi alţii .  

B) ASTROLOGIA 

1 .  Schul. la EUR l l' I L>E, Rhesos 528. Parmeniskos6 spune 
că. :oc n umesc . ,primek semne" cele dintii părţi din [cou
ste'aţia_;  Scorpionului, deoarece aşa erau numite acestea 
df către cei vc·chi. Kleostratos din 'l'enedos, care a fost 
un vechi astrolog, a spus aşa : cînd se iveşte cea de-a treia 
zi peste cele optzeci (apare strălucitor Arktophylax)1 �i 
atunci pri mek stele ale constclaţid Scorpionului cad în 
mart:, odată cu r ăsăritul Aurorei . 

4. C E :\ SORlNUS 18, 5. În mod obişnuit se crede că 
aceashi perioadă de opt ani a fost instituită de către 
Eudoxo:; din Cnidos3, dar alţii susţin că ea ar fi fost 
creată pentru prim<1 oar{t de c ătre Kleostratos din Tenedos 
iar după acesta . . . Harpalus, �auteles, l\Ienestratns9 şi 
alţii. 

NOTE 

' Matriketas din Lepetymnos, localitate in partea nordică a insulei 

Lesbos, în apropiere de MethYmna. 
s Vezi nota introductivă. 

a Phaeinos din Lycabettos, în Attica. Astronom şi poet erudit. Xu 

se ştie exact cînd a trăit (sec. VI ?). 

• Smynthes, poet didactic, preocupat de studiul naturii. Nu se cunosc 
date biografice. 
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• Alexamlro� din Etolia, poet erudit şi gra111atic (sec. III i.e.n.j.  

l��<tt unul din fondatorii elegiei alexandrine, probabil discipol al lui 

l'hilt:tas •.liu C<,s. I se atribuie cîteva poeme epico-didactice, printre 

care Fenom�nel,• �i Pescantl. precum şi llouă culegeri de elegii intitulate 
.-1 /Jollon şi :1 f 11 :rl«. 

• Parmeni"ko;; sau Panuiskos, originar din )l<·tapont. Gramaiic şi 
i iio�of menţi< •nat în Catalogul pythagoreicilor intocmit <le Iamlllicltos, 

Vt!;l Pyt/!ll�· ·•·a,: 267. \'ezi p. 152. 
1 ,. Pa.mkul" Ursci, constelaţ ie formaU diu mai multe ,;ide cuprin

zil;<l şi pe :\:-kturos. Cuvintul, după părerea lui H. Diels, a fost intro
dus in acc't te:ll:t de un scholiast anterior lui Aratos, în scop didactic. 

• J:;udoxo-; din Cnidos (c. 408-355 î.e.n.), matematician, astronom, 

gt:ogTaf. Di.-,dpol al lui Archytas. 

� • Constr�:ctori şi observatori ai naturii din sec. V î.e.n. Harpalus a 

fost identiiic,1t cu constructorul podului de vase de peste Ill'llespont 

(4Rl -480 i .�.u. ) ; Nauteles este autorul unei lucrări intitulati't Octaaid". 

PHOKOS 

Astrologia N autică, a lui Phokos din Samo�. Cf. Tbalc-�. 
1 1 , A, 1 .- B, 1 .  



ALKMAION 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

Alkmaion, medic şi naturalist (physiologos) ocupă un loc aparte 

printre cugetătorii din ambianţa lui Pythagoras. Desigur, a yenit în 
contact cu vechiul pythagorism şi a preluat nucleul filosofiei sale din 
fondul de principii teoretice definite de Pythagoras şi primii săi cola

boratori. Pentru datare, vezi fr. 3 (sau fr. 23 Pythag.) . Oricum, de:r.

voltarea unor idei ale sale se potriveşte cu infloriren şcolii de medicină 

de la Crotona (vezi şi Dewokedes, cu referinţele din Herodot III, 129). 

Ne aflăm în ultimul deceniu al secolului VI şi apoi de-a lungul primelor 
decenii ale veacului V te.n., în epoca premergătoare hippocratismului, 
asupra căruia se va exercita influenţa şcolii de medicină din sudul 

Italiei. 

Autor, probabil, al unui tratat Despre natur4. 



ALKMAION 

A) VIAŢA ŞI DOCTRINA 

1 .  DIO G .  L.'\.ERT. VIII, 83. 
l .  Alkmaion din Crotona : a fost şi acesta un discipol 

al lui Pythagoras1. În scrieri se ocupă mai ales de proble
mele medicale, dar uneori vorbeşte şi despre natură, (cum 
ar fi atunci cînd spune ) : "

Două cîte două sînt cele mai 
multe lucruri omeneşti" [vezi A 3, p. 394 ] .  Se pare c-ar 
fi G.lcătuit cel dintîi un tratat despre natură [physikos logos]2, 
precum ne informează Favorinus în ale sale I starii felurite 
[FHG 581 ,  fr. 25 ] .  Susţine că luna şi în general (toate 
corpurile deasupra ei) an o natură veşnică. II. Era fiul 
lui Peirithoos3, cum ne spune singur, Ia începutul cărţii 
sale : "A 1 k m a i  o n . . .  " [vezi mai departe fr. B 1 ]  . . . 
mai afirmă că sufletul este nemuritor şi că se află în con
tinuă mişeare4, întocmai ca soarele. 

2. CLE:>I. ,  Stromat. I, 78 (II, 51 ,  1 St. ) .  
Aşadar Alkmaion, fiul lui P erithos5, din Crotona, a com

pus cel dintîi un tratat despre natură. 
GAI.EN. , De clem. sec. llipp. I, 9 (I, 487, K, 54, 18 Hdm.) .  

Cele mai multe opere ale autorilor din vechime poartă 
înscris titlul , .Despre natură" - cum sînt cele compuse 
de 1\felissos, Parmenides, Empedodes, Alkmaion, Gorgias, 
Prodicos6 şi toţi ceilalţi. 

ISIDORUS, Orig. I, 39 (I, XL Lindsay) 
1 .  Poeţii au dat numele de "fabule" de la verbul "f ă r i" 
[a vorbi ] unor izvodiri ale minţii lor, deoarece nu sînt 
acestea lucruri ce s-ar fi petrecut aidoma, ci doar închipuit� 
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cu vorba7• În aşa fd au fost de plăsmuite, incit <.iintr-·.Hl 
dialog al animalelor necuvîntătoare să recunoa�t em o anu
mită întruchipare [ imago ] a vieţii omeneşti . Ş1 după tra
diţie ar fi născocit cel dintîi aceste fabuk A 1 k i m o n 
[sic ! J crotoniatul8• iar acum se numesc "esopice · ' . fiindcă 

omul acela se arătase cel mai priceput fabulist hi frigir·ni. 
3. ARISTOTEL, M etaph. l (A) 5, 986 a 22 

f Vezi a doua parte din Pythagoras - Elcmoih ale d,Jc
lrin.fi anonimr, fr. 23, p. 25 ] .  

Alţii apoi, care fac parte din aceeaşi şcoali1 .  '-PUII c.:'t 
există zece principii, orînduite în serii după îmudirea I<>L : 
finitul şi infinitul , nepereche şi pereche, unul şi pluralitatea, 
dreapta şi stînga, masculin şi Îeminin, repaos şi mişcare, 
plan [drept] şi curb, lumină şi întuneric, bun �i r ău, p ătrat 
�i oblong [dreptunghiul lzeteromekes ]. Acest fel de a orîndui 
prir.cipiile 1-a conceput pare-se şi A 1 k m a i  o n din Crotoua, 
fie că-I împrumutase de la gînditorii aceia, fie că şi-au însu
şit ei concepţia lui9• Oricum, vremea lui Alkmaion se potri
veşte cu anii bătrîneţii lui Pythagoras10, iar doctrina şi-a 
formulat-o la fel ca şi discipolii maestrului. Î ntr-adevăr, 
el afirmă că majoritatea fenomenelor omeneşti ni se înfă
ţi:;;ează cîte două11, dar nu se referă la contrarii precis 
Jeterminate, cum sînt cele definite de pythagord, ci enu
meră opoziţii la întîmplare12, cum ar fi de pildă : Alb 
�egru, Dulce - Amar, Bu n - Rău, Mic - Mare. Ce-i drept, 
l'l aruncă de asemenea alte sugestii neprecizate despre 
·�elc:ialte contrarii ; în vreme ce pythagoreii au arătat în 
mod lămurit cîte şi de ce fel sînt aceste contrari i .  (986 b) 
Aşadar, putem lua din ambele doctrine ale acestora numai 
atîta : că opoziţii le sînt principh ale lucrurilor existente. 

[Cf. menţiunea unei scrieri :aristotelice (pierdute) , Ccnt1a teol'iit;; 
lui Alkmaion I, �la Diog. Lacrt. V, 25] . 

ISOCR. 15, 268. În lucrările (rămase de la ei) unul dintre 
înţelepţii din vechime a spus că mulţimea lucrurilor existen
te este nedeterminată, iar Empedocles a susţinut că sînt 
patru (elemente ) şi între acestea (lucrează în mod hotă
rîtor) .V cikos şi Phil-ia13 ; pentru Ion nu sînt mai mult 
Je trei principii14, pentru :\lkmeou15 numai dou ă .  
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SCHOL. JlASIL., cd. Pasquali, nr. 3 ("Gott. !\achr ." , 
1 910, 196] A 1 k m a i  o n - opoziţiile [Pseudodem. Rc
cogn . VII I ,  15 (D. 250) ] 

4. Af:'r. l J ,  16, 2.3 {D. 345) . 
Unîi dintre învăţaţii matematicieni spun că planetele se 
mişdt de la apus spre răsărit, urmînd o direcţie opusă 
<t raivctoriei) stelelor fixc16• Cu această concepţie este de 
acord şi Alkmaion . - II, 22, 4 (D. 352) Susţine Alkmaion 
l"ă soarele este plat. 29, 3 (D. 359) Alkmaion, Heraclit 
[cf. fr. 22 A 12] şi Antiphon susţin că eclipsele de lună se 
intîmplă din cauza încl inării astruluP7 şi de pe urma cavi
t :iţilor lunare. 

5. TEOFR . ,  ])(' sen.sU 25 {D. 506) . 
1�rintre cei care socot să s c n z a ţ i  a nu se produce prm 
<acţiunea unui element) de aceeaşi natură , Alkmaion 
defineşte mai intii diferenţa care îl separă pc om de alte 
\"Îeţuitoare. Omul, după cum spune el, se · deose!Je�te d<.: 
cdelalte fiinţe vii fiindcă numai d î Il ţ e 1 c g c, pe cîtă 
vreme vieţuitoarele celelalte s i m t , dar nu înţekg [ cf. ir. 
B 1 a],  întrucît (potrivit acestei doctrine) a cugeta �i a 
pacepe ctt simţurile18, sînt lucruri diferite �i nu înseamnă 
acelru;;i lucru, cu m se afirmă ]a EmpC'docks1!'. Apoi tratează 
problemele referitoare la fiecare senzaţie. Spune că noi 
auzim cu urechile fiindcă există în ele un vid20 ; tocmai 
acesta răsună {şi glasul este produs de O •  cavitatv) ; aerul 
anume propagă rezonanţa glasului. :\!irosim cu nasul odată 
cu respiraţia, suflul de aer fiind as pirat spre creier. Iar 
diferitele gusturi le distingem cu limba ; căci ea fiind mnedă 
şi moale topeşte alimentele prin căldura ei21, le primeş
te astfel şi apoi le distribuie în toate vărţilc dwarccc se 
îndoaie uşor22 şi este penneabil:i cu frăgczimc. (26) Vcck
rea străbate ochii, lumina trecînd printr-nu înveliş �amoral J 
de apă, situat de jur împrejurul (globu lui ocnlar )23• Este 
l impede că ochiul arc foc în alcătuirea sa ; are asta se cunoaşte 
de pe urma faptului că scînteiază <sub pleoape)24 odaHL 
ce a fost lovit .  Viziuuea se produce prin mijlocirea părţii 
strălucitoare �i transparente, cînd se reflectrt ima ginea ; 
�i cu cît este mai pur <acest cristalin )25, cu atît mai 
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clar (se formează imaginile). Toate simţurile se află intr-o 
corelaţie26 de un anumit fel cu creierul. Din această cauză 
se produce o vătămare a simţurilor, dacă se deplasează creie
rul şi astfel îşi schimbă poziţia27• Căci acolo ajung porii28, 
prin care se transmit senzaţiile. Cu privire la simţu l tactil, 
Alkmaion nu s-a rostit în nici un fel, nearătînd cum s� 
produce sau prin ce (organ). Aşadar numai pînă aici merg 
definiţiile pe care le-a dat. 

6. AET. IV, 16, 2 (D. 406) După (învăţătura lui) Alkma
ion, noi auzim datorită golului29 care se află înăuntrul 
urechd: căci acesta este rezonatorul, în urma pătrunderii 
unui suflu de aer, deoarece toate cavităţile răsună. 

7. ARIST., Hist. anim. A, 11, 492 a 13. 
Urechea, acea parte a capului cu care animalul aude nu 
are răsuflare30• Şi Alkmaion nu spune adevărul cînd sus
ţine că (dintre animale) caprele respiră prin urechi. 

8. AET. IV, 17, 1 (D. 407) Alkmaion spune că principiul 
călăuzitor31 al făpturii omeneşti se află în creier ; cu acesta 
noi ajungem să mirosim, deoarece trage mirosurile spre 
el odată cu inspiraţiile de aer. 

9. - . IV, 18, 1 (D. 407) Alkmaion zice că sucurile 
diferitelor senzaţii gustative le distingem datoriU umidi
tăţii şi a temperaturii călduţe32, care sînt specifice limbii 
şi în afară de asta se mai adaugă şi consist-:nţa ei moale. 

10. -. IV, 13, 12 (D. 404) După Alkmaion (vederea 
se produce) în urma proprietăţii elementului străveziu 
[ cristalinul ]33 de a primi lumina. 

CHALCID., In Tim. p. 279 Wrob. 
Trebuie aşadar demonstrată natura ochiului, domeniu de 
care s-au ocupat mulţi alţi cercetători, dar printre ei Alk
maion din Crotona - cunoscător iscusit al stiintelor na
turii34 - care a cutezat cel dintîi să întreprindă o

' 
discuţie, 

Callisthenes35, elev al lui Aristotel şi Herophilos36 au făcut 
multe descoperiri str-ălucite, au stabilit anume că există 
două canale inguste37, care pornesc din sediul creierului, 
unde este situată forţa supremă şi principiul sufletului38, 
pentru a străbate pînă la cavităţile ochilor, transportînd 
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pe aceas,tă cale conţinutul lor : un suflu natural39• Acestea 
deci, după ce au pornit amîndouă dintr-o singură obirşie 
şi din aceeaşi rădăcină, înaintează cîtva timp unite laolaltă 
în adîncimile din dreptul părţii frontale (a capului)40• 
Apoi, separîndu-s'= ca un drum despicat în două braţe, ajung 
la cele două locaşuri concave ale ochilor, de-a lungul cărora 
se delimitează în două direcţii oblice41 arcurile sprîncenelor 
Acolo, într-o protuberanţă care se rotunjeşte, primind o 
umoare naturală, la adăpostul unor ţesuturi42, ele formează 
două globuri naturale, apărate de cuvertura pleoapelor -
de aceea .tocmai se numesc "globuri" [oculare]. Desigur, 
faptul că cele două canale purtătoare de lumină43 pornesc 
d.intr-un . singur sediu este demonstrat în primul rînd 
pe calea disecţiei44• Dar acelaşi fenomen poate fi înţeles 
şi de pe urma faptului că se mişcă împreună ambii ochi 
şi nu poate să se mişte unul fără celălalt. Au mai observat 
ne asemenea că învelişul ochiului este alcătuit din patru 
membrane sau tunici de grosime diferită45• Iar dacă cineva 
ar voi să 'determine mai departe diferenţele dintre acestea 
şi proprietăţile fiecăreia şi-ar asuma o muncă mai grea 
decît expunerea noastră, care şi-a propus deocamdată să 
cuprindă materia observaţiilor făcute de înaintaşi. 

Cf. HIPPOCR., De loc. in hom. 2(VI, 2784 L), De carn. 
17 (VIII, 606 L.) : 

Multe sînt aceste membrane (stratificate) dinaintea 
organului vederii, transparente cum este şi acesta însuşi; 
căci anume prin această transparenţă reflectă46 lumina 
şi strălucirea obiectelor. Deci se vede prin mijlocirea unei 
asemenea suprafeţe reflectante. 

ARIST., De gen. anim. B 6, 744 a 8 
Din umezeala care învăluie creierul se alege deoparte 

secreţia cea mai pură47, (circulînd) prin pori 48, care se 
vădeşte că-şi duc traiectul de la ochi pînă la meniugele49 
ce înfăşoară creierul. 

12. ARIST., De anima A 2, 405 a 29. 
O doctrină similară cu cea formulată de aceştia [Thales, 
Diogenes, Heraclit ]în privinţa sufletului pare să fi avut şi 
Alkmaion, întrucît el spune că acesta este nemuritor 
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deoan•ce se aseamănă cu cele: Frtri't de moartC' : iar cu această 
nemurire se află inzestrat în urma faptului că se mişdt. 
Or şi cele divine se mişcă toate fără încetarc, mereu;;o: 
luna, soarele, stelele şi cerul întreg. 

CICERO, De nat. dcor. I, 1 1, 27. 
Alkmaion din Crotona, care se apucă să atribuie înswjirea 
divinităţii soarelui şi lunei şi apoi tuturor celorlalte stele, 

- nu numai sufletului -, nu şi-a dat seama că în felul 
acesta el atribuia nemurirea unor l ucruri muritoare. 

CLE::'IICNT., Protr. 5,� 66 (I, 50, 20 St.) 
Căci Alkmaion din Crotona considera că astrele sint n·t, 
fiind ele însufleţiti.:. 

AET. IV, 2, 2 (D. 386 - "Despre suflet"). 
Alkmaion considera sufletul o natură cu o mobilitate pro
pri--:, înzestrată cu principiul mişcării eterne'H; aşadar, din 
această pricină socoteşte că este nemuritor şi întru totul 
asemenea lucrurilor divine. 

13. -. V, 3, 3 (D. 417). 
(Pentru) Alkmaion (spermao2 este) o parte a cH:ierulni. 

CENSORINCS 5, 2 şi urm. 
Dar unii resping teoria [potrivit căreia sămînţa îşi trage 
secreţia din măduvă], aşa precum se întîmplă cu Anaxa
goras [fr. A 107], Democrit [fr . A 141j şi Alkmaion din 
Crotona: (3) ei combat aceste ipotcze53, arătînd că masculii 
dintr-o turmă după împerechere nu sînt istoviţi numai prin 
cheltuirea substanţei medulare, ci totodată pierd grăsime 
şi multă carne. Şi altă problemă este de asemenea contro
versată printre autori : dacă anume odrasla se naşte doar 
din sămînţa tatălui, aşa cum au scris Diogenes, Hippon 
şi stoicii51 sau şi din a mamei, cum Ii s-a părut lui Anaxa
goras şi Alkmaion, iar apoi lui Parmenides, Empedocles 
şi Epicur�•. Dar despre conformaţia fătului Alkmaion recu
noaşte că nu ştie nimic precis, considerînd că nimeni nu 
poate să distingă ce parte a copilului56 se formează mai 
întîi. 

· 

398 



A) VIAŢA ŞI DOCTRINA 

AET. V. 17, 3 (D. 427) Potrivit lui Alkmaion, capul, în 
care se află principiul călăuzi tor f hcRcmondwu1 se for mea
ză cel dintii în pintt:cul mamei. 

14. CE!\SORINl-:-; 6, 4. Alkmaion susţine că sexul fătu
Jui67 este determiuat de acela dintre părinţi a drui sămînţă 
<1 fost 1�1ai abundentă. 

15. ARIST., Hist. anim. VII (H), 1, 581 a 12. 
Masculul începe să poarte sămînţă cu mult după ce :_t 
împlinit 14 ani; atunci de asemenea mijeşte un păr al 
pubertăţii58, tot aşa cum plantele -- după spusa lui Alk
maion - mai înainte de a purta sămînţa prind să înflo
n�ască. 

SCHOL. PLAT., Alcib. I, p. 121 E. 
Odată ce se împlinesc de două ori şapte ani, atunci , precum 
afirmă Aristotel, Zenon şi Alkmaion pythagoreul, se mani
festă şi logos-ul dezvoltării59 depline [logos teleios ] .  

Comp. SOLON, fr. 19, 3 Diehl: 
1 ai cînd zeitatea va împlini un alt soroc de şapte ani 
Atunci se-arată semnele pubertăţii60 care prinde puteri. 

[Cf. şi Heraclit fr. A 18] 
16. ARIST., De gen. an. III (r), 2, 752 b 22 

Jar la animalele vivipare hrana pe care o numim "lapte'" 
se formează în altă parte a trupului: în mamele. La păsări, 
dimpotrivă, natura produce un asemenea mijloc de hrană61 
in ouă. Dar în opoziţie cu ceea ce susţine Alkmaion din 
Crotona, nu albuşul este "laptele", ci exact invers, gălbe
nuşul. Căci tocmai aceasta este hrana puilor. Iar unii cred 
că este albuşul, din cauza unei asemănări de culoare . 

17. AET. V, 16, 3 (D. 426) Potrivit lui Alkmaion embrio
nul îşi trage hrana prin tot corpul său62, căci de fapt îşi ia 
din acesta elementele nutritive, absorbindu-le, ca şi cum 
Je-ar extrage dintr-un burete. 

RUFUS, apud ORIBAS III, 156, CMG VI, 2, 2, 136 
În intestinul prttncilor nou-născuţi există excremente pe 
care trebuie să le elimine. Nu se întîmplă deci aşa cum 
crede Alkmaion, care susţine că în vreme ce se află în 
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uter fătul mînîncă prin trupul său; căci fenomenul acesta 
nu este posibil în nici un chip. 

18. AET. V, 24, 1 (D. 435) Zice Alkmaion din Crotona că 
somnul se iveşte cînd se retrage singele în venele sanguine113, 
iar trezirea coincide cu (noua sa) răspîndire (prin vene), 
moartea cu retragerea sa definitivă. 

B) FRAGllENTE 
DESPRE NATURĂM 

1. [1 Wachtler]. DIOG. LABRT. VIII, 83. 
Alkmaion din Crotona, fiul lui Peirithoos a spus acestc:a 
lui Brotinos, J...eon şi Batyllos : despre cele nt:văzute �i 
despre cele muritoare [ale pămîntenilor] numai zeii au o 
cunoaştere sigură, nouă însă - ca unor oameni ce sîntem
ne-a fost dat numai să demonstrăm pe baza indiciilor65 
care se orînduiesc într-o anumită serie. 

1 bis. DIOG. LAERT. VIII, 83. Alkmaion ( .. . ) În scrieri 
se ocupă mai ales de problemele medicale, dar uneori 
vorbeşte despre natură, spunînd că : "Două sînt cele mai 
multe lucruri omeneşti" [Cf. textul doxografic integral 
în fr. A 1]. 

1 a [2]. TEOFR., De sens. 25. Omul se deosebeşte de 
celelalte vieţuitoare fiindcă el singur înţelege, pe cîtă vreme 
celelalte simt66, dar nu înţeleg. 

2 [11]. [ARIST.], Probl. XVII, 3, 916 a 33. 
Oamenii, spune Alkmaion, din această cauză pier, fiindcă 
n-au putinţa să prindă laolaltă 67 începutul şi sjîrşitztl [per as]. 

3 [16]. AET. V, 14, 1 (D. 424) . După Alkmaion catîrii 
masculi ar fi sterpi din cauza subţirimii şi a răcelii spermei, 
pe cîtă vreme femelcle (sînt astfel) deoarece nu li se 
"cască" [anachaskei] uterul ; acesta este tocmai termenul 
pe care-I foloseşte. 

4[22]. -V, 30, 1 (D. 442) . Ceea ce menţine starea 
de sănătate susţine Alkmaion, este o egală repartizare 
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[i\·onomia]68 a forţelor, umiditate, uscacmne, răceală, 
căldură, amar, dulce şi toate celelalte. Iar dacă pred mină 
unul dintre acestea produce boala, fiindcă este ucigătoare 
predominanţa unuia dintre opuşi asupra cel uilalt. Iar 
bolile atunci cînd izbucnesc69 pot fi determinate, în cr�ea 
ce priveşte cauza lor şi anume printr-un eXC{;S de cald 
sau de răceală; iar în privinţa motivului ocazionaP(I (se 
poate diagnostica) un exces sau o lipsă de hrană71; cît 
priveşte locul (există boli pentru care o dereglare s-a 
produs) fie în sînge, fie în măduvă, fie la creier73• Se 
mai adaugă aici boli datorate cauzelor exterioare73: cum 
ar fi proprietăţi ale apelor sau ale locurilor, efectele unor 
eforturi sau ale maltratării sau altele datorate unor cauza
lităţi similare. Iar sănătatea, dimpotrivă, este un amestec 
bine proporţionat74 al calităţilor. [Comp. Hipp.. De pYisc. 

med. 14, I, 16,2 Kiihlew.; Platon, Symp. 186 C-D]. 

5[23]. cLEM., Stromat. v:r. 16 
.
(II, 435, 9 Stahl.) înţrucît, 

ar fi spus cîndva Alkma1on dm Crotona, ,
_
.este mat uşor 

să te păzeşti7ă de
. 
un duşman

� 
decît ��e un pnete�". s

.
ofocle 

a scris în Antzgona [v. 6jl-6�2l "ce plaga mat grea 
s-ar putea găsi decit un prieten rău?". 



NOTE 

1 Se utilizează in text formularea stereotipă din doxografii: .,1-a 
nscultat pe Pytbagoras" - deci i-a fost elev. Bineînţeles, avem de a 
face cu o indicaţie generidt, neconfirmatii. de toate sursele. 

2 Referire la un tratat Despre natură (liepl �ucre<U�). Dar, aşa cum 

precizează !\1aria Timpanaro Cardini, mai inainte de .,fiziologul" nostru 

an existat înaintaşi in acest domeniu: Anaximandros, Anaximenes şi 
Xenofau - iar pentru tratatele în proză Heraclit (vezi capitolele respec
tive din ace�t volum), pentru a nu menţiona decit aceRte precedente 
certe. Poate că uoxograful de la care a preluat Diogenes această infor

maţie se referea la faptul că Alk1naion s-a concentrat asupra domeniului 

care se va numi ulterior ,.fiziologie": cunoaşterea funcţiilor specifice 

ale corpului nmenesc, ale vieţuitoarelor în general (deci un început de 

stuuiu enciclopt-dic, mai inainte !le a se defini obiectul ştiinţelor naturale). 

• De aici încolo se vede că Diogencs citează un incipit al operei 

filosofului care se prezintă singur, cu numele intreg, determinat prin 
raportarea la numele tatălui (ca un fel de patronimic sau nume de 

familie). 

' Ideea se găseşte în fr. A 12, expiidtatrt mai clar prin raportarea 

la prestigiul eternităţii pe care-I au corpurile rereşti - mai ales luna 

şi soarele -, considerate a fi eterne. Apoi. în mod silogistic, mişcarea 
neîncetată devine un atribut al "nemuririi" lor de esenţă divină. Ori
cum, sufletul, considerat in general de pythagorei un element cu o 

structură infinitezimală, de o maxhnă mobilitate, are ceva din pîlpiirea 

unui foc veşnic sau - potrivit c:xtrapolării de aici - poate fi conceput, din 
punct de vedere naturist, ca un ,.perpettmm mobile", replica mai puţin 
palpabilă a unui astru (in1plicit cosubstanţial cu aceste ,.corpuri" cereşti). 
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1 Altă variantă a numelui tatălui său (anumite izvoare dau UeLpiOoo;, 

altele IT.,:lllou�" sau ITe;nOo;. 

• Pentru primii cugetători din această enumerare \·ezi capitolele în 
volumul nostru. Pentru sofiştii Prodicos şi Gorgias, cf. Diels-Kranz, 

hagmentele: 82 B 2 şi 84 B 3. 

1 în text: toquendo fictae. Unii comentatori cred că s-a făcut o eroare 

lu transmiterea unei liste de "inventatori". I,ui Alkmaion i s-ar fi atribuit 

o "invenţie" de tipul primului tratat de "ştiinţe ale naturii". Alţii 

consideră însă cii. şi tradiţia potrivit căreia filosoful inventase un anumit 
tip de "fabulă" cultă poate reflecta o evoluţie reală, �imptomatică pen

tru cea mai veche specie <le proză literară din cultura grec ilor. 

1 Numele, păstrat sub o formă deformată, ne-ar îndemna să pre

>\upunent că. se făcuse o confuzie cu un paronim. :!.'.!enţiunea oraşului 

•le baştînă dovedeşte totuşi că :Hem de a face mai degrab(< cu o greşală 
de copbt. 

8 Din nou ezitare cu privire la contribuţia exactă a lui Alkmaiou. 

Se datorează poate faptului că n-n fost un elev direct al lui Pythugoras. 

Teoria unui echilibru al contrariilor putea fi dezvoltată paralel cu vechiul 
11ythagorism şi perfecţionată ulterior, după ce înşişi adepţii filo�ofului 
elin Samo.� recunoscnseră aportul medicinei crotoniate. 

'" Indicaţie vagă. Provine dintr-1111 text lacunar, completat în mod 
ipotetic. Peutru problemele datării în general vezi fr. 23 din Pythagora$ 
şi llotele de acolo. Allanaion figurează în catalogul vechilor pythagorei 

al lui Iamblichos, V.P. 10-1 (Dicls-Kranz 58 A), dar acvlo formularea 

de acelaşi tip ("un elev ntai t!năr din vremea bătrîneţii" maestruluij 

..,ste insoţită de o serie de anaeronisme, deoarece figurează printre con
temporani Philolaos, ArchytaR, J,cukippos. 

11 Textul spune: "multe din cele omeneşti sînt două" (s.ns.), adică 

o dualital.: dialectică. Dar - aşa cum se poate deduce din ansamblul 

mărturiilor şi al fragmentelor - cuplurile de opoziţii 1111 erau definite ît� 

hnu:ţie (l� generarea lor pythagorică din unitate . 

. '2 Se prec:izează ideea la care ne referim în nota precedentă. Spre 
deosebire de pythagoreiî de obedienţă strictă, doctrina lui Alkmaion 

nn stabileşte o ierarhie strictă de opoziţii generate de cele zece principii 

in:t.t·�trute cu un corelat "negativ" (vezi fr. 23 din Elemente ale t•eckiului 
/)ythagori sm - respectiv 58 B 5 Diels-Kran"' şi ouservaţiile noastre în 

nota 14(ii. Faptul că "fi<"iologul" nu a preluat întocmai genealogia cou
n•ptelor din pythagorisnml sistematic se datorează formaţiei sale parti-
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culare: ,.Alcmaeon's interests were primarily medical and physiological" 
(Raven, p. 232) .• S-a încercat cu toate acestea o încadrare mai precisă 
a ideilor sale : ,.come alia fisica ionica si ricollegava probabilmente la 
primitiva dualitll pitagorica &7tetpov-7tipocc; (cf. Anassimandro, DK 12), 

cosi da quella stessa fisica trasse verosimilmente Alcmeone alcune op
posizioni: um.ido - asciutto, calde - freddo, amaro - dolce, le cui potenze 
q�li constatava nella pratica delia medicina, e che introdusse in questa 

corrente pitagorica estendendo il numere delle opposizioni oltre quella 
fondamentale di ct7tetpov-7ttpocc;. 1 Pitagorici poi teorizzarano le anti

tesi, fissando un canone di dieci, in conformita del sistema cosmico 

che andavano elaborando" (Timpanaro Cardini, p. 119-120). Nu avem 

însă nici o indicaţie certă pentru a stabili anterioritatea lui Alkmaiou 

faţă de sistemul celor zece opoziţii. Trebuie să rămlnem la constatările 

mai prudente ale mărturiei aristotelice, întrucît restul ,.descoperirilor" 
şi datelor epistenwlogice atribuite filosofului-naturalist ar putea să datcze 
fliU perioada unei evoluţii specializate a ştiinţelor, spre jumătatea secolu
lui V i.e.n. (mai aproape de Auaxagoras şi de pythagorismul ,.mediu"). 

13 În această caracterizare de ansamblu a principiilor din vechea 
filosofie a naturii se face mai intii o referire generică la principiul mai vechi 
de apeiron (cum apare, de exemplu, la Anaxagoras - vezi în acest volum 
DK, fr. 59 B 1), apoi se dau termeni din doctrina lui E;mpedocles : Nerx"<; 
şi cl)t>.(oc - (vezi DK 31). 

14 Pentru sistemul lui Ion, vezi DK 36 A 6 şi B 1 (acolo se vorbeşte 

despre triada Inteligenţă [auveat�]. Forţd [xpci.To�]. Hazard [TU)(1J]. 
16 Din nou forma 'A >.x(Lt<ilv, în loc de 'A >.x(Locl<ilv (mai arhaică pentru 

autorii din secolul IV). 
18 Deci, planetele, potrivit şi filosofului nostru, aveau mişcarea lor 

proprie, opusă direcţiei în care se mişca sfera cereascii. (unde se aflau 
stelele fixe). 

17 Această ,.înclinare a lunii" poate fi înţeleasă mai bine dintr-o 
expunere a teoriei heraclitiene despre lună care se găseşte în Aetios 

II, 24,3 (D. 354 - vezi de asemenea Heraclit A 12). De acolo reiese că 
par tea ,.concavă" (în textul nostru ,.scobitura" sau ,.cavităţile" lunare) 

corespunde feţei luminoase - pe care o vedem de pe pămînt -, iar cea 

convexă feţei întunecate. La vremea eclipsei se produce un fel de ,.răs
turnare" (aTpotp-1)) şi atunci partea scobită (acoperită de ,.cavităţile" 
înzestrate cu luminiscenţă, potrivit acestei concepţii) trece deasupra, 
iar în dreptul privirilor noastre (in zona sublunarA) vom avea faţa in
tunecatll.. 



NOTE LA ALKMAION 

u Deci animalele au numai percepţia senzorialiJ (aisthesis şi ot!aacina8ot\), 
pe cîtă vreme omul este inzestrat cu capacitatea de a inţelege şi de a 
cugeta (�<.v1Ja•o;!şi auv(ea8cn, ,.înţelegerea" sau ,.raţiunea"). 

u Empedocles susţine o teorie "stihială" a mecanismului percepţiei 
şi nu face această deosebire (cf. fr. A 86, cu obiecţiile aduse acolo 
chiar de Teo{rast). 

ao In greceşte ken6n, ,.gol" sau .,vid". Mai departe textul vorbeşte 
de "cavitatea" (koilon) in care răsună vocea. Se explică fenomenul 
rezonatorilor in producerea fenomenelor acustice. 

u Am redat literal formularea din original. Pentru fiziologul grec 
ţesutul moale, călduţ şi spongios contribuie in mod hotărîtor la dizolva
rea sucurilor din alimente, făcind astfel posibilă perceperea gusturilor. 

11 Termenul tnanotes se referă tocmai Ja consistenţa moale şi fJexi
hilitatea limbii, iar hapalotes la frli.gezitnea ei permeabilă. 

aa _,Globul" ocular nu este specificat în mod explicit, dar menţiunea 
lichidului care-cuprinde ochii .,de jur imprejur" ne permite să deducem 
in mod inechivoc această reprezentare corectă a organului. 

" Propriu-zis: ochiul ,.scapără", cind este lovit. Aluzie la petele de 
lumină (.,scinteile") care apar odată cu senzaţia dureroasă şi reflexul 
de a inchide pleoapele. De aici se deduce, printr-o asociaţie simplistă, 
că avem de-a face cu scinteierea focului interior, agent al funcţiei văzu
lui. 

2a Pentru "cristalin" in greceşte se utili1.ează doi termeui : stilbon 
("ceea ce străluceşte") şi diafanes ("transparentul"), întrucît nu există 
încă o concepţie unitară standardizată despre acest element al globului 
ocular. 

21 In greceşte: s!nt "coarticulate". 

" Deplasarea poziţiei creierului tnseamnă aici pe semne leziunea 
produsă de o cauză mecanică, presiunea asupra meningelor sau chiar 
ablaţiunile (care au putut fi reproduse cu caracter experimental, odată 
cu primele disecţil menţionate în alt fragment). 

28 In aceste contexte porii (in gr. 1t6po< = "trecători") desemnează 
nişte canale, pline de pneuma sau "suflu natural", prin care se trans
mit senzaţiile (un echivalent al filetelor nervoase, a căror existenţă 
este de pe acum desluşită printr-o primă aproximare, dominată incă 
de fiziologia echilibrului dintre ,.sufluri" aprinse şi secreţii umoral�): 

n Altă referire la ,.cavitatea" rezonatoare, menţionată şi in frag
mentul precedent. 
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30 Eventual se poate deduce aici că fiziologli ajunseseră la o <:once{lţie 
mai precisă despre o cavitate cn o intrare foarte restrînsă in urecltea 
internă, pe unde aerul nu circula aşa cum pătrundea 1n restnl organismu
lui, prin respiraţie. Şi în fraza următoare se bănuieşte că AJkmaion 
s-ar fi referit la o structură diferită a urechei interne la caprele c�tre 
"respiră." şi prin acest organ (mai permeabil decît se arăta la celelalte 

animale, unde nu "răsuflă"). 
31 In text to hegemonikon :principiul raţional - propriu-zis ,,director"'

al întregului organism. 
32 Aceeaşi constatare ca în fr. 5 (din Teofrast). "Sucurile" sint tot

odată elementele din alcătuirea alimentelor care intri!. tn combinaţil' 

cu secreţiile limbii şi senzaţiile gustative propriu-zise (cbimi�mul care 
stimulează organul). 

33 Se foloseşte acelaşi cuvînt ca în fr. 5: "străveziu!" sau "diafanul" 
(-.0 81ot'j>otV�� - vezi nota 25). De data aceasta - în epoca lui Aetios -
termenul pare standardizat. 

34 În formularea latină: in physicis e:rercitatus. 

36 Pare să fie filosoful peripatetician din şcoala lui Teofrast, menţionat 
şi de Diogenes Laertios în V, 53 şi 56. 

oe Un medic marcant din secolul Ill l.e.n., citat de Galen pentru 

preocupările sale de anatomie. 
37 In te:1..-tul latin : angustotc semitae, "cărări înguste" (redă grece;>cul 

por oi). 
aa Prinâpi�tm animae, calchiază probabil pe lieganrotliko1l - cf. nota 

31 - cu o conotaţie supliinentară: "energie spirituală". 
ae Naluralis spirit11s: în greceşte pneuma, suflul aprins despre care 

se vorbeşte şi 1n fragmentele 5, 6, 8 (vezi şi nota 28). Dar epitetul 
naturalis distinge acest .,suflu" fiziologic de orice altă "suflare" divin:l. 
supranaturală. Medicina devenise o ştimţă cu presupoziţii Jllaterialistc. 

•o In frmztis intimis; deci în partea interioară a creierului, in dreptul 
frunţii. 1>1ai înainte de separare, d� acolo (din encefal) porneşte un sin,:;ur 

nerv optic. 

41 In text: qua superciliomm obliqu·i tramites porriguntur. 

42 Respectiv: sinuatae il/ic tunicarum g1'emio naturalem 1m•··rc:m reci

piente globos complent. Există deja o cunoaştere precisă a structurii 

globului ocular şi a formării imaginii pe baza reflectării pe suprafaţ:• 
retinei, care, la rîndul ei, acoperă un ţesut impregnat cu secreţie limpe
de. 
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n Luciferae semitae. 
" Atestare sigură a experimentelor de disccţie ocnlară, iniţiate de 

şce>ala fiziologului nostru. 
•• :"int cele patru membrane ale ochiului : se/erotica, apoi coroidala, 

rt'/i1ţa. şi m�Jilbl·ana ialoidă. 
'6 Pr0priu-zis ,.refractă lumiuu �i toate cele strălucitoare" (percepe 

1 uminiscenţa). 

" Sl'creţia l'ea mai purl< intră mai ales în structura cristalinului. 
+a Din UO\\ este vorba de caualele filetelor nervoase. 

'" Yu te:s:t apare chiar termeuul meninx, deseJUnînd la început orice 

JUewbrană şi chiar un ţesut cartilaginos. Mediciua grecească incepuse 

însă încă din secolul V să standardizeze termeni anatomo-fiziologici 

cum sint cei de aici - meninge şi encefal . 
.. , re bună dreptate Timpanaro Cardini relevă orientarea teisU pe 

l�ure o ia doctrina lui Alkmaion, re<lată de un autor creştin: ,.sufletul 

este divin [presupoziţia!]; astrele veşnic mişcătoare trebuie considerate 

ftipturi animate, deci sînt zeităţi". Interpretarea platoniciană, din Phaidros 
245 C este mai aproape de sursa pythagorică, la fel ca mărturiile aristo

Lelice înfăţişate mai înainte. 

n Se presupuu cele două atribute "fizice" ale mişcării sufletului: 

(1) ne-înlrerupttl, (2) proprie, interntl (cx,hox(•i'l-ro<;, i1ltr-un fel, ,.auto

n•glată" ), pentru a se deduce caracterul ei etern [aidion]. 

•z O veche teorie despre originea spermei, proprie chiar şi doctrinei 

de h11Ză a pythagorismnlui (vezi Pythagoras, fr. 23), reluată de medici, 
atunci cind se discutau virtuţile creierului şi ale măduvei, apte de a 
genera viaţa. 

63 Se vede aşadar că la uu momeut dat se opun cele două explicaţii 

<.·auzale : uuii învăţaţi susţin că substanţa spermatică produc numai 
elin e"/lccfal, alţii (probabil cu precădere medici), considerau doar nzădiWlJ 
(snbstUllţa medulară) adevăratul generator de săminţii. 

u Un prim grup de filosofi nu-şi explică încă fenomenul ovulaţiei. 

•• De bună seamă pentru exprimarea corectă a fecundării ovnlului 
hotărîtor este punctul de plecare naturalist ( hylozoisl) al filosofilor '�arc 

înmănunchează atît tradiţia ioni1111ă, cit şi abordarea expcrimentnlă, 

proprie şcolii lui Alkmaion. 

•8 Mai departe - in fragmentul urmi!.tor -- fiziologul afirmă că ,.princi

piul călăttzitor" ( Ttegemoniko11) se formează probabil cel elin tii atunci 

.-Jud se dezvoltă fătul. Dar - aşa cum reiese din structura enunţttlui -
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era numai o ipoteză. în alt pasaj Alkmaion preciza probabil că nu 
existau inel!. dovezi experimentale precise, pentru a se demonstra cum 
se produce acest fenomen. 

n Mai înainte de a se formula prognoze despre sexul fătului, se dă
dea o explicaţie de acelaşi fel pentru a se n10tiva cu care din.tre părinţi 
seamănă mai bine copilul. 

18 în text este vorba de o .. pilozitate". Pentru adolescenţă sau pu
bertate se foloseşte termenul hebe. 

u Potrivit unora dintre cercetători logos ar avea tn acest context 
un sens înrudit cu cel primordial concrH ("socoteală"). Ar fi vorba 
deci de o "vîrstă" anumită ("grado di eta." pentru Olivieri). Ne putem 
gindi şi la un .,soroc" al proporţiei depline (potrivit doctrinei pytha
gorice despre logos ,." analogie). 

•o Din nou hebe, "adolescenţa", aici .. pubertatea incipientă". Frag
mentul provine din celebrul poem al .,hebdomadelor vieţii" (zece perioade 
de şapte ani). 

81 Textul întrebuinţează aici doar pronumele neutru - dar el repre
zintă pe trophe din propoziţia precedentă, tn sensul de .. (mijloe sau 
surstJ de) hrantJ". 

•2 Intuiţie corectă a felului tn care se dezvoltă embrionul hrănit 
de placenti!.. Mai departe - in fragmentul din Rufus - Oii vieri a corectat 
tn mod judicios pe stomati ( .. cu gura") in somati

-
(,.cu trupul"), deoarece 

in mod evident se formulează aceeaşi idee. 
ea Nu este doar un pleonasm. S-ar pl!.rea că Alkrnaion deosebeşte 

.. venele purtătoare de singe" (<p).t(3t<; a!;.r.6pou�}. de altele fără sînge, 
cum ar fi fost arterele. 

14 Fragmentele provin probabil tn totalitatea lor dintr-un tratat 
IItpl <puotw� (vezi şi primele mărturii din secţiunea A). 

" Această "dovedite" prin examenul unor "indicii" (nx!La[pco6tu} 

este un demers imediat care se deosebeşte de viziunea directă, imediată 
(Timpanaro Cardini). cu care ar fi înzestraţi zeii. 

•• Esenţa doctrinei senzualiste a cunoa.�terii, reprodusă mai pc larg 
in fr. 5 (vezi şi notele de acolo). 

87 In text verbul :rtpooc:bt-rtLV, desenwînd operaţia de a "prinde im· 
preună" sfirşitul şi începutul, ca în cu prinderea cercului şi a sferei - sim
bolizind la toţi pythagoreii eternitatea. A se vedea şi doctrina pytha
gorică despre Triada început - mijloc - sfîrşit, simbolul perfecţiunii. 
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68 Concept politic, vizînd la început, egala distribuire (democratică) 

;-bunurilor şi a drepturilor. Aici. în sensul unui eckitibne al contrarii
lor.·; 

•o Termenul grec desemnează .,izbucnirea" bolii ca declarare a simp

tomelor (auflrr!rr••�v şi au(Lrr•c:'>fltX':"e<). 
70 Se face distincţia între cauza eficientiJ sau agentul ( urp' ou) şi 

motivul sau etiologia funcţională (ii; ou). 
:71 În greceşte hyperbole (.,exces"i şi endcia (,.carenţ(i"). Deci două 

tipuri de predominanţă (mo11arltică) dăunătoare. 
"' 7a Se aleg localizările unor dereglări finale, care vor tulbura ia mod 

hotăritor echilibml. 
73 Acestea sînt mai ales aerul şi locurile, determinări climatice care 

vur rleveni parametrii de cea mai mare importanţă pentru medicina 
hippocratică, indicîndu-nc · totodată justa integrare a factorului ecologie 

în acest splendid sistem fiziologic al şcolii lui Alkmaion. 
74 Adică symmetros krasis, .,dozajul" care întruchipeazi1 proporţia 

fericită. Îl:ltreaga slinlitate era pentru medicina veche un temperamen

tum. 

;r. ;'.1axima filosofului seamănă cu un vechi dicton românesc: .,Apăl·ă
mă Doamne de prieteni, că de duşmani mă feresc singur". 



DEMOKEDES 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

::-<u dispunem, referitor la viaţa accstni medic din Crotuna de alte 

informaţii decît de cele transmise de Herodot şi cuprinse în rîndurile de 
mai jofl. ).:otaţia aflată în I.exiconnl SUDA, nndc c pomc1\il ��a autor 
alnnei scrieri medicale, notaţie izolată şi atît de tîrzil', nu poate fi privită 
cu prea mar.- încrc<lt're. 

l. lll·:J{UPOT III, 125 Polycrates, Jără să mai ţină scama 
de neun sfat, se duse pe mare la Oroites1, luînd cu sine 
totodată şi o mulţime de însoţitori, între care se afla şi 
Demokedes, fiul lui Calliphon2, un medic, bărbat priceput. 
care îşi exercita meseria mai bine decît toţi ceilalţ i din 
vremea lui ( ... ) 

(129) . . .  Iar după cîtva timp �(: întîmplă ca regele 
Darius, gonind. la vînfltoare, să-şi snceasdt piciornl dnrl 
a sărit de pe cal. 

Şi-a scrîntit chiar atît de tare glezna, că osul ieşise din 
articulaţiile lui. Socotind, aşadar, că are în primul rind 
la îndemînă egipteni, dintre aceia care treceau drept cunos
cători de frunte în ale md.icinei, se folosi mai întîi de pri
ceperea lor. Dar aceştia se apucară să-i smuccască piciorul 
şi tratindu-1 astJel, cn violenţă, i-au făcut mai mult rău. 
Vreme de şapte zile �i de şapte nopţi se chinui atunci Dariu�. 
covîrşit de acele dureri ; iar în a opta :d, cum o duct·a foarte 
r;ltl, cineva [din preajma lui] care auzise mai ele mult 
vorbindu-se Ia Sardes despre arta lui Uemokedes diu 
Crotona, i-a dat de ştire regelui. Darius porunci sft fie aclus 
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dt mai degrabă înaintea sa. Îl găsiră atunci printre sdavii 
lui Oroites şi aşa cum se afla, cu totul neîngrijit, a fost adus 
la {_'urte în iaţa regelui, tirîudu-şi lanţurile cu obezile prinse 
de picioare, acoperit de zdrenţe . (130) Înfăţişîndu-se îna

intea tuturor, Daritts 1-a întrebat dacă ştia meşteşugul 
vindecării . Nu-i răspunde însă grecul, de teamă ca nu 
cumva , dindu-sc pc sine în vileag, să nu mai fie lăsat 
deloc s{t se întoarcă în Elada. S-a vădit cu toate acestea 
pentru Darius că omul se prefăcea cu meşteşug, deşi 
enuoştca (medicina), şi a poruncit celor care îl aduseseră 
<1 mai pună lîngă el bice şi ţăruşi pentru eazne. Atunc i 
gu. '--ul dădu adevărul în vileag, spunînd că nu ştie cu de-a 
m:J.nuntul, dar că se pricepe întrucîtva la vindecări, fiindcă 
m;d. înainte avusese de-a face cu un medic. Drept care 
Darius i se încredinţă şi Demokedes 1-a tratat cu leacurile 
gT'�ccşti : după remedii puternice, i-a administrat remedii 
lini7titu<w�a. l-a făcut să-şi redobîndească somnul şi în pu

ţitlii .-r.::mc îl asigură dl i-a revenit sănătatea, deşi regele 
nn mai spera s�L mai fie neodată cu piciorul zdravăn. 

Ut' act:ca Darim; 1-a răsplătit , d�truindu-i două perechi 
de obezi de aur. Drept care 1-a întrebat Demokedes dacă 
inadins il răspl�tteşte cu un rău îndoit de mare, fiindcă 
il făcuse sănătos . Plăcindu-i acest cudnt lui Darius. 1-a 
trimis ele- acolo, să meargă la sotiile sale. Si dneîndu-1 
acolo eLmucii Limpărătc�tij, le-au 'spus .femeiJor că acesta 
este omul care salvase viaţa regelui. 

[0\Iedicul e�=;te răsplătit atunci cu talgere pline cu aur, in cautităţ i 

••.tit di! mari că pină şi sluga �=;a, Ski ton•, adunînd staterii ce �e 
risipeau pe p�mî11t, a strîn� o avere Îll urma sUpinului său]. 

( 131) Demokedes, venit de la Crotona'', a făcut cuno:o;
tinţă cu Polycrates în felul următor: tr�Lise la Crotot;a 
eu tatăl său, om aspru şi sever. Fiindcă nu a putut s:t-1 
m::ti rabde, părăsindtt-1, s-a dns la Egina11• După ce se 
stabili acolo, încă din primul an intrecu pe toţi ceilalţi 
medici, deşi uu avea cu sine nici un fel ue unealt�t, lipsin
dn-i toate cele trebuincioase pentru arta medicală. În al 
doilea an totuşi, egineţii il iau cu simbrie, să le fie medicul 
de obşte, pentru un talant; în al treilea an îl cheamă ate-
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nienii, cu simbria de o sută de mine, iar în al patru l�-a 
Polycratcs, plătindu-1 cu doi talanţi . Astfel deci ajunsv.-;�: 
la Samos, şi de la bărbatul acesta li s-a dus vestea n t  
deos�bire medicilor din Crotona. Căci pe atunci , la vrem:·a 
dnd se petreceau întimplările cu Demokedes, se spuo,·a 
că medicii crotoniaţi erau cei dintîi de prin Elada, iar 
în al doilea rînd n·nean cei din Cyrenc7 ( • • •  ) .  

[Se istoriseşte mai departe cum a fost vindecată soţia lui Darius, Alossa. 
episod urmat. în capitolele 133 şi unn., <1c relatarea fugii medicuh!l iu 
Tarent. apoi înapoi in Crotona, propria sa patrie]. 

( 137) Iar cînd ajunserit în l arg (perşii care fus, '-d�l 
trimişi să-I aducă îuapoi ) ,  le·-a dat însărcinarea să-i sp·.mi"'t 
lui ] Jarius că el se însurase cu fata lui Milon8 ; dtci se 
bucura de multii preţuire la rege numele lnptăior n1ui 
ac<:sta, :\Iilou. Şi . după cum crvd cn, Demokedes tocri1ai 
înadins grăbise nunta, chc-ltnind pe deasupra o mulţime 
de bani , doar ea să-i a rate !ni Darius că şi la el :tc1să 
era nn om foarte vestit.  

2. :-�t:: DA Dcmokedes, fiul lui Calliphon , preot al l ui 
Asklepios la Cuidos9• A fost medic la Egina, practicind 
acolo arta medicală, unde s-a şi căsătorit. Apoi a fost 
medicul tiranului Polycratcs, pentru o simbrie de doi 
talanţi, şi chemat fiind de către Darius, regele perşilor, 
a stat cu el, (pentru îngrijiri ) , o vreme destul de îndelun
gată. A scris o ca rte de medicină10. 

2 c .  HI::.\mR. cod. Neapol . r Schenkl, "Hermes" ' 46, 191 1 .  
p. 426] -

Se spune că �i vestitul Demok<:des din Crotona, c<i.r,· 
adusese cel dintîi la barbari medicina greacă, umblînd 
la �coala lui Pythagorasn, după ce fusese la Susa şi p<: 
la mezi, intrînd în cercul discipolilor lui Pythagoras, 
mai mult admiră bogăţia înţelepciunii aceluia decît 
averile regelui . 

3. STOB . ,  Flor. IV, 50, 80. 81 [Hense] .  . 
(Doctrina lui) Demokedes. Odată cu creşterea trupului , 

dimpreună sporesc şi facultăţile mintalel2, iar pe măsură 
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ce îmbătrîneşte un trup omenesc, odată cu el îmbătrîneşte 
mintea şi se tocesc facultăţile pentru orice lucrare. 

[Din HI�RODOT III, 134] Înv ăţată de Demokcdes, Atossa, 
in timp ce se afla în pat lîngă Darius, rosti cam astfel 
de cuvinte : " .  . . Să te arăţi acum vrednic printr-un lucrn 
de ispravă, cît mai eşti încă la vîrsta tinercţelor ; fiindcă 
mai tîrzin, odată cn creşterea trupului . . .  se tocesc facnl
tăţile (mintale) .  Cf. Lttcrctins III, 445. 



�01'E 

1 Croites era un satrap din Sardt>s (c. 61 3 -· ·  6 1 2  i .e.n.) care �·roia sii-1 
nci<li:i pc Polycratt:s. Îl atlemcnise ca să-I aclue{L lu curtea sa, muh
urma si:'t-i vadă bogăţ.iile. Tiranul pleacă în a.-cnstă ;călătorie iib< •ţit de o 
suit;\ care induclc şi pc xm·clicul său de casă. 

2 Dcmokedes apare mereu înJmă rturii cu prt>cizarcn filiaţil·i patt>rne, 
intruci t  şi Calliphou t·ra un fel <k . . Yr:wi", in calitntc de �lujitor Hl l n i  
:\�kkpins - n:zi mai departe fr. :! .  

" :\l tcnhtrca d e  remNlii violente şi c·ahnnnte-liai!ltitoarl', pr• ·hnl > i l  în 
u r 1 1 1 a  t'ombin{Lrii 111 asajelor �i a difcritt·lor trataxm•nte mecanic<' eu cata
pla�ml· �i droguri knifiantc. �e apl ica in IlH!dkinrL îmbinarea efectcior 

uJlll'' <· . puttru a ,_,. n·ali7.a un echil ibru anuonie al stării ck <inătatc. 
:J�a c·nm o cldiuc;tu pyth:t�on:ii. 

• După Dicb, aee,;l �lujitor ar fi I{J.sat prinl'ipalcle mărturii de pe urma 

c;lrora s-a constituit pu"·cstca biogrniici medicului. 
• Denwkcdes pleacă din cetatea cu tradiţii medicale străvechi, după 

un conflict cn tatăl si'tu, ncînţelc:gcre motivată probabil şi de tcnsiunea 

dintre doi exponenţi ai m<�ştt•şugului care împărtăşeau prol � : ti;il opinii  

c.l iferite de pe urma conflictului între generuţii. 

• Insula Egina era un centru strălucit al culturii doric:nt·, unde se 
cultivau tradiţii de gimna�<tică, îngrijirea trupului şi nmzică , paralel c u  

noile orientitri în arhitectură. 
7 Cyrcne, colonie doriană Îll Egipt, l >eneficinsc fle toate .1porturile 

cnlturii străvechi din valea );i]ului, pentru a pune la punct o farmaw
pce şi a dezvolta practica unei medicine impregnate de influenţe Mientale. 

8 Despre atletnl Milon, vezi capitolul l'ythagoras, fr. 1 6. Între pytha

gCJrei, acest personaj ocupa o funcţie importantă, de comandant de oşti, 
rrou cu un dt·oscbit prestigiu pentru toţi_ concetăţenii săi. 
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NOTE LA DEMOKEDES 

• A sklepios, fiul lui Apollon şi nl muritonrci Km,•nis, tr<:l'l· : �  . : n· ] ' L  
i ' ' 'tron al IUedicinei, fiinrl \'enerat c a  cr(Ju-viJll l<:cătvr, scmi-zeu. 

1"  l·:ste sing�uul text care atestii cxistl:nţ �• unei sc;icri mulicnlc ; • "· •. r: r 
•.c <],- i<t Demokedes. 

1 1  h •rmularea din original ne <trată in mod sugestiv ci"1 D�1 : : ·  '.: . • ' ,·.-; 
'' in:cvcntat centrul de învăţr.tnri"t p}'i h �goreic pt>ntru a· �; llHHlt>L . .  : n d i 
rr·a medicală, nu pentru a fa(·<· ucl:niciL în arta vindeeiirii. 

l:! A1u tradtts astfel tenncnnl ?�e�.�c; ,  care se a1Jlică în c-·��u·� ! : . :- ·  1 · ra 
, .�piritului", facultăţilor 5piritu a k  �� cdor mt'ntale, în Sl'Ustll ' r;: . ti 
cu,·intului (percepţie, . ,seu�orj n m · ·, facultate lle judccaU1). 



KLEIDEMOS 

:--;oT Ă INTRODUCTIVĂ 

Nu avem absolut nici o ştire despre acest filosof, preocupat indeosebi 
de ştiinţele naturii. A trăit la sf!rşitul sec. V - inceputul celui de-al IV-lea 

î.e.n . .  �i nu trebuie confundat c11 omonimul său, autor al unei Protogonii 
(istoria primitivă a Atticii) , care a trăit în deceniile de mijloc ale sec. 
al 1\'-lea. 

1 .  ARISTOTEL, Ml'tcor. II, 9, �370 a 10. Sînt unii, întocmai 
lui Kleidemos, care pretind că fulgerul nu există, ci doar 
pare că există, comparînd fenomenul cu ceea ce se în
tîmplă cînd apa mării este lovită cu o nuia. Apa, pare 
dt străluceşte reflectind întunericul nopţii. Acelaşi lucru 
�·.: întîmplă şi în nor, cînd este puternic lovit de un val 
<k umiditate. Aşadar fulgerul nu este altceva decît o 
aparenţă, provocat r1 de strălucirc1. De aici, SENECA, N.Qu. 
II, 55. 

2. TEOFRAST, de sens. 38 (D. 510) .  Între Anaxagoras 
şi Diogenes : Kleidemos este singurul care s-a preocupat 
îndeosebi de simţul văzului ; căci spune că percepţia [văzu
Jui J se produce prin ochi, numai pentru că aceştia sînt 
transparenţi. Simţul anzu1ui , pentru că aerul se mişcă şi 
lon��te organele auzului. 11irosul se produce prin par
ticol<:le antrenate de aer ; aerul conţine diferite amestecuri ; 
gustul este perceput de limbă, pentru că este ca un burete, 
sensibilă la sucuri, la cald şi la rece. Restul corpului nu 
răspunde la aceste excitante în nici un fel, nici la cald, 
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nici la umed, nici la contrariile lor. Singure organdc auzu
lui nu sînt în �tarc să judece despre nimic, ci trimit Lmesajul  
receptat] spre raţiune [Nous ] ,  şi  [nu aşa cum crede ] Ana
xagoras, care face: Jiu N ous îuceputul tuturor lucru rilor . 

3. -- H. plant. IIT,  1 .  4, după An axagoras :19 A. 1 1 7 ; 
64 A 32. Klei ckmo� snslinl, că plaut<:k J lrovin d!n ac;..l .. ·«si 
c.!letne:ntc ca si animalele si cu cît ac('�;te elemvnte �..:ra�t 
mai uoroioase' şi mai reci !-u atît [alcătuirea lor J se înde
părtează de cea a animaldor. 

4. - Ca us . jJlcmt. I ,  10, 3.  1�1autele de cseuţă rtc;.; in
colţcsc în timpul vuii iar cele de esenţă caldă în  timpul 
iernii, aşa încît amîndouă aceste naturi sînt în simetrie 
cu amîndouft anotimpurilc:2• Căci aşa gîndea şi Klei de : nos. 

5.  - ib-idem III, 23, l. Anumiţi autori dan sfaturi ca 
stmănatul să aibă loc inainte de: apariţia Pleiadelor . . . 
alţii în schimb, înt�cmai lui Kleid('lliOS, chiar în timpul 
apariţit.:i Pleiaddor. In acel timp apa se găseşte din abun
denţă, pînă în ziua a şaptc"a după apusul constelaţiei . 
2. Cît ]Jriveşte sămînţa, Kleidcmos spttne că însămînţ<ctul 
este periculos ; pămîutul fii nd mult prea umc.-d şi ;.;reu, 
se petrece fenomenul evaporării şi, pe cît se par<•, : 1 •:('st 

lucru dăunează colţu lui ieţ;it diu sămînţă. Nu este cn 
putinţă să SC Împiedice <:Vaporarca, nici s[� S<: amÎ.IW, 
deoarece [pămîntul ] nu are căldura potrivită :;;i este stin
jenit de o temperatură prea joasă . 

6. - ibidem V, 9, 10. Din excesul de apă . . . şi dlo
resccnţa viţei-de-vie . . .  aşa cum se întîmplă in majoritatea 
cazurilor ; datorită acestor cauze smochina capftt ă un gust 
acru amar, măslinele sînt pătate , viţa-de-vie . ,pEH�e",  
(lupă cum spune Klcidemos, fructu l esk imatur, Lhă. 
zeamă şi suc. 

XOTE 

1 V ezi p. 583 la Anaxagoras. 
• Aceste preocupări sînt comune cu cele ale lui Anaxag< >ras. Vezi p. 

587, 598. 





SECTIUNEA A V I I-A J 

REFLEC'TIA 
PSEU 00-C HIMICALA. 



CUPRINS 

EM f'EDOCJ.HS B) Fmgmeute 474 
Notil introdnctin1 . 421 Despre natmă 474 
Texte 423 Fragmente înrloielnicc 528 
A) Yiaţa şi <"pera. 423 

Neautentice 530 Viaj.a 423 
Preceptto . 436 C) Imitaţie 531 
Învăţătura 439 �ote 533 



EMPEDOCLES 

NOTĂ I�TRODUCTIV Ă 

Vl11.star al unei ilustre familii aristocratice siciliene, filosoful iubit 
de muze s-a n11.scut la Agrigent, oraş mare şi infloritor din sudul Siciliei, 
in jurul anului 484 î.e.n. 

Bunicul lui Empedocles, al cărui nume 1-a moştenit, era vestit in ţinut 

pentru caii de curse pe care ii creştea. Tatăl poetului, 1\feton, a repurtat 
o victorie olimpică în anul 496 î.e.n. Personalitate marcantă pe tltrim 

politic, :Meton a fost şeful partidului democrat, la conducerea căruia i-a 

urmat însuşi Empedocles. După alte izvonre, tat11.1 lui Empedocles s-ar 

fi chemat Exainetos sem A rchinomos. 

Printre dascălii vestiţi ai poetului agrigcntin se numrtrrt Pythagoras, 

Parmenides, Xenofan şi Anaxagoras. Empec1oeles, la rîndul său, a fost 

profe.sor de retorică, numărînd printre ascultătorii săi pe Gorgias. Aristo
tel îl con�idera pe filowful agrigcutin chiar innntatorul retoricii. 

Personalitate multilateral înzestrată, Empedocles a fost filosof renun1it, 

poet celebru şi muzicant, orator excelent, medic vestit, preot, legislator 

:ii profesor. Numele său era rostit cu vcnen: ţie de contemporani. Se 
spunea cii fiind conştient de admiraţia şi �tima de care se bucura. el 

obişnuia s!i circule prin oruş î...-1 veşmiute c1e purpură, încins la brio cu 

centură de aur, purtînd pe cap o coroanrt dclfică de laur, iar în piciPare, 
sandale de bronz. Însoţit mereu de o ceată de sclavi, el se arăta in public 

serios şi incruntat, vrind să se creadă că această atitudine este marca 
gravităţii unui rege. Dar acest bărbat semeţ şi v Hnitos, c::re nu a ezitat 
sil se a:>emuiască eu zeii, a refuzat coroana. regulă derită de c< ncet:.tc·nti 

sili, rilruînîiJ.d toati't viaţa un apărător al democraţiei şi nimicind în f;:;şă 

germenii tiraniei oriunde ii descoperea. A usnnat imprejurimile Selinunt-u

lul, insalubre din pricina unui riu care se risipea în mlaştini, a <lctt:ruo.t 
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c n r.-ul :1 două riuri vecine aducînd aprt cnratii. in regiune. Ar fi ''in<1Cl'at 
" l<:II Jeie, <le l a care iloctorii îşi luaseri't orice speranţă de scitparc, :1 
i r ; z,-.-trat fct.., <'troce şi a sprijinit oraşul din aYcre:1 sa. Prin 440 i . e.n. 

Linpul ocles a condus o misiune tliplomaticil rt ţ{trii sale in ?-Iagna 1 ;r:wda, 

a Jl"i în Pelopones. După ocuparea Agrigcntului de ci\trc cartaginezi, sau 
din Hen altă pricinii, el a piirăsit p<·ntrn totrleanna oraşul natal . stabilin

d u - .-e in Pelopones, unde a şi murit, în vîrstă de 60 de ani, <lnpi't dte 

pr,·c· L·.cazil Aristotel. Dup;, alte �ursc, Empedocles a fost exilat în Pdop<J

n;;,· Diogenes I,aertios rclateazrt ,  în Jegătnră cu moartea filosofului . n 
versh:ne mai poetică, potrh·it ciircia Empedocles s-a aruncat în crat<·rnl 

Etn<:i, pentru a Iiisa oamenilor impresia ci"t a dispărut eu \III zt:n. Dar 

c:rnpţh vulcanului i-ar fi aruncat la suprafaţă o sanda\ă de hronz. şi 
a�a s-nr fi aflat de moartea filosofului. 

Filosof şi poet genial, Empedocle� n compus două poeme în hcxamdri 
intitubte Desj>re natură şi Pttrificăn, care ne-au parvenit grnv mutilatL'. 

Din primul poem se păstreaz:'t azi 400 de versuri, din ultimul, 1 20. 

Poemal Despre natură (Il9l <pucrewc;) înfăţişează intr-un limbaj poetic 

:trl tai zant concepţia despre lume a filosofulu i sicili::m. Ptwificările (K<i6:xp!LI)'7) 
r·,t(; " operă a cărei temă e;;te transmigraţia sufletului. !n afară "rle 

: 1 ccsh.· doul1 poeme, a cf1ror paternitate este neîndClielnic?i, antich i tate-a 

mai a�ribuie poetului agrig�:Jt in un poem istoric intitulat .Exp.-diţia lui 
Xer:rrs sau Persika, uu pucm religios, !>1111 rlitre A f'ol/on, tliscursnr i 

politice şi tragedii - toate pierdute. !u 1 846, De<.emeirb a descoperit 

:-;ulJ numele lui Empedocles un Tralat de medicină rrttăcit prin l ncr:rrilt' 
lui Hippocrates. 

Pentru binefacerile aduse cet(tţii sale, contemporanii i-au slăvit numele 

ridicîndu-i statui şi busturi. Una din statui a fost strănmtat:l de rnmani 

In Koma şi a.şezată cu cinste în faţa sediului ::lenatulni roman. 



EMPEDOCLES 

:\) VIAŢA ŞI OPEIU 

1 . D ! i l l � .  L.>.ERT. VI II, 51  şi unn*. Empedoch.·s, după 
l· n m  1 \ L" informează Hippobotos, era fiul lui }feton �i nepo
l t l l  lui Empedocles, de obîr�ie din Agrigeut. Acee::v�i infor
' l laţie o dă şi Timaios, în cartea a cincisprezecea a 1 stor-iilor 
sale (fr .  !::)3, FHG I, 2 15) �i tot el adaugă că Empedocl(:'s ,  
' m nienl poetulni, a fost 1111 om vestit. Informaţii similare 
"feră şi Hermippos (fr. 27, FH(� III, 42) . Herakkidcs , 
de as�:m�.·nea, în tratat nl său Despre boli1 (Ir . 7-! \"oss) , 
- .pune dt Empedocles aparţitH.'a unei familii ilustre şi ci't 
bunicu l lui  crestea cai de rasă. Si Eratosth�.::Bes, în lucrarea 
-..,;l Vhtorii olt:J;tpicc2, aminteşte: sprijininclu-se pe mărtur ia 
i : t i Ari:;totd (fr. 7 1 ) ,  că tatăl lui �Ieton fusese înving;ttor, 
: 1 1  olimpiada a )aptezeci şi una [496 i.e.n. J .  (52) Gramaticu l  
Apollodoros:1, î n  Cronograjia sa [Chrom:fw, FGrHist . 244, 
F 32, II, 1028] spune că : 
. Fiul : ui 1kton era, şi-u Thurioi4 se stabilise, 

î n  cetatea ce nu demult fusese fundatrt, 
l > upă cîte Glaukos [fr. 6, FHG II, 24J adeverisc " .  

i\ poi, nuu departe : 

. .  :\la re greşeală fac, dup-a mea părere, 
Cd ce spun că el, gonit fără de vrere 

• Textul a fost preluat din volumul Diogene� Laertios, Despre vieţile. 
,; doctrinele filosofilor. trarl. de C. I. Balmuş. Bucureşti, Editura Acnde
olliei, 1 963, p. 409 - -l l <>. cu unele modificări. 
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Din propria-i cetate, s-a dus la Syracusa, 
Unde cu-atenienii în luptă s-a-nfruntat. 
Căci ori nu mai trăia, în acel veleat, 
Ori, bătrîn fiind, avea prea dreaptă scuza 
Ca în acest război să nu fie plecat". 

Aristotel (fr. 7 1) afirmă, că la fel ca Heraclit, a murit 
la vîrsta de şaizeci de ani. Iar învingătorul la olimpiada 
şaptezeci şi una era : 

"Bunicul omonim, ce cu caii de curse învinse", 

astfel încît Apollodoros, În unul şi acelaşi pasaj , indică 
atît data, cît şi faptul. {53) Satyros însă, în Vieţile5 .. ţui 
(fr. 1 1 , FHG III, 162), afirmă că Empedocks era nul 
lui Exainetos, că a lăsat si el un fiu, cu numele de 
Exainetos, că în aceeaşi oliritpiadă Empedocks a învins 
la cursele de care, iar fiul săn în luptă sau, cum spto.llC 
Herakleides în Rezumatul6 său (fr . 6, FHG III ( 1 69) , la 
alergare . Eu însă am găsit în Comentariile lui Favorinus 
[fr. 3, FHG III, 578] afirmaţia că Empedocles i-a sărbă� 

torit pe trimişii în procesiune, sacrificînd un bou, făcut 
din miere şi făină de orz şi că avea un frate, numit Kallikra
tides. Telauges7 , fiul lui Pythagoras, în Scrisoarea către 
Philolaos8 spune că Empedocles este fiul lui Archinomos. 
(54) I4a începutul operei sale Pmificări, Empedocles mărtu
riseşte singur că era originar din Agrigent, oraş al Siciliei . 
(Fr. B 1 12) . Acestea am avut de spus despre familia lui. 

Timaios9, în cartc·a a nm:a a Istorici sale (fr. 81, FH( �  
I, 2 1 1), spune: c ă  Bmpedocks a fost discipolul lui Pytha
goras şi adaugă dt, dovedit fiind că a furat prelegerile , 
ca şi Platon1 0, a fost exclus de la participarea la discuţiih� 
şcoiii ; şi mai departe, că Empedocles singur îl menţionează 
pc Pythagoras, în vcrsnrile "era printre . . .  tezaur" (B 
129) . Alţii susţin că Empedocles se referă aici la Par
tnl:nid(·s. (55) Neantbcs11 spune (FGrHist. 8 1 ,  F, 26, II, 
1 97) că, pînă la Philolaos şi Empedocles, toţi pythagoric i i  
erau admişi la discuţii, dar, după ce Empedocles, pri n 
poemd săn, a transformat teoriile într-un bun comun,  
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a n  instituit o lege că acestea nu mai puteau fi împărtăşite 
nici unui pod epic12• (Acelaşi lucru s-a întîmplat şi cu 
Platon, fapt pentru care ;;i acestuia i s-a interzis participa

rea la prelegeri) . N-a spus însă pe care dintre pythagorici 
i -a audiat Empedocles. Epistola atribuit:i lui Telang-:;s 
:;;i care afirmă că Empcdocles a fost atît discipolul lui 
1-Iippasos, cît şi al lui Brontinos13, nu-i vn:dnicl ck crezare. 
Tu;frast [Phys .  Opin. fr. :�. D. 477 ] afirmC1 că Empedocles 
<'r:t :1dmiratorul lui Parmcnides si imitatorul lui în versurile 
sale,  căci şi Parmenides îşi publi�ase tratatul Despre natură 
tot ��1 wrsuri . (56) Hermippos1 1  însă (fr. 27, FHG III, 42) 
ne informează că nu era un admirator al l ui Parmenidc:s, 
ci al lui Xenofan1S, pe care, d� fapt, 1-a frecventat şi ale 
căn•i scrieri in versuri le-a i mitat, :;;\ că întîlnirea l ui cu 
pythagoricii a fost mai tirzie . Alkidamas16, în tratatul 
său Despre natură [OA., I I ,  156 b 6 Saupp;; J ,  n� infor
mează că Zenon17 şi Emp'-'docles erau discipolii lui Par
ilKnides cam în acelaşi timp, că pe nrmă ci 1-au păr:tsit 
�i. în timp ce Zenon îşi construia propriul său sistem, 
Ernpedoc1cs a devenit discipol ul lni Anaxagoras şi Pytha
goras, imitindn-1 pe cel din urmă în s�riozitatea vieţii 
ţi a conduitei sale, iar pe cel dintîi în cercdările asupra 
naturii. (57) Aristotel, în lucrarea sa Sojt:stul18 (fr. 65 ; 
d. A 19) ,  afirmă că Empedocles este cel care a inventat 
retorica, iar Zenon, dialectica. În tratatul său Despre pocţi19 
(fr. 70) , el spune că Empedocles era adept al lui Homer 
�j era deosebit de talentat în privinţa exprimării, fiind 
mare maestrn în metafore şi-n întrebuinţarea tuturor 
t·elorlalte procedee poetice. Aristotel mai spune că Empe
docles a scris, printre alte poeme, şi unul despre Expcdiţia 
lui Xe:xes şi un Imn către Apollon, pe care, mai tîrziu, 
le-.ar f1 ars o soră sau fiica lui ; după cum precizează 
H1eronymos20 [fr. 24 Hiller ] ,  imnul 1-a ars fără de 
voia ei, iar poemul Persika, în mod intenţionat, întru
cît era neterminat. (58) În general, Aristotel mai spune 
c� Empedocles a compus şi tragedii şi discursuri poli
hce21. Dar Herakleides, fiul lui Sarapion, atribuie 
tragediile unui alt autor. Hieronymos declară că a cunoscut 
patruzeci şi trei de asemenea piese, în timp ce Neanthes 
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(FGrHist. 84, F, 27, II, 197) ne informează că Empedodes 
a scris aceste tragedii în tinereţe şi că el, personal, a 
cunoscut şapte dintre ele. Satyros, în lucrarea sa Vieţile 
(fr. 12, FHG III, 162) , spune că Empedodes era �i medic 
şi orator excepţional ; e sigur că Gorgias din Lc:ontinoi2a 
[76, A, 3 ], om strălucit în oratorie şi care a lasat un 
tratat despre Artă23, i-a fost discipol . Despre: Gorgias , 
Apollodoros, în Chronika [FGrHist. 244, F, 33, II, 1029 ] ,  
:1firmă c ă  a trrdt pînă l a  o sută nouă ani . (59) Satyros 
spune că Gorgias povestea cum el însuşi a fo!:it de i:tţ[L 
la unele magii săvîrşite de Empcdocles. Mai mult chiar, 
el pretinde că însuşi Empcdocles, in poemek sale, îşi 
atribuia această putere şi multe altele, prin care, spmh: : 
(fr. B 1 1 1 ) .  (60) Şi Timaios, în cartea a optsprezecca�� 
: a  Istoriei sale, fr. 94 FHG I, 215] ,  spune că Empedocles 

a fost admirat în multe privinţe. Căci odată, cînd vinturik 
etesiene2� au pornit să sufle cu atîta putere încît distrugeau 
recoltde, el a poruncit să se jupoaie măgarii şi din piL· i l�· 
lor să se facă prelate, pe care le-a întins ici �i colo, pe 
dealnri şi pe înălţimi, ca să prindă vîntul ; şi cum accst :L  
s-a oprit, el a fost numit "cel care opreşte vîntul".  
Herak1eides26, în lucrarea sa Despre boli (fr. '75 Voss) , 
spnne că Empedocles i-a dat şi lui Pausani.as27 lămuriri 
despre femeia leşinată28• După cîte mărturiseşte [Timaios ]211, 
el spunea că-i mare oraşul Agrigent, pentru că avea 800 000 
de locuitori30• De aceea, continuă el, Empedodes, vorbind 
despre desfrîul acestora, spunea : "Agrigentinii trăil';,l
in dezmăţ, de parcă a doua zi ar tre:bui să moară, dar 
i9i construiesc casele aşa de solid de parc-ar trăi veşnic' · .  

După cite iu..formează Favorinus31 în  A mintirile lui, rapsodu l 
Kleomenes a recitat poemul Purificările la Jocurile olimpicc . 
Şi Aristotel [fr. 66] declară că Empedocles a fost un apără
tor al libertăţii şi potrivnic oricărei tiranii32, de vrelll l '  
eL· a refuzat titlul de "basileu"* ce i s-a oferit, după cîtv 
povesteşte Xanthos33 în capitolele închinate lui, de bunrt 
seamă pentru că a preferat o viaţă simplă. (64) Aceleaşi 
ştiri le oferă şi Timaios rfr. 88 a, FHG I, 214],  dînd �� 

* În original : basileus, . ,rege". 
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motivul pentru care Empedocles sprij inea democraţia . 
Hl spune că, fiind odată invitat la un banch<::t la unul 
dimtre magistraţi, şi cum nu se adusese ,·in la masă, deşi 
osprtţul începuse, Empedocles, rcYoltat , a cerut să st.- aducă, 
dtă vn.�mc ceilalţi oaspeţi tăc(!att. c; azda atunci mărturisi 
că aştepta să sosească un membru al Senatului. Cînd 
sosi acesta, fn ales conducătorul banchetului*, prin îuţele
g<·n· c u  gazda, şi lăsă să st: întn·zărească felul său de 
co1uportare tiranică ; într-adeYăr, a poruncit oaspeţilor 
să bea tot vinul, că altfel li se va vărsa pe cap. În mo
ml'ntul acela Empedocles nu zise nimic ; a doua zi însă 
îi chemă pe amîndoi, atît pe gazdă cît şi pc conducătorul 
ospăţului în faţa tribunalului , şi a obţinut condamnarea 
şi executarea lor. Aceasta a fost începutul carierei lui 
politice. (65) 1'ot astfel, cînd medicul Akron3� a cerut 
l'Onsiliului35 un loc unde să ridice un cavou de familie, 
fiindcă s-a distins printre medici, Empedoclcs împiedică 
aprobarea cererii, ţinînd un discurs asupra egalităţii şi 
mai ales punînd următoarea întrebare : "Dar ce inscripţie 
vom pune pe monument? Nu cum\·a aceasta :  Akron . . .  sub 
înălţimea"36 (B 157) ; unii adaugă un al doilea n�rs. astfel : 

" 'Naltul mormînt eu vîrful prea- nall pc rl il conţi11 c" .  Alţii 
atribuie acest vers lui Simonides37 • (66) )lai tîrziu , Empe
docles a desfiinţat Adunarea celor o mic3H, la trei ani 
după ce fusese întemeiată, aşa încit să nu mai iie doar 
un sfat al bogaţilor, ci şi al tuturor acelora c�t re spri
j ineau cauza poporului. În oric<· caz, 'l'imaios )ipseşte 
: n  FHG .: . in cărţile a unsprezecva �i a douiio;prczecea 
(L-ăci n aminteşte de mai multt.� ori) ,  SJ)tllle că a avut 
păreri opuse în viaţa publică �i în creaţia sa poetică ; 
in unele pasaje se dovedeşte cumpătat şi înţelept ,  în  altele 
�c arată lăudăros �i egoist . Astfel spune d :  "Vă salut . . .  
\·in printre voi . . .  " şi aşa mai cleparte (B 1 12, 4.5) . 
Cîud a vizitat Olympia, s-a bucurat de multă consid(:·raţie , 
i ncît la întruniri de nimeni nu se pomenea atîta ca despre 
Bmpedocles . (G7) Totuşi, mai tîrziu, cînd agrigentiuii 
începură să-I regrete, urmaşii duşmanilor lui u( rsonali 

* În original : symposiarchos, cel ce prezidcază banchetul. 

427 



REFLEC:ŢJ,\ f-S>;UDO-CHJMJCAL!'I.. EMPEDOCLES 

s-a u împotrivit intoarcerii lui în ţară. De aceea s-a dus 
îu Pdopones, unde a şi murit. Nici pe acesta nu 1-a 
lăsat in pace 'l'imon39 [Ir. 42 Dicls ; cf. 3 1  A 43] ,  ci 1-a 
atacat cu aceste cnvintl� : 
"Emped �ele-n vers popular declamînd pretutindeni 
Îşi formula pe de rost a sa teorie ; 
Dar ale sale principii40 cereau ca alte principii11 
Să vină-n sprijinul lor, spre-a fi desluşite".  

În ce priveşte moartea lui, există diferite vc:rsiuni. 
Hcr.:1kleidcs [fr. 76 Voss ] povesteşte în Istoria femeii leşi
natc cum a devenit Empedocles celebru, prin faptul că 
a readus la simţire pe femeia care părea moartă. Apoi, 
continuă spunînd că Empedocles a adus un sacrificiu aproa
pe de cîmpia lui Peisianax42• Fuseseră poftiţi şi cîţiva 
prLtcni, printre care şi Pausanias. (68) După ospăţ, invi
taţii ceilalti s-au împrăstiat si s-au retras să se odihnească, 
unii, sub �opacii din cÎmpia' alăturată, alţii, care pe undl: 
a vrut, pc cînd E;_mpedocles a rămas pe loc, unde stătuse 
culcat la masă. In zorii zilei toţi s-au sculat, singur el 
nu a fost găsit. Au început să-1 caute şi să întrebe sluji
torii, iar aceştia au răspuns că nu ştiu unde este. Unul 
singur spuse că-n mijlocul nopţii auzise o voce puternică 
ce-l chema pe Empedocles, că apoi s-a sculat şi a văzut 
o lumină pe cer şi strălucire de făclii, dar altceva nimic ; 
ascultătorii r ămaseră înmărmuriţi de cele întîmplate, iar 
Pausanias veni şi trimise oameni să-1 caute. Dar, după 
un timp, le-a poruncit să nu se mai ostenească, spunînd 
că lui Empedoclcs i se întîmplaseră lucruri demne de a 
fi dorite de oricine şi că se cuvine să-i aducă jertfe, deoarece 
acum a devenit zeu. (69) Hermippos [fr. 27, FHG III, 
42 ] povesteşte că Empedocles a vindecat-o pe Pantheia 
din Agrigent, pe care medicii o abandonaseră ca incurabilă 
şi că de aceea a adus el acel sacrificiu, la care numărul 
invitaţilor era de optzeci. Iar Hippobotos43 [Herakleides, 
fr. 77 Voss ] afirmă că Empedocles, cînd s-a sculat de 
la masă, s-a îndreptat spre Etna şi, ajungînd acolo, s-a 
aruncat în craterul de foc şi a dispărut în dorinţa de-a 
adeveri zvonul că s-a preschimbat în zeu. Mai tîrziu s-a 
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aflat adevărul, din cauză că una din sandalele lui a fost 
aruncată afară de flăcările vulcanului, căci avea obiceiul 
să poarte sandale de bronz. Pausanias44 a dezminţit această 
versiune. (70) Diodoros din Efes45, scriind despre A.naxi
mandros, spune că Empcdocles 1-a imitat printr-o trufie 
teatrală şi prin portul de veşminte impunătoare. Pc vremea 
cind locuitorii din Selinunt46 au fost bîntuiţi de molimă, 
din cauza cmanaţiilor pestilenţiale ale rîului din apropiere, 
aşa încît cetăţenii piereau, iar soţiile lor aveau naşteri 
grele, se spune că Empedocles avu ideea să abată la ei 
cele două rîuri vecine, pe cheltuiala lui ; prin acest adaos, 
d asană apele. În felul acesta se puse capăt molimii. Pe 
dud oamenii aduceau jertfe pe malul rîului, iată că apăru 
Empedocks ; lumea se sculă în picioare, îl slăvi şi i se 
rugă ca unui zeu. Pentru a întări această credinţă s-a 
aruncat el in foc. (71) Aceste poveşti sînt contrazise de 
'l'imaios [fr. 98, FHG I, 218] care spune răspicat că 
Empedocles a plecat din Sicilia în Pelopones şi nu s-a 
mai întors niciodată ; de aceea nu se cunoaşte felul în 
�.·are a murit. El răspunde lui Heraklcides, combătîndu-1, 
i n  cartea a paisprezecea, plecînd de la un nume : "Pcisianax, 
zice el, era un cetăţean din Syracusa şi n-avea pămînt 
la Agrigeat . Apoi, dacă asemenea veste ar fi circulat, 
Pausanias ar fi ridicat un monument prietenului său, ca 
unui zeu, în formă de statuie sau de sanctuar, căci era 

un om avut". "Cum de a ajuns -- adaugă Timaios - să 
�e arunce în cratcrul vulcanului pe care nu-l mcnţionase 
niciodaEL mai înainte, deşi era în apropiere ? Deci, trebuie 
�ă ii I JJurit în Pdopones . (72) Dar nici de mirare un-i 
cit nu i s-a găsit mormîntul, cum nu s-au gi:"Lsit nici mor
J nintde multor altora". Dupi:"t el: adt:ce asemenea argumente, 
'fimaios adaugă : "Dar Herakleides continu{t să fi�· un 
.:tmator de paradoxuri, căci tot el rr,  tinde că a căzut Ull 
om din hmă pe pămînt". Hippobotos ne iuformează că 
a existat mai demult, la Agrigent, o statuie a lui Empc
doc!c:s cu capul q,copc.rit şi alta, nuri tî!·zie, cu capul desco
perit, aşezată în faţa reşedinţei Senatului din Roma, adusă 
desigur acolo de romani. Statui-portret de-ale lui, cu 
inscripţii, există chiar şi acum. Xeanthes din Cyzic, care 

429 



REFLECŢL\ PSEUDO·ClllMJCAL.\. E'-1PEDOCLES 

vorbeşte �i despre pythagorici, rc·lat<.:azi< �fr. 23, FHI ; 
III, 6J  ci:i, după moartea lui Meton17, au i nct:put să apar�i 
germenii tiraniei �i că atunci Empeclocles i-a convins p�: 
agrigentini să pună capi'tt dezbinărilor dintre ei şi să 
urmăn:ască egalitatea politică18• (73) ::Vfai mult chiar , fiind 
foarte bogat, a înzestrat multe fete di n cetate care erau 
fără zestre. Fără îndoială, aceleaşi mijloace băneşti i-au 
permis să poarte haine de purpură şi, peste ele, o centurii 
de aur, san dale de bronz şi o coroană delfică de lauri, aşa 
cum ne povesteşte Favorinus în A mintirile sale. Purta 
părul in plete şi avea sclavi însoţitori. Avea mereu privi
rea concentrată şi manifesta necontenit aceeaşi gr:l\' itat v .  
În felul acesta ap[trea î n  vublic, iar cînd cetăţenii î l  întîl
neau, li se părea că văd în această atitudine marca gravi
tăţii unui rege. }lai tîrziu, ducîndu-se cu o căruţă la l1es
sina, pentru a asista la o serbare, a căzut si si-a 
fracturat piciorul, ceea ce 1-a îmbolnăvit şi i-� adus 
moartea, la vîrsta de şaptezeci şi şapte de aui . Ar avea 
(pe cît se pare), şi un mormînt la Megara. (74) În ce 
prive�te vîrsta, Aristotel este de altă părere ; acesta spune 
că Empcdocles a mmit la şaizeci de ani , pe cînd alţii , 
la o sută nouă (cf. § 58) . Era în floarea vîrstei în timpul 
olimpiadei a optzeci şi patra [444f l ] .  Demetrios din 'froi
zen49, în cartea sa !mpotriva sofiştilor (FHG IV, 383) citind 
cuvintele lui Homer (Odis. XI, 278) , spune despre <·1 astfel : 

" Nod făcu şi îl prinse de bîrna cea mai înaltă. 
Gîtul printr-însu] trecîndu-şi, ajunse astfd în Ha des " .  

Î n  mica scrisoare a lui 1'elauges, amintită mai sus [ §  25�. 
55 ], se spune că, din cauza bătrîneţii, a alunecat în mar<' 
şi s-a înecat. Iată deci ce şi cîte se spun despre moartea 
lui. (Urmează două epigrame ale l ui Diogenes Laertios) . 
(76) Opiniile lui Empedocles sint următoarele : există 
patru elemente : focul, apa, pămîntul şi aerul . pe lîngii 
acestea, Philia care le uneşte şi Scikos• care k dczbinit .  

* Philia, , .Iubirea". şi Neikos, . ,Vrajba",  sint termeni rare, l a  Empe
docles, desemnează două principii, fapt pentm car" nu �e traduc. Vll. 
Stttd_.iul ist01'ic, p. CXXXIIl . 
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El spune aşa : " Zeus . . .  cel plin de lmniurt" (B  6, 2, 3) , 
prin .Zeus descmnînd focul, prin Hcra, pămîntul, prin 
Aidoneus, aerul şi }.>rin Nestis, apa50• "Iar acE:.'�tea -spum· 
d -se schimbă necontenit . . . " [B 1 7,6 ] , inţclegînd că 
rînduiala lumii este veşnid. El continuă : "alteori se des
part" . . .  [B 17, 7.8] .  (77) El spune şi că soarele este o 
ingrămădire mare de foc şi că e mai mare decît luna . 
.r\ceasta-i de forma unui disc, iar cerul are aspect de cristal . 
Sufletul trece prin tot felul de forme de animale şi de 
l llante . El se exprimă astfel : "Fost-am . . .  şi peşte" [B 
1 1 7 ] .  Poemele lui Despre natură şi Purificările au cinci 
mii de Yersuri, iar Tratatul de medicină, [I,obon, fr. 19 Cron.J 
-;;ase sute de�versuri. Despre tragedii, am vorbit mai sus51• 

2. LF.X. SUDA. Empedocles a fost fiul lui :Meton, duprt 
�Llţii al lui Archinomos (după Hesychios) , iar după alţii, 
a1 lui Exainetos. El a avut şi un frate, pe Kallikratides 
[din A, I, § 53 ].  L-a audiat prima oară pe Pannenides , 
căruia, după cîte relatează Porphyrios în Istoria filosofiei 
(fr. 8 Nauck) , i-a ajuns iubit. Alţii afirmă că Empedocles 
n fost discipolul lui Telauges, fiul lui Pythagoras. A fost 
filosof naturalist, din Agrigent, şi poet epic [după Hesy
._·hios J .  Trăia pe vremea olimpiadei a 79-a [464/0 J .  

Purtind coroană d e  aur p e  cap şi sandale de bronz în 
1 lÎCÎoare şi cununi de laur în mîini, el colinda astfel oraşele, 
în dorinţa de a-şi crea faimă de zeu. Cînd a ajuns bătrîn, 
s-a aruncat noaptea într-un crater de vulcan, ca să nu 
!'C mai vadă nimic din corpul lui. Şi aşa a pierit, focul 
aruncîndu-i afară doar o sandală. 

Elevul lui Empedocles a fost Gorgias, retoru1 din I.,eon 
tinoi [din A, 1, § 58] .  Empedocles a scris două cărţi 
in versuri Despre natură (au rămas cam 2 000 de versuri) ,  
nn Tratat de medicină în  proză şi multe altele (din Hes.) . 

3. PLINIUS, Nat. Hist. XXIX, 1,5. 0 altă asociaţie 
(medicală) îşi are începutul în Sicilia (care asociaţie, da
torită experienţelor, este denumită "empirică")52, după ce 
A.kron din Agrigent a fost defăimat prin autoritatea ace
lui physicus* care a fost Empedocles. LEX. SUDA, vezi 

* physi&us : .,filosof al naturii" .  
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A kron, din Agrigent, fiul lui Xenon, medic_ Acesta a practi
cat sofistica la Atena, în acelaşi timp cu Empedocles. Este 
mai vîrstnic decît Hippocrates. A scris Despre medicină, în 
dialectul doric, D.·spre nutriţia cu alimente sănătoase, 
o singură carte. Şi acesta face parte din cei care au semna
lat unele sufluri. La adresa acestuia a compus Empedocks 
o epigramă satirică [B 157 ] .  PLU1'., De Is. el Os. 7�l. 
p. 383 D. Se spune că medicul Akron din Atena şi-a 
cîştigat renume pe vremea molimei celei mari, cerînd să 
se ardă foc pe lingă bolnavi (cf. M. Wcllmann, Fr. d. 
gr. Arzte I, 108 şi unn.) . GALEN., 1'vleth. med. I, 1 [X, 5 
K ] .  Şi mai înainte exista o concurenţă, deloc mică, de-a 
se întrece unii pe alţii prin numărul descoperirilor, ca 
cele ale competitorilor din Cos şi Cnidos53 ; căci acest n:.:am 
al Asclepiazilor•� din Asia, după ce a dispărut cel din 
Rhodos, era dezbinat ; medicii din Italia, Philistion5" şi 
Empedocles şi Pausanias �i tovarăşii lor se luau la întrecere 
cu aceştia prin acea "luptă bună";;& pc care o lăuda 
Hesiod (Afunci şi Zile Y .  24) . 

4. ARIS1'., De anima I ,  2, 405 b 1 .  Şi unii dintre [scrii

toiii ] mai puţin renumiţi au indicat apa (drept principin ) ,  
ca, de pildă, Hippon57 ; ei a n  ajuns, se pare, la această 
convingere de la obscn·area germen<Jui, deoarece gerrneucle 
tuturor lucrurilor este umed. Ba acesta îi chiar critică 
pe cei care afirmă că sufletul este sînge5k, deoarece ger
meuele nu e sînge: . 

5. I,EX. SUDA, wzi [Zc11-01t fr. A 2]  . . . a scris Disputele, 
o Exegeză a operelor lui Empedocles, !mpotriva filosofi/o;· 
naturalişti. Se s�)tme d1 el este dcscoperitorul dialecticii , 

după cum Empedoc1es este al retoricii ; cf, 19 A, 1, § 25. 

6. ARIS1'0T. , Metafizica I, 3, 984 a 1 1 . Anaxagoras din 
Klazomenai, care era, ca vîrstă, anterior acestuia [adică 
lui Empcdocles ] ,  dar ale cărui lucrări sint ulterioare59, 
afirmă că principiile sînt ca număr infinite. 

7. SDIPLICiuS, Phys. 25, 19 (din Teofrast, Phys. Opin. 
fr. 3, D. 477).  Ernpcdoclcs din Agrigent, care s-a născut 
nu cu mult în mma h:i ;\naxagoras, a fost un adept a !  
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lui Parmenides, şi încă unul apropiat, Şl mai cu seamă 
al pythagoricilor. 

8. EUSEB .,  P.E. X, 14, 1 5 (Din biografiile J.nonime) . 
Empedocles era discipolul !ni Telauges, pe vremea cînd 
devenise celebru obscnrul Heraclit [adică în 0 1 .  69 (504-
l), după Chron. ] .  

9 .  EUSEB .,  Chron. ,  0 1 .  81 , 1 [456 ] .  Empedocles şi Parme
ni des erau renumiţi filosofi ai naturii*. A U L .  GELL. XVII, 
21 , 14  [probabil din Cronica lui Nepos ] .  În perioada dintre 
dezastrul de la Cremera (477 î.e.n.) şi Decemvirat [450 
i.e.n. ] :  în acel timp Empedoclcs din Agrigent a fost în 
culmea înfloririi sale în studiul filosofiei naturii. 

10. EUSEB . ,  Chron. ,  0 1 . 86, 1 436 d. 18 A 1 1  b. 
1 1 .  ATHEN. I, 5 E (din Lcx. Suda, vezi Athcnatos) . 

Empedocles din Agrigent, învingînd la Olympia în concursul 
de care, deşi pythagoric şi vegetarian, a umplut cu smirnă, 
tămîie şi tot felul de alte aromate un bou şi 1-a împărţit 
celor care s-au adunat la sărbătoare (cf. A. 1 ,  § 5 1 -53) . 

12. - XIV, 620 D. Punficările lui Empedocles le-a recitat 
Ja Olympia rapsodul Kleomcnes, după cîte spune Dikaiar
chos60 în Olympicul (fr. 47, FHG II, 249) . 

13. NICOl\lACHUS (reconstituit după PORPHYR., V. Pyth. 
29, Iamblichos, V.P. 135, Despre miracolele lui Pythagoras) 
Ia care participînd Empedocles din Agrigent şi Epimenides 
din Creta61 şi Abaris hyperboreanul62, au săvîrşit de malte 
ori şi ei astfel de ritualuri. Poemele lor sînt cunoscute, 
ca dealtfel şi porecla fiecăruia, Empedocles fiind "Opritorul 
vînturilor", Epimenides "Purificatorul", Abaris "Pătrun
zătorul in văzduh"63. 

14. PLUTARCH., De curios. 1 ,  p. 515 C. Empedocles, 
filosof al naturii, astupînd o rîpă adîncă ce emana în 
cîmpie o duhoare pestilenţială dinspre miazăzi, se pare 
că a ferit regiunea de molimă. A dv. Colot . 32,4, p. 1 126 
B. Empedocles, după ce a dovedit că fruntaşii cetăţii 
au adus prejudicii şi au pricinuit disensiuni în treburile 
statului, (a eliberat oraşul) şi a mîntuit ţara de lipsă de 

* În textul grec : cp uou:ol cpt Maocpot. 
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roade şi de molimă, astupîud cu zidărie trecătorile mau
telui priu care vîntul de miazăzi pătrundea în cimpie. 
CLEM.,  Stromat. VI, 30 ( II ,  445, 1 1  Str.) . Empedocles din 
Agrigent a fost poreclit , .Opritorul viuturilor" .  Se spune 
că deoarece vîntul ce sufla odinioară dinspre muntele 
Agrigent aducea peste localnici un miros greu şi pesti
lenţial, ba chiar femeilor acestora le pricinuise neajunsul 
de-a fi sterpe, [Empedocles ] a făcut să înceteze acest 
vînt. (Urmează fragmentele B 1 1 1 , 3- 5,  1 12, 1 0 - 12\ . 
l'HILOSTRAT, Vita Apoll. VIII, 7, 8, p. 158. Care inţelept, 
crezi tu, ar fi abandonat lupta pentru un astfel de oraş, 
însufleţit de ideea că odinioară Democrit i-a scăpat pe 
abderitani de ciumă şi, gîndindu-se la Sofocle din Atena, 
despre care se spune că a molcomit pînă şi vînturile ce 
suflau peste regiune, după ce a auzit de ispra\·a lui 
Empedocles, care a oprit înaintarea furtunii dezlil.nţn[tă 
asupra agrigentinilor ? [cf. I, 2 ] .  Căci Empedocles şi 
Pythagoras însuşi şi Democrit, deşi au frecventat magii 
�i au discutat multe probleme de ordin divin, tot nu 
s-au lăsat pe deplin cuceriţi de această artă a magiei. 
PLIN. , A'at. Hist. XXX, 1 ,9 în mod sigur, Pythagoras, 
Empedodes, Democrit şi Platon au întreprins călătorii 
pe mare pentru a învăţa magia, cxilîndn-se mai degrabă, 
decît călătorind. După ce s-au întors acasă, aceastrL arUL 
<a magiei) cînd an predicat-o, cînd au păstrat-o HLinuitii.. 

15. IA}IBI,ICH.,  V. Pyth. 1 13 (din �icomachos) . Cind 
uu tînăr61 şi-a tras sabia împotriva gazdei lui Empedocles, 
cu numele de Auchitos (cf. B 1 ) - deoarece acesta din 
urmă, j udecîndu-1 oficial pe tatăl tînărnlui, îl condamnasc 
la moarte - şi s-a aruncat asupră-i la întîmplare, ca scos 
din minţi şi stăpînit de furie, cu intenţia să-1 loveasc-:\ 
cu sabia pc j udecătorul tatălui siw, ca şi cum Anchito:; 
ar fi fost un ucigaş, Empedocles, acordîndn-şi lira, cum 
putu, a început un cîntec fierbinte si însufletitor, inton!.ud 
dintr-o dată versnl homeric : 

' ' 

"Cel ce alcauul precum şi mînia îţi potoleşte. 
Face pe dată să uiţi <le atu are necazuri, de toate' ' . 

(Odiseea III, 22 1 ) .  



A) VIAŢA ŞI OPERA 

Astfel şi-a salvat gazda de la moarte �i pc tînăr de Ja 
.cnma. Se mai povesteşte că acest tînăr a devenit (k 
at�:nci cel mai stimat dintre cunoscuţii lui Empcdocles. 

16. STRABON VI, p. 274. Din accastrt investigaţie, ei 
an ajuns la concluzia că există multe poveşti în legătură 
<:tt Etna şi mai cn seamă în cele relatate de unii despre 
Empedocles şi anume, că s-ar fi aruncat în vulcan şi ar fi 
l ăsat ca o urmă a întîmplării una din sandalele de bronz 
l 'e care obişnuia să le poarte : sandala a fost găsită nu 
departe de buza cratt:rului, ca şi cum ar fi fost aruncată 
acolo de: violcnţa focnltti (cf. p. 27G) . HORAT. ,  A rs Poet . 
458 : 

, . Cînd , rătăcind cu J..>nnrca spre ceruri, acesta-şi declamă 
Versu rik de se-ntîmplă să cadă-n Yrcun puţ sau vreo 

groapă 
Ca păsărarul cu gîndul la mierle, poate să strige 
{..1t va pntea ((ajutor cetăţeni h>, căci nu-l scoate i1imeni ; 
Totuşi, de-ar nea cineva să-i dea ajutor, aruucîndu-i o 
Funie, ce, poţi fi sigur că nu dinadins a făcut-o, 
Şi că de moarte nu vrea să scape ? l-aş lrtmuri. prin 
Moartea poetului sicilian Empedocles . Acesta , 
Vrînd să treacă drept zen, a sărit în Etna aprinsă, 
El rece fiind65• Aibă deci şi poetul dreptul să piară ! 
Dacă-1 salvezi, cind el nu vrea, e ca şi cum l-ai ucide" 

1 7 . PSEU DO-ARISTOTEL .  Prob/. 30, 1 ,  lL 953 a 26. 
D111tre cei de mai tirziu, Hmpedocles şi Platon şi Socrate 
şi ceilalţi, mulţi oameni cu vază [erau melancolici ! ; eL 
L11 c . ,  Fug. 2. 

18. AELIAN., V.H. XII, 32. Empedocles din Agrigent 
a. purtat veşminte de purpură şi sandale de bronz (cf. 
A 1, 73) . PHILOSTR., V.Ap. VIII, 7, p. 156. Căci Empe
dodes, punîndu-şi o bentiţă de purpură în j urul capului, 
parcurgea drumurile elenilor compunînd imnuri, ca unul 
care Ya deYeni zeu din om (cf. B 1 12, 6 şi urm. ) .  
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19. SEXTUS, A dv. matlz. VII,  6. Căci Aristotel (în Sofistnl, 
d. A 1, § 57) spune că Empedocles a stimulat prima oară 
retorica. Diu aceeaşi Culegere de arte (cf. fr. 137 Ro::;..:) 
QUINT. III, 1 ,8 : Căci primul, după acei bărbaţi despre 
care poeţii ne-au trans"nis că au dat unele imbolduri 
retoricii, este socot it Empedocle5. SCHOL. IAMBLIC I i . .  
V.P. p .  198 Nauck : căci Tisias66, Gorgias<�7 şi Polo.;till 

au fost discipolii pythagoricului Empcdocles. 

Prcccpte 

20. GNO::\I .  PARIS. n .  153 (Ac. Cracm:. X X, 152) Et :tp�
docles, întrebat fiind pentru ce se indignează aşa de tarc 
cînd aude că c \·orbit de rău, răspuns(· : "pentru că, dacă 
nu mă voi întrista dnd sînt vorbit de> răn, nu mă voi 
bucura nici cînd sînt vorbit de bine" (cf. Zenon A 1 ,  158) .  
Empedocles a răspuns cuiva care spunea că n u  poate găsi 
11ici un înţelept. "Pc bună dreptate-zise- ,  pentru că c�l 
care C'aută un înţ·elept trebuie să fie mai întîi el însuşi în.:. 
ţelept". 

POEZIE (eL A.  l ,  55 şi urm . ; 65, 77 : mai departe A 
2, 12) . 

21 .  I,UCRET. I, 7 1 4  şi unn . :  

Precum si cei c e  cred c ă  toate 
Din cîteşi ' patru lucmri se pot naşte, 
Din foc, din aer, din pămînt şi apă 
Aşa, printre aceştia din urmă 
Cel mai de seamă este Empedocles 
Din Agrigent, ce 1-a născut ostrovul 
Cel cu trei colţuri60 • • •  

. . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Deşi e mare-acest ţinut şi vrednic 
Să fie admirat în multe chipuri . . . 
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El n-a avut mai strălucit nimica, 
Nimic mai sfînt, mai minunat vreodată 
Şi nici mai scump, decît pe Empedocles70• 
V crsurile ce-au ieşit din mintea 
Sa zeiască strigă cu glas tare 
A lui descoperiri prea minunate. 
Aşa că el abia dacă mai pare 
Că s-a născut din \'Îţă omenească" . 

22. ARIST., Poet. 1 ,  1 447 b 17. Homer şi Empedocles 
nu au nimic comun, afară de versificaţie ; de aceea, pri
mul merită pe drept numele de poet, în vreme ce al doilea 
mai degrabă numele de physiolog* decît de poet. 

23. ME:N"ANDROS [mai degrabă. GENETHLIOS] l, 2,2. 
Inmii despre natură pe care i-au compus discipolii lui 
Parmenides şi ai lui Empedocles, au fost închinaţi cerce
tărilor despre natura lui Apolion [ cf. A 1 ,  § 57 şi Ammon. 
fr. B, 134] ,  şi a lui Zeus. Mulţi chiar dintre imnii lui Orfeu 
sînt de acest fel. Ibidem 5,2. Iată cum sînt [ironii l : cÎnd 
vorbim despre un imn de-al lui Apolion, spunem că acest 
zen reprezintă soarele şi discutăm despre natura soarelui ; 
(cind vorbim) despre Hera (spunem) că este aer, iar 
Zeus reprezintă caldut [B 6,2 1 .  Într-adevăr, astfel de 
imni se referă la natură. Şi un atare gen de imni practicau 
.Parmenides şi Empedocles . . .  

24. LACTANT., Inst. div. II, 12,4 Empedocles, pe care 
il-a1 şti unde să-1 numeri, printre poeţi sau printre filosofi, 
deoarece a scris despre natură în versuri la fel ca la romani 
J,ucretins şi Varro, a fixat patru elemente primordiale . 
QUINT. I, 4,4. Datorită lui Empedoclcs la greci, lui Varro 
�i Lucretius la latini, care au transmis în versuri precepte 
de-a1e înţelepţilor. 

25. SCHOL. ad DIONYS. THRAC. p. 168,8 Hilgard. Un 
poet îşi împodobeşte (creaţia) cu aceste patru mijloace -

verc:;, mit, naraţiune şi limbaj ales - şi orice poem care 
nu are parte de acestea nu este poem, chiar dacă se slu-

• filosof al naturii. 
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j�şte de vers. Frtră îndoială, pe Empedocles, pe Tyrtaios71( ? )  
�1 pe cei care au tratat despre astrologie nu-i umuim 
poeţi, chiar dacă au folosit versul, pentru că nu s-:.tu 
servit de mijloacele caracteristice ale poetilor. 1 66, 13. 
�u este poet cel care face uz numai de 

'vers, deci nici 
Empedocles care a scris Despre natură, nici cei care au 
tratat despre astrologie, nici PythicuF2, care a enunţat 
' 'racole în versnri. PI,U1'ARCH., Quom . ad. poet . attd. 2 ,  
J l · 1 6  c [18 A 15 J ARHH., Rhet. III, 5, 1407 a 31. În 
al  doileu. rînd, faptul de a ,·orbi în termeni proprii . . . , 
in al treilea rînd la nu \'orbi ] în termeni echivoci ; iar 
acestea, mai ales dacă nu vor prefera contrariul , ceea ce 
fac unii cînd nu au nimic de spus şi se prefac doar că 
spun ceva. Căci unii ca acestia redau asemenea !idei ] 
în poezie, ca de pildă Empedo'cles. Căci el înşeală [zicînd 
că] în cerc (cercul sferei) rezidă multul, iar cei ce-l ascnlt3. 
păţesc ceea ce păţesc mulţi din partea prorocilor. Crtci 
in momentul cînd folosesc termeni echivoci, au în Yeden: 
concomitent încă o idee, cum ar fi : "Cresus, trecînd flu
viul Halys, va dest.răma o mare împărăţie"73• M ctc:or. 
li ,  3, 357 a 24. ta fel de ridicol este si cazul în care cine
va, spunînd că marea e umoarea t;ămîntului, cum facl' 
Empedoclcs, crede- că a spus un lucru limpt·de. [B 55 ]  
Căci dadt Pste ,·orha despre poezie, exprimîndu-se astfel , 
l'l a redat ideea mulţumitor, (pentru că a folosit o metaforă 
poetică) , dar în ce priveşte cunoaşterea naturii ,  d n-a 
enunţat-o suficient . �ICERO, De oratorc I, 50, 2 17 .  Din 
acest motiv s-ar cuveni să spunem că a te j uca bine cn 
mingea şi cu cele 12 Table scrise ţine de dreptul civi i ,  
deoarece pe amîndouă aceste jocnri le-a practicat foart�:: 
bine P. ::Nlucius ; din acelaşi motiv, cei pe care grecii îi 
numesc physikoi (naturalişti) ar trebui să se cheme şi c-i 
"poeţi", deoarece uaturalistul Empedocles a creat 1.tn 
poem minunat. 

26. ll iONYSIOS, De comp. verb. 22. Adepţi ai acestei 
armonii [stilistice ] şi (anume austere) au existat mulţi , 

în domeniul poeziei, al istoriei şi al discursurilor politicl' , 
distingîndu-se de: ceilalţi, în poezia epică, Antimachos 
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din Colofou7� şi Empcdocles, naturalistul, în pocz1a lirică, 
J 'indar, în t ragedie, Eschil . 

'27 . crcrm.o, A d. Qu. jr. II, 9,3 Poemele l ui Lucretitb 
sînt aşa cmn scrii : cu multe scînteieri de genin, chiar 
l"U m ultă artrt ; dar (cînd vei veni ) ,  te voi socoti h(trbat , 
dacă vd citi pc Empcdoclcs al lui Sallustius, om însă 
n u  te \·oi socoti. 

!nvâţlilura (cf. .-\, 1 ,  § 76, 77, § A, 4.6) 

'28. A R I STOTI\L, J[ctaph. I , 3, 984 a 8. Empedocles 
< 'Onsidera ca pri ncipii cele patrn elemcnh:, adCwgind la 
cde (trei) enunţate (anume ap(t, aer, foc) ,  ca al patrulea 
< ' lemcnt, pămîntul ; aceste elemente dăinuie \"eşnic şi nu 
se nasc, ci doar se amestecă, unindu-se, într-o cantitate 
mai mare san mai mică, într-o singură unitate şi iarăşi 
se dezbină din aceast[l. unitate. SIMP:r.., Phys. '25, '2 1  (după 
I .  7 ; din 'l'cofrast) .  Acesta [Empedocles j stabileşte patru 
demente corporale: foc, aer, apă şi pămînt, care sînt 
veşnice şi trec unele spre altele în cantitate mai mare 
sau mai mică prin unirea şi deznnirea lor, iar ca princi
pii propriu-zise, care pun în mişcare elementele, stabileşte 
Philia şi Ncikos. Căci elementele trebuie să dăinuie, mişcatc 
succesiv, o dată unite de Philia, altădată dezbinate de 
Neikos, astfel încît, potrivit concepţiei lui, principiile sînt 
(de fapt ) şase. Căci, pe alocuri, el conferă o forţă poetică 
.Vrikos-nlui şi Phil1'ri cînd sptme : [fr. B 17 ,  7 -- 8 1 ,  alteori 
Jv rînduieşte şi pe acestea ca elemente egale cu cele patru. 
l· i n d  spune :  [fr. B 17, 17 -20] .  

29. PLATON, Sujistul 242 C -- D. �:Iie, fiecare [filosof ] 
t n i  :-;c parc că ne spune poveşti, ca şi cum am fi copii : 
l llllt l ,  că cele existente sînt trei75, şi că uneori se: luptă 
î ntre ele, alteori însă, devenind prietene, înlesnesc căs[ttorii, 
naşteri şi creşteri de urmaşi ; altuJ76, zicînd că acestea 
:-.Îitt două, umerlul )i uscatul , sau cal ci ul şi recde , 1L· face 
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să convieţuiască şi chiar le şi mărită [cf. 60 A 4 ] .  Tagma 
eleaţilor de la noi, începînd de la Xenofan şi îndt mai 
dinainte [cf. 1 ,  B, 6, Pltileb. 1 6  C-D], pentru că admit 
unitatea în toate lucrurile ce poartă un nume, se cxprim(t 
în acest sens prin mijlocirea miturilor. Apoi, mai tirziu, 
nişte Muze ionice şi siciliene [Heraclit şi Empedocles ] 
s-au gîndit în mod analog că cel mai sigur este să com
bine cele două teze şi să spună că existentul este în ace
laşi timp Unu !5i Multiplu, că duşmăniile şi prieteniile 
fac coeziunea ; . ,că ceea ce e în dezacord este un etern 
acord" , spun cele mai vioaie dintre Muze (Heraclit 22, 
B, 1 0) .  (�lasmile mai moderate nu sînt atît de hotărîte 
privitor la părerea că acestea sînt eterne ; ele susţin că, 
pe rînd, 'fotul este dnd Unul , unit în iubire prin influenţa 
Afroditci , cînd Ivlultiplu , ostil sie însuşi sub acţimwa duş
măuiei L3 1 B 1 7 1 -

30. PSEUDO-PI,uT., Stromat. ap. Eus . ,  P.E. I ,  8, 1 0  
(D. 582 ; din Teofrast , ca l a  3 1  şi urm.) .Bmpedocles din 
Agrigent (susţine existenţa) a patru elemente : foc, apă, 
aer, pămînt. Cauza acestora este Phit 1:a şi N eihos. Din 
primul amestec al elementelor desprinzîudu-se aerul, acesta 
se revarsă în jur ; după aer, se desparte focul care, neavînd 
alt loc, e silit să ţîşnească în sus, sub bolta ['îngheţată ] 
care înconjură aerul . În jurul pămîntului s-au rînduit 
două emisfere, una în întregime de foc, cealaltă, amestec 
�in aer şi puţin foc, despre care crede că reprezintă noaptea .  
Inceputul mişcării porneşte de l a  faptul c ă  hazardul a 
determinat pe undeva o concentrare [ &-&poL�!J.6:;] a focu
lni, care răbufneşte cu o forţă de neînvins. Soarele , în 
privinţa naturii sale, nu este foc, ci o reflectare a focului, 
asemănătoare cu reflectarea luminii în apă. El spune că 
luna s-a constituit de sine-stătător , din aerul despărţit 
de foc ; acesta s-a solidificat, la fel ca şi grindina . Lumină 
are însă de la soare . Iar raţiunea ["t'o �ye:[.Lovtx.6'1] nn-şi 
are sediul nici în cap, nici în piept, ci în sînge. De aici 
se trage că în acea parte a corpului în care "raţiunea" 
este mai răspîndită, în acea parte se dezvoltă �i oameni i  
Cdnpă cît se crede ] .  



A) VIJI.ŢA SI OPERA 

3 1 .  HIPl'OL., Ref. I, 3 (D. 558 \V. �)) ( 1 ) Empe:doc1es, 
care s-a născut după aceştia [pythagorici ] ,  a spus multe 
lucruri despre natura demonilor L ;}::diJ.ove:.;J, cum că 

· sînt peste tot prezenţi, guvernînd ct:k de pc pămînt. 
Ac(·st a spunea 6t încenntul tuturor este .N cikos si Phiha ; 
(•l afirm�t că inteligenta rnulni este focul divii;, �i toate 
nmstau din foc si se vor dizolva în foc . Stoicii îsi înte
n teiaz[t doctrina 'incendiului universal aproxim ati� după 
aceastrt învăţăt ur�t7;.  (2) Dar mai presus de toate, E mpe
docks îşi întemeiază învăţătura pc transmigraţie (B 1 1 7) . 
(3) Empcdoclcs a spus că toate sufletele transmigreadi 
succesiv în toate animalele.  Căci �i învăţătorul acestor 
lucruri, Pythagoras, pretindea că el însu�i a fost Euphor
bos7'�, c a re a luat parte la cxpediţia împotriva Ilionului, 
zicînd eii.-�i rccnncaştc scutul. 

32. AET. I ,  7, 2<.S (D. 303, cf. Stob. I ,  35, 17  vV) .  (Empe
doclcs consideră Unul sferic, veşnic şi imobil) şi că Unul 
este necesitatea : materia acesteia o constituie cele patru 
elemente, iar formele ei sînt N cikos şi PMlia. El mai 
spum' că elementele sînt divinităti si că amestecul lor 
este Universul şi pe lîngă acestea 'cxi�tă sfera [�rpcii:po<;] 
în care toate acestea se vor separa, [sferă]  cu înfăţi:;;are 
unică. El crede şi că sufletele sînt divine, divini sînt şi 
cei curaţi, care se împărtăşesc curat din ele. 

33 -- I, 3, 20 (D. 286) Empedocles, fiul lui ::\Ieton, 
din Agrigent susţine că există patru elemente primor
diale : foc, aer, apă, pămînt şi două forţe primordiale, 
Plzilia şi 1\1 eikos, una din ele fiind unificatoare, a do ua 
dezbinatoare . El se exprimă astfel : "patru . . . din 
neamul tnuritorilor" [B 6] .  Căci el numeşte Zeus, eferves
t'enţa şi eterul ,Hera, aerul dătător de viaţă, Aidoncus, 
pămîntul ; iar N estis, şi iz"i.•or de lacrimi muritor*, numeşte 
el , de pildă, sămînţa şi apa (Allegor. hom . script . )  (probabil 
Plutarh ) ,  la STOB . , Ee!. I, 10, 1 1  b, p. 121  W. (d. Plut . ,  
Vit. Hom .  99) Empedocles numeşte Zeus e.fen·cscenţa 
şi eterul , Hera, pămîntul, dătător de viaţă, Aidoncus, aerul, 

• Sau : "pentru muritori". 
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deoarece nu are lumină proprie, ci este luminat de soare, 
de lună şi de astre, N estis şi izvor de lacrimi muritor, srt
mînţa şi apa. Din cele patru elemente, aşadar, se consti 
tuie întregul, natura acestora fiind alcătuită din contrarii, 
din uscăciune şi umiditate, din căldură şi frig ; aceasti"'t 
natură produce întregul prin analogie şi amestec recipro�.: 
şi suportă schimbări parţiale, fără să accepte dizolvarea 
întregului. El vorbeşte astfel : "altă dată . . . urăşte" 
[B 17, 7-8] .  HIPPOL., Ref. VII, 29 {p. 2 1 1  W.) , după B 6 
(din scrierile lui Plutarh despre Empedocles ? cf. STOB., 
p. 122, 5) . Zeus este focul, Hera, dătătoarea de viaţă, este 
pămîntul care produce roadele necesare vieţii, A ido1te1ts, 
aerul, deoarece, deşi prin el le vedem pe toate, n umai pe 
el nu-l zărim, N estis este apa, căci numai ea este mijlocul 
de transport a hranei79 pentru toţi cei care se hr[mesc, ea 
singură neputînd hrăni pe cei şi cele ce se hrănesc. Căci 
dadt ca ar fi fost hrănitoare, zice el, vieţuitoarele nici
odată n-ar fi fost cuprinse de foame, deoarece apa pnso
seşte mereu în univers. De aceea el numeşte apa Ne\
tis80, deoarece desi este o cauză a nutriţici, totusi ca 
nn are forţa �ece�ară să hrăneasdt JlC' cei şi cele �e se 
hrănesc. 

34. GAI,EN. ,  I-n Hipp. nat. hom. XV, 32 K. l�mpedocles 
socotea că din cele patru elemente imuabilc se naşte natura 
corpurilor compuse, primele [elemente J amestecîndu-sc in  
aşa fel unele cu altele ca şi cum cineYa, fărîmiţînd c n  
grijă şi transformînd în pulbere rugina, minereul de cupru, 
de zinc şi de sulf, le-ar amesteca in aşa fel încît să n u  
poată l ua i n  palmă nici o parte din ele, fără cealaltă. 

Ibidem 27, 22. Primul pe care-I ştim din cei care a t t  
arătat că elementele se amestecă a fost Hippocrates . . .  
şi prin aceasta se deosebea de Empedoclcs ;  căci şi acda 
spune că noi şi toate celelalte corpnri cîte se află pe 
pămînt provenim din aceleaşi elemente pe care le recunoaş
te şi Hippocrates, dar nu prin faptul dl sînt amestecate 
unele cu altele, ci fiinddl sînt compuse şi ţin laolaltă 
prin părticele foarte fim'. 
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35. AftT. II, 7, 6 (D. 336) Empedocles spunea că locu
rile elementelor nu sint stabilite peste tot, nici nu sînt 
delimitate, ci toate [elementele] îşi schimbă între ele locu
rile. ACHII,L. ,  ls. 4, p. 34, 20 M. Empedocles nu acordă 
eh:mentelor Jocuri delimitate unul de celălalt, ci spune 
că ele cedează unele altora locul, astfel încît pămîntul e 
purtat in sus şi focul în jos. 

36. :\RIST., De gen . ct corr. B 3, 330 b 19. Unii vorbesc 
direct de patru (elemente) , ca de pildă Empedocles. Şi 
acesta le grupează în două [categorii ] ; căci el pune în 
opoziţie cu focul pe toate celelalte. 

37. - Metafizica I, 4,  985 a 21 Empedocles se folo
se�te într-o mai mare măsurrt de cauzele primordiale [decî t 
Ar,axagoras ], dar nu îndestulător, spre a stabili o concor
danţă de sistem ; la acesta, adeseori, Philia este cea care 
rlesparte şi N eikos cel care uneşte. Cînd Întregul se des
parte in patru elemente sub acţiunea N cikos-ului, focul , 
dt şi fiecare din celelalte elemente se unesc intr-o singurr1 
unitate : cînd iarăsi, sub actiunea Philiei, ele se unesc 
Jac>lalHl, părţile ce ' 

provin di�1 fiecare sînt nevoite să se 
cb·:binc din nou. Empedocles, în opoziţie cu predecesori i 
săi , a introdus prima oară o distincţie a cauzei (primor
'liale) ,  nefăcînd un singur principiu al mişcării81, ci două , 

:;:i cont radictorii82• De asemenea, (•1 a enunţat prima oarrt 
că cek: patru aşa-zise elemente sînt de natură materială . 

Totusi. el nu se foloseste de patru elemente, ci, ca si 
cm n 'ar ii numai două, J

'
>e de o parte focul ,  luat în sin�. 

j;ir cck lalte, pămîntul, aerul .'ji apa, ca şi cum ar avea 
o �ingură substauţr1 şi s-ar opune focului. 

38 . .  -\ R IST. , Fizica VI II, 1 ,  252 a 7. Se pare că Empe
dt>des ar fi zis dt prin Necesitate [&.vocyx·IJJ , Philia şi 
N ci!ws stăpînesc şi pun alternativ in mişcare lucrurile, 
care, in timpul intermediar, se afl{t în stare de repaos. 

39. - Metafizica I, 4, 984 b 32. Deoarece era vădit că 
există in natură şi elemente potrivnice celor bune, că nu 
există numai ordine şi frumos, ci şi dezordine şi urîţenie, 
şi că prevalează Răul şi Urîţenia asupra Binelui şi a Fru-
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mosului, de aceea, un altul [Empedocles ]  a introdus 
Philia şi N eikos (ca principii) şi una şi celălalt fiind cauza 
şi a unora şi a celorlalte ; căci, dacă cineva ar medita 
asupra acestor lucruri şi ar lua în considerare fondul gîn
dirii şi nu cele pe care ctt stîngăcie le exprimă Empe
docles, va găsi că într-ade,-ăr Philia este cauza celor bune, 
iar Neikos-ul, a celor rele. Astfel, încît dacă cineva s-ar 
exprima într-un anume fel şi ar spune că Empedocles a 
fost primul care a definit şi a afirmat că Răul şi Binele 
sînt principii, negreşit că ar avea dreptate dacă (cu ade
vărat) pricina tuturor bunurilor este însuşi Binele [şi 
pricina relelor este Răul ] .  

40. -- De gen. et corr. Il, 6, 333 b 20 Laudă numai 
amestecul. Deşi elementele nu le dezbină numai N eikos, 
ci şi PhiUa, ele fiind de la natură anterioare divinităţii ; 
dar divinităţi sînt şi acestea. 

4 1 .  PHILOP., De gen. et corr. 1 9, 3 Vitelli. El vorbeşte 
încă şi despre contradicţiile aparente, cînd exclude schim
barea evidentă, dar se contrazice pe sine însuşi, deoarece 
spune că elementele sînt neschimbătoare şi că ele nu se 
nasc unele din altele, iar celelalte din acestea. Apoi, tot 
el spune că, de învinge Philia, toate devin o unitate şi 
alcătuiesc sfera care este (o massă) fără calitate, pentru 
că nu mai păstrează în sine nici particularitatea focului, 
nici a vreunuia din celelalte elemente, deoarece fiecare 
din ele şi-a părăsit propriul aspect. 

42. ARIST. , De caclo III, 2, 301 a 14. Nu e nrosimil 
să se (considere) că naşterea lumii are loc din elemente 
dezbinate şi care se găsesc în mişcare. De aceea şi Empe
docles renunţă la afirmarea genezei prin Philotes, căci el 
nu ar fi putut alcătui Universul, rînduindu-! din elemente 
dezbinate, dacă ar fi admis unirea (lor) prin Philotcs. 
Într-adevăr, Universul s-a constituit din elemente dispa
rate, dar în cazul acesta este necesar (să admitem) că 
naşterea (lumii) a provenit din Unu şi din amestec. De 
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gen. et corr. I, 7, 334 a 5. Totodată şi Universul este la 
Jel - zice - şi pe vremea Neikos-ului de acum ca şi mai 
înainte, pe vremea Philiei. 

43. - De gen. et corr. II, 7, 334 a 26. Cei care vorbesc 
ca Empedocles oare pe ce poziţie se vor afla ? Căci e 
necesar ca amestecul să fie ca zidul din cărămizi şi piatră ; 
iar acest amestec va fi constituit din elemente persistente, 
care se grupează unele lîngă altele după micimea lor ; în 
felul acesta este carnea şi fiecare din celelalte AET. I, 13, 
1 (D. 312) Empedocles spunea că înaintea celor patru ele
mente au existat părticele foarte mici din acestea, ca ele
mente primordiale anterioare elementelor, şi anume ho
·moio·mcrii sau [particule de aceeaşi natură ] 17, 3 (D. 315} 
Empedocles şi Xenocrates83 socot că elementele sînt alcă
tuite din corpusculi foarte mărunţi şi ca un fel de elemente 
(primordiale)  ale elementelor. GALEN., in Hipp. de nat. 
hom. XV, 43 K. Căci şi acela [Empedocles ] spune că noi 
şi toate celelalte corpuri de pe pămînt ne-am născut din 
aceleaşi elemente, din care le deduce şi Hippocrates, 
nu prin faptul că s-au amestecat laolaltă, ci prin gruparea 
în conglomerate de mici părticele, prin contactul lor strîns 
(cf. IV, 762 ; şi prin fărîmiţarea lor în mici particule) . 

44. Ai�T. I, 24, 2 (D. 320) Empedocles, Anaxagoras, 
Democrit, Epicur şi toţi cîţi creează Universul potrivit 
cu asocierea corpurilor compuse din particule fine, introduc 
asocieri şi dezbinări, dar, nepotrivit, naşteri şi pieiri ; căci 
aceste fenomene au loc nu printr-o schimbare calitativă, 
ci printr-o acumulare cantitativă ; cf. ARIST. , De caelo 
III, 5. 

45. - I, 26, 1 (D. 321) Empedocles (susţine că) esenţa 
necesităţii este cauza eficientă care se foloseşte de principii 
:;;i de elemente. PLUT., De an. procr. 27, 2, p. 1026 B. 
Necesitatea, pe care cei mai mulţi o numesc destin, Empe
docles însă o numeşte Philia şi, totodată, Neikos. 

46. ARIST., Fizica I, 4, 187 a 20 Unii susţin că opo
ziţiile provin prin separare din Unu, aşa după cum spun 
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Anaximandros si cei care sustin că exisUt Unu si :.\Iultiplu,  
cnm sînt Empe'

docles si  .Anaxagoras ; dtci si ac'estia deduc 
t oate celelalte l ucruri Î)fi n separare dîn au{L·stec{tl demeu
tdor ; ei sv deosebesc tot usi unul fată dL· celălalt prin 
iaptul că pentm uuul [Em{)edodes ] e'xistă o alh-rnanFt 
ddică a lucrurilor , iar celălalt (Anaxagoras) (le prevede j 
numai o dată ; unul [ia în considerare ] homoiomeriilc 
infinite şi contrarii*, altul, aşa-zisele elemente. 

47. AET. I, 5, 2 (D. 29 1 )  Emp�docles consideră Unin�rsul 
unic, dar Universnl nu constituie întregul, ci doar o mică 
parte a întregului, re::;tnl fiind materie inertă . 

48. PLATO::-<, Icr;. X, 889 B. [Adepţii lui EmpeJodcs] 
spun că toate, focul, apa, pămînt ul �i aerul, sînt produse 
ale naturii şi ale hazardului, că meşteşugul nu are aici 
nici un amestec ; din aceste elemente , în întregime private 
de suflet, s-au format apoi celelalte corpuri, globul terestru , 
soarele, luna şi toate celelalte astre ; aceste prime elemen
te, împinse încoace şi incolo la întîmplare, fiecare după 
propriul său fel de a fi, ajung să se întîlnească şi să S{� 
potrivească împreună, conform cu natura lor, cele cald(• 
cu cele re::ci  sau cele uscate cu cele umede, cele moi cu cele 
aspre şi în general, toate cîte sînt contrarii amestecîndu-sc 
la întîmplare după legile necesităţii . Din acest amestec 
s-au format toate lucrurile pe care le \'edem, cerul întreg, 
cu toate corpurile cereşti, animalele şi plantele, cu ordinea 
anotimpurilor şi aceasta, zic ei, s-a petrecut nu în virtutea 
''reunei intcligenţe, nici datorită unei divinităţi, nici vn· 
unui meşteşug, ci , aşa cum spuneam, numai datorită na
turii �i hazanlului. 

49. l'IHLO, J)c prm,-id. II, 60, p. 86 (Aucher, cu con:<:
t ări după Conyb(,are) . În acest fel par alcătuite şi părţii' �  
lumii , cum zÎCt' Empedocles . Căd după separarea eterului , 
aerul si focu l au zburat în sus si s-a format cerul, care 
a cuprins de jur împrej ur spaţiut' nemărginit . Focnl însă, 
care rămăsese puţin mai jos de cer, s-a concentrat in 

• Bollack : .,şi contrariile", voi. I, p. 82, nota 2 ;  p.  85, nota 4. 
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· azde soarelui . Iar pămîntul, concentrîndu-se într- un singur 
1. te şi condensîndu-se dintr-o anumită necesitate, a apărut 
· n mijlocul [Universului ] şi aici şi-a fixat sediul . Yl:l i 
departe, pretutindeni în j urul pămîntulni, eterul, deoar<.:v,· 
· ra cu mult mai uşor, se agită, fără a se opri . Catt7.a 
' • ·pausului (in care ::;e afiă pămîntul) trebuie căuta El in 
; 'utcrea divinităţii ( ? ) şi nu în numeroasele si ere supra
: 'use, ale căror revoluţii i-ar fi şlefuit înfăţi şare:a. Înt�·-J.
dL·\·ăr, în j urul pămîntului a fost aruncat un cerc minunat. 
dl· un anumit tip (căci, Îhtr-adevăr, posedă forţa t: ;tei 
' 1 1ari şi multiple frumuseţi)*, de aceea pămîntul nu c,,d_e 
nici într-o parte, nici într-alta. AET. II, 6, 3 (D. �tH) 
l � mpedocles [consideră] că mai întîi s-a separat ekr�tl, 
: n  al doilea rind focul şi apoi pămîntul, din care, inte-
1 indu-se prea mult mişcarea circularrt datorită vih-.>:< ·i , 
/ cercului ce-l înconjură) a ţîşnit apa ; din apă s-a C" :l-
1 •orat aerul iar cerul s-a născut din eter, soarele din f, ,,:, 
: a r  din celelalte, prin condensare, s-an format cek e l in  
; urul pămîntului. 

50. AET. II, 31 , 4 (D . 363) Empedocles ·:spnm·a c;\ : 
1 ată de distanta în înăltime de Ia pămînt la cer, care ;.:�te 
;l� fapt înălţi�ea de la noi [Ia cer ] ,  distanţa în l ă � i me 
.t bolţii este mai mare, cerul întinzîndn-se mai mult în 
această direcţie, deoarece Universul s-a constituit asemenea 
unui ou. 1, 4 (D. 328) Empedocles [consideră l dt miş
carea circulară a soarelui descrie contnrul marginii Uni
, -crsului. 10, 2 (D. 339) După Empedocles, în dreapta lui 
i SC. a Universului) sînt regi unile de la tropicul de v:J.I�'t . 
;ar spre stînga, regiunile de Ia tropicul de iaruă. 

5 1 .  - II, 1 1, 2 (D. 339) După Empl'docles, cl'rul ( ·-,te 
•> boltă de aer, care, sub influenţa focn lui, s-a sohii
!.icat întocmai ca un cristal, înconj urînd parh·a ck 1 < 'c 
:;>i de aer în amindouă emisferele. ACHILL. , Isag. 5, J l ·  3-l-, 
�9 M. Empedocles spune că acesta [cl'rul 'l este de cri:-,ta l .  
.1 lcătuit din substanţă Îngheţată. SCHOL. BASILII MACNI 
:22 (ed. Pasquali, Gott. Nachr.,  1910, 200, 219) Empe-

• Traducere propusă <le Aucher. 
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docles consideră [se. cerul ] constituit din lichid solidificat, 
aidoma unei bolţi de cristal (sau de gheaţă) . 

LACTANT. , De opij. dei 17, 6. Sau, dacă îmi va spune 
cineva că cerul este de aramă sau de sticlă sau, cum zice 
Empedocles, aer îngheţat, oare aş accepta de îndată ? 
[Din Varro, Tubcro, cf. § 5. Dox. 1981 ] .  

:i2. - I I ,  4, 8 (D.  331) După Empedocles, Universul 
se distruge pentru că domină alternativ Philia şi N ei
kos. SIMPL. , De Caelo 293, 18. Alţi gînditori spun că 
unul şi acelaşi [se. Univers ] se naşte şi piere alternativ 
şi că din nou născîndu-se, din nou piere, şi că o astfel 
de succesiune este veşnică, după cum susţine Empedocles, 
anume că Philia şi Ncikos înving pe rind ; una, uneşte 
toate într-unul şi distruge Universul Neikos-ului şi, din 
el, creează Sfera ; în schimb, Neikos dezbină iarăşi ele
mentele şi creează un astfel de Univers : (urmează B 17, 
7 - 13) . 305, 2 1  Platon şi Empedocles, Anaxagoras şi cei
lalţi filosofi naturalişti (cpucrLxot) spun, pe cît se pare, 
că naşterea corpurilor compuse din cele simple are loc 
în conformitate cu modalitatea expusă de această ipoteză 
(adică conform cu învăţătura, 304, 5) . . . ca şi cum ar 
fi preexistat în timp cele din care se nasc cele născute. 
AR IST_ , Metaph. II, 4, 1000 b 18. Căci , dintre cele ce 
t•xistă, el nu le face pe unele destructibile, pe altele indes
truetibile, ci pe toate le face destructibile, cu excepţia 
elementelor. 

53. A:h'T. II, 13, 2 {D. 341 )  Empedocles spune că (astrele 
sînt) de foc, din elementul foc pe care aerul, cuprinzîndu-1 
în interiorul său, 1-a presat în sus la prima separare (a 
l'kmentelor) . 

54. AHT. II, 13, I l  (D- 342) Empedocles [spune] că 
stdde fixe sint puternic ataşate de cristalul* <cerului) 
iar ce le mişcătoare se pot mişca liber. 

• Gheaţli. 
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55. ACHILL., lsag. In Arat. 16, p. 43 (2 Maass) ExisUt 
unii [filosofi ] care susţin că soarele (a apărut) primul ,  
luna a doua, iar în al  treilea rînd, Cronos*. Dar, dup�t 
părerea mai multora, prima a apărut luna, deoarece [spun 
ei ] ea este o parte ruptă din soare84• După cum [spune j 
şi Empedocles : (fr. B 45) . 

56. AtT. II, 20, 13 (D. 350) Empedocles [susţine j că 
sint doi sori : unul este Soarele propriu-zis [arhetipnl J : 
acesta este foc, situat îu una din emisferele Universului ; 
focul a umplut emisfera, fiind situat mereu în partL·a 
opusă propriei sale reflecţii ; celălalt [soare ] aparent, e:;te 
doar reflectarea (primului) în cealaltă emisferă, umplută 
cu aerul amestecat cu cald**, provocată de pămîntul 
rotund ca un cerc [cf. Plut. ,  la B 44] prin fenomenul 
reflecţiei spre soarele cristalin***,  reflectare care se mişcă 
în cerc, urmînd rotaţiei emisferei învăpăiate. După cum 
s-a spus, rezumînd pe scurt, soarele este o reflectare a 
focului din jurul pămîntului85• 21 ,  2 (D. 35 1) [Soarele -, 
ce rezultă din reflectare este egal în mărime cu pămîntul. 

57. ARIST. , De anima II, 6,  4 18 b 20 N'-au dreptate 
nici Empedocles, nici vreun altul care s-a exprimat astfel ,  
7i anume că lumina este purtată (cpe:p6[le:vov) şi se întinde 
la un moment dat între pămînt şi [ceea ] ce-l înconj ură, 
fără ca noi să băgăm de seamă . . .  Într-adevăr , într-un 
interval mic al  spaţiului, fenomenul ne-ar pute a scăpa 
din vedere, dar faptul de a nu-l observa pe tot intervalul 
care separă răsăritul de apus constituie o supoziţie mult 
prea pretenţioasă. De sensu 6, 446 a 26. După cum spune 
şi Empedocles, lumina de la soare soseşte mai întîi în 
spaţiul intermediar, înainte de a ajunge la vederea noastră 
şi pe pămînt. Cf. PHILOP.,  De anima 334, 34 (la Ar. 418 

• Planeta Saturn. 
•• Adică foc, cf. 31 A 30. 

• • •  După Capelle, p. 2 1 0, nota 3, aici nu poate fi vorb a decît tle 
un fel de imensli. lentilă a .,soarelui" aparent, dar care reflectă font! 
adevăratului soare. 
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(prduat dit1 J- Bollack, Emp!.docle, 3. Commentaire 
1, p. 270). 

b :20) Empedocles spune că lumina este o substanţă ce 
se scurge de la o sursă luminoasă ; ea ajunge mai întîi 
în ->. aţiul intermediar dintre pămînt şi cer şi ceva mai 
tî.rzi t .  ajunge şi la noi, dar o astfel de mi şcare a e i  ne 
scaj,ă, datorită vitezei sale. 

;;s_ AET. II, 8, 2 (D. 338) Empedocles [spune că ] prin 
cedarea aerului, snb presiunea soarelui, polurile au devenit 
înclinate şi regiunile nordice au fost înălţate, iar cele 
surEce au fost coborîte, şi, potrivit cu aceasta, Universul 
în intregime. 23, 3 (D. 353) Empedocles [spune ] că soarele 
(_-�t ·c împiedicat de sfera ce-l înconjură să înainteze pînă 
la '- ;.păt în linie dreaptă, cît şi de cercurile tropicelor [se. 
soarele se întoarce ] .  

59. - II, 24, 7 (D. 354) Soarele suferă o eclipsă cînd 

luna trece pe dedesubtul lui. 
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_,v - P!JL UL !�CRD ,.�::�tf/�\.' T 

S'- PCWL SilO PĂMlNr 
"' · - �  SO!i/1/.U AP/1/?ENT 

A - POl/fiA EMISFEREL OR 
LA SOLST!lltJL CF V!i:i'A 

B- POZITIA EMISFEREL OR 
LA SOL STI{It/i [)[ IA.!?!'IA 

(după J. Bollnck, EmpCdocle, 1 .  Introd., p. 189) 

60. - II, 25, 15 (D . 3:)7) Empedocles [spune că ] aerul 
se concentrează sub formă de nor datorită focului, asa 
încît �se. luna] este formată dintr-un amestec. PLUT., be 
fac. in orbe lun. 5,6, p. 922 C. Şi ei sînt nemulţmniţi d� 
propunerea lui Empedocles, care consideră luna un sloi 
de gheaţă, format din aer, inconjurat de o sierrt de foc 
AET. II, 27, 3 (D. 358) în formă de disc. PI<UT . ,  Quarst. Rom .  
1 0 1 ,  p.  288 B.  Căci figura aparentă a lunii, cînd �.'sh� hm:·, 
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N PDL ·:,·:. N .. �S!J 
(S!'LA&A P:.:t ARA) 

S POLUl SUD 
O EM!SFE/iA l.'i.[/ 

CJ EMISFERA NOPf!l 

s 
0 St:E/rtl CVO!Oif 
C· Sf[RA PERFECTA 
0 PĂMÎNTUL 

-t SOARELE APARENT 

(preluat din J. Bollack, EmpUocle, 1 .  Introd., p. 1 88) 

plină, nu este sferică, ci lenticulară şi în formă de disc, 
cum crede Empedocles (că este) şi cea reală. AE'I'. II, 28, 5 
(D. 358) Thales a spus prima oară că [luna ] este luminată 
de soare. Pythagoras, Parmenides, Empedocles [au spus ] 
la fel. 
r; 

61 . - II, 3 1 ,  l (D. 362) Empedocles (spune) că, faţă 
de soare, luna se află la o distanţă dublă decît cea faţă 
de pămînt. 
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62. HIPPOL. I, 4.3 (D. 559) După cum spunea Empe
docles, întreg spaţiul ce ne înconjură este plin de rele �i 
pînă la lună relele se întrec care mai de care să se întindă 
din spaţiul din j urul pămîntului ; dincolo de această limită 
însă ele nu înaintează, deoarece întreg spaţiul de deasupra 
lunii este mai pur ; aceasta a fost şi părerea lui Heraclit. 

63. ARIST., Meteor. II, 9, 369 b 12 (despre fulger) . Unii 
spun că în nori se naşte foc. Empedocles precizează că 
acest foc este o parte din razele soarelui, închisă în massa 
norilor. AET. III, 3,7 (D. 368) După Empedodes, [fulgerul 
este ] impactul luminii pe un nor. El străbate aerul ce i 
se opune : stingerea88 lui şi trosnetul provoacă un zgomot 
asurzitor, aprinderea produce străfulgerarea iar zgomotul 
fulgerului este tunetul. 

64. OLYMPIO D . ,  In Meteor. A 13, 102, 1 Sti.ive. Pentrn 
ce se mişcă vînturile într-o mişcare piezişă ? Nu pentru 
că ceea ce este pămînt şi ceea ce este foc urmează mişcări 
contrare una faţă de alta, cum credea Empedocles, ci pentru 
că aerul se mişcă în cerc. 

65. AET. III, 8, 1 (D. 375) Empedocles şi stoicii87 [spun] 
că se face iarnă cînd învinge aerul care c silit să urce mai 
sus din cauza condensării, iar vară, cînd, învingînd focul, 
aerul e silit să coboare. 

66. PHILO, De prov. II, 6 1 ,  p .  86 (după Aucher şi Cony
beare) . Apoi, cugetînd [se. Empedocles ]  despre mare, zice : 
după ce a îngheţat complet porţiunea din imediata apro
piere a ţărmului, întocmai cum apare grindina (cf. A 30, 
I, 288, 34) ,  apa a devenit miloasă( ? ) 88. Căci orice umezeală 
exista pe pămînt, ea a fost comprimată în locurile lui joase 
şi în depresiuni de vînturile care suflau nepotolite, de pre
tutindeni, aidoma ca în nişte legături extrem de puternice. 
ABT. III, 1 6, 3 (D. 381) Empedocles [vorbeşte de ] evapo
rarea umezelii de pe pămîntul ars de soare, datorită con
densării sale tot mai mari (cf. II, 6, 3 şi B 55) . AELIAN. , 

Hist. an. IX, 64 Empedocles din Agrigent spune că exisG 
ceva apă dulce în mare, fără s-o ştie toată lumea, dar carv 
hrăneşte peştii. Despre prezenţa acestei ape înclulcite în apa 
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s:n:< U a mării vorbeste întocmai ca fizicienii ( qmrnx.o[) . 
cb ; - (L c n m  reiese din c�le ce a sens. 

67. ARIST. ,  De caelo B 13, 295 a 13. De aceea, toţi cei 
C<i > ..:  susţin cii cerul s-a născut spun că şi pămîntul s-a strîns 
în m ijloc. Ei cercetează cauza menţinerii lui [în spaţiu ] 
şi �mii o prezintă în felul urmrltor, [zicînd] dt lăţimea �i. 
vohmul !ni  constituie cauza ; alţii, ca Empedocles [pre
ti:• < i ' dt mişcarea cerului care se roteşte în cerc, fiind antre
na1 :t mai repede, împiedică căderea pămîntului, întocmai 
ca a pa în vasele de bronz* ; căci şi apa, cînd vasul este 
roi :t** repede, ajungînd pe fundul vasului, deşi în mod 
ua1 nral ar trebui să cadă, totuşi ea nu cade, din acelaşi 
nwt i\·. 

()l). PSEUDO-ARIS'l'OTEL, Probl. 24, 1 1 , 937 a 1 1 .  De u.: 
vitt rele se solidifică mai mult sub acţiunea apei calde decît 
;-;dJ a a1 1ei reci ? Oare care din două ar fi motivul ? Pentru 
c.\ piatra se întăreşte prin pierderea umedului, iar urnedul 
di.::parc mai <legrab{t sub acţiunea caldului decît a recelui . 
Şi (astfel) pid rificarea are loc datorită caldului, dttpă cum 
s; •une �i Empedodes că se formează stîncile şi pietrele şi 
apele calde (cf. 55 A 164) . PSELL. ,  De Lap. p.  38 Beruard. 
:\:lnlţi s-au încumetat să prezinte cauzele acestor forţe 
ce existii. în pietre ; dintre filosofii vechi (pot fi citaţi în 
at·<:,.;t sens) Anaxagoras, Empedocles şi Democrit , iar 
dintre cei ce nu ne premerg cu mult, Alexandros din 
Aphrodisias89• PLUTARCH. , Prim. frig. 19, 4,p. 953 E. Cele 
n� se văd, izvoare, stînci şi pietre, după părerea lui Empc
dodes, au fost împinse în sus de focul din fundul pămîn
talui şi se menţin la suprafaţă sprijinite de [focttl ] ce 
arde [în adîncuri ] .  

69a. T HEO PHR . ,  De sensu 59 (D .  5 16, 9) Despre culori. 
Empedocles [se înţelege, spune ] şi că albul aparţine focu
l ui, iar negrul, apei ; cf. A 86, § 7 şi B 94. 

• Vase de încălzit apa. 
•• Experienţa presupune un vas suspendat de o sfoară, intors cu gura 

in jos, d. Capelle, p. 2 13, notele 5 şi 6. 
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70. AtT. V, 26, 4 (D. 438) Empedocles susţine că arborii 
au crl·�cut mai înainte (lecit animalele, înainte ca soarele' 
s[t se fi răspîndit în j ur şi înainte ca ziua şi noaptea să se 
fi separat ; ei prezintă concomitent caracterist ici masculine 
�i feminine, în conformitate cu proporţi i le complemen
tare ale amestect1 lni lor ; cresc, înălţîndu-se, datorită 
căldurii din pămînt, î ntrndt sînt părţi ale pămîntului , 
1ntocmJ.i clupit cum şi embrioanele din  abdomen sînt 
părţi ale mi tn·i ':' ; fructele sînt un exct>dent** al apei şi 
al focului  din plante ; <trborilor, care duc lipsă de nmiditate 
pentru că li s-a evaporat apa sub acţiunea căldurii, le cad 
frunzde. iar celor care au mai multă umiditate li se menţin 
(d. H //, 78) , aşa cum se întîmplă cu frunzele de daiin, 
mă:;lill ';'i palmier ; iar rkosebirile de: esenţă proYin din 
variaţiik a flate în compoziţia multiplă a pămîntului şi 
datoriE1 faptului că plantele extrag În mod difen:nţiat. 
din p:uuintnl hrănitor p�trţile care le convin (homoionw
ri ile) . cum e cazul cu viţa-de-"�;ie : dci nu cleosebirik aces
tora fac ,·inul bun, ci acele ale solului care hrăneşte ,-iţa. 
T.iWPR.\ST. ,  D.c .  pl. I ,  1�, 5 .  Unul singur este p rinci piul 
generator, Illl cum face Jiviziunca (acc:;tor principii ) 
�i le clasează Empedocles şi anume : p{unintul, pentru 
1 ădăci11i, eterul , pentru mlăJi ţek plantelor . ca şi cum unul  
ar f i  separat de celălalt, ci  [provinc j dintr-o singură ma
terie :;;i o singnr�t cauză generatoare. AR IST . ,  De anima II , 
4, 415 b 28 Empedodes nu s-a exprimat corect cînd adang;t 
precizarea că dezvoltarea plantelor are loc prin creşterea 
rădăcinii în jos, deoarece aşa se deplasează pămîntul , 
potrivit cu natura sa, şi [a tulpiuei în sus ] ,  din cauza focu
lui, tot astfel potrivit naturii acestuia. rr�uT., Quaest. conv. 
VI, 22. 6, par. G88 A. Se observă că [se. natura ] procură 
hrana plantelor pe nesimţite, din mediul înconjurător, cînd 
de trag umiditate cum spuue Empedocles. [ ARnn. ], De 
j;lant. l, 1 ,  815 a 15 (din NICOLAOS DIN DAMASC, ed. Meyer, 
par. 5, 4) Anaxagoras şi Abrucalis90 [adică Empedocles] 
zic că ele [plantele ] sînt mişcate de dorinţă, ba susţin 

• După Diels, IL 'l}-:p6�, deci : ale mamei. 
•• In gr. :n:pt-r-re:u!u-:-�: părţi suplimentare. 
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şi că ele au simţire, că se întristează şi se delectează 
Abrucalis a fost de părere că în plante sexul este mixt ; 
b 16 {p. 6, 17 M). Anaxagoras şi Democrit şi Abrucalis 
ziceau că ele au intelect şi facultatea de a înţelege. 817 a 
1 (p. 10, 7 M), ceea ce a zis Abrucalis este neîndoielnic, 
dacă se descoperă în plante sex feminin şi sex masculin 
sau un gen combinat din aceste două sexe. 817 b 35 
(p. 13,2 M) . Abrucalis a afirmat că plantele au totuşi 
descendenţă, cu toate că [în momentul apariţiei lor] lumea 
era mai mică şi nu era încă desăvîrşită în toată împlini:-ea 
sa ; dar cînd ea s-a împlinit, s-a ivit şi animalul [cf. B 79) . 

7 1 .  HIPPOCR . ,  De prisc. med. 20. Unii medici şi învăţaţi 
susţin că nu e cu putinţă să cunoască medicină cel care nu 
ştie ce este omul şi că se cuvine să înveţe acest lucru cel 
care are de gînd să vindece cum trebuie pe oameni. Afirma
ţia acestora e proprie filosofiei, aşa cum [spun ] Empedocles 
sau alţii, care, scriind despre natură, au arătat de la început 
ce este omul şi cum s-a născut el mai întîi şi de unde pro
vine constituţia sa. Eu, pe de o parte, cred că afirmaţiile 
cîte le-au făcut, fie un filosof fie un medic, sau cîte le-au 
scris în legătură cu natura sînt mai puţin de competenţa 
artei medicale, cît de a artei descriptive. Cred că o cunoaş
tere limpede despre natură nu reiese de nicăieri de altundeva 
decît din medicină. 

472. AET. V, 19, 5 (D. 430) Empedocles [spune ] .c..ă p�i
�rlele vlăstare ale animalelor .şi ale plan.telar n-au fost cîtuşi 
de puţin inlregi [ca înfăţişare ] ,  ci, la început, l!_u apărut 
sub forma unor părţi . disparaj;e ; vlăstarele celei de:-a . doua 
getl�raţii,-datoi-ită îmbinării părţilor, apar ca nişte p.Jg.smillr.i 
duaate; iar cele din a treia, apatj:in celor cu înf�tişare 
întţ�agă ; vlăstarele din a p�ţra, gc;neraj:ie nu mai smf al
cătuife din unele şi ·aceleaşi elemente*( ?), ca de pildă 
din pămînt şi apă, ci se nasc unele din altele, la plante, 
ca urmare a unei hrane abundente, la animafe, prin faptul 
că apariţia unei femeie frumoase declanşa actul sexual. 
Speciile tuturor animalelor se deosebesc prin constituţia 

• Cuvînt nesigur : b�-to!wv (aTot;t.e:lc.>v). 
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lor felurită : unele, au înclinaţie specială pentru apă, altele, 
:,ii zboare în aer, şi anume cele care posedă elementul foc 
îu mai mare cantitate91 , altele, mai grele, înclină spre pă
n•înt, iar toate cîte sînt formate din părţi egale la combi

• u re, au graiul( ?) sălăşluit în piept*92 ; cf. PHILO, De gig. 
'J şi urm. (II, 43 W.) CENSORIN. 4, 7 Empedocles însă 
lu poemul său minunat . . .  afirmă ceva asemănător. Mai 
întîi, s-au născut mădularele, care unde s-a nimerit, din 
pămint, ca şi cum acesta le-ar fi p urtat în sinul său, apoi 
de: s-au reunit şi au alcătuit corpul unui om întreg , ameste
cat din foc şi în acelaşi timp din sevă (cf. 18, A 51) 
VARRO, Eumenid. sat., fr.  27 B'iich. Empedodes susţine 
că o�menii s-au născut din p ămînt, caSiedat3-. · · · · ·-. 

73. ARISTOT. , De resp. 1 4, 477 a 32. Empedocles n-a 
n'dat corect acest lucru, cînd zice că cele mai calde dintre 
animale şi care au cel mai mult foc trăiesc în apă, evitînd 
dldura excesivă din natură ; cf. De part. anim. B 2, 6:18 
a 5 (p. 146, 34) . TEOFRAST, Caus. pl. I, 2 1 ,  5 După cnm 
s pune şi Emlwdocles despre animale : cele alcătuite de 
la natură din foc excesiv, trăiesc în mediul acvatic (cf. 22, 2) . 

74. AET. IV, 22, 1 (D. 4 1 1 )  Empcdocles [in Cosmogonia 
sa, cf. 7 . 1 ,  spune ] că prima respiraţie a primului animal 
:w� loc cînd se evac uează lichidul <din corp ul) nou-născuţi
lor, iar în locnl astfel rămas gol pătrunde aerul din afarli, 
în vinele deschise ; apoi, căldura înnăscntă, prin mişcarea 
ei spre exterior, presînd în sus aerul, produce expiraţia. 
Dar prin retragerea ei în interior , oferă aerului iarăşi posi
bilitatea de a intra în corp [şi în acest moment J are loc 
inspiraţia. Dimpotrivă, în condi ţiile acum date, cînd sîngele 
circnlă spre suprafaţă, el î:npinge aerul prin nări prin pre
si cmc:a lui, şi, prin scăparea lni <pe nări) are loc expiraţia, 
iar cînd sîngele se retrage, aerul pătrunde din nou în interior 
în spaţiile golite de sînge şi atunci are loc inspiraţia ; feno
menul aminteşte de ceea ce se pdrcce cn clcpsydra (B 1()(f, 
9) . Schlechter, v. 15, 3 (D. 425) . 

.. Diels (p. 297) 7tiim -.or� x<vp!oL� (!'IJfL'P'>lVot dvctL 
de a se adapta in orice regiune". 
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75. AET. V, 18, 1 (D. 427) (Din ce cauză sînt naşteri!e 
la şapte luni) . Empedocles spune că pe vremea in care 
s-a născut neamul omenesc din pămînt, ziua, potrivit -:: u 
lungimea timpului datorat mişcării lente a soarelui, �ra 
atît de mare cît este în prezent intervalul de zece luni ; 
după ee s-a scurs o bucată de vreme, ziua a den:nit atît 
de mare cît este în prezent răstimpul de şapte luni ; dia 
această cauză atît feţii de zece luni cît şi cei de şapte luni , 
fiindcă natura Universului s-a îngrijit astfel, se dezYolL�L 
într-o singură zi [şi în noaptea ]84 în care se şi nasc . 

76- PLATON, Phaedon 96 A - B  "Căci eu - zicea ; Socra.
te ] -- o, Kebes, cînd eram tînăr, ce înflăcărare a-dmira
bilă m-a cuprins în faţa acestei ştiinţe, pe care o numesc 
cercetarea naturii ! Mi se părea că este ceva minunat să 
afli cauzele fenomenelor, de ce se naşte fiecare lucru şi 
de ce piere şi pentru ce există. Şi, adeseori, îmi băteam 
neobosit capul cercetînd mai întîi următoarele : oare vieţui
toarele se dezvoltă (hrănindu-se) printr-o anume formii 
de putrefacţie a caldului şi a recelui, cum spuneau unii 
[Archelaos] ? 95 Şi oare sîngele să fie cel căruia i se dato
rează faptul că noi raţionăm [Empedocles ] sau aerul [Anaxi
menes, Diogenc-s] sau focul [Heraclit] ?  Sau nici unul din 
acestea, ci să fie oare creierul [Alkmaiou ] ? 96 etc. 

77. Ai�T. V, 27, 1 (D.  440) Em1)edocles [spune] că ani
malele se nutresc prin asimilarea a ceea ce le convine, 
cresc datorită prezenţei căldurii, se consumă şi pier diu 
lipsa celor două. Oamenii din prezent, comparaţi cu primii 
oameni, sînt în rîndul unor copii nou-născuţi. GAL. ,  D. def. 
med. 99 (XIX, 372 K) Cum spun Hippocrates, Erasi.stra
tos97, Empedocles şi Asclepiades98 că se face digestia ali
mentelor _ - .  Empedocles [zice că] prin putrefacţie ; eL 
B 68, 8 1 .  

78. AET_ V, 22, 1 {D. 434) După Empedocles, muşchii 
corpului se nasc din cele patru elemente egal amestecate, 
nervii, din foc şi pămînt, amestecate cu o porţie dub!Tt 
de apă, unghiile li se nasc animalelor din nenri, care se 
răcesc la extremităţi, în locul unde se produce un contact 
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c u  aerul ; oasele se alcătuiesc din două părţi apă şi p�unînt, 
din patru de foc, părţile acestea combinîndu-se în interio
rul pămîntului. Transpiraţia şi lacrimile se produc cînd 
sîngele se subţiază şi se varsă spre a se împuţina. ARIST., 
De part. an. I, 1 ,  642 a 17.  Căci principiu este mai degrabrt 
natnra materiei : uneori si Empedocles se loveste de această 
problemă, în :faţa evide{Iţei, şi este constrîns' să spună că 
�i substanţa primordialft �i natura par a fi Logos (raţiune, 
proporţie) , ca, de pildă, atunci cîud expune ce anume este 
osul. El nu zice că acesta este unul dintre elemente, nici 
două, nici trei, nici toate la un loc, ci proporţia (Logos-ul) 
este din amestecul acestora. ARIST., De anima I, 4, 408 
a 13. De asemenea, ar fi nepotrivit [să se afirme că ] 
f.ogos-ul (raţiunea, proporţia) amestecului este sufletul, 
căci amestecul elementelor nu are acelaşi Logos (propor
ţie) in cazul muşchilor şi în cazul oaselor ; ar rezulta , prin 
urmare, că un corp posedă mai multe suflete, răspîndite 
în toate părţile lui, dacă toate provin din elemente ameste
cate, iar Logos-ul (proporţia) amestecului este armonie 
)Î suflet. Ar putea să ceară cineva şi această lămurire de 
la Ernpedocles : el spune că fiecare din aceste mădulare 
sînt alcătuite în conformitate cu un anume I.ogns şi , în 
acest caz, care din alternative este valabilă, sufletul să 
fie oare tot una cu Logos-ul sau , mai degrabă, fiind altceva, 
c�ste parte integrantă a mădularelor ? Şi încă ceva : oare 
Philia să fie cauza indiferent cărui amestec, sau a unui 
amestec potrivit Logos-ului ? Şi amestecul să fie cumva 
unul şi acelaşi lucrn cu Logos-ul sau este altceva, indepen
dent de Logos ? ci . . 'Vfdaph. I, 10, 993 a 15 .  PSI�U DO

ARIST. ,  De spiritu 9, 485 b 26. Empedocles spune simplu 
că natura osului este o cauză. Mai mult, dacă toate au ace
laşi Logos (proporţie) în amestec, ar fi trebuit să m1 exist<.: 
deosebire intre cal, leu şi om. PLUTARCH. ,  Quacst. na! .  
20, 2 ,  917  A. Unii susţin că lacrimile curg cînd s e  tulburCL 
sîngele, la fel ca zerul laptelui, cum spune Ernpeclocles. 

79. SORANUS, Gynaec. I, 57, p. 42, 12 (Nabel) . Empe
docles crede că aceştia [embrionii]  s-au ataşat de ficat, 
J)haidros88, de inimă. 
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80. I, 21,  p. 14, 9. Există cazuri cînd [menstruaţia ] 
premerge cu cîteva zile sau întîrzie peste termen. Aceasta 
are loc la fiecare [femeie ] potrivit cu propriul său termen 
şi nll:. [la toate] în aceleaşi perioade, cum [spune) Diokles100 
(FGA I, 197, fr. 171 Wellmann) ; şi iarăşi, după Empe
docles, ea apare cînd scade lumina lunei. Căci unele femei 
devin curate înainte de douăzeci ale lunii, altele după două
zeci, şi iarăşi, unele, cînd lumina lunii creşte, altele, cînd 
ea scade [cf. ARISTOT., De anim. hist. 6. VIII, 2, 582 a 34]. 

81 . ARIST., De gcncr. anim. IV, 1 ,  764 a 1 (Deosebirea 
între sexe) . Unii [spun că deosebirea se realizează] în uter, 
cum afirmă Empedocles ; într-adevăr, spermatozoizii care 
intră într-o mitră caldă sînt masculini, iar cei care intră 
într-o mitră rece devin feminini ; cauza căldurii şi a răcelii 
este fluxul menstrual, putînd fi mai rece sau mai cald, 
mai vechi sau mai proaspăt . . .  căci acest lucru, după 
cum e şi adevărat, Empedocles 1-a luat in considerare mai 
superficial, crezînd că numai prin frig şi căldură se deose
besc între ele sexele (în procesul de formare a lor), deoa
rece putea să vadă că toate mădularele, inclusiv sexul 
bărbătesc şi uterul, prezintă o mare deosebire. Ibidem 
765 a 8. E necesar să replicăm negativ la aserţiunea lui 
Empedocles care deosebeşte femininul de masculin prin 
căldura şi răcirea uterului. AET. V, 7, 1 (D. 419) Empedocles 
[susţine] că masculii şi femelele se nasc potrivit căldurii 
şi recelui ; pornind de aici, el pretinde că primii masculi 
s-au născut din pămînt, mai mult în părţile dinspre răsărit 
şi miazăzi, iar femelele, înspre miazănoapte. 8, 1 (D. 420) 
Empedocles spune că monştrii se nasc din cauza excesului 
de spermă, sau (dimpotrivă), din insuficienţa ei, sau di? 
cauza tulburării mişcării [spermice ], sau din pricina scl
ziunii ei în mai multe părţi, sau din cauza oscilării. În felul 
acesta, el crede că a prevăzut aproape toate cauzele posi
bile. 10, 1 (D. 421) Empedocles [spune ] că doi gemeni 
şi trei gemeni se nasc datorită excesului de spermă şi prin 
sciziparitate. 1 1 , 1 (D. 422) De unde provin asemănările 
cu părinţii şi cu strămoşii ? Empedocles [susţine]  că a:>e
mănările provin din predominarea seminţei genitale, 1ar 
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neasemănările, din faptul că se evaporează căldura din 
spermă (cf. Hipp., De genit. 8, VII, 480 L.) . 12, 2 (D. 423) 
Cwn [de se explică faptul că] nou-născuţii seamănă cu 
alţii şi nu cu părinţii lor ? Empedocles [susţine ] că feţii 
capătă înfăţişarea potrivit cu imaginaţia femeii în timpul 
concepcrii, pentru că femeile adeseori s-au îndrăgostit de 
statui şi de tablouri şi au născut copii asemănători cu acestea 
i DIONYS. ,  De t"mit. p. 17, 18 Usen. J CENSORIN. 5, 4 [p. 
�4 A 13 ] 6, 6 Anaxagoras şi Empedocles sînt de părere că, 
atunci cînd se răspîndeşte sămînţa genitală din partea 
dreaptă, se nasc bărbaţi, iar din cea stîngă, femei. Părerile 
acestora, congruente în această privinţă, se deosebesc 
în cea asupra asemănării copiilor ; despre acest fapt, discu
tînd cauza, opinia lui Empedocles se prezintă astfel : dacă 
în seminţele genitale ale părinţilor se află căldură egală, 
se procreează un băiat asemănător tatălui ; dacă recele a 
fost egal, se naşte o fată asemenea mamei ; dacă sămînţa 
genitală a tatălui va fi mai caldă şi cea a mamei mai rece, 
va fi băiat, care va avea faţa mamei ; iar dacă sămînţa 
mamei va fi mai caldă, iar a tatălui mai rece, se va naşte 
o fată, care va semăna cu tatăl ei. 6, 9 10. Urmează despre 
gemeni, care atunci cînd se întîmplă să se nască, apar dintr-o 
singură sămînţă, în chipul în care a socotit Hippon101• 
Într-adevăr, atunci cînd [aceasta ] este mai mare decît 
cea necesară pentru un singur făt, ea se divide în două. 
Se pare că Empedocles aproape că a înţeles acest lucru, 
dar nu a arătat cauzele pentru care sămînţa se divide ; el 
afirmli numai că [gemenii ] se nasc şi că, dacă amîndoi 
[gemenii ] au ocupat în mitră în mod egal poziţii calde, 
amîndoi se nasc băieţi, dacă au ocupat în mod egal poziţii 
reci, ambii gemeni se nasc fete, dacă însă unul a ocupat o 
poziţie mai caldă, iar celălalt, mai rece, vlăstarele care se 
vor naşte vor fi de sex opus102• 

82. ARIST. , De gen. anim. B, 8, 747 a 24. Speţa catîrilor 
în general nu se reproduce. În legătură cu pricina acestui 
fapt, se pronunţă Empedocles şi Democrit, primul, fără 
să vorbească limpede, Democrit însă ceva mai pe înţeles ; 
ei n-au redat faptele corect. Căci ei spun că aspectul ex-
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t crior al organelor de reproducţie este la fel la toate ani
malele . . .  Empcdocles găseşte drept cauză etc .  [ cf.  B 92. 
AET. V, 1 4, 2 (D. 425) De ce sînt catîrii sterpi ? ] .  Empedo
cles [ ?  spune că J din cauza micimii , a scurti mii şi a îngus
timii mitrei, care s-a dezvoltat în spatele stomacului şi 
pentru că sperma nu poate ajunge direct la c·a :;;i ,  chiar dac:'t 
ar aj unge, ea tot n-ar putea-o prinde . 

83. AET. V, 21, 1 (D. 433, in cît timp capătr. fonnft fiin
ţde ce se află în pîntece ? )  Empedocles [spune ] că la oa
meni diviziunea în articulaţii a embrionul ui începe din a 
36-a [zi ] ,  iar ca să se împlinească in mădulare, din a cinci
zec�.:a zi, lipsă una . ORIBASIOS, din ATHENAIOS III, 78, 1 :3 
(Diokles , fr. 175 Wdlm.) în j urul a patru e:nneade sau 36 
de zile se vede pentru prima oară în mod distinct întregul 
corp [al fătului ]  sau, în ultimă instanţă, atunci cînd se 
adaugă o singură tetradă, sau patru zile, la un interval ele 
40 de zile . De acord cu această perioadă de diferenţiere a 
vmbrionilor este şi filosoful naturalist Empedodes, care 
zice că mai repede se deslnşesc formele la embrionul mascu
lin decît la cel feminin şi la embrionii din dreapta decît 
la cei din stînga . CENSORIN. 7, 5. Foarte mulţi , ca . . . Empe
docles, Epigenes103 şi mulţi alţii în afară de ei, afirmă dt 
femeia poate să nască în luna a şaptea. 

84. CENSORIN. 6, 1 Empedocles, pe care în acest punct 
1-a urmat Aristotel, a socotit că înainte de toate se dezvoltrl 
inima, care conţine în mod deosebit viaţa omului.  

85. AET. V, 24, 2 (D. 435) Empedocles [spune] că somnul 
se produce prin răcirea moderată a căldurii din sînge, iar 
moartea, prin răcirea completă. 25, 4 (D. 437} Empedocles 
[spune] că moartea se întîmplă prin separarea elementelor 
de foc (de aer, apă şi pămînt), din care i s-a alcătuit omului 
amestecul, astfel că, potrivit acestei afirmaţii, moartea 
este comună şi pentru trup şi pentru suflet ; somnul are 
loc prin separarea elementului foc. 

86. THEOPHRAST. ,  De sensu 1 şi urm. (D. 499 şi urm.),  
( 1) Parmenides şi  Empedocles şi  Platon explică apariţia 
senzaţiei pe bază de asemănare. Discipolii lui Anaxagoras 
şi Heraclit, [pe bază de] opoziţie . . . (2) . Despre fiecare 
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senzaţie in parte, ceilalţi filosofi aproape că abandonează 
[problema ] .  Empedocles însă încearcă să le l�Linurcasd 

originea prin similitudine. 
(D. 500) (7) Empedocles ,·orbeşte în chip asemănător 

despre toate senzaţiile şi spnne că percE'pţia senzaţiei are 
loc prin adaptarea la , .pori i"  (pnrni ) proprii fiecărni [organ 
de simţ j ; deci nu este cu putinţă ca u n  anume simţ să per
ceapă ceea ce este propriu altui simţ, deoarece porii anu
mitor [organe de simţ] sînt prea largi, ai altora prea strîmţi 
faţă de ceea ce este perceptibil, aşa încît unele obiecte per
ceptibile străbat porii fără să-i atingă, iar altele nu pot nici
cum să pătrundă. El încearcă, astfel , să discute ce este \"e
derea şi spune, pe de o parte, că în interiorul organului ve
derii ( = ochiului) se află foc (cf. B 84. 85) ; pe de alta, că 
in j urul lui există (apă)':', pămînt şi aer, prin care străbate 
[focul ],  fiind subtil ca lumina în lanterne. Iar porii sînt aşe
zaţi alternativ, [formaţi fiind J din foc şi din apă ; prin cei 
de foc se percep obiectele albe, prin cd de apă, obiectele 
negre ; căci se adaptează fiecare cu fiecare. Culorile sînt 
transmise vederii prin emanaţie. 

(8) Dar organele v!tznlui nu se alcătuiesc în mod asemănă
tor (d unele din (elenwnte) asemănătoare)** ,  altele, din 
[demente ] opuse ; la unele, focul se găseşte la mijloc, iar 

în cazul altora focul se află în exterior. De aceea şi dintre 
animale, unele au vederea mai ageră ziua, altele noaptea : 
cele care au mai puţin foc văd ziua, căci la acestea lumina 
din interior este compensată de cea din e..xterior ; cele care 
au, dimpotrivă, mai puţin din elementul opus , văd noap
tea ; căci şi la acestea li se compensează insuficienţa ; 
în cazuri contrarii, fiecare se comportă altfel . Într-adevăr, 
au vedere slabă [acele ani ma le J dLrora le prisoseşte focul ; 
[căci ] focul crescînd în timpul zilei, el astupă şi cuprinde 

porii apei ; pentru cei cărora le prisoseşte apa, acelaşi lucru 
se petrece noaptea ; căci nu-i mai puţin adevărat că focul 
este cuprins de apă. (Aceasta se întîmplă) pînă cînd, sub 
acţiunea focului din afară, în unii pori se separă apa, iar 

• Cuvint adlugat de Dlels. 
** Cuvinte adlugate de Diels. 
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în alţii, sub acţiunea aerului, se separă focul. Remediu! 
şi pentru unii şi pentru alţii este contrariul. Dar organul 
constituit din două elemente în proporţii egale este cel 
mai realizat şi, în consecinţă, are vederea cea mai bună. 
Şi iată că despre vedere cam acestea le spune104 • 
1 (9) Auzul provine de Ia zgomotele din interior, cînd 
aerul, pus în mişcare de voce, răsună în interior. Căci auzul 
este ca un fel de clopot, cu vibraţii egale, pe care îl de
termină "ca (limba din) fibre de muşchi" (B 99 ; cf. A 93) ; 
căci odată pusă în mişcare, ea izbeşte aerul de obiectele 
tari din jur şi produce rezonanţe. Mirosul se produce prin 
respiraţie. De aceea, cel mai bine miros aceia Ia care miş
carea respiraţici este foarte puternică ; de cele mai multe 
�_?ri mirosul se desprinde din obiectele subtile şi uşoare. 
In legătură cu gustul şi pipăitul, [Empedocles ] nu le deli
mitează după categorii opuse, nici nu explică cum, nici 
prin ce se nasc, în afară de principiul lor comun, anume 
că senzaţia se realizează prin adaptare Ia <(poril> (căile 
de transmitere) ; căci plăcerea rezultă din cele ce sînt 
asemănătoare, fie că se găsesc în elemente izolate, fie 
în amestec, iar durerea este provocată de contrarii. 

1'ot astfel vorbeşte despre gîndire şi ignoranţă. (10) 
Gîndirea se iveşte prin elemente asemănătoare, iar igno
ranţa, prin elemente neasemănătoare, deoarece gîndirea 
este, fie acelaşi lucru, fie ceva apropiat de senzaţie. Căci, 
după ce a enumerat cum cunoaştem noi fiecare lucru prin 
fiecare în sine, la sfîrşit, a adăugat : (urmează fr. B 107) . 
De aceea, noi gîndim îndeosebi prin sînge, pentru că în 
acesta s-au amestecat cel mai mult elementele mădula
relor. 

( 1 1 ) Deci, Ia cei la care elementele s-au combinat în pro
porţii egale, sau aproape egale, şi se află la un interval 
nu prea mare, ele nu sînt nici prea mici, nici exagerat de 
mari, aceştia sînt oameni foarte inteligenţi şi cu simţurile 
foarte agere ; păstrînd proporţia, vin la rînd şi cei apropiaţi 
de aceştia. Dar, cei la care constituţia este tocmai opusul 
sînt cei mai lipsiţi de inteligenţă. Cei la care elementele 
sînt îndepărtate unele de altele şi rare sînt leneşi şi supuşi 
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ostenelilor ; cei la care elementele sînt dese şi fărîmiţate 
în părticele, asemenea oameni se mişcă repede şi, apu..:îndu

se de multe, puţine duc pînă la capăt din cauza repeziciunii 
mişcării sîngelui ; cei la care amestecul [elementelor ] este 
mijlociu (echilibrat) într-o anume parte a corpului, exce
lează în această direcţie. Iată motivul pentru care unii 
devin retori iscusiţi, alţii, meşteri pricepuţi , pentru că unii 
au acest amestec în mîini, alţii, în limbă ; la fel stau lucru
rile şi cu alte aptitudini {umane) . 

(12) Empedocles crede, aşadar, că astfel se produc sen
zaţia şi gîndirea. Dar, mai întîi de toate, cineva s-ar găsi 
în încurcătură dacă ar vrea să afle, din cîte spune el, în ce 
privinţă - dacă nu prin faptul că posedă simţuri - se 
disting fiinţele însufleţite de celelalte lucruri. Căci el admite, 
într-adevăr, adaptarea la "pori" şi la cele neînsufleţite ; 
în general, Empedocles explică orice amestec prin cores
pondenţa (adaptarea) porilor ; de aceea, uleiul şi apa nu se 
amestecă (cf. B 91) ,  dar celelalte lichide [se amestecă 1 
şi el enumeră şi în ce proporţii au loc amestecurile speci

fice. În acest fel, toate vor poseda simţuri, iar amestec, 
senzaţie şi dezvoltare vor fi unul şi acelaşi lucru, căci toate 
acestea se realizează prin corespondenţa "porilor", în caz 
că el nu le adaugă vreo trăsătură distinctivă105• 

{ 13) Apoi, chiar în situaţia celor însufleţite, ce va fi mai 
sensibil, focul din interiorul fiinţei sau cel din exte1 ior, 
în caz că {cele două focuri) se potrivesc între ele ? Căci aici 
intervin şi corespondenţa {adaptarea) şi asemănarea. Dar 
mai e necesar să existe şi oarecare deosebire, deoarece 
focul din interior nu poate umplea "porii" , în vreme ce 
focul din exterior poate, p ătrunzînd înăuntru106 ; astfel, 
dacă focul ar fi fost aidoma pretutindeni şi în totul, nu ar 
mai fi existat senzaţia. Încă o altă chestiune : oare "porii" 
sînt goi sau plini ? Căci dacă, (după părerea lui), ei sînt 
goi, se întîmplă să fie în dezacord cu sine însuşi : deoarece 
spune în chip categoric că nu există vid ; iar dacă sînt plini, 

fiinţele ar avea neîntrerupt senzaţii, pentru că e limpede 
c:l asemănătorul, cum se exprimă el, creează potrivire 
(prin adaptare).  
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( 14) Chiar şi în această privinţă cineva s-ar putea afla 
în încurcătură, întrebîndu-se dacă e cu putinţă să existe 
elemente diferite unele de altele, dar de o asemenea mărime 
încît să realizeze adaptarea ; se întîmplă mai ales, după 
cum spune el, ca ochii al căror amestec nu este bine echili
brat să slăbească atunci cînd porii sînt închişi pe rînd, 
cînd de foc, cînd de aer. Dacă, aşadar, există o proporţie 
a elementelor [în amestec] şi "porii" sînt plini de elemente 
înrudite, cum şi unde se vor retrage acestea atunci cînd 
va avea loc senzaţia ? Căci e necesar să admiţi că are loc o 
anumită mutaţie. În felul acesta, oricum, se iveşte o dificul
tate (teoretică) .  Sau c necesar să accepţi vidul, sau să 
admiţi că fiinţele au continuu senzaţia tuturor lucrurilor, 
sau că ceea ce nu e înrudit manifestă potrivire (adaptare) 
fără să producă senzaţie, dar şi fără să sufere vre:o schim
bare proprie elementelo�- ce o produc. 

( 15) Ba mai mult încă, chiar dacă similarul nu s-ar po
trivi prin pătrundere, ci doar s-ar ataşa (atinge) , concluzia 
logică este că senzaţia tot s-ar produce. Căci el l·xplică 
cunoaşterea ca realizîndu-se pe aceste două căi, prin simi
lar şi prin contact . De aceea i-a şi zis "potrivire" (adap
tare) . Astfel, dacă ceea ce este mai mic s-ar atinge de cele 
mai mari, ar putea avea loc o senzaţie. În general, potrivit 
aceluia [lui Empedocles ], se înlătură cu desăvîrşire şi 
similarul, rămînînd suficientrt numai potrivirea (adaptarea) .  
De aceea, zice că elementele n u  se percep unele p e:  altele, 
pentru c�t , . porii" lor nu au o măsură comună ; cît despre 
emanaţie, dacă este asemănătoare sau ueasemănătoare, 
au mai dă precizări, astfel încît trebuie să admitem, fie 
că senzaţia ntl se realizează prin similar, fie sr1 renunţăm 
la principiul după care elementele nu se separă din lipsa 
uuei măsuri com11ne, de vreme ce toate organele de simţ 
şi toate cîte posedă sensibili ta te au îu mod necesar aceeaşi 
natură. 

( 1 6) Dar nici bucuria �i t risteţea el nu le prezintă i ntr-l�n 
chip m ulţnmitor, cîn d  crede dt bucuria se realizeazd. pnn 
demente asemăn[ttoare, i ar tristeţea prin [ elemo1te J în 
opoziţie (urrneazfi ir. B �2, 6--7) .  Ei (Empedodes şi 
Anaxagoras, dup[t § 1 7 ?) considerii hucuria şi tristc:ţ : ·a 
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drept un fel de senzaţii, sau le pun în legătură cu senzaţia, 
astfel că nu toţi explică senzaţiile prin demente asemănă
toare. ?vlai mult, dacă admitem că mai cu Sl'amrt obiectele 
înrudite între ele produc plăcere prin atingere - cum 
:;pune el - cele născute laolaltă (membrele unui singur 
corp) s-ar bucura cel mai mult de plăcere şi, în general, 
ar resimţi-o [cel mai mult] ; într-adevăr, el explică în accla�i 
fel senzaţia şi plăcerea. ( 17) Şi totu9i , adeseori, percepînd o 
senzaţie, noi ne intristăm chiar din pricina acelei senzaţii, 
cum spune Anaxagoras, tot mereu, pentru dL orice senzaţie 
este însoţită de durere. Dar mi-te în senzaţ.iile în care 
intervine mărimea* : căci se întîmplă ca prin similar srL 
se realizeze cunoaşterea : intr-adevăr, vederea , pe care, 
să zicem, [Empedocles ] o alcătuieşte din foc şi din elemen
tul potrivnic focului, este capabilă să distingă albul şi 
negrul prin elemente similare, dar brunul şi celelalte culori 
combinate cum (de le-ar putea cunoaşte) ? Căci el nu le 
explică nici prin , .porii" focului, nici prin cei ai apei, nici 
prin altele care ar participa la aceste două (elemente) . 
)fu-i mai puţin adevărat insă că ultimele culori nn k vcdcrn 
deloc mai rău decît pe cele simple . 

( 18) _-\bsurdă este şi explicaţia că unele animale văd 
mai hine ziua, altele noaptea, sub pretext că focul mal 
puţin intens e distrus de cel mai puternic ; de aceea mc1 
la oare şi, în general, nici la albul imaculat llll putem srl 
t}e nităm. Astfel că vieţuitoarele înzestrate ctt mai puţin 
foc s-ar cădea să vadă mai puţin ziua ; sau, dacă e adevărat 
că similarul ajută dezvoltarea simultană, după cum spune 
d, iar potrivnicul distruge şi împiedică, ar fi trebuit ca 
pe cde albe să le vadă toţi mai bine ziua, atît cei care au 
lumină mai puţină cît şi cei care o au mai 1_nnltă, �i . în 
schimb, pc cele negre [să le vadăj noaptea. In fapt, toţi 
le văd pe toate mai bine ziua, în afară de puţine animale. 
Acestora, pe bună dreptate, li se întăreşte acest foc propriu, 
cum sînt unele care emană lumină şi, prin piele, mai mult 
noaptea . 

• Am adoptat lecţiunea :.d·:z:J-o�: "mărimea", "intensitatea" în loc de 
��P'.J� : "parte". 
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( 19) Încă ceva. La acele [animale]  a căror alcătuire 
constă din [elemente] egale, în mod necesar aceste elemente 
se vor dezvolta concomitent, fiecare în parte. Astfel încît, 
dacă unul, căpătînd o pondere mai mare, împiedică pc 
celălalt să vadă, dispoziţia elementelor constitutive ar fi 
într-un fel apropiată la toate [animalele ] .  Modificările 
vederii vor fi însă mai greu de distins. Cît despre celelal
te senzaţii, cum să le distingem prin similitudine ? Căci 
similarul este ceva nedefinit. Într-adevăr, nu putem dis
tinge zgomotul prin zgomot, nici mirosul prin miros, nici 
prin alte fenomene de aceeaşi natură, ci mai degrabă, ca să 
zic aşa, prin (fenomenele) potrivnice107• Adevărul este că 
trebuie să prezentăm [mediului înconjurător] un organ 
de simţ neafectat încă. Cînd însă se produce un ecou in 
urechi, sau apar anumite gusturi în organul gustativ şi 
miros în organul olfactiv, toate simţurile parcă se tocesc 
pe măsura în care se umplu cu [elemente] similare. (Iată 
ce ar trebui să admitem cu privire la simţuri) dacă nu 
se poate da o definiţie a lor . 

(20) Cit despre fluxul senzorial, cu toate că Empedocles 
nu a vorbit îndeajuns, totuşi, cu privire la anumite simţuri 
ne putem face într-un fel o idee, dar despre simţul tactil 
şi cel gustativ nu e uşor. Cum să distingem aspru! şi nete
dul, prin flux, sau cum, prin potrivirea (adaptarea) lor la 
pori ? Căci, după cît se pare, dintre elemente, numai de 
la foc emană fluxul, dintre celelalte de la nid unul. Iar 
dacă pieirea se întîmplă prin flux, fenomen de care (E.) 
se serveşte ca de un argument foarte general, rezultă că �i 
mirosurile se produc prin flux, şi că cele care degajă cel 
mai mult miros acelea ar trebui pe dată să şi piară. Lucru
rile însă stau aproape tocmai pe dos ; într-adevăr, cele mai 
mirositoare dintre plante şi dintre celelalte fiinţe sint 
cele care trăiesc mai mult. S-ar mai adăuga şi obser·.-a
ţia că în perioada Philiei n-ar fi posibilă nici o senzaţie, 
sau că senzaţia ar fi mult mai slabă, din cauza faptului 
că atunci are loc un sincretism şi nu o emanaţie . 

(2 1)  Dar, în legătură cu auzul, cînd susţine că [auzul ] 
are loc prin zgomote din interior, este absurd să crezi că 
devine limpede modul în care aud [vieţuitoarele] ; Empe-
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docles admite existenţa unui zgomot ca de clopot în inte
rior. Dacă, prin aceste clopote auzim cele ce vin din afară, 
zgomotul acela, oare, care răsună înăuntru, prin ce-l putem 
auzi ? Însuşi acest lucru rămîne de cercetat. Într-un mod 
absurd a afirmat şi cele despre senzaţia olfactivă. Căci, 
mai întîi de toate, el nu a găsit o cauză generală. De fapt, 
unele din animalele înzestrate cu miros nici măcar nu 
respiră ; apoi, este lucru îndeobşte cunoscut, cel mai bine 
miroase cel care aspiră cel mai bine. La ce folos însă, 
dacă organul de simţ nu e sănătos sau dacă cumva nu e 
deschis. Multora le-a fost dat ca organele de simţ să le 
fie complet vătămate şi să nu mai simtă deloc. Faţă de 
aceştia, cei ce respiră greu, cei obosiţi şi cei ce dorm ar 
simţi mai mult mirosurile, pentru că respiră cel mai mult 
aer. Dar se întîmplă tocmai dimpotrivă. (22) Căci negreşit, 
respiraţia nu este prin ca însăşi cauza senzaţiei olfactive , 

ci a devenit printr-o pură întîmplare, după cum se trage 
dovada de la alte animale şi prin schimbările amintite ; 
Empedocles a şi spus la sfîrşit iarăşi că aceasta este cauza, 

ca �i cum ar explica : "aşa . . . a mirosurilor" (B 102) . 
Nu e adevărat nici că mirosul cel mai fin îl emană cele: 
mai uşoare corpuri, ci e necesar ca ele să aibă şi miros. 
Căci aerul şi focul sînt cele mai uşoare, dar nu produc 
senzaţie olfactivă. 

(23) Tot astfel, cineva poate să nu găsească rezolvare îu 
legătură cu gîndirea , ţinînd seama de faptul că Empedocles 
o explică în aceleaşi condiţii ca senzaţia . Căci astfel toate· 
ar avea parte de gindire108• Şi, totodată, cum de admite el 
că gîndirea se produce şi prin alterare şi sub acţiunea simi
larului ? Căci similarul nu se alterează prin similar. Ideea 
că cineva poate gîndi datorită sîngelui este cu totul absurdă : 
căci multe animale sînt lipsite de sînge. Dintre părţile 
cu sînge, cele mai sărace în sînge sînt organele de simţ. 
Ceva mai mult chiar : şi osul şi părul ar avea simţire, de 
vreme ce sînt formate din toate elementele. Se întîmplă 
c a  acest lucru să fie valabil şi pentru gîndire, pentru sen
zaţie, pentru bucurie şi întristare, de asemenea pentru 
ignoranţă, căci [Empedocles ] le consideră pe amîndouă 
alcătuite din elemente neasemănătoare. Dar în felul acesta , 
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prin ignoranţă, ar fi trebuit să se producă tristeţe, iar prin 
gîndire, plăcere . 

(24) Absurdă este şi ideea că aptitudinile se dczvolUi 

la fi ecare datorită amcstecului sîngelui în [diferite ] părţi 
ak corpului109, ca şi cum limba este cauza vorbirii frumoase, 
sa u mîinile sînt cauza muncii manuale , fără să ţină însă 

locul unui instrument. De aceea. mai degrabă s-ar atribui 
"formei " cauza, decît amestecului sîngelui, care nu are 
nimic de-a face cu gîndirea ; aşa stau lucrurile şi cu cele
lalte vieţuitoare. Empedodes, aşadar, pare să fi greşit 
în multe fprohkme J .  

87.  ARIST. ,  De gen . el corr. I, 8, 342 b 26. Unii sint de 
1 'ărerc că fiecare [lucru J suferă o anumită acţiune atunci 
dnd, prin anumiţi . ,pori" , pătrunde agentul ultim, agentul 
esenţial , şi în felul acesta, zic ci, noi vedem şi auzim şi 
percepem toate celelalte senzaţii ; ei mai spun că \·ederea 
noastră pătrunde prin aer şi apă şi prin alte materii trans

parente, deoarece acestea posedă pori invizibili, datorită 
micimii lor, dar des şi strîns rînduiţi, cu atît mai nume
roşi cu cît corpurile sînt mai transparente . Unii filosofi 
aşadar, cum ar fi Empedocles, de pildă, astfel au definit 
structura anumitor corpuri şi o atare definiţie nu priveşte 
numai agenţii şi cele ce suferă acţiunea, ci ei susţin că se 
pot şi amesteca toate aceste [corpuri J ai căror pori au o 
măsură comună. 

PHILO PON . ,  Ad.h.c. 160, 3 Vitelli . E necesar , zice:, să i se 
replice lui Empeducles că există unele părţi ale corpului 
solide şi indivizibile, deoarece nu există în întreg corpul 
<(pori )) continui , căci acest lucru e cu neputinţă . Canal şi 
gol ar putea fi corpul considerat în întregimea lni. Astfel, 
dacă acest lucru e absurd, rezultă cu necesitate că mădula
rele corpului, unite laolaltă, să fie solide şi indivizibile, 
dar cele din mijloc să fie goale, pe care Empedocl<::s le-a 
numit "căi" sau "pori"ll 0 • lb. 178, 2 Ştim că cei carL" presu
puneau existenţa "căilor" (porilor) nu le presupunea\\ 
goale , ci umplute cu un anumit corp, fin ca aerul. În acest 
punct ei se deosebeau de cei care presupuneau vidul. 154,5 
Dar "căile" [senzoriale] sau canalele se deosebesc de vid, 
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cieoarece cei care au introdus " căile", (porii) , nu spuneau 
l.·ă ele sînt goale ; d. AR. ,  De gen. ct corr. I, 8, 326 b 6 şi 
urm . ( PHILOP.), in .il r. de gen. anim.  123, 13. Empedocle� 
spulJ (�a. aşa cum a afirmat :;;i în Despre naştere şi picin 
C<:f. B 92 j ,  că în toate corpurile: de sub Jună, ca, de pil di't , 
î n  apC', în uh:iuri şi în altele: , există amestecate laolaltrL 
" L�anal c" (pori) şi pi'nţi compach�. şi , .canak·k" (porii) 
!c:-a nmuit "?;ol u ri " ,  iar p[trţilor compacte le-a zis 
"dense:".  

RR. AET. IV, 14, 1 (l>e�pre imaginile din oglindă. D .  405) . 
Empcdocles spune -::ă imaginile Jiu oglindă se prod ttc prin 
< ·rnanaţiile (ocitoppot:xt) ce se adună pe suprafaţa oglinzii , 
răsfrînte de: materia de foc degaj at ă din oglindă, materie 
care dE:plasează îm preună c 1 1  ca acrnl din faţă, spre care 
i nai ntl'ază aceste emanaţii. 

89. A T.J\X . ,  Quaest. II, 23, p. 7'2, 9 Bruns (Probabil din 
Theophr. , Phys. opin.) Despre piatra (de magnet) din 
Herakleia. De ce atrage ca fierul ? Empedocles [spune :! 
că prin emanaţiile ce vin din amîndouă corpurile 1 piatrf-1. 
şi fier ] şi datorită pori lor care, în piatră, corespund întoc
mai t:manat.iilor ce vin de ]a fier, fierul L' atras spre piatră. 
Î ntr-adevă;, emanaţiile acestda îudepărtează aerul, îngr[t
mădindu-se peste porii fierului şi aJungînd aerul care î i  
astupă ; cînd acesta �ste îndepărtat , fierul urmăreşte flttx nl 
contin uu al ernanatiei ; cind emanatiile ce provin de: la 
fier aj ung astfel sp;e porii pietrei, d�oarece ele sînt adap
tate la aceşti pori , se creează o 1)otrivire perfecU, fierul 
k însoţeşte şi s e  mişcă şi el spre piatr;t, odată cu emanaţiile. 
Ar putea ::;ă se întrebe cineva : dacă am admite teoria ema
naţiilor, de ce piatra nu urmează propriile sale cmanaţii 
dar se mişcă spre fier :J Căci, din cele spu::;c [mai sus], 
nn rezultă nici de ce să nu se mişte mai degrabă piatra spre 
fier decît fierul spre piatră . Mai mult încă, de ce, în afara 
pietrei , fierul nu se va mişca niciodată spre altceva, deşi 
vor porni de la el emanaţii dense ? De ce, oare, singure 
emanaţiile de la piatră pot deplasa aerul ce astupă canalele 
fierului şi opresc emanaţiile acestuia? Şi de ce nimic altceva 
11 u este atras astio..: l �pre altceva, de�i ; Bmpedocles 1 despre 
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multe spune că posedă "pori" adaptaţi la emanaţiile reci
proce ? Cel puţin, el spune : apa etc. [fr. B 91 ] .  

90 .  AET. IV, 13, 4 (D. 403) În privinţa senzaţiei [provo
cată de ] obiectele percepute de organele văzului, Empedoc
les aduce unele interpretări atît la teoria prin raze cît şi 
la teoria prin imagini ; mai multe la a doua, căci acceptă 
emanaţiile ; 9, 6 (28, A 47) . 

91 .  ARIS1'., De smsu 2, 437 b 9 (despre focul din ochi) . 
În acest fel ochiul se vede pe sine însuşi, după cum [se 
întîmplă] şi în fenomenul reflecţiei, deoarece, dacă ochiul 
ar fi fost foc, după cum susţine Empedocles şi stă scris �i 
in Timaios [68 A],  şi dacă s-ar produce prin emanarea 
luminii ca dintr-o lampă [21 B 84, 3], de ce oare ochii 
n-ar vedea şi în întuneric ? De gen. anim. V, 1 ,  779 b 15 .  
Teza că [ochii ] albaştri sînt plini de  foc, cum spune Empe
docles, iar ochii negri au mai multă apă decît foc şi că de 
aceea cei albaştri nu au o vedere ageră ziua, din lipsă de 
apă, pc cînd ceilalţi ochi nu văd bine noaptea, din lipsă 
de foc, nu este enunţată corect, dacă pentru toţi [ochii] 
ar trebui să admitem că vederea nu este condiţionată de 
foc, ci de apă. 

92. PLATON, Menon 76 C. "Vrei, aşadar, să-ţi răspund 
după Gorgiasm, un lucru cu care tu te-ai împăca foarte 
bine ? - Vreau, cum să nu. - Vorbeşti, aşadar, despre nişte 
emanaţii ale obiectelor, potrivit cu teza lui Empedocles ? 
- Exact. - Şi despre pori, spre care şi prin care circulă 
emanaţiile ?  - Întocmai. - Şi că unele dintre emanaţii 
se potrivesc cu unii dintre pori, altele însă sînt mai mici 
sau mai mari decît aceştia ? - Aşa este. -- Numeşti, deci, 
un oarecare fenomen, vedere ? - Eu, da. - Din acestea 
<dnţelege ceea ce-ţi spun )), cum zicea Pîndar, căci culoarea 
este o emanaţie de substanţe, posedînd o măsură comună 
cu vederea şi perceptibilă prin simţuri". AHT. l, 15, 3 (D. 
313) .  După cum a arătat Empedocles, culoarea este ceea 
ce se adaptează la porii vederii [ochiului ] .  Sint patnt 
culori, egale la număr cu elementele, alb, negr11 , roşu, 
galbenll2. 
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93. - IV, 16, 1 (D. 406) După Empedocles, auzul se 
produce prin pătrunderea unui curent de aer peste (limba) 
cartilaginoasă a urechii, care, zice el, este prinsă de interi
orul urechii şi care stă suspendată şi este lovită [de aer ] ea 
!:o limbii de ] clopot ; (cf. B 99) . 

94. - IV, 17, 2 (D. 407) După Empedocles, mirosul 
pătrunde înăuntru odată cu aerul inspirat de plămîn : cînd 
respiraţia este grea, ca în cazul răcelilor, nu se mai simte 
mirosul, datorită respiraţiei iritate. ARIST., De sensu 4, 441 a 
:�. Iar gnstul este un fel de pipăit. Substanţa apei vrea sft 
fie fără savoare. Dar este sigur că apa conţine în sine dife
rite genuri de savoare, imperceptibile însă simţurilor, 
din pricina micimii [masei ] lor, după cum spune Empedoc
les, fie că . . . [cf. ALEX., la St. 67, 19] .  

95. - IV, 9,  14 (D .  398) Parmenides şi Empedodes 
[susţin] că pofta de mîncare se naşte din lipsa de hrană . 

15 Empedocles [zice ] că plăcerile provin ca cele asemănă
toare de la cele asemenea lor, potrivit cu ceea ce le lipseşte 
spre împlinire, aşa încît dorinţa [se naşte ]  din lipsa [ele
mentului ]  similar. Durerile se nasc din contrariile acestora ; 
căci s-au înstrăinat unele de altele cele care prezintă deose
biri în compoziţie şi în amestecul elementelor. V, 28 (D. 
440) Empedocles [spune] că dorinţele li se nasc fiinţelor 
din lipsa elementelor care împlinesc fiecare [fiinţă] în 
parte ; plăcerile provin din ceva propriu, prin amestecul 
elementelor înrudite şi asemănătoare, neplăcerile şi [dure
rile]  din ceva impropriu. 

96. - IV, 5, 12 (D. 392) Parmenides, Empedocles şi 
Democrit [spun] că mintea şi sufletul sînt acelaşi lucru ; 
după ei n-ar exista animal cu desăvîrşire lipsit de raţiune . 

97. - IV, 5, 8 (D. 391) După Empedocles, în compozi
ţia sîngelui se află [se. raţiunea] ;  cf. Theodor. v. 22. 
Empedocles [zice] că inima e destinată acestuia [= ele
mentului conducător sau raţiunii] . Şi dintre aceştia, iarăşi 
unii (fixează sediul raţiunii) în străfundul inimii, alţii 
în sînge. 
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98. CAELIUS AUREL., Morb. Chron. I, 5, p. 25 Sich . 
(Furia) . Cei care-I urmează pe Empedocles zic că un fel 
de furie provine din descărcarea (purificarea) inimii, un 
alt fel din alienarea minţii, datorată unei cauze sau vătă
mări a trupului despre care vom scrie acuma ; pe aceasU 
furie nebună, dacă într-adevăr provoacă o mare tnlburan: 
a spiritului, grecii o numesc [LO':'Ib . .  

B) FRAGM&iTE 
Despre natură I, I 1 

1 .  [ .5-! Karsten, 1 Stein ] DIOG. LAitRT. VIII,  60 (A 1 ,  
P.  195, 34 �i unu.) Pausanias era, după cîte spun Aristippos 
şi Satyros, iuhit ul lui [Empedocles] ,  căruia acesta îi dedidt 
poemul Despre 1tatură, adresîndu-i-se astfel : 

Pausanias, Fu al înţeleptului Anchitos, asculti!. tu bine . . .  
2. [32 -40 K.,  2 - 10 St. ] .  SEXT. VII, 122 - 124 Alţii , 

erau cei care spuneau, după Empedodcs, că nn senzaţiile 
sint criteriul aclevărnlui.  ci dreapta raţiune, (Logos) , jar 
o parte a dreptei raţiuni (Logos) c,;te de natură divină, 
iar o parte, de natură umană ; di n acestea , partea divin;'t 
nu poate fi exteriorizată, în vreme ce partea nman{t, poate . 
În legătură cu faptul că simţurile nu constituie criteriul 
adevărului, Empcdocles vorbeşte astfel : " l imit ate doar 
sînt . . .  (v. 1 - 10) , iar în legătură cu faptul că adevăru l 
nu este în întregime imperceptibil, ci el este comprehen
sibil în măsura în care (la înţelegerea lui) participă raţiu 
nea umană, aduce lămuriri, adăugînd l a  cuvintele de  m� i 
înainte următoarele . . .  'fu însă . . . (v. 1 1 - 10) . 

1 Limitate doar sint ale noastre organe <le simţ ce· 
Răspîndite-s pe mădulare. Multe necazuri 
Ne copleşesc, ce-ale gîndului aripi mereu ni k ta i �· ; 
Cît vieţuiesc, privind doar la mica lor parte de viaţ:'i ,  

5 Soarta r grăbită urmîndn-�i . oamenii zborul încearcă 
Şi precum fumul113 se'nalţă ; convinşi rloar de lucrul 

de care 
S-a. lovit fiecare în drumu-i r i't:mit pretutindeniu 1 ,  
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Fiecare se laudă însrt că totul găsit-a. 
Astfel cele Le nu pot de oameni să fie văzute, 

10 Xici auzite, nici cu mintea vreodată cuprinse, 
Tu, pentru că te-ai desprins [de gloată ]m, le vei 

cunoaşte, 
Dar nu mai mult decît a putut să se-nalţe o minte 
Muritoare. 

3(4) , 4 (41 -53 K. ,  1 1 -23 St. )  SEXT. VII , 124 (după B 
2,9) Şi, în continuare, impresionînd prin enunţuri des repe
tate, el te duce la recunoaşterea faptului că ceea ce este 
perceput de fiecare simţ este vrednic de crezare, deoarece 
raţiunea susţine aceste (informaţii ale simţurilor), deşi o 
ia 'inaintea convingerii ce-ar proveni din partea lor. Iată 
cum spune el : 

Dar voi, o zei, depărtaţi a lor nebunie de limba-mi, 
De pe-ale mele buze pioase faceţi să curgă 
Dulce izvor. Preaslăvită Fecioară, Muză braţalbă, 
Rogu-te iară trimite-mi din partea Evlaviei sfinte 
Tot ce e-ngăduit să asculte fiinţe-efemere, 
Carul bine strunit conducînd. Pe tine nimica 
Nu te-o sili să prim e.-2Jti de la oameni florile cinstei 
Bine vestite, numai ca să le spui cu-ndrăzneală 
Mult mai mult dec ît se cuvine ; şi-atuncea avîntul 
Tu să îţi iei spre culmile înţelepciunii înalte. 

Haide [Anchitos J , observă acuma cu toată puterea 
Calea prin care orişice lucru limpede este. 
Nici, oferind un aspect, să dai mai multă crezare 
Ochilor faţă de-auz116 sau auzului răsunătorul 
Faţă de desluşirile limbii, nici altor organe, 
Care deschid o cărare spre-ale cunoaşterii [ţărmuri] ,  
Nu le  retrage încrederea ta, ci  cugetă bine 
Care e calea prin care orice-amănunt lămurit e .  

4 (5) [84 -86 K.,  55- 57 St. ] .  CI,EM:. ,  Stromat. V, 3,  8 (II, 
338, 1 St.) Căci iată ce-i caracterizează. pe cei răi, zice 
Empedocles : dorinţa de a stăpîni adevărurile prin lipsa 
de credinţă : 
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Răii grozav se-ngrijesc necredinţa să-nvingă (dreptatea) ; 
Cum Muza noastră credinţă (statornică) cere, 
Află-i cuvîntul cernit prin sita inimii tale. 

6. [55-57 K., 33-35 St. ]. AET. I, 3, 20 [A 33, 1,�289. 
14] ; SEXT. X, 315. 

Află deci mai întîi a tuturor patru principii : 
Zeus cel luminos şi Hera, izvod de viaţă, 
Şi A [i ]doneus şi Nestis117, ce udă cu lacrimi izvorul 
înlăcrimat al bieţilor oameni. 

7. [O] Nenăscute : elementele. La Empedocles, HESYCH. 
Cf. B 16. 

8. [77-80 K., 36-39 St. ] .  PLUT., Adv. Col. 10, p. 1 1 1 1  
ş.u. AET. I, 30, 1 (D. 326, 10) Empedocles (spune că) nici 
un lucru nu are o natură (a sa), ci constă dintr-un amestec 
şi o dezbinare de elemente. Căci în prima carte a lucrării 
Despre natură, el scrie în felul următor : 

Altceva-acum doresc să-ţi comunic : din tot ce există 
Nici un lucru naştere n-are, nici capăt în moartea 
Distrugătoare, ci numai amestec şi disociere 
De elemente ce-au fost reunite ; însă la oameni 
"Naştere" -aceasta se cheamă 

9. [342-346 K. ,  40-44 St. ]. PLUT., Adv. Col. 1 1 , p. 
1 1 13 A-B [c:f. la B 10]. 

Cînd elementele prime din speţa umană, din plante, 
Păsări şi fiare, 'mbinate, ajung la lumină, atuncea 
"Naştere" -i zic aceşti muritori, iar cînd se dezbină, 
"Moarte" nefastă numesc greşit fenomenul acesta. 
Exprimarea nu e corectă. Cu toate acestea 
Voi grăi şi eu precum obiceiul o cere. 

10. [425 K. ] moarte . . .  distrugătoare. 

1 1 . [347-349 K., 45-47 St. ] PLUT., Adv. Col. 12, p. 
1 1 13 C [după B 10] Mie mi se pare că Empedoclcs nu 
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înlătură acest mijloc de expunere, ci că, aşa cum s-a 
spus mai înainte, există o deosebire de fond în privinţa 
originii din nefiinţă, pe care unii o numesc naştere (tpoo-L�) 
[B 8, 1 ]  . . .  Aceasta reiese limpede mai cu seamă din 
următoarele versuri : 

Bieţii neghiobi, căci nu au cuget profund acei ce 
Nădăjduiesc că se naşte ceva ce n-a fost mai-nainte 
Sau că moare ceva şi piere cu totul. 

Aceste versuri ar trebui să fie strigate cu glas tare 
pentru cei ce au urechi să audă, anume că [Empedocles] 
nu exclude naşterea, ci numai naşterea din nefiinţă, nici 
pieirea, ci numai pieirea totală, adică pe aceea care duce 
la nefiinţă118• 

12. [81 -83 K., 48-50 St. ] .  (PSEUDO-ARIST., ] De MXG 
2, 6, p.  975 b 1 [MELIS. A 5] .  1 .2 PHILO, De aetern. mundi 
2, p. 3, 5 Cum. Căci, aşa după cum nimic nu se naşte 
din nefiinţă, tot astfel nimic nu se distruge în nefiinţă. 

Căci din ce nu există nu poate ceva să se nască. 
Cu neputinţă-i, la fel, ca ceea ce este să piară 
În întregime, fără ca nimeni să ştie : ci, dimpotrivă, 
Veşnic va fi un lucru pus într-un loc oarecare 
Unde mereu cineva il va pune. 

13. [63 K., 91 St. ] .  AET. I, 18, 2 [D. 316, 1 ] .  (PSEUDO
ARIST. ] , De MXG 2, 28, p. 976 b 26 (MELIS. A 5). 

Nici nu există ceva-n univers ce gol e cu totul, 
Nici plin să fie peste măsură nu-i cu putinţă. 

14. [0 ] (PS. -AR. ) ,  De MXG 2, 28, p. 976 b 23 

Gol cu totul nu e nimic : de unde atuncea 
S-ar putea-adăuga ceva în acesta ? 

15. [350-353 K., 51 -54 St. ] .  PLUT., Adv. Col. 12, 
p . 1 1 13 D (după B 1 1) Ceea ce urmează după acestea 
ar putea reprezenta o acuzaţie potrivnică, atunci cînd 
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Empedodes spune : 
Nici un bărbat înţelept n-ar putea să deducă cu mintea-i 
Astfel de lucruri. Cît îşi trăiesc aşa-zisa viaţă 
Oamenii-atîta există şi-an parte de rău şi de bine ; 
Mai înainte de-a se fi-nchegat într-un corp muritorii, 
Şi după ce descompuşi au ajuns, ei nu mai există .  

Aceste cuvinte nu sint proprii unuia care neagă faptu] 
că [fiinţele ]  s-au nrtscut şi trăiesc, ci mai degrabă aceluia 
care crede că ele există, chiar şi cele care nu s-au născut 
încă şi cele care au murit. 

16. [O.K.,  1 10- 1 1 1  St . ] .  HIPPOL.,  Ref- VII, 29 (p. 2 1 1  
\V.) Demiurg şi creator al naşterii tuturor celor ce s-au 
născut este .:.Yeikos distrugător, iar cn:atorul săvîrşirii şi 
al schimbării lucrurilor din Univers ca si al rennirii la 
unitah:a (sa cosmică) este Philia. În h:gă'tură cu acestea, 
Empedodes spune că două lucruri sînt nemuritoare şi 
nenăscute şi care niciodată nu şi-au lnat un început al 
existenţei lor, exprimîndu-se în felul următor : "Căci 
unde-nainte . . .  " La cine se referă aceste cuvinte ? La 
N cikos şi Philia ; căci ele nu au început să se nască, ci 
au existat şi vor exista dintotdeauna. 

Unde-nainte se-afla va mai fi şi, eu cred, niciodată 
Veacul de veac al acestora două capăt_�nu are. 

17. [88- 123 K., 6 1 - 95 St. ] .  1 -8, 10-35 SIMPL., 
Phys. 1 57, 25 Iar Empedocles . . .  în prima carte a lucrării 
Despre natură redă idt�ea astfel : "Două lucruri . . .  ase
mănătoare" 1 .2 SIMPL. ,  Phys. 161 , 14 : cdc puse imediat 
la început "odată ce Unul . . .  " ; v. 9 din B 26,8. 20.21 
PLUT., A mat. 13, p. 765 D. Dar cînd vei avea prilej să-1 
auzi pe Empedocles spunînd, o prietene, "schimbul acesta 
continuu", acestea trebuie să credem că le spune despre 
Eros ; căci acest zen nu poate fi văzut de noi, d el a 
fost creat de imaginaţia celor din vremuri foarte de demult. 

2 1 .  CLEM., Stromat. V, 15, [Il,  335, 22 St.J Emp(:docks 
enumeră printre principii şi Iubirea, socotind-o pasiune 
unificatoare : " Schimbul acesta continuu . . .  " 
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1 Două lucruri ţi-oi spune : odată ce Unul proporţii 
Luat-a, astfel încît din mai multe-a ajuns Unul singur ; 
Alteori s-a împărţit şi din Unul ieşit-au mai multe. 
Dublă e naşterea celor ce mor şi dublă pieirea, 

5 Căci ce-i născut prin unirea elementelor toate şi piere 
După ce creşte, iar se desface prin dezbinare. 
Schimbul acesta continuu n-are sfîrşit niciodată ;  
Toate-uneori se unesc prin Philotes119 în Unul singur, 
Alteori .Neikos dezbină şi părţile lui le separă. 

lO Felul cum Unul a înţeles din plural să se nască, 
Iarăşi apoi, dezbinîndu-se Unul, creează mai multe, 
Astfel şi cele ce naştere iau nu-şi au veşnic văleatul ; 
Dar, întrucît alternanţa continuă-n veci nu-ncetează, 
Ele sînt veşnice şi imuabile în crngul vremii. 

15 Haide, ascnltă cuvinte şi sfaturi ce sufletu-nalţă, 
Cum adineaori spuneam, lămurind ale vorbelor ţeluri, 
Două lucruri ţi-oi spune : odată Unul proporţii 
Luat-a, astfel încît, din mai multc,-a ajuns Unul singur ; 
Iar cînd apoi s-a-mpărţit, din Unul ieşit-au mai multe: 

20 Focul şi apa şi glia şi ar_·r-n imensa-nălţime 
Ca şi Neikos funest, la fel de intens pretutindeni 
Ce le desparte, şi printre ele, Philotes ce este 
Deopotrivă-o lungime şi în lăţime egală. 
Tu priveşte-le tuate acestea cu ochii minţii, 

25 Dar ochii tăi mirare să nu trădeze vreodată. 
Dragostea în mădularele muritorilor pare 
C-a fost sădită ; prin ea nutresc ei gînduri duioase 
Şi-nfăptuiesc lucrări minunate, plăcerea numind-o 
Ca pe-Afrodita120, fără ca vreun muritor să accepte 

30 Că toate-acestea singură la în mişcare le-ar pune. 
Prinde tu firul ue-nşeJătoarelor mele cuvinte: 
Toate accstea-s egale şi de-o vîrstă-n origini121, 
Dar fiecare-i cu altă menire, prin rosturi aparte. 
Şi rînd pe rînd stăpîne devin ele în ciclul vremii. 

35 Pe lîng'acestea, nimic nn se naşte122, dar nici nu piere, 
Căci de s-ar pierde continuu, nimic n-ar mai fi pîn-la 

urmă ; 
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Ce-ar putea face să crească acest univers şi de unde 
Vine ? Cum ar pieri, cînd vidul nu e intr-însul ? 
De fapt există aceste-elemente ce-aleargă între-olaltă 

40 Şi se preschimbă unul în altul, tot timpul asemeni128• 

18. [p. 375 K. ] PLUT., De ls. et Os. 48, p. 370 D. 
Empedocles numeşte principiul binefăcător adeseori Philotes 
şi Philia, (ba) şi Armonie sfielnică [B 122,2 ] :  

Philia. 

19. [p. 349 K., 209 St. ] .  PLUT., De prim. frig. 16, p. 
952 B. Şi, în general, focul este propriu să dezbine şi 
să separe, apa însă are proprietatea de a uni şi a reţine, 
adunînd la un loc şi coagulînd prin mijlocirea umidităţii. 
Datorită acestui fapt a şi lansat Empedocles ideea că 
focul este Neikos, aducător de moarte [B 17, 19], în 
vreme ce Philia este unificatoare, referindu-se de fiecare 
dată la elementul umed [cf. B 34] .  

Philotes unificatoare 

20. [335-341 K., 247-253 St. ] .  SIMPL., Phys. 1 124, 9. 
Căci şi aici învinge alternativ Neikos şi Philia la oameni, 
la peşti, la animale şi la păsări, spune Empedocles, scriind 
următoarele : 

Iată vestita aglomerare de membre muritoare ; 
Uneori mădularele toate, unite într-Unul 
Prin Philotes, trupu-au format în culmea vieţii 
Înfloritoare, -alteori, dezbinate-n gîlceavă de Neikos 
Rătăcesc fiecare prin frîngerea-ntreagă a vieţii ; 
Astfel se-ntîmplă cu-arbuştii şi peştii din apă şi fiare 
Vieţuitoare din munţi şi tot felul de zburătoare. 

2 1 .  [124- 137 K., 96- 109 St . ]  1 - 14. SIMPL., Phys. 
159, 13 (după B 17) . Spunînd mai multe lucruri, [Empe
dodes ] desemnează trăsătura caracteristică a fiecăruia 
din cele enunţate, numind focul, "soare" (v. 3) , aerul, 
rază (v. 4) de lumină şi cer (22,2) , apa, ploaie (5) şi 
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mare. (22,2) . El se exprimă astfel : "Haide . . .  creează 
amestecul lor laolaltă" 3.5. ARISTOT. , De gen. et corr. I, 
1, 314 b 20. GALEN., de simpl. med. temp. Il, 1 ; PLUT., De 

primo frig. 13, p. 949, F. 9- 1 1  ARISTOT., Metaph. 10, 
II, 4, 1 000 a 29. 

1 Haide, ia seama 1-aceste dovezi ale spuselor mele: 
Dacă cumva înainte scăpat-am eu din vedere 
Să pomenesc ceva despre forma [vreunei substanţe�. 
Uite, priveşte la soarele cald, luminos124 pretutindeni, 

5 La făpturi126 fără moarte scăldate-n căldura luminii 
Strălucitoare, la ploaia cea sumbră şi rece-ntru toate : 
Din pămînt izvorăsc substanţe prime solide. 
'N Ură, toate îmbracă o formă şi se dezbină, 
Dar se uniră-n Philotes şi reciproc se doriră. 

10 Căci din toate cîte au fost şi sînt încă şi fi-vor 
Au răsărit copaci şi bărbaţi şi femei deopotrivă, 
Fiare şi păsări şi peşti ce hrana în apă şi-o cată, 
Zei fără moarte, pe cea mai înaltă treaptă-a cinstirii, 
Căci ele sînt cele [patru principii ], ce, prin amestec. 

1 5  Se preschimbă în lucruri de tot felurite ; atîta 
Varietate creează amestecul lor laolaltă126• 

22. [326-334 K. 186- 1 94 St. ] .  1 -9 SIMPL. , Phys. 
160, 26. Din aceste [cuvinte ] s-ar putea crede că se face 
aluzie la dubla ordine universală : , .In armonie unite . . .  " 
Căci el a arătat că şi Ia muritori (3) s-au armonizat aceste 
elemente şi s-au unificat, mai cu seamă la cei dotaţi cu 
inteligenţă : "Ele s-au atras reciproc . . .  ", (5) ba chiar 
la toate lucrurile, dar cele înzestrate cu inteligenţă au 
devenit asemenea, prin Philia, iar cele perceptibile cu 
simţurile, stăpînite de Neikos şi sfîrtecate tot mai mult 
în naşterea lor conform amestecului, s-au stabilit în înfă
ţişări precis conturate (7), reprezentative, care se nasc 
prin Neikos (cf. 9) şi sînt nepotrivite (8) pentru unirea 
unora cu altele. 6.7. TEOFRAST, De sens. 16 [A 86, p. 
467]. 
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Înţelegîndu-se127, toate rămîn de-a lor părţi strîns unite, 
Soarele strălucitor şi pămîntul şi cerul şi marea 
Cîte-apoi de la natură sint date să rătăcească 
'N muritoarele forme ; după cum iarăşi şi cele 

5 Ce potrivite-s să se unească ; ajungînd deopotrivă, 
:Ele s-atrag reciproc prin Iubire-Afrodita ; 
Cele ce-n duşmănie la mare distanţă se află 
Cind este vorba de nasteri, de vreun amestec, de ' 

forme 
Clar conturate, nepotrivite fiind să se îmbine, 

10 Răuvoitoare se-arată, căd Neikos aşa le îndeamnă, 
:EI, ce se pare că este cum\·a a lor născătoare. 

23. [154- 164 K.,  1 19- 1 29 St. ] .  SUI PL., Phys. 159,27 
S-a dat un exemplu clar că din aceleaşi lttcrttri [B 2 1 , 13]  
se nasc varianteJel28 : 

1 Astfel cum pictorii, mîndrii bărbaţi pricepuţi-o-ale artei, 
Căci o-nţcleg, cînd statuile129 lor şi le-mpestriţează 
Şi iau cu mîinile lor substanţe multicolore 
Armonios mestecîndu-le în diverse proporţii 

5 Şi făuresc imagini aşijderea celor reale, 
Chipuri de pomi şi bărbaţi şi femei şi fiare şi pasan, 
Peşti, ce în apă hrana şi-o află, şi zei fără moarte 
Ce excelează-u cinstire, tot astfel să nu se înşele 
Mintea-ţi de amăgirea aceasta că lucruri diverse, 

10 Cîte se văd şi pier, din altă parte venite-s. 
Ci, cînd auzi povestea [că vin] de la divinitate, 
Limpede tu să cunoşti [fără greş amănuntele-acestea ] .  

24. [ 447. 448 K., 58, 59 St. ) .  PLUT., De dejectu arac. 
15, p. 4 18 C. Dar, ca să nu par că redau versul empe
docleic : 

Să nu parcurgem o singură cale a povestirii, 
Cap la cap alipind o poveste la alta13°, 

lăsaţi-mă deci, să sfîrşesc, aşa cum se cuvine, cele spuse 
mai inainte. 
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25. [446 K, 59 bis St. ] .  PI,AT. ,  Gorg. 498 E Reflectează, 
împreună cu mine, ce obţinem din ideile asupra cărora 
am căzut de acord, pentru că se spune că frumos e să 
repcţi şi să priveşti de două şi chiar de trei ori cele fru
moase. La acestea, SCHOL. (din Lukillos) proverbul : 
"de două ori, de trei ori frumosul" înseamnă că trebuie 
să vorbim de mai multe ori despre cele frumoase. Vorba 
aceasta aparţine lui Empedocles, despre ea circulă şi un 
proverb, căci el a rostit cuvintele : 

• . .  Frumosul să-1 spui şi de două ori, se cuvinei31• 

26. [138- 149 K., 1 12 - 1 18 (fără 8- 12) St. ]. 1 - 12 
SIMPL., Phys. 33, 18 şi puţin mai departe [după B 21 , 12 ] ,  
el spune : 

1 Rînd pe rînd ele biruie-o ciclul ce-n jur sc-nvirteşte, 
Unele-ntre-altele pier, dezvoltarea le e limitată 
Între hotarele vieţii ce soarta le hruăzeştei32, 
Căci ele sînt elementele înseşi. Interpătrunse, 

5 Fac să se nască oameni şi specii de alte-animale 
Cînd prin Philotes unindu-se într-o unică lume133 
Cînd risipindu-se iarăşi desprinse prin ura lui Neikus 
Pin' ce, crescînd împreună, un Tot din ele răsare. 
Astfel, este ştiut că Unul se naşte din Multe 

IO Iarăşi apoi, împărţindu-se Unul, mai Multe creează134, 

Astfel se nasc toate acestea şi Veacul nu-i fără capăt. 
Alteori între ele schimbîndu-se fără-ncetare, 
Nu sfîrşesc niciodat', ci rămîn ele veşnic aceleaşi, 
Imuabile-n ccrc135. 

27. [72. 73. 59. 60 K.,  135 - 138 St. J 1 .2. PLUT. , De 
.fac .  lun . 12, p. 926 "Vezi . . . să nu . . .  introduci Neikos-u1 
lui Empedoclcs în lucruri , ci , mai degrabă, pune in miş
care pe vechii Titani impotri va naturii şi pe Giganţi, şi 
înceard1 să-ţi imaginezi acea înspăimîntătoare dezordine 
m iti că şi acea lipsă de m ăsură, excluzînd tot ce-i greu 
şi tot ce-i uşor [de aici provine nrsul corupt 7 1  K., 143 
St. J, "Acolo unde . . .  nici Marea", cum spune Empedocles, 
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Pămîntul nu avea încă parte de căldură, nici marea de 
suflarea [vîntului ] ,  nu se afla în sus vreunul din lucrurile 
grele, nici jos ceva din lucrurile uşoare, ci principiile tutu
ror lucrurilor erau neamestecate şi lipsite de atracţie [de 
aici versul 144 St. ], înfăţişîndu-se ca monade . . .  pînă 
ce s-a ivit în natură Dorinţa, din prevederea înnăscută a 
Philotes-ei, a Afroditei şi a lui Eros, cum spun Empedocles, 
Parm.enides şi Hesiod. 1 .3.4. SIMPL., Phys. 1 183,28 Eudemos 
[fr. 71�  Se acceptă imobilitatea numai prin suveranitatea 
Philiei, în cadrul Sferei, şi numai atunci cînd in aceasta 
toate sînt unite : "Pe vremea cînd . . .  " Sau, cum mai 
spune el, "astfel supusă . . .  " 

'N vremea în care nici membrele iuţi ale Soarelui nu se 
Deosebeau, nici forţa Pămîntului, neordonată, 
Marea de-asemeni ; astfel supusă-unei ferme Constringeri, 
Sfera, rotundă, rămas-a în so1itara-i � [viaţă )136 
Atotputernică forţă. 

27 a [O ] PLUT., C.  princip. philos. esse diss. 2, p. 777 O 
Căci acesta [Empedocles ] ajungînd prin filosofie la 

virtute, ca la un termen final, înfăţişează omul mereu 
în acord cu sine însuşi, nedispreţuind propria-i persoană, 
plin de împăciuire şi înţelepciune faţă de sine : 

N u-i răzvrătire nici vrajbă necuviincioasă nu este 
În mădularele sale 

28. [61 .62 K. ] .  1 .2. STOD.,  Ecl. I, 15,2 ab [I, 144, 20 
W. ] ;  cf. 28 B 25. 

Sfera rotundă era peste tot egală cu sine. 
Şi, infinită în tot, se-nvîrtea ea plină de forţă 
În solitara-i [viaţă ]137 

29. [0] 1 -3 HIPP., Ref. VII, 29, p. 247, 34 Iar despre 
aspectul Universului, cum este el împodobit de Philia, 
[Empedocles ] vorbeşte în felul următor : " Spatele ei . . . ". 
Philia creează, din mai multe, un singur aspect al Uni
versului, întocmai ca acesta, pe care îl vedem noi, foarte 
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frumos : Neikos . . . dezbină Universul şi din Unul creează 
mai Multe. 3 SIMPL., Phys. 1 124, 1 Philia, făurind prin 
unificare Sfera, pe care o numeşte şi "zeu" [B 31 ], nici 
un alt nume nu-i dă vreodată : " Sferă . . .  " 

Spatele ei nu poartă fîlfîietoare aripe1as, 
N-are picioare şi nici genunchi ce iute se mişcă, 
N-are nici organe de procreare, căci este 
Sferă ce peste tot egală-i cu sine însăşi1ae. 

30. 66-68 K., 139- 141 St. 1 -3 ARIST., Metafizica 
II, 4, 1 000 b 12. În acelaşi timp, el nu indică nici o 
cauză a schimbării în sine, ci spune fie că aşa stau lucrurile 
de la natură. "Dar cînd etc." SIMPL., Phys. 1 184, 12 
Empedocles spune în legătură cu suveranitatea Vrajbei 
şi cele ce urmează : 

Dar cînd · N eikos cel mare-a-nceput tot mai mult ca să 
crească 

În mădularele Sferei şi-ajunse la-naltă cinstire, 
Cînd s-a-mplinit sorocul (Iubirii şi-al Vrajbei nefaste) 
Ce-alternativ cu larg jurămînt140 trimis lor le fuse . . .  

31 .  [70 K., 142 St. ] .  SIMPL. ,  Phys. 1 184, 2 [după B 
27, 4 ] .  Cînd Neikos îşi începe iar dominaţia, atunci din 
nou se produce mişcare în Sferă : 

Toate, pe rînd, mădularele cele zeieşti ale Sferei 
Sînt zguduite. 

32. [457 K.,  63 St. ] .  ARIST., De lin. insecab. p. 972 
b 29 Dar şi în privinţa articulaţiei există o oarecare deose
bire, de aceea şi Empedocles le-a făcut . . . ( ? )  

Articulaţia-n mod necesar două lucruri uneşte141• 

33. [265 K., '2:79 St. ] .  PLUT. , De amic. multit. 5, p. 
95 A (se. Philia), după Empedocles, adună laolaltă 
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şi strînge şi cuprinde la un loc, intensificînd relaţiile între 
prieteni şi bucuria de a se ...-edea : 

Ca atunci cînd laptele alb într-un cheag se prinde 
Şi consistenţă ia de torni în el suc de smochine . . . 141 

(căci în acest fel vrea Philia să crcieze unitatea şi con
sistenţa) . Dar o iubire exagerată dezbină . . . 

34. [208 K. ,  St. } .  ARIST . ,  Meteor. IV, 4, 381 b 31 Căci 
umedul este cauza delimitării uscatului, şi unul se lipeşte 
de celălalt, cum le-a prezentat şi Empedodes în Despre 
natură. 

Făcînd lipici din făină cu apă . . .  

35. [165 - 181  K.,  169- 185 St. ] 1 - 15 SI.MPL. , De 
caelo 528, 30 Chiar dacă niciodată nu domină în acesta 
(se. în Univers) , Neikos, aşa cum domină Philia în Sferă, 
ci, după cît se spune, amîndouă se află [pe rînd] una 
sub dominaţia celeilalte, negreşit, ni.mic nu împiedică 
să facem o apropiere cu acel vers al lui Empedodes edifi
cator în aceast� privinţă : "M-oi întoarce acum . . . " 3- 17. 
Phys. 32, 1 1 .  Incă înaintea acestor versuri [B 98 ] el pre
zintă în altele energia celor două puteri [ Pkilia şi Neikos] 
înmagazinată în ele, zicînd : , . Cind pc fundul Vîrtej ului . . .  " 
5, 10- 13 Id., De caelo 587,8. Şi , ar putea să întrebe 
cineva, în ce fel anume spune Aristotel că acestea se nasc 
din Philotes,  prin care Empedocles pretinde că se unesc 
toate : " În mijlocul lui este . . .  " ; de fapt, acestea, după 
cîte spune Ernpcdocles, niciodată nu se nasc sub dominaţia 
Philiei, cum a crezut Alexandrosm, ci atunci cînd încă 
nu a apărut Ne·ikos : "Întregnl acestor lucruri. . . .  " 14. 15 
ARIST., Poet. 25, p. 1461 a 23 Unele, prin dezbinare (se. 
trebuie să se dezlege) , cum afirmă Empedodes : "Se schim
bară pe dată în muritoare . . .  

" ATHEN. X, 423 F. 1'eofrast, 
in lucrarea Despre beţie, spune că vinul amestecat cu apă 
este mai puţin tare, referindu-se la următoarele cuvinte 
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aie lui Empedocles : . ,::VI-oi întoarce acum . . .  " .  Din aceleaşi 
izvoare intermediare, posterioare lui Teofrast, PLUT . ,  

Quaest. conv. V, 4, 1 .677 D, poetul Sosicles141, menţionînd 
pe Empedocles care spusese că în schimbarea Universului : 
, .cele ce-odinioară erau neamestecate . . .  " pretindea că 
mai degrabă ceea ce-i "bine amestecat" decît ceea ce 
"nu-i amestecat" se chema zor6n141>, în limbajul acestui 
bărbat. 

Iată că mă \'Oi întoarce actlm!l pc-a dntului calc 
Ce-nainte-am ales, purtat de-ale vorbelor fire . . .  
Cînd pe fundul \'Îrtej ului N eikos-adînc pătrunse 
'N mijlocul lui apăru atuncea, la rîndu-i, Philotes 

5 Care pe toate le adună încît devin Unul singur, 
Nu dintr-o dată, ci îmbinîndu-se de bună voie, 
De ici, de colo, şi din amestecul lor se iviră 
Mii şi iar mii de soiuri şi specii de muritoare. 
La rîndul lor, cu cele ce din amestec născute-s 

10 Multe neamestecate rămas-au, pe cîte Neikos 
Le-a reţinut în plutire : îată că-n felul acesta 
El n-a ieşit afară cu totul, cum se cuvîne, 
Pentru-a pleca spre-ale cercului îndepărtate hotare, 
Ci mai rămas-a în parte în unele membre-ale Sferei , 

1 5  Pe-altele însă le-a părăsit, încît totdeauna 
Cît iese-afară din Neikos, pe-atîta-năuntru pătrunde 
Blînda şi nernuritoarea dorinţă a dernnei Philotes ; 
Se schimbară pe dată în muritoare acelea 
Ce mai-nainte ştiură nepieritoare să fie, 

20 Iar cele ce-odinioară erau încă neamestecate 
Se-amestecară, alternativ schimbîndu-şi cărarea 
Şi din amestecul lor mii şi mii de specii rezultă 
Muritoare în forme multiple, minuni la vedere 

36. [58 K. ,  1 75 St .  ] .  STOB . ,  Ee/. !, 10, 1 1  (p. 121 , 1 4  
W.) după B 6 :  "Dintre care . . .  Nei!ws".  A RIST., Meta

fizica II, 4, 1 000 b 1 .  "Căci dacă ]\leilws n-ar fi pătruns 
în lucruri, toate ar fi fost o unitate", după cîte spune: 
[Empcdocles ] ;  căci după ce se întîlnesc, atunci "Cînd se 
unesc . . .  iese" [Versul ar trebui probabil să fie inclus 
în B 35 în locul v. 7 ( = 16) ] .  
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Cînd toate-acestea-mpreună se-adună, Neikos îndată 
În afara hotarului iese. 

37. [270, 27 1  K., 197, 198 St. ] .  ARIST., De gen. et corr. 
II, 6, 333 a 35. Dar nici creştere n-ar fi, după Empedocles, 
ci numai ceea ce rezultă prin adăugire, pentru că focul 
prin foc va creşte : 

Glia va face să-i crească propriu-i trnp, iar eterul 
Pe eter se înalţă146• 

38. [182- 185 K., 130- 133 St. ] .  1 -4 CLEM., Stromat. 
V, 48 (II, 358, 20 St.) . 

Haide acum să-ţi arăt cîte lucruri dintîi au origini 
Concomitente; din ele ieşit-au toate acelea 
Care-n prezent le vedem : pămîntul şi marea cu valuri, 
Aerul umed şi-eterul, Titan ce-nconjură cercul 
În întregime. 

39. [199-201 K., 146- 148 St. ] 1 -2 ARIST., De caelo 
Il, 13, 294 a 21 (I, 125, 25) . 

Dacă o limbă-ar descri(e) infinitele gliei abisuri, 
Densul eter de asemeni, cum guri numeroase-au făcut-o, 
Toate-ar fi în zadar, de cumva sînt spuse de aceia 
Care văd doar puţin din Întregul (cel veşnic şi) mare. 

40. [186 K. , 149 St. ] De fac. in orb. lun. 2, p. 920 C. 
După cum şi Empedocles prezintă undeva, nu fără plă
cere, deosebirea dintre cele două corpuri cereşti : "Soarele 
etc.", vorbind de farmecul lunii, de bucuria ce-o produce 
lumina ei, care nu pricinuieşte tristeţe, astfel : 

Soarele cu ascuţite săgeţi şi luna cea blîndă 

41.  [ 188 K., 150 St. J .  APOLLODOROS, Despre zei, la 
Macrob. ,  Sat. I, 17, 46. 

(Soarele) , ghemui (de foc) , un Cer uriaş străjuieşte. 
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42. [ 194- 196 K., 157 - 1 59 St. ] .  PLUT., De fac. in 
orbe lun. 16, p. 929 C (se. luna), aşezată pe verticala 
razelor de lumină, cum zice Democrit (fr. A 89 a), în
tîmpină şi primeşte soarele ; în felul acesta, ar fi trebuit 
ca ea să strălucească şi să-1 facă vizibil. Dar, de fapt, luna 
este departe de a produce acest efect ; căci ea, pînă la 
un moment dat, este invizibilă, şi ea este cea care acoperă 
adesea soarele şi-1 face să dispară (din vedere) ; "i-a luat 
razele", cum spune Empedodes : "Pînă deasupra pămîntu
lui . . .  şi a lunii", după cum noaptea şi pe întuneric, cînd 
lumina nu cade asupra unui alt astru . . .  , lasă în urma 
sa ceea ce [specifică Empedodes ] ,  anume că luna emană 
lumină datorită reflecţiei luminii solare asupra ei. De 
aici nu ajunge la noi nici căldura, nici lumina, cum ar 
fi trebuit, deoarece s-a produs o aprindere şi un amestec 
al luminilor, aşa cum glasurile, cînd se repercutează, fac 
ecoul sunetului mai confuz . . . [urmează B 43] ; ea îşi are 
reflecţia spre noi slabă şi indistinctă, din cauza destră
tnării forţei ce se pierde (luna) . 

Acoperit-a [soarele ] pînă ce-ajunse deasupra, 
Şi din pămînt a întunecat porţiune atîta 
Cît a cuprins întinderea lunii cu ochii albaştri. 

43. [192 K.,  153 St. ] .  PHILO, De prov. II, 70, Aucher, 
p .  92. Oare nu se crede greşit că lumina lunii îşi pri
meşte strălucirea de la soare, potrivit providenţei, cînd, 
mai degrabă, asemenea oglinzii, ea capătă forma ce cade 
asupra sa ? Dnpă cum spune şi Empedodes : 

Cu lumina împrumutată tot globul lunei 
Mare şi larg [ = B 43 ? ] de curînd revenit-a pînă-ntr-atîta 
De atinge şi Cerul în drumul său (printre aştri) 

PLUT. [la B 42 ], 929 E. Aşa cum 
Raza luminii de soare c:e-al lunii cerc larg atinge . . .  
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44. [ 188 K.,  1 5 1  St. ]. PLUT., De pyth. or. 12, p. 400 
B. Voi rîdeţi de Empedocles care spunea că soarele, în
conjurînd pămîntul , "răsfrînge lumina . . .  " prin reflecta
rea luminii cerul ui. 

(Astrul), cu faţa neinfricată, lumina răsfrînge 
Către Olimp. 

45. [ 190 K., 154 St. ] .  ACHILL., ls. 16, p. 43, 6 M [cf. 

A 55] : 

[Luna] lumină străină răsfrînge în cerc peste glie. 

46. [ 189 K., 155 St. ] .  PLUT., De fac. in orbe lun. 9, 
p. 925 B. [Luna este foarte depărtată de cer ] dar pămîn
tul mai că îl atinge, învîrtindu-se pe aproape, ca butucul 
roţii de căruţă( ?) 

Căci adeseori luna nu trece mai sus de umbra pă
mîntului, [care este ] puţin înălţată, datorită faptului că 
emiţătorul de lumină este foarte mare, dar în felul acesta 
ea apare ca şi cum şi-ar împlini mişcarea de revoluţie 
chiar pe scoarţa pămîntului şi, oarecum, în braţele lui, 

astfel încît ea se interpune în faţa soarelui fără să de
păşească acel tărîm pămîntean al umbrei şi al nopţii, 

care este un domeniu al pămîntului. De aceea, cred că 
trebuie să spunem deschis că luna se află în munţii 
pămîntului, fiind adnmbrită de crestele lui [în continuare 
după B 45 ? ] . 

Ca butucul roţii căruţei aşa se învîrteşte 
Ea pe la creştetu l (gllei) 

47. [ W l  K., 1 56 St . ] A::--;Ec v. ,  Bekk. 1, 337, B lCulegere 
dt· cuvinte folosito��re 1 , , rotunjit" : acest cuvînt provine 
dintr-un compus cu . ,  !.line-rotunjit" şi "complet-rotunjit". 
Empedocle� : · 

(Luua) priveşte la discul rotund al Craiului (Soare) 
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48. [ 197 K., 160 St. ] .  P LUT., Quaest. Platon. 3, p. 1006 
F Cadranele solare ale orologiilor nu se schimbă după 
umbră, ci , stînd pc loc, de au devenit instrumente şi 
măsurători ale timp 11lui, imitînd situaţia pămîntului de 
a intercepta lumina soarelui care se învîrteşte în jurul 
său, cum a spus J.:mpedocles : 

Noaptea pămîntul o fac:c cînd soarele sub el se află. 

49. [198 K.,  1 6 1  St . ] .  PLUT., Quaest. conv. VIII, 3, 1 ,  
p. 720 E .  Aerul, fiind intunecat, cum spune Empedocles, 

La vremea pustiei117 nopţi oarbe . . .  

cît ia din simţul văzului atîta dă simţttlui auzului . 

50. [O] TZETZ. ,  A lleg . , Il1:ad. VIII, 83 Ceea ce spune 
Empec1 odes sau vreunul din ceilalţi [filosofi ] : 

Curcubeul aduce vînt dinspre mare sau ploaie 
Mare 

5 1 .  [202 K.,  168 St. ] HERO DIAN, SchcmatisnJ.i Hom. cod. 
Darmstadini in Sturzii Et. Gud. p. 745 (la Et.AJ.  1 1 1 , 10) : 
an6paia : după unii înseamnă "invizibile" , după alţii, 
"a răbufni în sus" . Empedodes spune în legătură cu focul : 
"răbufni dintr-o dată", de unde e limpede că e de genul 
neutru cuvîntul an6paion. 

Răbufni dintr-o dată. 
52. [207 K., 162 St. ] .  PROCL . ,  In Tim. II, 8, 26, Dichl. 

Sub pămînt există pîraie de foc, cum spune undeva şi 
Empedocles. 

Multe focuri ard în adîncuri148• 

53. [204 K., 167 St. ] .  ARIST . ,  De gen. el corr. B 6, 334 
a I. Neikos a despărţit [elementele ] ,  dar eterul s-a ridicat 
în sus nu datorită N eikos-uluî, ci aşa cum, spune [Ernpe
docles ], fie ca din întîmplare : "aşa s-a întîlnit în goana-i 

. . . ", fie ca atunci cînd zice că focului i-a fost dat de la 
natură să se înalţe în sus, "eterul" zice, are "lungi rădăcini" 
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[B 54 ] .  Totodată, el mai afirmă că Universul este la fel 
şi acum, în timpul N eikos-ului , ca înainte, pe vremea Philiei ; 
ce este deci primul imbold care a provocat mişcarea şi care 
este cauza mişcării ? Fizica II, 4, 196 a 19 Dar, e ciudat, 
fie că ei socoteau că nu există [întîmplare] ,  fie că au omis 
(acest cuvînt) cu bună-credinţă, deşi uneori îl foloseau, 
cum spune, de pildă, Empedocles, că aerul nu se separă 
incontinuu deasupra, ci la "voia întîmplării" . El spune 
aşadar în Cosmogonia : 

Astfel, în goana-i, Eterul aşa s-a-ntîlnit cîteodată 
(Cu celelalte-elemente) , alteori întîmplatu-s-a altfel. 

54. [203 K., 166 St. ] . ARIST.,  De gen. et corr. II, 7, 334 
a 5 [Ia B 53 ] .  

Iarăşi eterul se-nfipse adînc sub pămînt cu-ale sale 
Lungi rădăcini. 

55. [451 K. ,  165 St. ] .  ARIST., Meteorol. II, 3, 356 a 24 
[A 25] 

Marea sudoarea pămîntului este149• 

56. [206 K., 164 St. ] .  HEPHAEST. , Ench. l, p. 2, 13 
Consbr. Empedocles : 

Sarea s-a închegat în roci, sub raze de soare. 

57. [232-234 K., 244-246 St. J 1 -3 SIMPL. , De caelo 
586, 29 Cum ar putea fi un exemplu de amestec "falca, 
fără de gît" ca şi celelalte pomenite de Empedocles : 
"braţe goale . . .  fără frunţi" şi multe altele, care nu sînt 
exemple de amestec ? 1 .  ARIST. ,  De caelo III, 2, 300 b 
25 Pînă într-atît s-ar mai putea repeta întrebarea, cum de 
era cu putinţă sau cum de nu era ca [elementele ]  puse 
dezordonat în mişcare să alcătuiască astfel de combinaţii, 
din care unele sînt corpuri alcătuite conform legilor naturii ? 
Mă refer, de pildă, la oase şi la muşchi ; (acestea), aşa cum 
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spune Empedodes, sînt create de Philia ; într-adevăr, 
Empedocles spune : 

Astfel multe capete fără de gît crescură, 
Braţe goale s-au făurit atunci fără umeri, 
Feţe fără de frunţi rătăceau ades pretutindeni15°. 

58. [0 ] SIMPL., De caelo 587, 18 (după B 35, 13) În 
această stare [in care N eikos-ul nu s-a retras complet] 

"
mădularele rătăceau încă izolate", sub dezbinarea Neikos

ului, dar erau "pornite unele spre altele, pentru a se uni" . 
59. [234-237 K., 254-256 St. ] 1 -3 SIMPL., De 

caelo 587, 20 (după B 58). Cînd Philotes învinse în cele 
din urmă pe N eikos: "acestea . . . se născură

"
. Prin urmare, 

Empedocles a semnalat acele (fiinţe monstruoase) pe tim
pul lui Philotes dar nu în vremea cînd ieşise deja învingă
toare, ci era doar pe punctul de a birui, arătindu-se încă 
cu mădularele-i necombinate şi izolate. 

Cînd în mai mare măsură unitn-s-a demon cu demon, 
Toate acestea se întîlniră, care pe unde 
Se nimeri ; şi alte mai multe pe lîngă acestea 
Se născură mereu potriva cătîndu-şi întruna151• 

60. [242 K., 261 St. ] .  PLUT., Adv. Colot. 28, p. 1 123 
B. Acestea şi multe altele, mai exagerate încă, asemănă
toare cu monştrii lui Empedocles, vrednici de rîs : 

Cu picioare de bou şi cu mîini indistincte 

Specii de bou cu chipul de om (B 61 ,  2) . 

61 . [238-241 K., 257-260 St. ] .  1 -4 AEL. ,  Nat. anim. 
XVI, 29 Empedocles, filosoful naturalist (6 q> utnx6c;), vor
bind despre caracteristica animalelor, spune şi el că, fără 
indoială, se nasc unele animale concrescute, deosebite prin 
amestecul formei, înlănţuite însă printr-un corp unic ; 
acestea sînt vizate în următoarele cuvinte pe care le ros
teşte : "Multe . . . mădulare ascunse". 2. SIMPL., Phys. ,  
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371 ,  33 După cum spune Empcdodes, în vremea domniei 
Philt"ci s-au născut, după cum s-a nimerit, mai întîi părţi 
ale animalelor, cum ar fi capetele, mîinile, picioarele, apoi 
ele au alcătuit împreună , .specii de boi . . .  ", fiinţe umane 
cu partea superioară de bou, adică o combinaţie de bou 
şi de om. Şi cîte [mădulare ] s-au combinat între ele, astfel 
ca să se poată menţine, au devenit animale şi au dăinuit, 
pentru că s-au într-ajutorat, cum ar fi dinţii ce taie şi 
mestecă hrana, stomacul care o digeră, ficatul care o pre
schimbă în sînge. Iar cînd un cap de om s-a combinat cu 
trup de om, întregul s-a menţinut, dar cînd el s-a unit 
cu un trup de bou, combinaţia nu s-a potrivit şi a pierit. 
Într-adevăr, toate cîte nu s-au alcătuit după o rînduialrt 
potrivită, au pierit. ARIST., Phys. II, 7, 198 b 29 Aşadar, 
acolo unde toate s-au unit, ca şi cum pentru acest scop 
s-au născut, acestea s-au menţinut, pentru că unirea lor 
s-a făcut de la sine, cum se cuvine ; cîte nu s-au alcătuit 
astfel, au pierit şi pier, după cum spune Empedocles : 
" Specii de bou cu chipul de om" etc. Cf. A 72. 

Multe fiinţe născutu-s-au cu două feţe şi piepturi, 
Specii de bou cu chipul de om152, şi chiar dimpotrivă . 

Cu trup de om şi capul de bou, fiinţe-nvîrstate, 
Parte bărbaţi şi parte femei cu organe ascunse153 • 

62. [248-255 K.,  262-269 St. ] 1 - 8 SIM PL., Phys . (la 
ARIST. , Phys. VI, 18) , 38 1 ,  29 Empedodes, fiind cel care 
s-a rostit, în cartea a doua Despre natură, în favoarea 
distincţiei în articulaţii a corpurilor de bărbaţi şi ale celor 
de femei , a scris următoarele versuri : 

l .  Haide acuma şi-ascultă cum focul ce se separă 
Pe urmaşii în noapte cerniţi la lumină-i aduse, 
Speţă bărbaţilor şi a femeilor demnă de milă. 
Căci povestea nu-i fără tîlc şi nu duce lipsă 

5. De cunoştinţe. I�a început s-au ivit forme brute, 
Bulgări de ţărnă ce parte avură de amîndouă154, 
De-apă şi de căldură .  Focul, care voia cn 
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[Focul ceresc ] să ajungă asemem, 1mpins-a pe unii 
'N sus pe acei ce nu arătau un trup de-ale sale 

10 Membre îndrăgostit, ducînd încă lipsă de voce, 
De mădularul ruşinii, pe locul în care îl poartă 
Speţa umană acuma. 

La aceste cuvinte ale lui Empedoc:les [Aristotel ] adaugă 
că şi acesta [Bmpedocles ], după cît se pare, susţine că 
sămînţa a existat înaintea fiinţelor. Chiar expresia "mai 
întîi forme brute de bulgări" enunţată de acesta, se referea 
la sămînţă, şi nu la "un trunchi de membre proporţiona
te" . . .  Şi, dacă, într-adevăr, el s-a referit la sămînţă, mie 
mi se pare că expresia "bulgăre brut", i se potriveşte de 
minune. Căci "bulgărele brut" este îndeosebi acel lucru 
care, în ansamblu, reprezintă în totalitatea sa stadiul în 
care încă nu s-a săvîrşit în interiorul său nici o diferenţiere. 
3. ARIST., Phys. II, 8, 199 b 7. Ba e chiar necesar să fi 
existat mai intii sămînţa şi nu direct animalele ; "bulgărele 
brut", de la început, era sămînţa. Încă şi în plante există 
cauza finală, doar că ea a fost mai puţin distinctă. Aşa 
oare cum erau la animale "vlăstare de bou cu chipul de 
om" [B 61,  2 ]  existau şi la plante 

"mlădiţe de viţă-de-vie 
cu coroana de măslin" sau nu ? Lucrul este absurd. Dar 
totuşi ar fi trebuit să existe, de vreme ce au apărut în 
regnul animal ; cf. A 72, 77 . 

63. [257 K. , 270 St. J .  ARIST., De gen. anim. I, 18, 
722 b 10 Căci [Empedocles ] spune că şi în mascul şi în 
femelă există un tel de punct de contact, dar întregul nu 
porneşte nici de la unul, nici de la celălalt. 

Dar natura membrelor a cunoscut de la-o vreme 
O separare155 : unele, bărbăteşti deveniră . . .  

64. [256 K., 272 St. ] .  PLUT., Quaest. nat. 21 ,  9 1 7  C 
Şi faptul că se dezvoltă şi trăiesc împreună, femelele cu 
masculii, provoacă amintirea plăcerilor dragostei şi aţîţă 
dorinţa, aşa cum Empedoclcs a semnalat-o la oameni 
[ cf. AET. V, 19, 5, A 72, p. 456, 1 ]  : 
Despre-aceasta amintindu-şi, pofta prin ochi se trezeşte. 
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65. (259-260 K., 273-274 St.J. ARIST., De gen. anim. 
I, 17, 723 a 23 Dacă fătul de sex femeiesc şi cel de sex 
bărbătesc se deosebesc [între ei] în interiorul sarcinii, cum 
spune Empedocles "în ... care se întîlnesc". Cf. ARIST., 

De gen. an. III, 1, 746 a 1 (= A 81, I, 460, 1). Seminţe
le de femeie şi de bărbat: 

Au fost vărsate în sînii curaţi, unde aceste seminţe 
Parte-n femei se dezvoltă, cîte cu frig se-ntîlniră, 
Parte-n bărbaţi, cîte aproape de cald atunci nimeriră. 

66. (261 K., 275 St.]. SCHOL. EUR., Phoen. 18 "Nu însă
mînţa sîn de copii" ; Empedocles, filosoful naturalist 
(o (jl'UO'LX6<;), spune sub formă de alegorie: "lunci crăpate 
ale Afroditei", adică luncile în care se petrece zămislirea 
de prunci ; Euripide, exprimînd acelaşi lucru prin acest 
mijloc, a evitat o idee ruşinoasă, şi s-a servit de cuvinte 
cu sens propriu ca şi de metafore preluate din domenii 
meşteşugăreşti cînd se referă la reproducţie şi la sînul 
fecund: 

Spre luncile crăpate . . . ale Afroditei166• 

07. (262-264 K., 276-278 St.]. 1-3. GALEN., Ad Hip
pocr. Epid. VI, 48[XVII, A, p. 1002 K.] Faptul că făp
tura masculină este concepută în partea dreaptă a mitrei 
1-au afirmat şi alţii, dintre cei mai vechi bărbaţi ; într-a
devăr, Parmenides aşa a spus: "în părţile din dreapta ... 
fete" [28 B 17 J ; iar Empedocles, aşa : 

În regiunea mai caldă a sa, cu băieţi se'mplineşte157 
Sînul ce-a fost fecundat; de aceea mai bruni sînt băieţii. 
Mai bărbătoşi şi mai mult păr [acoperă-a lor mădulare]. 
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68. [266 K., 280 St.] ARIST., De gen. anim. III, 8, 777 
a 7 Căci laptele covăsit se [transformă în] sînge, dar fără 
să se strice. Empedocles, fie că n-a înţeles corect, fie că n-a 
întrebuinţat o metaforă potrivită cu privire Ia sînge, zice : 

În a zecea zi a lunii a opta, [se spune], 
Sîngele albă colastră se face. 

69. [O] PROCL., In Rep. II, 34, 25 Kroll. Că şi Empe
docles a cunoscut cele două termene ale naşterilor [de 
7 şi de 9 luni, după Proclos]. De aceea şi numeşte el femeile 
.,cu două termene la naşteri" ; cf. însă AET. V, 18, 1 
[A 75, p. 458, 20]. 

Cu două termene la naşteri 

70. [p. 474 K.�. RUFUS. EPHES., d. nom. part. ham. 229, 
p. 1 66, 1 1  Daremb. Fătul se înconjură cu membrane, cu 
una fină şi moale, pe care Empedocles o numeşte "placentă" 

Placentă 

7 1. [150-153 K. 21 0-213 St.], SIMPL., De caelo 529, 28. 

Dacă-n privinţa acestora şovăie a ta credinţă 
Şi nu eşti sigur cum s-au născut culori şi aspecte 
De muritoare fiinţe create-n amestec de apă, 
Soare, pămînt şi eter, în numărul mare de astăzi, 
În armonie unite prin mijlocirea-Afroditei ... 
Cată atunci de ascultă cuvintele care urmează. 

72. [234 K., 214 St.]. ATHEN. VIII, 334 B Nu-mi scapă 
nici faptul că toţi peştii, în comun au fost numiţi de 
filosoful naturalist Empedocles "bibani": 

Iar copacii înalţi şi peştii de apă sărată, 
Ce "bibani" se numesc, oare cum apărură? 
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73 [209-210 K., 215-216 St_J. SIMPL., De caelo 530, 
5 (după B 7 1 ) Şi cu puţine rînduri mai jos: 

Cînd zeiţa Cypris muiat-a pămîntul în ploaie 
Şi peste formele lui a suflat, atuncea, căldură, 
Focului iute 1-a dăruit ca acesta să-1 întărească. 

74. [205 K., 1 63 St.]. PI;t;T., Quaest. conv_ V, 10 ,  4, 
p. 685 F : din regnul animal, nici vieţuitoarele care merg 
pe pămînt, nici cele care zboară în aer nu-s atît de prolifice 
ca cele ce trăiesc în mare. La acest fapt face aluzie Empe
docles: 

Zeea iubirii strîngînd la un loc a peştilor speţă 
Care-s de cintec cu totul lipsiţi, dar au multă sămînţă . . _ ue 

75. [230-231 K., 217-218 St.]- SIMPL., De caelo 530, 
8 (după B 73, 2). 

Cîte din vieţuitoare structură-ndesată-năuntru, 
Rară-n afară-nchegară sub palmele zeei din Cipru, 
Au obţinut plămadă ca de burete . .  _159 

76. [220-222 K., 233-235 St.] 1 - 3- PI,UT., Quacst. 
conv. I, 2, 5, p. 618 B. Vezi că zeul , pe care Pindar [fr. 
57] 1-a numit al nostru "iscusit făurar", nu aşază peste 
tot focul deasupra şi pămîntul dedesubt, ci, aşa cum 
reclamă nevoile corpurilor: "Acesta e cazul. . _" etc., zice 
Empedocles. 2.3. Id., De fac i.orb. l. 14, p. 927 F. 
Nici partea focului ce străluceşte sus, în jurul ochilor nu 
este conformă naturii, nici partea de foc din abdomen şi 
din inimă nu este contrară naturii, ci, fiecare parte a fost 
aşezată la locul ei, şi în chip util : 

( A)cesta e cazul fiinţelor mării cu grea carapace, 
Şi mai cu seamă al melcilor mării şi-al broaştd ţ·�stoase, 
Tare ca piatra la piele. Aici e pămînt la vedere 
l'este piele-aşezat. 
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77-78. !366-367 K., 423-424 St.] PLUT., Qttaest. 
conv. III, 2, 2, p. 649 C. Această proprietate de-a fi uu:reu 
verde şi mereu cn frunze, cum spune I�mpedocles, nu se 
datorează căldurii, după cum nici căderea frunzelor nu e 
pricinuită de frig . .. Unii cred că frnnzde se menţin da
torită amestecului omogenl611• Empedocles, pe lîn�<I aceasta, 
mai consideră drept cauză si o oarecare simdrie a canaldor 
(m)po�) care difuzează reg�lat şi egal hrana, încît aceasta 
se răspîndeşte suficient peste tot. TIWFRAST, Caus. f'lm�t. 
I, 13. 2 Iar dacii aerul s-ar combina încontinuu cu ac,·:;;tla 
[se. �opacii], negreşit, nici cele spuse de poeţi n-ar fi 
lipsite de noimă, (nici) ceea ce afirmă Empedocles, amtliiC 
că plantele cn . ,frunze veşnice şi cu roade permanvnte 
înfloresc" datorită faptului că . .. , presupunînd un oare
care amestec de aer, primăvăratic, comun tuturor acestor 
plante: 

<Arbori) cu frunze continui, ce au şi fructe tot anul, 
Au înflorit şi roade au dat din belşug, aşa cum 
Le _l hărăzeşte: climatul 

79. [245 K., 2 19 St.]. AlUST., De gen. anim. I, 23, 73 1 
a 1 În plante sînt amestecate aceste forţe şi nu s-a sepa
rat partea bărbătească de cea femeiască. De aceea se 
reproduc fiecare din ele însele şi nu nasc pui, ci Ylăstare 
ce se cheamă seminţe . Şi acest lucru îl exprimă corect 
Empedocles , cînd compune versul: .,astfel . .. de măsline " . 
Căci oul devine hrană. De asemenea, o parte din sămînţă 
serve:;;te creşterii, restul devine hrană pentru 1 nger şi pen
tru prima rădăcină. TEOFRAST, Caus. plan!. I, 7, 1 Iar 
seminţele tuturor plantelor conţin în ele o oarecare hrană 
care se produce odată cu zămislirea lor, la fel ca în ouă. 
Nici în cazul acesta Empedocles nu s-a exprimat rău, zicînd : 
.,din ouă răsar marii copaci"; pentru că natura seminţelor 
[de pom] este apropiată de cea a ouălor. 

Astfel, fac <Hlă ia primul rînd marii pomi de măsline. 
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80. [246 K.,  220 St.]. PLUT., Quaest. conv. V, 8, 2, p. 
683 D Acestea, aşadar, cum spuneam, el [Empedocles) 
le-a susţinut cu măsură cînd a afirmat : 

Fapt pentru care ele se cheamă tomnatice rodii, 
Merele, cu coajă tare. 

Epitetul "tomnatice" al rodiilor se justifică, deoarece 
ele abia la sfîrşitul toamnei, cînd încetează căldurile, îşi 
coc fructul ; căci zeama ac€'stora este mai puţină şi, fiind 
vîscoasă, soarele nu o lasă să prindă consistenţă ... 
merele, însă, din ce motiv le numeşte filosoful "cu coaja 
foarte tare" nu se înţelege ... (urmează B 148-150). 3. 
Cîtă vreme, aşadar, eu prezint în acest fel lucrurile, unii 
gramatici* ziceau că merele au fost numite "cu coaja tare,. 
din cauza caracteristicii lor dominante. Căci trăsătura lor 
de deplină maturitate şi de încheiere a înfloririi este de
numită de poeţi prin cuvîntul phloiein, "a avea coajă" ; 
aici sînt citaţi Antimachos şi Aratos: Dionysos Phloios181• 
Deoarece verdele roadelor şi inflorescenţa durează mai mul
tă vreme la măr, filosoful 1-a numit "cu coajă tare". 

81. [247 K., 221 St.]. PLUT., Quaest. conv. p. 912 C. 
Cauza putrefacţiei trebuie căutată în puterea de asimilare 
a apelor de ploaie, deoarece precipitaţiile provoacă mai 
multă putrezire decît apele de rîu şi de puţ; iar fermen
taţia pare să fie o putrezire, cum mărturiseşte Empedocles, 
zicînd: ,.vinul ... apă". 31,  p. 919 C. Fie că de la natură 
vinul este fermentabil, cum spune Empedocles: 

Vinul e apă stricată, din scoarţă în lemn infiltrată. 

ARIST. ,  Tap. III, 5, 127 a 17. Tot astfel, nici vinul nu 
este apă fermentată, cum spune Empedocles "apă stri
cată", pentru că pur şi simplu nu este apă. 

Vinul e apă stricată, din scoarţă în lemn infiltrată162• 

• In sensul : oameni de ştiinţă. 
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82. [223-224 K., 236-237 St.]. ARIST., Meteor. III, 
397 b 4 

Astfel luară naştere părul şi frunzele [grase] 
Penele dese de păsări şi solzii de animale, 
Al căror corp e acoperit cu o placă solidă. 

83. [225-226 K. ,  238-239 St.]. PLUT., De fort. 3, 
p. 98 D. Căci unele animale au fost înarmate cu coarne, 
<:u dinţi, cu ace şi 

Ţepi ascuţiţi acoperă-ntreg al aricilor spate. 

84. [302-311 K., 31 6 -324 St.]. 1-11. ARIST., De 
sens. 2, p. 437 b 23. Se pare că Empedocles este cel care 
a socotit că vederea se realizează atunci cînd lumina emană 
(din ochi), cum s-a arătat mai înainte ... El se exprimă 
astfel : "După cum atunci ... 

" 
Empedocles susţine că 

noi vedem atît datorită acestui fenomen cît şi prin efluvii 
[de lumină] ce ne parvin de la obiectele văzute163. ALEX., 
Ia acest loc, p. 23, 8 Wendl. Şi, în primul rînd, el [Aristo
tel] citează versurile poetului [ale lui Empedocles] prin 
care acesta consideră că lumina este foc, iar focul emană 
şi este emis de ochi şi, în acest fel, se realizează vederea. 
Căci Empedocles, în versurile sale, aseamănă lumina emisă 
de ochi cu lumina răspîndită de felinare. Aşa cum cineva, 
vrînd să facă un drum noaptea, îşi procură un opaiţ şi 
îl pune într-un felinar (căci felinarul protejează şi împiedică 
suflurile din afară, în vreme ce partea cea mai fină a 
focului, care este lumina, iese în afară), tot astfel, zice, 
şi în membranele [ochiului] focul este protejat şi încon
jurat de învelişuri fine, care ocrotesc [ochiul] de impactul 
elementelor nocive ale focului venit din afară şi nu lasă 
pupila în suferinţă. În schimb, ele emit în afară partea 
cea mai fină a focului. S-ar putea ca el să le zică "pro
tectoare" felinarelor care protejează, pentru faptul că 
ele împiedică pătrunderea suflurilor (din afară) şi adă
postesc focul pe care îl cuprind în interiorul lor; fie că 
le zice "protectoare

" 
obiectelor compacte care, datorită 
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consistenţei lor, sînt capabile să ferească de suflurile din 
afară. " Alungit" (ar putea numi) focul care se întinde, 
graţie subtilităţii sale, şi capabil să străbată prin obiecte 
dense. "

Înăuntrul pragului casei şi în cer", cum zice 
Homer : !l arunca peste prag, încît leşinat el ajunRe fA ici 
pe pămînt [Iliada XV, 23]. "Cu văluri fine acoperea rotunda 
pupilă", zice [Ernpedodes ] , in loc ele "cu membrane fine 
înconjura pupila rotundă", referitor la ,.pupilă" folo
sindu-se poetic de cuvîntul "văluri" în loc de "membrane" .  
După ce  a arătat că el, prin aceste versuri, vorbeşte de 
fapt de cele de mai sus, Empedodes adaugă următoarele: 
"uneori, aşa vedem, zice el, alteori prin efluvii ce pornesc 
de Ia obiectele văzute" ; unele obiecte emană efluvii.: 
acestea, pătrunzînd în ochii noştri, cînd se potrivesc cu 
canalele (7topoL) din ei, în sensul că sînt pe măsura lor, 
pătrund înăuntru şi, în acest fel, se înfăptuieşte vederea. 
De această opinie aminteşte şi Platon în }l,f enon, atri
buind-o lui Empedodes [A 92, p. 472] şi defineşte potri
vit părerii acestuia culoarea, drept un efluviu de corpuscu1i 
ce se acomodează vederii şi este perceptibil cu simţurile. 
Cf. A 86, p. 464, 9 şi urm. 

După cum atunci cînd un om plănuind ca să facă 
Drum prin noaptea de iarnă şi-a procurat un opaiţ, 
Aprinzîndu-i lumina la foc ce tot arde �i nişte 
Felinare ce stavilă pun la tot soiul de vînturi, 

5 Care împrăştie suflul vîntoasei ce bate întruna, 
Dar lumina, mai dulce fiind, o lasă afară 
Să se strecoare, încît luminează drumul cu raze 
Neobosite, tot astfel focul străvechi, închis în 
Fine [membrane şi-n] văluri creat-a pupila rotundă. 

10 Umede sînt aceste membrane şi-adînc sînt străpunse 
De minunate canale 'ce ţin, de fapt, în adîncuri 
Apele ce izvorăsc împrejur, dar lasă să treacă 
Focul prin ele-n afară, cu cît e mai fină substanţa1114• 

85. [193 K., 152 St. ] SlMPL., Phys. 331 ,3 şi părţile 
componente ale animalelor s-au născut în majoritate din 
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întîmplare, zice Empedocles, ca atunci cînd spune: "pă
mîntul ... s-a întîlnit" [B 98, 1 ] .  Şi iarăşi: 

Flacăra, blîndă-n amestec, un dram de pămînt obţine, 

şi în alte părţi: "sub palmele zeei din Cipru ... au obţinut" 
[ B  75,2] .  
Şi mnlte idei de felul acestora se pot găsi pentru com
paraţie în Physika, ale lui Empcdocks; d. A 86, p. 463. 

86. [227 K. ,  240 St . ]  SIMI'I,., De caclo p. 529, 2 1  [după 
B 35, 1-15 J Dar chiar atunci cînd vorbea despre originea 
ochilor, a introdus unele din aceste elemente corpora1e, 
din care: 

Ochii neobosiţi i-a creat divina Afrodită. 

87 . 228 K., 241 St. SIMPL., De caclo p. 529, 24 [ după 
B 86] şi peste puţin: 

Meşteşugit folosind Afrodita lipiciul iubirii. 

88. f.31 1 K., 326 St.]. ARIST., Poetica 21, 1458 a 4. 
Cuvinte prescurtate prin apocopă185, de pildă kri (pentru 
krithe), . ,orz", do (pentru doma), "cas�l" şi ops (pentru 
opsis), "vedere" , "ochi", "privire", "o singnră ... pri
vire". STRABON VIII, p. 364 (din Apollodoros) la Empe
docles apare expr .. :sia : "o siugură .. . privire", iar cuvîntul 
"privire" e redat prin ops (pentru opsis): 

Pri,·irea amîndorora una devine 

89. [267 K., 281 St.]. PI..,UT., Quacst. Jtat. 19, p. 916 
D. Cerceteaz�l împreună cu Empcdoclcs, 

Recunoscînd că 
'roate cîte-s născnte produc <me:reu) emanaţii166, 
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nu numai animalele şi plantele, pămîntul şi marea, ct Şl 
pietrele elimină continuu multe efluvii, şi arama şi fierul, 
căci toate pier şi au pierit prin scurgerea permanentă şi 
prin transportarea continuă_ 

90. [268 -2 69 K. ,  282. 283 Sto ] 1 -2 PLUTO, Qttaest. 
Conviv. IV, 1 ,  3, po 663 A Dacă e adevărat că natura 
îşi alege ceea ce-i este propriu din elementele asemănă
toare şi, chiar de aici, o duce spre massa <corpurilor), 
atunci hrana variată, renunţînd la numeroasele ei însuşiri, 
distribuie din ea însăşi fiecărei părţi ceea ce i se potri
veşte ; în acest fel se produce ceea ce spune Empedodes : 
"Astfel dulcele o .  o" De aici MACROBO, Sat. VII, 5, 17. 
Ştiu că cele asemănătoare se nutresc cu hrană asemănă
toare, fiecare în parte atrage spre sine pe similarul său ; 
martor este Empedocles care spune: 

Astfel ce--i dulce spre dulce ţinteşte, iară amarui 
Către amar se avîntă, iar aerul la acru se trage, 
Ce e fierbinte către fierbinte goneşte167 o 

91 .  [272-273 Ko, 284-285 St. ] .  ALEXo, Quaest. II, 
23: apa_ 

Apa cu vin . . .  mai degrab'se uneşte, nu cu uleiuL 

920 [450 K.J. ARIST., De gen. anim. Il, 8, 747 a 34 
(Despre aporia : din ce cauză rasa catîrilor este nepro
ductivă, eL A 82, p. 462) Empedocles consideră drept 
cauză faptul că amestecul seminal devine compact, <deşi 
provine) din doi germeni, fiecare avînd o consistenţă 
moale ; căci cele scobite se potrivesc (îmbucîndu-se) cu cele 
compacte, iar prin astfel de cuplări se nasc din lucruri 
moi lucruri tari, "ca arama amestecată cu cositor" . El nu 
prezintă însă corect cauza nici în cazul aramei şi a cosi
torului . . .  nici, în general, cînd creează principiile din 
lucruri cunoscute. Căci, dacă s-ar p otrivi între ele cele 
scobite cu cele compacte, cum de admite amestecul vinu
ui cu apa ? [eL B 91] .  
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93. [274 K. ,  286 St. ] .  PLUT. ,  De dej. or. 41 ,  p. 433 B.  
Unele lucruri au însuşiri proprii dar şi  o anumită cores
pondenţă cu altele ca, de pildă, bobul (xuiX!J.o<;) se potri
veşte cu purpura, iar salpetru!, cu şofranul (x.p6x.o<;), pen
tru a da, prin amestec, vopseaua: 

Raza şofranului (x.p6xoc;) strălucitor, cu in se îmbină168, 
cum a spus Empedocles. 

94. p. 50 St. PLUT . , Quaest. nat. 39 De ce apa se vede 
albă deasupra dar neagră în fund ? Oare pentru că adîn
cimea este mama întunecimii, care slăbeşte şi tulbură 
razele soarelui înainte ca ele să aj ungă în adînc ? Supra
faţa însă, deoarece este însorită continuu, este nevoită 
să primească strălucirea luminii, explicaţie pe care o aprobă 
şi Empedocles . 

Neagră-i culoarea ce iese din ale apei străfunduri 
Şi-n găunoase peşteri se vede aceeaşi culoare 
Pe care umbra o face. 

95. [229 K., 242 St. ] .  SIMPL., De caelo 529, 26 (după 
II, 87 ) . Vorbind despre cauza faptului că unii văd 
mai bine ziua, alţii noaptea [cf. A 86, p. 467 şi urm. ] , 
el zice : 

'N palmele zeeî din Cipru, cînd prime fiinţe-apărură, 
[Se ivi deosebirea dintre cei ce văd ziua şi cei ce văd noaptea] 

96. [2 1 1-214 K. ,  199-202 St.]. 1-4. SIMPL., Phys. 
300, 19. Căci el face să se nască muşchii şi osatura şi 
fiecare din celelalte organe, conform unei proporţii (Logos) 
oarecare. El spune în prima sa carte Despre natură: "Iar 
pămîntul cel darnic . . .  etc.", adică <oasele) provin din 
cauze divine şi, mai cu seamă, din Philia sau din Armonie, 
pentru că se potrivesc prin lipici urile acesteia . 1-3. ARIST., 
De anima I, 5, 4 10 a 1 Căci nici unul din acestea nu-şi 
are elementele într-un mod întîmplător, ci într-o anumită 
proporţie (Logos) şi sinteză, cum spune Empedocles despre 
oase; Idem. Parafrază, la acest loc, Simpl. 68,5 Hayd. 
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Despre pămînt s-a spus că este "darnic", plin de \'Oie 
bună, adică în "armonie perfectă" ca şi eubul din exprlCsia 
preferată a pythagoreicilor: căci aceştia numeau eubul 
"armonie" , pentru că are 1 2  muchii, 8 colţuri, 6 laturi, 
care creează o analogie armonioasă. "Cuptoare(k) ", men
ţionate şi de poetul Homer, sînt recipiente in ca re se 
face amestecul metalelor combinate: "In douăzeci de rup
toarc pornesc dintr-o dată să sufle foalele toate" (Ilia:la 
XVIII, 470), pe care le mai numeşte şi "cu piepturi late

"
, 

pentru că sînt largi şi încăpătoare. Pentrn formarea oase
lor se amestecă patru părţi de foc, despre care Ernpedocles 
spune că datorită uscăciunii şi culorii albe, negreşit, ele 
au parte de foarte mult foc, de două părţi de pămînt, 
una de aer şi una de apă; pe acestea două din urmă 
el le numeşte "licori strălucitoare", "licori", din cauza 
umidităţii lor (şi) de la faptul că alunecă şi curg, "stră
lucitoare" ; pentru că sînt străveziil89• Cf. A 78, p. 459. 

Iar pămîntul cu bucurie-n c uptoarele-i late 
Obţinut-a la sorţi numai două optimi din licoarea 
Strălucitoare a apei, patru optimi din focul 
Lui Hefaistos, şi astfel născutu-s-au oasele albe 
Închegate de-ale-Armoniei divine atracţii. 

97. (par. 452 K.) ARIST., De part . anim. I, p. 640 a 
18. Naşterea are loc datorită existenţei şi nu existenţa 
datorită naşterii. De aceea, Empedocles nu s-a exprimat 
corect zicînd că animalele au multe caracteristici datorate 
faptului că acestea aşa s-au imprimat în timpul naşterii, ca, 
de pildă, poziţia "coloanei vertebrale" pentru că aceasta 
s-a rupt în urma unei torsiuni. 

98. [215-218 K., 203-207 St.]. 1-5 SIMPL., Phys. 
32,3. El desemnează focul şi cu numele lui Hefaistos (B 
96,3) , iar soarelui (21,3 şi în alte locuri) îi zice şi flacără 
(85}, apei, ploaie (73, 1 şi în alte părţi), iar aerului eter170 
(100,7 şi în altă parte). El vorbeşte de acestea în mulţe 
părţi ale operei sale, cît şi în versurile următoare: "In 
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proporţii egale pămîntul . . .  " cf. AET. V, 22 (A 78, p. 458). 
1, ibidem 331,3 Iar părţile animalelor, în cea mai mare 
parte, s-au născut la întîmplare, zice [Empedodes], ca 
atunci cînd afirmă că : 

În proporţii egale, pămîntul intrat-a cu-acestea, 
Cu Hefaistos, cu ploaia şi cu eterul străluce 
Ancorînd în primitoarele porturi ale Cipridei ; 
Fie că s-a-mbinat în proporţie puţin mai mare, 
Fie, chiar dimpotrivă, într-una cu multul mai mică 
Din care sînge şi soiuri de muşchi feluriţi se născură. 

99. [483 K., 3 15 St.] TEOFRAST., De sens. 9 [A 86, 
p. 464. Cf. A 93) . 
[Urechea:] 

Clopot (cu limba din) fibre171 de muşchi. 

100. [275-299 K., 287-3 1 1 St. ] .  ARIST., De respir. 
7, p. 473 a 15 Despre respiraţie vorbeşte şi Empedocles, 
totuşi nu arată cauza [respiraţiei], nici nu dă lămuriri 
despre toate animalele dacă respiră sau nu. Şi cînd se 
referă la respiraţia prin nări (v. 4) , el consideră că vor
beşte despre respiraţia principală . . .  473 b 1 El  [Empe
docles] spune că inspiraţia şi expiraţia se realizează da
torită faptului că există anumite vase în care se află 
sînge, fără ca acestea să fie pline de sînge (v. 1) ; ele 
au şi canale ( poroi) spre aerul din afară; acestea sînt 
mai mici decît particulele corpului, dar sînt mai mari 
decît particulele de aer ; de aceea, dat fiind că sîngele 
a fost rînduit de natură să se mişte în sus şi în jos, cînd 
coboară, aerul pătrunde năvalnic înăuntru şi are loc inspi
raţia, iar cînd sîngele urcă, aerul iese afară şi are loc 
expiraţia. [Empedocles ] asemănînd fenomenul cu clep
sidrele, spune : 

1 Astfel toate inspiră şi expiră, şi iarăşi toate 
Au mici canale de carne, sărace în sînge, întinse 
La suprafaţa corpului şi la vărsare desehise-s 
În tubuleţe dese ce pielea străbat pin-afară 
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5 La suprafaţa externă, iar sîngele-ascuns stă-năuntru. 
Dar pentru aer trecerea liberă-i asigurată172. 
Iar cînd sîngele fin grăbeşte de-aici [spre străfunduri}, 
Aerul cu viforoasă furtună năvalnic pătrunde. 
Cînd, dimpotrivă, sîngele saltă-napoi, iată atuncea 

10 Aerul iese din nou în afară, la fel ca şi apa 
Cînd se joacă o fată cu o clepsidră de-aramă 
Strălucitoare : cît mîna-î frumoasă acoperă tubul 
Recipientului şi îl scufundă în trupul cel moale 
Ce argintia apă îl are173, nu mai pătrunde 

15 Apa în recipient, o opreşte şuvoiul de aer 
Ce dinăuntru apasă pe dese-orificii, pîn'iarăşi 
Liber [ e J densul curent [de pe tub cînd fata ia mîna J ; 
Iar cînd recipientul aerul scapă, atuncea 
Apa ce corespunde-o volum pătrnnde-năuntru; 

20 Cînd apoi apa pc-al vasului fund de aramă se ţine, 
'N vreme ce tubul şi gura de revărsare-astupate-s 
De mîna fetei, aerul ce a pătruns din afară, 
'Mpiedică apa [să iasă], pentru că el stăpîneşte, 
'N preajma porţilor, isbnul gîlgîitor cn-ale sale 

25 [Vechi] promontorii, pînă cînd fata-i dă drumul cu 
mîna; 

Aerul, cînd pătrunde de sus, dedesubt iese apa 
Echivalentă. Tot astfel se-ntîmplă cu sîngele nostru 
Cel delicat, care circulă prin mădulare ; şi astfel, 
Cînd el coboară în jos spre interior, de îndată 

30 Aerul vijelios pătrunde aprig-năuntru, 
Iar cînd sîngele urcă, aerul iese afară 
(În volum egal cu sîngele ce-l dislochează). 

101. [300 K., 312 (313) St. ]  1-2 PLUT., De cttrios. 11. 
p. 520 E Aşa după cum vînătorii nu lasă cîinii să se 
abată din drum şi să urmărească orice miros, ci îi ţin de 
zgardă şi îi trag înapoi , pentru a le menţine neatins şi 
necontaminat organul de simţ [al mirosului j exersat numai 
pentru un singur scop şi anume ca să fie cît mai treaz 
cînd adulmccă urmele : "Cc·rcetînd . . .  tot astfel . . . " etc. 
Id., Quaest. nat. 23, p. 917 E. Oare cîinii, cmn spune 
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(după J. Bollack, Emp8docle, 3. Commentaire 2, p. 480) 

Empedocles în versurile: "Cercetînd . . .  " , interceptează eflu
viile pe care le lasă în urmă animalele sălbatice în pădure? 
Negreşit, primăvara aceste emanaţii sînt atenuate şi nu 
mai pot fi distinse sub acţiunea foarte multor plante şi a 
mirosurilor arbuştilor şi ale celorlalte vegetale. 2. ALEX., 
Q.f. problem. III, 102 (p. 22, 7 Usen. relativ la aporia : 
pentru ce cîinii nu miros urmele cînd moare iepurele?) . 
Cîtă vreme iepurele e în viaţă, cîinii îl simt, datorită miro
sului ce-l lasă continuu în urma sa acest animal, dar, 
după ce a murit, emanaţia mirosului a încetat, pentru 
că el nu mai emană mirosul său [specific ] ,  cum spune 
Empedocles, "lasă cu-a lor picioare . . .  ( ! ) " ; bineînţeles 
nu-i cu putinţă să-i smulgi animalului (din trup) mirosul 
şi culoarea, dar, cînd animalul moare, şi acelea [particu
lele de miros] şi acela [mirosul ] au pierit. ANON, in 
PLAT., Theaet. 70, 48 Lasă în urmă emanaţii şi, cum se 
exprimă Empedocles, aceasta nu-i cu putinţă cînd [ani
malele sînt moarte]. 

Cercetînd cu nările lor ale labelor urme174 
Cîte-animalele, [vii ] ,  atunci eu picioarele lasă 
Pe iarba moale . 
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102. [301 K., 314 St.]. TEOFRAST, De sens. 31 A 86 
(p. 469) 

Toate-au putere de-a respira şi miros de la soartă. 

103. [312 K. ,  1 95 St. ]. SIMPL. ,  Phys. 331, 10 (Întîm
plarea sau soarta, la Empedocles) . Multe ca acestea ar putea 
găsi cineva în Physika a lui Empedodes, spre comparaţie, 
ca de pildă, versul următor : 

Din a Soartei voinţă toate au fost înzestrate 
Cu prevedere. 

104. [ 4 14  K., 196 St.J- SIMPL. ,  Phys. 331, 13 [după 
B 103]- Şi puţin mai jos 

În ce proporţii s-au întîlnit împreună acele 
Corpuri foarte uşoare, cînd au căzut laolaltă. 

105. [315-317 K. ,  327-329 St. ] .  PORPHYR., De Styge 
apud STOR, Ecl. I, 49 , 53, p. 424, 14  W. Se pare că Empe
docles vorbeşte despre existenţa unui organ pentru joncţiu
nea sîngelui, în felul următor: Cf. A 84 (p . 462) şi A 86 
1 1  (p. 465) . 

Inima care-i hrănită de fluxuri de sînge-asaltînd-o, 
Iată, la oameni, cu precădere cuget se cheamă, 
Căci acel sînge ce-n jurul inimii curge la oameni 
Este gîndire. 

106. [318 K., 330 St. ]. ARIST., De anima III, 4, 427 a 
21  Cei vechi spun că gîndirea şi simţirea sînt unul şi 
acelaşi lucru; tot aşa a spus şi Empedodes : "Mintea oa
menilor . . .  " etc. şi în alte versuri . . . [urmează B 108] 
Metafizica III, 5, 1009 b 17 . Empedocles spune că cei 
care-şi schimbă comportarea îşi schimbă şi gîndirea : "Min-
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tea oamenilor . . .  " Şi în celelalte versuri spune că : [ ur
mează [B 108]. 

Mintea la oameni mereu se dezvoltă-n raport cu prezentul. 

107. (324-325 K.,  336-337 St. ] TEOFRAST, De sensu 
10 [A, 86, 11, p. 465 ]. 

Din aceste (patru-elemente) născutu-s-au toate 
Armonios combinate ; şi-n felul acesta prin ele 
Toate gîndesc, se bucură şi se-ntristează176• 

108. (319-320 K., 331 -332 St. ] .  ARIST., Metafizica 
III, 5, 1 009 b 18 [cf. la B 106] Şi în celelalte versuri 
spune: "

În ce măsură . . .  " etc. ,  De anima III, 3, 427 
a 24 [cf . la B 106] şi în alte, "de unde lor . . .  li se în
făţişară". PHILOP. la acest loc, 486, 13: Căci Empedocles, 
vorbind despre deosebirile viselor, spune că din acţiunile 
de peste zi se nasc reprezentările din timpul nopţii ; aceas
tă reprezentare el o numeşte "gîndire", în versurile în 
care spune: "În ce măsură . . .  " Cf. 487, 1 ;  SIMPL. , la 
acest loc 202, 30 : Iar gîndirea din timpul viselor este de 
altă natură decît in celelalte momente (HERODOT VII, 46, 
3. HIPP., De morbo sacro 17) . 

În măsura în care� oamenii (ziua) sînt alţii, 
Tot pe atîta deJ:diferite lor li se-arată 
Lucruri ce (noaptea) mintea le-nfăţişează. 

109. (321-323 K., 333-335 St.]. 1-3. ARIST., De anima 
1, 2, 404 b 8 Cîţi [se. au studiat] puterea de cunoaştere 
şi de simţire a fiinţelor , aceştia spun că sufletul constă 
din principii, unii, susţinînd că ele sînt mai multe, alţii 
că există unul singur, şi anume acesta [adică sufletul] ,  
cum îl consideră Empedocles, ca fiind format din toate 
elementele, zicînd că şi fiecare element este un suflet ca, 
de pildă, în versurile "prin pămînt . .. mohorita". M ela

fizica II, 4, 1000 b 5 Cunoaşterea unui lucru asemănător 
are loc printr-un element asemenea : "Prin pămînt, zice, 
pămîntul vedem . . .  etc." 
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Prin pămîntul (din noi) pămîntul vedem şi prin apă 
Apa, iar prin eter eterul de-esenţă divină 
Şi prin foc noi focul zărim ce totul distruge, 
Prin iubire iubirea, cearta prin cearta cea tristă178• 

110. [222-231 St.]. 1-10. HIPPOL., Ref. VII, 29 (p. 
214 W). 

Cam în acest fel apare, în concepţia lui Empedocles, 
naşterea şi pieirea Universului, ca şi organizarea lui, ce 
constă din bine şi din rău. Există însă, spune el, şi o 
anumită forţă a treia, dotată cu inteligenţă, care poate 
fi dedusă şi din aceste cuvinte ale lui Empedocles pe care 
le redă cam aşa : "De îţi sădeşti adînc în minte ... " 
30, p. 216 (!mpotriva lui Marcion) Fără să-ţi dai seama, 
tu transmiţi cunoştinţe despre purificările lui Empedocles 
.. . tu desfaci legăturile conjugale armonizate de divini
tate, urmînd învăţăturile lui Empedocles, ca să ţi se păs
treze indivizibil actul iubirii unic . Căci, potrivit cu Empe
docles, unirea conjugală divide unitatea şi creează (din 
ea) o pluralitate, după cum am arătat. 10, ibidem VI, 12, 
p. 138 (după B 109) . Căci [Empedocles]socotea - zice 
(Simon) - că toate părţile focului, vizibile şi invizibile, 
au putere de gîndire şi au parte de inteligenţă. SEXT., 
Adv. math. VIII, 286. În chip şi mai straniu, Empedocles 
socotea că toate sînt înzestrate cu raţiune şi nu numai 
animalele, ci şi plantele, scriind [despre ele] în mod ex-
plicit: 

. 

1 De îţi sădeşti adînc în minte aceste doctrine 
Şi le păzeşti cu strădanii curate şi bune intenţii, 
La îndemînă toate ţi-or fi de-a lungul vieţii177• · 
Ba chiar şi altele vei dobîndi pornind de la ele ; 

5 Căci aste învăţături mereu se dezvoltă în inimi 
După propria fire ce fiecare o are. 
Dar dacă tu tînjeşti cumva după altfel de lucruri, 
Cum sînt la oameni mii de fleacuri ce-ntunecă mintea, 
Cu-adevărat ele te-or părăsi cu scurgerea vremii 

10 Căci ele tind să se regăsească-n urmaşi, din iubire 
Căci, află bine, toate pe lume putere adastă 
De a gîndi şi de-a înţelege. 
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1 1 1 . [424-428 K., 24-32 St. ). 1-9 DIOG. LAERT. 
VIII, 59 [A 1 ( 58), p. 426] ; 3-5. CLEM., 10, Stromat. 
VI, 30 [II, 445, 16 St. ; V. A, 14, p .  433 -434]. 

1 Vei afla chiar şi leacuri ce fost-au găsite-mpotriva 
Bolilor grele şi-a bătrîneţii ; căci eu toate acestea 
Numai pe seama ta aş vrea împlinire să afle : 
Astfel, tu vei opri violenţa neobosită, 

5 A vîntoaselor ce se aruncă peste ogoare 
Şi cu suflarea178 lor distrug cîmpii cultivate, 
Dacă vei voi, din contră, s-aduci bune vînturil79, 
Vei crea pentru oameni seceta binevenită 
Din sumbra ploaie, iar din seceta verii isca-vei 

10 Ploi ca torenţi ce curg din ceruri şi pomii adapă ; 
Iarăşi apoi din Infern vei aduce a mortului forţă. 

Purijiciiri 

1 12 .  [389-400 K., 352-363 St. J. 1 .2.4- 1 1  DIOG. 
LA:itRT. VIII, 62 ; 1 .2 ,  54 (A, 1 (54), p .  424) Că [Empedoc
les] era din oraşul Agrigent al Siciliei, o spune el însuşi, 
la începutul Purijicărilor: "0 prieteni . . . " [3, D IO DOR. 
XIII; 83] 10- 12 CLEM., Stromat. VI, 30 (II, 445, 19 St.; 
după B 1 1 1 , 5) El spunea că-1 urmează, pe de o parte, cei 
ce s-au folosit de "prorocirile lui", pe de altă parte, cei 
care, "măcinaţi de grele suferinţe căutau să audă un cuvînt 
salvator, ce boli felurite s-aline" : 

O, prieteni, ce locuiţi în marea cetate, pe-Akragas, 
Riul cu galbene plete şi-n fortăreaţa cetăţii, 
De treburi bune preoc11paţi , alese limanuri 

5 Pentru străini, voi neîntinaţi de multele rele, 
Eu vă salut ! Sînt acel ce v -apar ca un zeu fără moarte, 
Şi printre voi mă plimb, cu nemuritorii asemeni, 
Şi avînd parte de-a tuturor cinste, cu verzi coroane 
Încununat şi cu benzi ; cînd sosesc în oraşe ilustre 
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10 Printre bărbaţi şi femei, venerat cu evlavie m-aflu ; 
Unii, cu miile mă însoţesc, dorind ca să afle 
Calea spre vreun cîştig, iar alţii vor să profite 
De profeţiile mele ; alţii, de multă vreme 
Măcinaţi de-adînci suferinţe, doresc să audă 

15  Un cuvint salvator, ce boli felurite s-aline. 

1 13. [401-402 K.,  364 -365 St. ] SEXT., Adv. math. 
I, 302 (după B 112, 5) . 

Dar la ce bun pe ei îi îndemn (cu vorbele mele) 
Ca unul care-un lucru măreţ pentru ei făptuit-am, 
Dacă mai mult mă ridic deasupra bieţilor oameni 
De multe rele năpăstuiţi ? 

114. [407-409 K.,  366-368 St. ] ,  CLEM., Stromat. V, 
9 [II, 331, 14 St.]  

O,  prieteni dragi, eu ştiu pentru ce adevărul se află 
În ale mele cuvinte, ce vouă vor fi adresate, 
Doar se ştie cît e de grea şi chinuitoare 
Încercarea de a convinge al omuJ11i suflet. 

1 15. [1-6, 16-19, 7.8 K., 369-382 St. ] 13, 14, 4-
1 2 . 1 . 2 .  HIPPOL., Ref. VII, 29, p. 249 M. Şi aceasta este 
ceea ce spune Empedocles despre propria sa naştere : "Unu] 
din ei . . . pribeagu1" ( 16) adică, numind zeu ceea ce 
este Unul şi unitatea acelui lucru în care se afla, înainte 
de a fi fost sfîşiat in bucăţi de Neikos şi înainte de a fi 
existat, în aceste numeroase lucruri, potrivit rînduielilor 
N eikos-ului. Căci, "supunîndu-se smintitului N eikos", Empe
docles este, de fapt, cel care numeşte smintit şi provo
cînd tulburare şi nestatornic pe creatorul acestei lumi. 
Căci aceasta este pedeapsa şi soarta de neînlăturat a sufle
telor pe care le smulge Neikos din unitate şi le creează 
şi le prelucrează ; el vorbeşte despre acestea în felul urmă
tor: "Şi jurînd strîmb . . .  " etc. , (4, 5) , numind sufletele 

"demoni cu viaţă lungă", pentru că sînt nemuritoare şi 
trăiesc lungi veacuri; "de trei ori . . .  zece mii de soroace 
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(6), şi "
fericiţi", pe cei adunaţi la un loc de Philia şi 

[uniţi] din mulţi într-o singură unitate, aceea a Universu
lui inteligibil. Aceştia, zice el : "rătăcesc pribegi . . . pe  
cărări" (7. 8) . .,Truditele . . . cărări". Truditele cărări ale 
sufletelor, după cîte spune, sînt transmigraţiile <sufletului) 
in corpuri şi schimbarea rînduielilor lui. Aceasta este ceea 
ce spune versul "truditele . . . cărări" (8) Căci sufletele 
trec dintr-un trup într-altul, silite să-şi schimbe locul, 
şi fiind pedepsite de Neikos şi nelăsate să poposească 
într-unul singur. Dimpotrivă, sufletele, trecînd dintr-un 
trup într-altul, suferă tot soiul de pedepse din partea 
Neikos-ului: .,Forţa eterului, zice . . .  " (9-12) .  Aceasta 
este pedeapsa pe care le-o aplică creatorul, ca un făurar 
in aramă ce bate fierul şi îl vîră din foc în apă. Căci foc 
este "eterul", din care demiurgul vîră sufletele în mare, 

"pămînt" este glia, din care zice <că provin sufletele), 
anume "din apă în pămînt", din "pămînt în aer", adică 
ceea ce spune în versul : "glia îi zvîrle în razele soare
lui" (10-12). Sufletele urîte [de N eikos] le adună Philia, 
care este bună şi miloasă faţă de geamătul lor şi de unelti
rea dezordonată şi rea a "Ncikos-ului smintit" . .. aşa
dar, datorită unei astfel de organizări a Neikos-ului funest, 
Empedodes recomandă discipolilor săi să se abţină de la 
toate fiinţele însufleţitc ale acestui Univers dezbinat, pen
tru că - zice el - trupurile animalelor ce se hrănesc 
sînt locuinţe ale sufletelor pedepsite. El ne învaţă că cei 
care ascultă astfel de sfaturi sînt plini de vigoare în rela
ţiile lor cu femeia, ca să nu conlucreze şi să nu sprijine 
acţiunile pe care le întreprinde Neikos, care distruge 
mereu opera Philiei şi o subminează; aceasta este, 
zice Empedocles, legea supremă a ocîrmuirii întregului 
[Univers], exprimîndu-se cam aşa : "Este o sentjnţă . . .  " 
( 1 ,  2), numind "Necesitate" schimbarea din Unu în multe, 
prin acţiunea Neikos-ului, şi din multe în Unu, prin mijlo
cirea Philiei. Dintre zei, cum spuneam, patru sînt muritori, 
focul, apa, pămîntul, aerul, şi doi nemuritori, nenăscuţi, 
vrăjmaşi unul altuia pentru totdeauna, Neikos şi Philia 
1 .3.5.6. 13. PLUT., De exil. 17, p.  607 C Empedocles, la 
începutul scrierii sale filosofice, declara anticipat : "Este 
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o sentenţă ... " Vorbind nu atît despre sine, ci ca de la 
sine, arată că noi toţi sîntem nişte strămutaţi aici (în 
lume), nişte oaspeţi şi nişte exilaţi . . . (se. Sufletul) 
fuge şi rătăceşte alungat de hotărîri şi legi divine. 13.14. 
PI.OTIN, Enn. IV, 8, 1 Empedocles, spunînd că există o 
lege pentru sufletele care greşesc, anume să cadă aici (pe 
pămînt) şi că el însuşi, Empedocles, ajungînd "un exilat 
prin voinţa divinităţii", a dezvăluit faptul că vine ca 
"supus al lui N eikos celui smiutit", în aşa fel încît şi Pytha
goras, şi alţii, de la el încoace, după cîte cred, au fost 
atacaţi pentru această concepţie şi pentru multe altele. 

1 Este-o sentinţă a Necesităţiil80, o hotărîre 
Veche şi veşnică, de zei votată şi pecetluită 
Cu jurăminte grozave, dacă vreunii-şi pătează 
Membrele dragi cu o crimă, prin rătăciri şi 

5 Strîmb jurămînt (la-ndemnul lui Neikos), comit o 
greşeală 

Faţă de demonii ce-au obţinut de la sorţi viaţă lungă, 
De trei ori zece mii de soroace181 acelora dat li-i 
Să rătăcească, pribegi departe de zeii ferice ; 
Din ei se nasc în scurgerea vremii, chipuri diverse 

10 De muritori, ce schimbă trudite cărări ale vieţiil82• 
Forţa eterului îi hărţuieşte, mînîndu-i spre mare, 
:Marea-i aruncă pe faţa pămîntului, iar apoi glia-i 
Zvîrle spre razele soarelui strălucitor, şi acesta 
Sus îi azvîrle-n vîrtejul eterului ; şi-astfel întruna 

15 Unu-i preia de la altull83, dar toate cu ură-i intim-
pin'; 

Unul din ei mă aflu şi eu, pribeagul de-acuma, 
Care-s smintitului N eikos supus şi proscrisul pe care 
Divinitatea (îl urmăreşte prin căile sale). 

116. [69 K., 232 St.] PI.UT., Quaest. conv. IX, 5, p. 
745 C. Platon [Rep. X, 617] greşeşte cînd fixează în 
crugurile veşnice şi divine, in locul Muzelor, pe Sirene, 
divinităţi nu prea iubitoare de oameni, nici binevoitoare, 
şi în schimb pe Muze fie că le omite, fie că le desemnează 
cu numele Ursitelor (Parcelor) şi le numeşte fiicele Nece-
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sităţiî ( Ananke). Căci Necesitatea ( Ananke), lipsită de 
darul Muzelor este ; în schimb, plină de aceste calităţi 
e Convingerea ( Peitho), iubitoare de popor chiar în mai 
mare măsură, cred, decit Graţia (Haris) ltti Empedocles, care 

Necesitatea greu de-ndurat amarnic urăşte. 

1 17. [380-381 K., 383-384 St.] DIOG. LAERT. VIII, 
77 (A, 1, p. 431] HIPPOL., Ref. l, 3 [A, 31 ,  l, p. 441] 

Eu am fost, de fapt, o dată băiat şi apoi fată, 
Plantă şi pasăre, peşte de mare ce-i mut pe vecie. 

1 18. [13 K., 385 St .] CLEM., Stromat. III, 14 [II, 201, 
25 St.]. E limpede că şi Empedocles este în acord cu 
acesta [cu Heraclit B 20], cînd spune: "Plîns-am şi 
m:-am tînguit . . .  " cf. SEXT., Adv. math. XI, 96 Dar unii 
dintre cei din şcoala lui Epicur [? Hermarchos] . . .  au 
avut obiceiul să spună că, în mod firesc şi fără o învăţă
tură prealabilă, animalul fuge de durere şi urmăreşte plă
cerea ; căci, îndată după ce s-a născut, cînd încă nu este 
înrobit unor impresii, odată cu prima adiere rece şi neobiş
nuită a aerului, "a plîns şi s-a tînguit" (vezi LUCR. V, 226). 

Plîns-am şi m-am tînguit văzînd locul străin pentru mine. 

1 19 [1 1 - 12 K., 390-391 St. ] CLEM., Stromat. IV, 12 
[II, 254, 8 St.]. Educîndu-i, cred, şi criticîndu-i, "din ce 
cinstire . . .  venit-am", cum spune Empedocles, "Casa lui 
Zeus părăsind . . .  " se întoarce printre muritori. PLUT., 
De exil. 17, p. 607 D [după B, 115, 1 şi urm.]. Apoi, la 
fel ca într-<> insulă, bătută de valuri, fiind prins în corp 
"ca într-o scoică", cum zice Platon [Phaidr. 250 C] ,  pentru 
că nu se mai întoarce înapoi, nici nu-şi mai aminteşte: 

"din ce cinstire venit-a" . . .  schimbînd cerul şi luna cu 
pămîntul şi cu viaţa de pe pămînt, dacă se deplasează doar 
puţin aici, dintr-un loc într-altttl, sufletul suportă cu greu 
schimbarea şi se tulbură. 

Din ce cinstire şi fericire profundă venit-am, 
Casa lui Zeus părăsind, şi-ntorcîndu-mă-aicea 
Printre voi muritorii. 
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120. [3 1 K., 392 St.] PORPHYR., De antro nymph. 8, 
p. 61,  19 Nauck. La Empedocles forţele divine ce însoţesc 
sufletele spun : 

Am ajuns în această peşteră ce ne-ocroteşte . . .  

121. [13. 2 1 -22 K., 385 -388 St. ] 1 .2.4. H!EROCL. ,  
Ad.c.aur. 24 [STOB. ,  Ecl. 5, ed. Gaisf., II, 143, 1] (Sufletul) 
se înalţă şi îşi recapătă vechea lui stare, după ce scapă 
de cele pămînteşti şi de "locul trist", cum spune Empedo
cles : "Locul cel trist etc." ; iar năzuinţa celui ce scapă de 

"cîmpia Nefericirii" este de a se îndrepta grabnic spre 

"cîmpia Adevărului" [C, 1] pe care, părăsind-o la primul 
pas după pierderea aripilor, intră în trupul pămîntesc, 
văduvit de perioada fericită [B, 158] .  2.4. PROCL. ,  In 
Rep.  II, 157, 24 Kroll. 2.3. PROCL. , In Crat. p. 103 Boiss, 
cf. SYNES., De provid. 1 (66, 1213 A. Migne) . "Locul cel 
trist" (ocnp7ttiX x(;)pov) . 

Locul cel tristlM în care Crima şi Ura şi specii 
De-alte Nenorociri rătăcesc1810 în întunecime, 
Pe cîmpia Nefericirii (şi unde adastă) 
Boli ce te seacă, putreziciuni şi revărsare. 

122. [24-27 K., 393 -396 St. ] PLUT. , De tranq. an. 
15, p. 474 B Ci, mai degrabă, cum spune Empedocles, 
două destine şi două feluri de demoni ne primesc şi ne 
conduc pe fiecare din noi cînd ne naştem [cf. B. 120. 123) : 
"Aici pe pămînt . . .  ", astfel că, deoarece fiinţa noastră 
la naştere a primit seminţele fiecăreia din aceste suferinţe 
combinate laolaltă şi,!din această cauză, prezintă multă 
anomalie, cel care are minte năzuieşte spre lucruri mai bune, 
dar se aşteaptă şi la cele rele ; folosindu-se de amîndouă, 
îndepărtează excesul. Pentru cuvîntul themeropis (timidă), 
vezi Hesychios. 

Aici, (pe pămînt) se aflau Pămînteana, Femeia 
Clar-văzătoare, cu ochii de soare, şi Vrajba nefastă 
Şi sîngeroasă, timida-Armonie ca şi Frumuseţea 
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Şi Urîţenia, Graba şi Trîndăvia (cea moale), 
Fermecătoarea Sinceritate şi Obscuritatea 
Cu ochii săi cei negri . . . 

123. [28-30 K., 397 -400 St. ] CORNUTUS, Epidrom. 
17 Aceştia [Titanii ] ar reprezenta deosebirile din lucrurile 
reale ; căci (sînt), aşa după cum le enumera Empedocles, 
potrivit ştiinţelor naturii : "Dezvoltarea, Pieirea . . .  " şi 
multe altele, lăsînd să se înţeleagă diversitatea celor exis
tente, despre care s-a vorbit. Tot astfel, mitul care po
vestea cum s-au născut animalele cuvîntătoare şi, în general, 
cum s-a produs orice sunet, era numit de cei vechi 1 apetos, 
(prin analogie cu) 1 aphetos "aruncător de lance" (lănciile, 
fiind sunetul vocii)l86, în vreme ce Koios . . .  

Dezvoltarea, Pieirea şi Somnul, Trezirea, Mişcarea 
Şi Odihna şi Măreţia, prea-necununate, 
Şi Murdăria, Tăcerea şi Vorbăria. 

124. [14- 15 K., 400-401 St. ] 1 .2. CLEM. ,  Stromat. 
III, 14 [II, 202, 1 St. ] după B 12 5 Şi iarăşi : "0 sărmana 
speţă umană" TIMON. , fr 10 Diels Sărmani oameni, ocări 
rele, stomacuri, ca : "din ce-nvrăjbiri . . . . 

O, sărmană speţă umană, cea plină de jale, 
Din ce-nvrăjbiri şi ce gemete tu fiinţă luat-ai. 

125. [378 K., 404 St. ] CLEM., Stromat. III, 14 [II, 201 , 
29 St. ] (După B 118) 

Căci din fiinţe crea nefiinţe, schimbîndu-le chipul. 

126. [379 K., 402 St. ] PLUT., De esu carn. 2, 3, p. 998 
C (Palingeneza) Natura, le schimbă pe toate şi le mută 
locuinţa : "Cu cămaşa . . .  " fără numele autorului PORPHYR., 
la STOB., Ecl. I, 49, 60 [!, 446, 7 W. ) .  Căci soarta 
[hărăzită ] schimbării însăşi şi naşterea (�Fucnc:;) Universului 
s-au numit la Empedocles "demon" : "Cu cămaşa . . .  " şi 
"cea care schimbă" sufletele : 

Cu cămaşa străină-a corpurilor îmbrăcate187• 
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127. [382-383 K., 438-439 St. ] AEL., Nat. H. XII, 
7 Şi Empedocles spune că cea mai bună transmigraţie 
pentru om este de a deveni leu dacă sfîrşitul lui îl transferă 
într-un animal sau dafin dacă îl transferă într-o plantă. 
Iată cuvintele lui Empedocles : 

Printre-animale, (oamenii )-ajung (prin transmigraţiune) 
Lei, ce în munţi locuiesc, cu culcuş pe pămîntul [cel tare'], 
Iar printre arbori frumos înfrunziţi tot ei devin dafini188• 

128. [368-377 K., 405 -414 St. ] PORPHYR., De abst. 
II, 20 (din Teofrast, De pietate) . Vechile libaţii în cadrul 
sacrificiilor la mulţi erau făcute fără vin, şi se chemau 
nephalia189• Acestea sînt libaţii făcute cu apă, iar după 
ele urmau libaţiîle cu miere. Căci acest produs lichid l-am 
obţinut prima oară de-a gata, de la albine ; sacrificiul 
(de acest fel) se incheie prin libaţii cu ulei de măsline. 
În cele din urmă, peste tot, ultimele libaţii sînt cele făcute 
cu vin . . . 21  Pentru acestea, mărturie depun nu numai 
(unele) dintre pietrele funerare ce aparţin preoţilor cory
banţi din Creta190, ca nişte dovezi scrise ale adevărului, 
ci şi Empedocles, care, istorisind cum s-au născut zeii 
şi ce jertfe li s-au adus, zice : .,Nici Războiul . . . Cypris, 

"zeiţa regina" ceea ce înseamnă Philia. "Aceasta de oameni 
. . .  " , versuri ce se păstrează şi în prezent la unii (autori), 
deoarece constituie anumite vestigii ale adevărului : "cu 
sînge de tauri . . .  " Deoarece prietenia, cred, şi sentimen
tul de înrudire stăpîneau totul, nimeni nu distrugea nimic, 
considerînd că toate celelalte vieţuitoare sînt proprietatea 
lui. După ce însă Ares şi Războiul şi orice fel de luptă 
sau început de ciocnire i-a copleşit (pe oameni) abia atunci, 
pentru prima oară, nimeni n-a mai cruţat absolut nimic 
din cele ce le aparţineau. 

1 Pentru oamenii [virstei de aur J n-au fost nici Ares, 
Nici Războiul, nici Zeus ce-i rege, nici Kronos, Po

seidon. 
Ci numai Cypris, zeiţa regină181• Aceasta de oameni 
Prin pioase ofrande era îrnbnnată, de-asemeni , 
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5 Prin imagini de animale şi mirodenii 
Cît şi prin jertfe de smirnă pură şi fum de tămîie, 
Cu libaţiuni de miere-aurie pe jos vărsate. 
Iar altarul stropit nu era cu sînge de tauri 
Fără măsură l'ăr-:at, căci era o supremă ocară 

10 Să mănînci măd11lare gingaşe, suflarea luînd-o192• 

129. [440-445 K., 415-420 St. ] .  PORPH. ,  V. Pyth. 
30 Iar acesta [Pythagoras] percepea cu urechea armonia 
întregului, cuprinzînd armonia generală a sferelor şi a astre
lor care se invîrt în jurul lor, armonie pe care noi nu o 
percepem cu auzul, datorită naturii sale infime. Empedo
cles depune mărturie pentru aceste afirmaţii despre Pytha
goras, astfel : , .Printre aceia trăia . . .  " Căci , .învăţat 
fără seamăn . . .  " etc., precum şi alte versuri, pun în 
lumină, pe cît se pare, o constituţie mai specială şi mai 
fină decît la alţii a organului vederii, al auzului şi al 
inteligenţei lui Pythagoras193 (din Nicomachos, la Iambl. ,  
V.P. 15) 1 .2. DIOG. LAERT. VIII, 54 (cf. A, l ,  p. 424) . 

Printre aceia trăia un bărbat învăţat fără seamăn 
Care avea în păstrare tezaur de-aleasă ştiinţă ; 
El stăpînea meşteşuguri din cele mai felurite, 
De cîte ori deci se încorda cu forţele-i toate, 
El uşor observa orice lucru din tot ce există 
Vreme de zece, vreme de douăzeci, vîrste de oameni. 

130. [364-365 K., 42 1 -422 St. J .  SCHOL., Nic. Thcr. 
452, p. 36, 22 Odinioară . . .  

Toate făpturile blînde erau şi încrezătoare-n 
Oameni, fiare şi păsări ; ardeau de caldă iubire 

131 .  [338-341 St. ] HIPPO L . ,  Ref. VII, 31  (p. 216  W.) .  
Empedocles spune c ă  există o lume guvernată de Neikos, 
lume perversă, şi o altă lume, dotată cu inteligenţă, cîr
muită de Philia, iar la mijloc, între [aceste] principii deo
sebite, se află Raţiunea cea dreaptă, prin care se unesc 
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cele despărţite de Neikos şi se armonizează în unitate prin 
Philia. Numind "Muză" această dreaptă raţiune, ce conlu
crează cu Philia, Empedodes însuşi o invocă să colaboreze 
cu el, exprimîndu-se în felul următor : 

Căci dacă graţie vreunuia din pieritoarele lucruri 
Preocupările mele (de artă) în seamă lua-vei, 
Muză nemuritoare, o Calliope194, acuma 
Rogu-te iară, mă însoţeşte, căci vreau să dezvălui 
Învăţătura cea bună despre zeii ferice. 

132. [354 -355 K., 342-343 St. ] .  CLEM., Stromat. V, 
140 (II, 420, 28 St.) 

Ce fericit e-acel ce comoară de gînduri divine 
A cîştigat. Neferice = e însă-acela ce are 
0-ntunecată părere în legătură cu zeii. 

133. [356-358 K.,  334 -346 St. ] .  CLEM. ,  Stromat. 82 
(II, 380, 25 St. ) .  Căci "divinul", spune poetul din Agri
gent : 

Nu-i cu putinţă să ţi-1 apropii, căci nu-i accesibil 
Ochilor noştri, nici mîna nu-l prinde, ştiute mijloace 
Prin care lesne persuasiunea în suflet pătrunde185• 

134. [359-363 K., 347 -351 St . ] .  1 - 5 AMMO:N, De 
interpr. 249, 1 Busse Din aceste cauze şi filosoful din Agri
gent, criticînd miturile redate de poeţi despre zei, ca şi cum 
aceştia ar fi cu înfăţişări omeneşti, a exprimat cîteva ref
lecţii în special în legătură cu Apolion [ cf. A, 1 ,  § 57, p. 425 
şi A 23, p. 437 ] despre care a scris o expunere continuă 
in acelaşi fel ca şi despre divinitate în general, exprimîndu
se simplu : "nici genunchi iuţi", etc., prin cuvîntul "sfînt", 
lăsînd să s� înţeleagă. cauza referitoare la raţiune. (Din 
IOAN. TZETZ. ,  Chil. VII, 522, cu un citat din cartea a treia 
a tratatului Physika a lui Empedocles) . [Vorbind despre 
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divinitate, spune : ]  
1 N-a strălucit printr-un cap omenesc pe-ale ei mădulare, 

Nici nu-i flutură-n spate perechea de aripi188, de-asemeni 
N-are picioare, nici genunchi iuţi, nici organul ruşinii 
Acoperit de păr, ci divinitatea este 

5 Doar spirit sacru şi suprauman187, aşa cum se-arată, 
Cutreierînd cu gînduri iuţi întreg Universul. 

135. [404-405 K., 426-427 St. J .  ARIST., Rhet. I, 13, 
1373 b 6. Căci e posibil, ceea ce toţi preconizează că, de 
la natură, dreptul şi nedreptul să aibă origine comună, chiar 
dacă nu există nimic comun între ele, nici alianţă (citat 
din Antigona, v. 450 şi urm.) şi, aşa cum se exprimă Em
pedocles, cînd recomandă să nu se ucidă fiinţe vii ; acest 
act nu este pentru unii drept iar pentru alţii nedrept : 
"Dar ceea ce pentru toţi" etc. cre.,  De rep. 1 1 , 19 [Dreptul 
natural ] :  Pythagoras şi Empedocles dovedesc şi strigă cu 
glas răspicat că toate vieţuitoarele însufleţite beneficiază 
de o unică condiţie juridică şi că acei care au maltratat 
un animal trebuie să fie puşi sub acuzare de crimă. SEXT. 
IX, 126 (înainte de B 136, din Comentariul la Timaios 
de Poseidonios) În cazul că dreptatea a fost introdusă 
prin schimbul de relaţii dintre oameni şi dintre oameni 
şi zei, dacă nu există zei, nici dreptate nu va exista. Cf. 
IAMBL., V. Pyth. 108 Pythagoras a ordonat ca [oamenii ] 
să se abţină de la consumarea celor însufleţite, pentru 
că cei care vor cu tot dinadinsul să acţioneze drept ar 
trebui negreşit să nu aducă nici un prejudiciu animalelor 
de aceeaşi obîrşie cu ei. Într-adevăr, cum ar fi convins 
pe alţii că fac lucruri drepte tocmai ei, cei căzuţi pradă 
lăcomiei188, (cu toate că sînt legaţi) printr-o obîrşie comună 
cu animalele, care, datorită comunităţii de viaţă şi parti
cipării la aceleaşi elemente şi la amestecul rezultat din 
acestea, au fost legate de noi printr-un fel de frăţie? 

Dar ceea ce pentru toţi e o lege universală 
Pînă departe extinsă-n eterul ce larg stăpîneşte 
Şi prin raza strălucitoare nemăsurată . . .  
Oamenii-n seamă n-o bagăiuD. 
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136. [4 16-417 K.,  428- 429 St . J .  SEXT. IX, 127 (vezi 
la B 135) Adt:pţii lui Pythagoras şi ai lui Empedocles, 
ca şi mulţimea celorlalţi filosofi italioţi, spun că nu numai 
noi între noi şi noi cn zeii avem elemente comune, ci 
şi cu animalc· le lipsite de raţiune. Căci există o singură 
suflare ce străbate întreg Universul, de felul sufletului, 
ce ne uneşte pe noi cn ele (cf. B 134, 5) . De aceea, şi 
atunci cînd le ucidem şi atunci cind ne hrănim cu carnea 
lor, vom comite o nedreptate şi o impietate, ca unii ce 
suprimăm nişte rude de sînge. De aici şi recomandarea 
acestor filosofi să [nu ucidem cele] însufleţite ; ei spuneau 
că oamenii comit o impietate "cînd înroşesc altarul zeilor 
fericiţi cu sînge cald" ; şi Empedocles spune undeva : 

Nu veţi mai înceta cu uciderea care aduce 
Suferinţe ? Nu vedeţi cum unii pe alţii 
Vă sfîrtecaţi prin a minţii voastre nechibzuinţă ? 

137. [4 10 -415 K., 430 -435 St. ] .  1 --6  SEXT. IX, 129 
(după B 136, 2) Şi "Tatăl ridică pe dulcele-i fiu . . .  " 
1 .  2. ORIG., C. Celsum, V, 49 (citat din Celsus) . Aceia 
[pythagoreicii ] ,  din cauza mitului despre reincarnarea su
fletului, se abţin de la <a consuma) însufleţi te şi <de aici 
ideea) "Pe dulcele-i fin . . .  etc. " 
Tatăl ridică pe dulcele-i fiu cu faţa schimbată 
Şi îl jertfeşte, cu rugăciuni , ueghiobul cel mare ! 
Preoţii însă, care-aduc jertfele ce sînt cerute, 
(De tulburare cuprinşi, adesea uu-şi găsesc calea)200 
Tatăl, chiar dimpotrivă, surd la al fiului geamăt, 
Înjunghiindu-1, nefastul ospăţ pregăteşte în casă. 
(A)şijderea fiul pe tată-l apucă şi fiii pe mamă, 
Sufletu-i smulg şi mănîncă diu carnea atît de iubită201• 

138. [0 ] ARISTOT., Poet. 2 1 ,  p. 1 457 b 13 Pentru tre
cerea de la specie la specie (găseşte ca metaforă), de 
pildă : 

Sufletul luîndu-1 cu bronzul 
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şi "tăind cu bronzul neînduplecat" (B 143) : Căci aici [poetul] 
pentru "a lua" întrebuinţează "a tăia" şi pentru "a tăia", 
"a lua" . 

139. [9- 10 K., 436-437 St. J PORPHYR. ,  De abst. II, 
3 1 .  Deoarece nimeni nu este lipsit de greşeală, rămîne 
să ne îndreptăm prin purificări greşelile de nutriţie comise 
anterior. Acest lucru s-ar întîmpla la fel, dacă ne-am 1mne 
înaintea ochilor fapta cumplită şi am striga, rostind după 
[cele spuse] de Em pedocles : 

Vai, că nu m-a distrns mai devreme ziua fatală, 
Mai înainte de-a mă gîndi că buzele mele 
Au atins oribile nelegiuiri prin mîncare2°2• 

140. [4 19 K.,  440 St . ]  PLUT. ,  Quaest. conv. III, 1, 2, 
p. 646 D Şi, după cîte se pare, potrivit cuvintelor lui 
Empedocles, nu trebuie să ne abţinem cu totul numai 
de la frunzele dafinului, ci trebuie să-i cruţăm şi pe toţi 
ceilalţi arbori . 

De la (profetice) frunze de dafin departe ne ţinem. 

1 4 1 .  [418 K., 441 St. ] .  GELLIUS IV, 1 1 , 9 Se pare 
însă, fără nici o îndoială, că în (cuvîntul) kyamos, nu 
cel care înseamnă "bobul" comestibil, este cauza erorii, 
deoarece în poemul lui Empedocles, care a urmat învă
ţăturile lui Pythagoras, se găseşte acest vers : "Neferi
ciţilor . . .  să vă abţineţi" 10.  Cei mai mulţi au fost de 
părere că prin cnvîntul kyamos, "bobul", este denumită 
o legumă, aşa cum se spune în popor. Dar cei care au 
examinat mai cu grijă şi mai competent versurile lui Empe
docles, spun că în acest loc kyamoi înseamnă "testicule" 

şi că acestea au fost numite kyamoi, în mod ascuns şi 
simbolic, după obiceiul lui Pythagoras, deoarece ele sînt 
"cauza conceperii" {rlL't"tot 't a u  xue:î:v) şi oferă forţă pro
creaţiei umane : de aceea, în acest vers Empedocles nu 
a vrut să abată pe oameni de la mîncarea bobului, ci 
de la excesul în dragoste. DIDVMOS, în GEOPON II, 35, 
8 Primul s-a abţinut de la bob Arnphiaraos203, din cauza 
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profeţiei primite prin intermediul viselor. Se citează şi 
următoarele versuri ale lui Orfeu: "Nefericiţilor . . .  CALLIM., 
fr. 128 (mai sus Pythagoras, Viaţa 9, p. 17] ; KRATES, 
Fiarele, fr. 17 (I, 135 K) : " Să vă luaţi miinile de pe noi" . 

Nefericiţilor, voi prea nefericiţi, luaţi mîna204 
De pe bob ! 

142. [0 ] VOLL. HERC. N. 1012, col. 18 [Coll. alt. VII, 
fol. 15 ]  " Înţelepciunea" (C:ALLIM., Epigr. 7.3.4 : asupra 
figurii de vorbire oc1to xowou. E limpede că: craiJticii vor 
face să răsune cuvintele, înseamnă Elada va face să răsune 
cuvintele. Una singură (este forţa semnificatului) . Această 
figură se află şi la Empedocles, în versurile în care se 
spune că pe acesta : 

Nu 1-ar putea bucura nici lăcaşul înalt al lui Zeus, 
Purtătorul egidei, nici casa înşelătoare-a 
'Nfricoşătoarei Hekate205•  

143. [442-443 K., 442-443 St. ] THEO SMYRN., p. 15, 
7 Hill. Conform cn aceleaşi principii, şi predarea ştiinţelor 
politice comportă mai întîi o anume iniţiere, ca, de pildă, 
invăţămîntul in comun, încă din frageda copilărie, a unor 
discipline. Căci Empedocles spune : "Apă scoţînd . . .  trebuie 
să se purifice". ARIST., Poet. 21 ,  p. 1457 b 13 (N. 138) . 

Apă scoţînd din cinci izvoare-n durabilă-aramă206•  

144. [406 K., 444 St. J .  PLUT. ,  De coh. ira 16, p. 464 
B.  Considerăm măreaţă şi divină ideea exprimată de Empe
docles : 

A se abţine de la acte de răutate. 

145. [420-421 K., 445-446 St. J .  CLI�M., Protr. 2, 27 
(I, 20, 13 St. ) .  Prin aceasta, noi, fiii de odinioară ai fără
delegii . . .  am devenit fiii divinităţii : pentru voi, îşi ia 
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asupră-şi (sarcina să vă avertizeze) poetul vostru din 
Agrigent, Empedocles. 

Cum rătăciţi în grave păcate20', sufletul vostru 
Nu-l veţi despovăra niciodat' de dureri şi necazuri. 

146. [384-386 K., 447-449 St. ] .  1 -3 CLEM., Stromat. 
IV, 150 (II, 314, 25 St. ) .  Spune şi Empedocles că sufle
tele înţelepţilor devin zei, scriind astfel : 

Iar mai la urmă, profeţii, tălmăcitorii de vise. 
Medicii, regii cîţi sînt în pămînteana-omenire, 
La renaştere, zei vor fi copleşiţi în cinstire208• 

147. [387 -388 K., 450-451 St. ] CLEM., Stromat. V, 122 
(II, 409, 8 St.) .  Dacă vom duce o viaţă curată şi dreaptă, 
vom fi fericiţi aici, dar încă şi mai fericiţi după despăr
ţirea de viaţă, cînd nu vom avea parte de fericire numai 
pe un timp limitat, ci de una care nu va sfîrşi în veci, 
cum spune filosoful Empedocles in creaţia sa poetică: 

Laolaltă cu zeii ceilalţi ducîndu-şi viaţa 
Şi cu ei mîncînd întruna la-aceeaşi masă2011 
De suferinţi omeneşti scutiţi, la fel şi de rele, 
Nepieritori ca şi zeii. 

148. 149. 150 [403. 243 St., 453 K. ] PLUT., Quaest. 
conviv. V, 8, 2, p. 683 E (după B 80) . Şi mai cu seamă 
[Empedocles ], fiind bărbatul care nu obişnuieşte ca de 
dragul stilului să dea strălucire faptelor prin cele mai 
arătoase epitete ca prin nişte culori deosebit de vii, ci 
unul care relevă fiecare detaliu al unei realităţi sau al unei 
forţe atunci, de pildă, cînd zice : "pămînt ce-acoperă omul" 
corpului ce cuprinde de jur împrejur sufletul şi "adunător 
de nori", aerului, şi "cu mult sînge" ficatului. 

Pămînt ce-acoperă omul. Adunător de nori. Ficat cu mult 
s înge. 

151.  [p. 347 K. ] PLUT., Amat. 13, p. 756 E Într-un 
mod adecvat şi potrivit au numit-o poeţii pe Afrodita, 
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Empedocles, zicîndu-i zeidoros, "dătătoare de roade", iar 
Sofocle, eucarpos, "bogat roditoare".  

Zeidoros ["dătătoare de roade" ] Afrodita 

152. [458 K. ] AIUST., Poetica 21 ,  1457 b 22 Sau ceea 
ce este bătrîneţea pentru viaţă şi seara pentru zi. Se va 
putea spune în loc de "seară", "bătrîneţea zilei", sau, 
cum spune Empedocles, "bătrîneţea" este "seara vieţii" 
sau "asfinţitul vieţii". 

153. [ 455 K. ]. HESYCH., baub6 : doica Demetrei. Înseam
nă şi pintece, ca la Empedocles. Cf. KERN, Orph. Frag. 49, 
89, 52, 53. 

1 53  a. [p. 475 K] THEO SMYRN., p. 104, 1 H. Embri
onul pare să se împlinească în răstimpul de 7 ori 7 zile, 
cum lasă să se înţeleagă Empedocles, în Purificări ; cf. 
A 38. 

Fragmente îndoielnice 

154. [O ] PLUT., De esu earn. I, 2, p. 993 C (Probabil 
din Poseidonios, cf. Schmekel, Mittelstoa, p.  288) .  Pentru 
primii oameni care s-au apucat să mănînce carne, cauza, 
oricine ar putea s-o spună, a fost lipsa de resurse ; căci 
ei nu au ajuns la plăceri de alt gen, contrare normalului, 
nici n-au făcut exces din prisosul de bunuri, ducîndu-şi 
viaţa după cum le dictau impulsurile nelegiuite, ci, de 
şi-ar recăpăta în prezent simţirea şi graiul, ei ne-ar vorbi 
astfel : o, fericiţi şi iubiţi de zei, voi, cei din prezent, care 
vă bucuraţi de viaţă avînd parte de o altă vreme, voi 
cultivaţi cu roade şi stăpîniţi ogorul vostru imbelşugat, 
cîte cresc pentru voi, cîte se seceră, cît belşug aveţi prilejul 
să adunaţi de pe cîmpii, cîte poame dulci de la plante ! 
Voi puteţi trăi şi în deplină desfătare fără să vă întinaţi. 
Pe noi însă ne-a primit cea mai sumbră şi mai înfricoşă
toare vreme de viaţă şi de timp, prăbuşiţi de la înce
putul naşterii noastre într-o mare şi fără ieşire lipsă de 
mijloace de trai ; ba pînă şi cerul ni 1-au ascun� aerul 
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şi astrde, fiind <.'.coperit cu trombe de apă şi foc, tulburi 
şi gren de sep,uat, cu uragane dezlănţuite. Soarele încă 
nu-şi stabilise cursul statornic şi sigur şi 

Seara şi dimineaţa nn şi le separase, 
El se rotea în cerc, revenind înapoi îtnpreună 
Cu (cele patru-) anotimpuri ce roadele poartă21 0 şt care 
Cu boboci sînt încununate, iar glia 
Greu era urgisită. 

Mai erau şi revărsări dezordonate ale rîurilor şi multe 
regiuni apăreau deformate de smîrcuri, de mocirle adînci, 
de hăţişuri sterpe şi de codri, rămînînd necultivate. Iar 
foamea nu-ţi dădea răgaz, nici nu aştepta însămînţarea 
cerealelor în sezonul anual. Ce-i de mirare dacă am consu
mat carnea animalelor, contra naturii, (pe vremea) cînd 
se mînca noroi şi se rodea coaja de copac, cînd era o fericire 
să găseşti crescind pir sau vreo rădăcină de stuf ? Gustînd 
din ghindă şi mîncînd-o, cei dintîi oameni dănţuiau de 
bucurie în jurul cîte unui stejar sau fag roditor, numindu-1 
.,mamă" sau "doică". Viaţa de atunci, această singură 
bucurie colectivă a cunoscut, [toate] celelalte erau pline 
de pasiuni şi de tristeţe. Dar pe voi, cei de acum, ce furie şi 
ce durere vă poartă spre ,:a vă păta cu crime, pe voi, care 
aveţi atîtea din cde de trebuinţă ? etc. 

154 a [O] PLUT. , De esu carn. II, 1, p. 996 E Şi s-a băut 
kykeon*, obişnuit la reuniuni, cum era cel al Circei : 

Ale naşterii chinuri şi suferinţi, de-asemeni 
Gemete şi amăgiri de kykeon aduse. 

154 b ARAT.,  Pltaen. 131 şi urm. 

154 c {O) Lex. Suda, vezi cuv. IXuT(xo: = "îndată se 
vor vedea . . .  " la adresa celor care imediat, de la bun în
ceput, privesc spre sfîrşitul fericit ; cf. LIBAN., Ep. 30 ; 
Boissonade, Anecd. II, 413  şi urm. 

· ' • Vd.n. 36 la Heraclit. Circe adăuga miere şi buruieni cu efect haluci
nant. 
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De-ndată se vede la plante care (din ele) 
Făgăduiesc roditoare să fie. 

154 d [O] Cf. 28 B 20. 

154 d [0] KERN.,  Orph. Frag. 354 K. 

N eautentice 

155 [439 K., p. 18 St. ] .  DIOG. LAERT. VIII, 43 şi Telau
ges era fiul acestora (ai lui Pythagoras şi Theano ; cf. A, 
1 ,  p. 424 şi 2, p. 43 1)  care a şi urmat tatălui său (la condu
cerea şcolii) şi, după unii autori, el a explicat doctrina 
lui Empedocles; Hippobotos zice că Empedocles face aceas
tă precizare : 

O, Telauges, ascultă tu, fiule, ascultă-mă bine, 
Tu născutul din Theano şi Pythagoras. 

156. [435-439 K.,  p. 9 St. DIOG. LAERT. VIII, 60 după 
B 1 (A 1 ,  p. 426) . Dar a creat şi o epigramă la adresa 
lui : ANTHOL. PAL. VII, 508 cu lemma : a lui Simonides. 

Pausanias211, pe drept numit "medic", născut din Anchites, 
Neam de Asclepiad, ce obîrşia-şi trage din Gela, 
Mulţi bicisnici din patria sa din boli şi din chinuri 
Smulsu-i-a, din nepătrunsele case-ale Persephonei. 

157. DIOG. LAERT. VIII, 65 = A  1 (65) , p. 427. 

158. [389 St. ] HIEROCL., A d  c. aur. 24 [STOB., Ecl., ed. 
Gaisf. II, 143, 8], după citatul din B 121 . Tendinţa 
celui care scapă de pajiştea Fatalităţii este de a grăbi spre 
pajiştea Adevărului, iar cînd o părăseşte, îmboldit de 
pierderea aripilor, intră în corpul pămîntesc, pierzîndu-şi 
vîrsta fericită. 

159. [145 St. ]  ARIST., De gener. et corr. A, 8, p. 325 b 
19 Lui Empedocles, căruia totul îi este limpede referitor 
la condiţia în care se nasc şi pier elementele, nu-i este clar 
cum apare şi dispare masa lor neuniformă. 
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C) IMITAŢIE 

1 .  PLAT.,  Phaedr. 248 B şi urm. (cf. B 1 15) Pricina pen
tru care se depune atîta zel ca să se afle unde se găseşte 
cîmpia Adevărului este fără îndoială faptul că păşunea 
potrivită celei mai btme părţi a sufletului provine din 
pajiştea ce se găseşte acolo. Pe această păşune se hrăneşte 
şi natura acelor aripi care fac ca sufletul să devină uşor. 

Iată acum hotărîrea Inevitabilităţii ( Adrasteia) : fiecare 
suflet, făcînd parte din cortegiul divinităţii, este destinat 
să privească în jos şi să vadă cîte ceva din adevăruri, scutit 
de încercări pînă la revoluţia următoare a Universului şi, 
dacă el este continuu în stare să îndeplinească această 
condiţie, rămîne pentru totdeauna invulnerabil ; cînd, 
dimpotrivă, se dovedeşte incapabil să urmeze docil divini
tatea, nu mai vede nimic ; şi cînd, datorită unei întîmplări 
nefericite, copleşit de uitare şi de răutate, el s-a îngreunat, 
iar îngreunîndu-se, priu pierderea aripilor, cade pe pămînt, 
atunci ajunge sub puterea legii care-i interzice să se incar
neze în vreun animal cu prilejul primei sale naşteri ; în 
schimb, sufletul atoatevăzător (are dreptul) să se împlan
teze în embrionul unui om care va deveni prietenul ştiinţei 
sau al frumuseţii, sau în acela al unui muzician, sau al 
cuiva instruit în problemele iubirii ; sufletul de rangul 
doi urmează să împlinească legea implantîndu-se în em
brionul unui viitor rege, sau al unui războinic şi comandant ; 
cel de rangul trei (se va infiltra) în embrionul unui om de 
stat sau a unui administrator sau a unui mînuitor de bani ; 
cel de-al patrulea rang (va ajunge) în embrionul unui om ce 
îndrăgeşte oboseala exerciţiilor fizice sau a celui care se va 
ocupa de tămăduirea corpului ; cel de-al cincilea rang 
va putea să ducă o viaţă de profet sau de iniţiere ; celui 
de rangul şase i se va potrivi creatorul de poezii sau vreun 
altul dintre cei preocupaţi de imitaţie ; celui de-al şaptelea 
rang i se va potrivi meşteşugarul şi cultivatorul pămîntu
lui ; celui de-al optulea, sofistul sau cel preocupat cu amă
girea poporului ; celui de-al nouălea, omul care devine 
t iran. 
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În toate aceste condiţii, cel care va duce o viaţă în confor
mitate cu dreptatea va avea parte de o soartă mai bună ; 
dimpotrivă, cel ce va trăi în nedreptate va avea o soartă 
mai rea. În starea din care vine fiecare, sufletul nu ajunge 
din nou decît peste zece mii de ani, pentru că el nu capătă 
aripi înainte de acest termen, cu excepţia celui care a iubit 
sincer ştiinţa şi a celui care a iubit băieţii cu o dragoste 
cerebrală. Aceste suflete, în a treia revoluţie milenară, dacă 
de trei ori succesiv vor alege acest gen de viaţă, (ca al 
nostru,) dăruite fiind cu aripi, îşi iau zborul, îndreptîndu
se în cel de-al trei miilea an spre divinitate. Altele însă, 
după ce-şi împlinesc prima existenţă, sînt supuse unei 
judecăţi, iar după ce au fost judecate, unele, ajungînd în 
lăcaşurile dreptăţii de sub pămînt, îşi iau dreapta pedeapsă, 
altele, iarăşi, care ajung într-un loc oarecare al cerului, 
uşurate de pedeapsă, trăiesc o viaţă demnă de viaţa ce au 
dus-o sub înfăţişarea de om. La o mie de ani distanţă, 
şi unele şi celelalte, ajungînd la momentul tragerii la sorţi 
şi al alegerii celei de-a doua existenţe, fiecare suflet îşi 
alege starea pe care o doreşte ; acum este momentul în 
care sufletul omenesc ajunge şi într-o viaţă de animal, 
şi din animal, cel care a fost odinioară om, ajunge iarăşi 
om. 



NOTE 

1 Herakleides din Pont, fiul lui Euthyphron, filosof peripatetic (sec. 
IV i.e.n.), originar din Herakleea Pontului, a fost discipol al lui Platon, 
al lui Aristotel şi al unor filosofi pythagorici. A scris numeroase Dialoguri 
asupra unor teme de logică, etică, gramatică, fizică şi medicină. 

1 Eratosthenes, geograf, matematician, astronom, filolog, poet (275 -
194 î.e.n.), născut la Cyrenc, ht Lybia de Nord. A condus Biblioteca din 
Alexandria. Lucrarea' sa cu titlul grec Olympionikai ( Victorii olimpice) 
Se bazează pe o lucrare similară a lui Aristotel, - Diog. Laert· V. 26 • 

• Apollodoros din :Atena, _vezi nota 31 la Thales. El combate versiunea 
potrivit căreia Meton sau Empedocles, bunicul filosofului, ar fi luptat 
impotriva atenienilor alături de syracusani, deoarece acest lucru era o 
imposibilitate cronologică. �Atena a asediat Syracusa rn anul 4 1 4  î.e.n. 

4 Thurioi, �colonie ateniană, fundată :în anul 445 î.e.n., pe locul cetăţii 
Sybaris din sudul Italiei, după ce Sybaris a fost distrusă de Crotona. 

6 Satyros din Callatis, autorul lucrării Bioi ( Vieţi),  biograf din a doua 
jumătate a secolului al III-lea î.e.n. A scris biografiile unor oameni iluş
tri, de preferinţă scriitori. ln cartea a VI-a a compus Vieţile poeţilor tragici 
iar ht a IV-a, Vieţile filosofilor. 

8 Herakleides Lembos, fiul lui Sarapion, sec. II i:.e.n., a compus rn 
jurul anului 1 50 i.e.n. un rezumat al lucrării lui Sotion, Diadohai (Succe
siunile).  Tot el a compus şi un rezumat al Vieţilor lui Satyros, deşi H. Diels, 
Dox. Gr., p. 149 htclină să creadă că este vorba despre una şi aceeaşi 
lucrare. Vezi �A. �Frenkian, Studiul introductifl la Diogenes Laertios, Des
pre flieţile . · . .  , ed cit., p. 57. 

_ 7 Telauges, fiul lui Pythagoras, trece drept unul din profesorii lui 
Empedocles. Dar filosoful din Agrigent, deşi a suferit poate influenţe 
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pytl1agorice, n-a putut fi elevul lui Telauges, deoarece acesta a trăit in 
sec. al VI-lea. 

• Probabil apocrifă. 
• Timaios din Tauromenion, istoric al Siciliei (c. 346-250 i.e.n.). 
1° Diogenes Laertios, Via{a lui Platon III, 1 1 - 1 2 menţionează la 

rlndul lui acuzaţiile de plagiat aduse în antichitate lui Platon. 
11 Neanthes din Cyzic, istoric din sec. III i.e.n. A scris o lucrare inti-

tulată Bărbaţii iluştri. Vezi A. Frenkian, ibid. p. 5 1 .  t p 
11 !n scopul ca aceste învăţătUii să nu mai fie popularizate prin mij

locirea marilor poeme didactice. 
13 Pythagorici. pe cît se pare profesori ai lui Empedocles. Publicînd 

doctrina lui Pythagoras, Hippasos a fost învinuit că a dezvăluit secretele 
pythagorice. 

1' Hermippos din Smyrna, supranumit .,callimachianul", a fost un 
scriitor erudit de la sfîrşitul se colului al III-lea i.e.n. A lucrat la Biblio
teca de la Alexandria. Trece drept primul biograf de oarecare însemnă
tate al oamenilor iluştri. Lucrarea sa Bioi ( Vieţile) e citată de Dio

genes Laertios I, 33. 

16 Xenof an, poet şi filosof din C:olofon, Ionia, sec. VI. î.e.n. 
16 Alkidamas, autor al unui tratat intitulat Peri Physeos (Despre naturd), 

este probabil unul şi acelaşi cu retorul din Elea, elev al lui Gorgias. 
17 Zenon din Elea, elev al lui Parmenides. 
10 După mărturia lui Diogenes Laertios V, 22 şi a lui Sextus Empiri

cus, Adv. math. VII, 6, Sofistul este un dialog de tinereţe al lui Aristotel, 
ulterior pierdut. 

It Despre poeţi face parte tot din dialogurile aristotelice pierdute. 
Ibidem. 

10 Hieronymos din Rhodos, filosof peripatetic din sec. III i.e.n. A fost 
al patrulea conducător al Lyceului şi adversar al lui Lykon. 

21 Tragediile şi discursurile lui Empedocles sint în întregime pierdute. 
21 Gorgias din Leontinoi, sec. V i.e.n., sofist, orator şi teoretician al 

retoricii, care a activat la Atena. 
•• De suplinit : arta retorică (-rqv'lj i:'lj-ropLx-1)). 
•• Aici este o greşeală. Probabil este vorba de cartea a XII-a. Greşeala 

provine de la un copist care a confundat cifra notată : L1J' (18) în loc 
de t[3' ( 12).  Propunerea aparţine lui Julius Beloch. 

26 Vînturi periodice care bat în Mediterana. ..Etesiene" înseamnă 
.,anualeJJ. 
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11 Lucrarea lui Herakleides din Pont (vezi nota 1), intitulată Ah!11� 
rrepl v6ac.lv (Despre boli şi cauzele lor) este menţionată de Diogenes Laer

tios in V, 87. 
17 Pausanias, prietenul intim al lui Empedocles, este un personaj necu

noscut din altă parte. 

11 Leşinul la femei era un fenomen studiat in medicina antică. Diogenes 
Laertios I, 1 2  citează o lucrare a lui Heralcleides din Pont rrcpt ·djc; 
4rrvou (Desf>'te femeia leşinată), parte integrantă din Despre boli. 

" Vezi mai sus nota 9. 
ao După Diodor XIII, 84, 3, oraşul nu avea în sec. I î.e.n. mai mult 

de 200 000 de locuitori. 

at Favorinus, prima jumătate a sec. II e.n., retor şi scriitor de limbă 
greacă, originar din Arelate, Gallia. Vezi A. Frenkian, op. cit., p. 1 04. 

at Această aserţiune a lui Aristotel figura probabil în una din operele 
sale pierdute. 

aa Xanthos, autorul lucrării Despre Empedocles, nu este cunoscut din 
altă parte. 

" Despre Akron din Agrigent, medic celebru, contemporan cu Empe

docles, M. Wellmann, Die Fragmente der sikelischen Ărzte. A kron, Philistion 
und Diokles von Karystos, Berlin, 1901, p. 1 08 şi urm. Vezi A. Frenkian, 
op. cit., Note la Empedocles, nota 2 1 9, p. 7 14. 

u !n limba greacă �ou).lj, "Senatul cetăţii". 

ae Epigrama conţine un joc de cuvinte : Numele medicului. Akron, 
ca şi cel al tatălui său, are sensul etimologic de "inalt". Ca atare, jocul 
de cuvinte subliniază îngîmfarea personajului. 

n Simonides din Ceos, c. 559 -469 î.e.n., renumit poet liric, autor 
de epitafuri, ode şi epigrame. 

ae Organism politic de factură oligarhică, care conducea Agrigentul 
ae Vezi nota 26 la  Thales. 

•o ,.Principiile" sînt cele patru elemente (foc, aer, apă, pămint) care 
stau la baza teoriei despre geneză, formulată de Empedocles. 

u Prin ,.alte principii" sînt înţelese Philia şi Neikos, deşi în concepţia 
lui Empedocles aceste serii sint şi ele primordiale şi concomitente. Nu este 
exclus ca prin ,.alte principii" Timon să fi înţeles anumite calităţi pri
mare contradictorii, cum ar fi : cald-rece, umed-uscat etc. Vezi A. Fren
kian, Prim·ii materialişti greci, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 50 
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şi urm., precum şi Etudes de pllilosophie presocratique, II, Paris, Vrin, 
1937, p 53. 

•� Nu se cunosc multe date despre acest personaj. 

'" Hippobotos, istoric al filosofiei din epoca elenistică, menţionat de 
Diogenes Laertios r. 42. Aici este un personaj din lucrarea lui HPraklei
des din Pont, Despre femeia leşinată (vezi mai sus nota 28), seri<•. sub 
formă de dialog. întîmplarea povestită este plăsmuită pentru a exrlica 
transformarea lui Empedocles în zeu. Empedocles însuşi afirmă în opera 
păstrată că este un zen care rătăceşte pe pămînt pentru a ispăşi anume 
păcate. 

u Vezi nota 27. 
u Diodoros din Efes, autor necunoscut. Dîogenes Laertios IV, 2 ci

tează însă un scriitor cn acest nume, autorul unor A minti1·i ('Ar.:oiLvlJ· 
!LOVEU!LOt'l"et) . S-ar putea să fie unul şi acelaşi. 

ce Oraşul Selinunt (Selinus) se ailă în sud-estul Siciliei. Din vechea 
aşezare se păstread citeva ruine la sud de Castelvetrano. Prin apropiere 
curgea un riu cu acelaşi nume. 

'' Meton, tatăl lui Empedocles, era un cetăţe:�n de vază din Agrigent, 
cu responsabilităţi politice. 

u !n limba greacă : l"o"'lJ� r.:oJ.mx�. sintagmă echivalentă cu lcrovo!Llet. 
u Demetrios din Troizen, gramatic, autorul unei lucrări de istorie 

literară intitulată !mpotriva sofiştilor (Diogenes Laertios VIII, 74) şi 
al unei alte lucrări Femeile la sărbătoarea Thesmophor-iilor (Athenaios 
IV, 139 c). Nu se ştie exact cmd a trăit. 

10 Deoarece Empedocles îşi expune concepţia filosofică într-un poem, el 
foloseşte adesea un limbaj metaforic. Aidoneus (sau Adoneus) este un 
nume arhaic pentru Hades. Există divergenţe in privinţa identificării 
zeiţei Hera şi a lui Aidoncus (sau Adoneus) cu elemente materiale cores
punzătoare. 

11 Aici se află menţionat sumarul operelor lui Empedocles. Din primele 
două se păstrează c. 500 de versuri, deci aproximativ a zecea parte din 
operă. Din rest nu se mai păstrează nimic. 

62 De la cuvîntul grec E!Lr.:E<plet = experienţă. 
63 Este vorba de şcolile medicale din Cos şi Cnidos, întemeiate de 

Hippocrates şi, respectiv, de Euryphon. Vezi J. Jouanna, Hippocrats 

et l'ecole de Cnide, Paris, .. Les Belles Lettres", 1 974. 
64 Numele celor preocupaţi de cercetări in domeniul medicinii. Ascle

piazii pretindeau că descind din zeul Asclepios. 
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" Philistion din Locroi, medic, a trăit la cnrtea tiranului Dionysios 
cel Tînăr din Syracusa. Trece drept continuatorul lui Empedocles pe 
tirim medical şi drept profesorul lui Archytas. Fragmente din opera sa 
se păstread la M. Wellmann, op. cit. (la nota 34), p. 109 şi urm. 

66 "Lupta cea bună" - în greceşte : &yoc&� �PL�, recomandată de Hesiod 
in Munci şi Zile v. 24 înseamnă "îutrecere", "rivni!." spre bunrtstare 
prin ttlUncă. 

67 Hippon considera apa drept element primordial in Univers. Vezi p. 1 97. 
68 Aluzie la Empedocles. Dar părereo el!. "sufletul este singe" se întîl

neşte şi la Hippocrates, De morb. I, 30 (VI, 200 L) ; De sac1'o mor/Jo 1 7  
(VI, 392 L). Vezi Hippocrates - Galemts, trad. rom. d e  Dr. C. Săndulescu, 
Bucureşti, Editura Enciclopei!ică Română, 1974, p. 1 2 1 .  

•• Cuvintul "ulterior" nu precizeoză la c e  perioadă de timp s e  referă 
Aristotel, anume la începutn1 activităţii lui Anaxagoras sau la momentul 
in care doctrina lui cîştigase incontestabilă autoritate. 

60 Dikaiarchos din Messina, erudit, discipol de vază al lui Aristotel, 
sec. IV î.e.n. Opera sa de căpetenie se intitulează B!o� 'E:AH8o� ( Viaţa 

Greciei) in trei cărţi. A mai abordat teme de filosofie, politică, geografie, 
istorie şi muzică. Lucrarea aici menţionată, Olympicul (v. Cicero, A d  A tti

cum XIII, 30) este o scriere politică. 
81 Vezi Epimenides, p. 75. 
82 Abaris, hyperboreanul, personaj semilegendar, este înfăţişat de Here

dat · in I starii IV, 36 drept un poet scit, căruia i se atribuia o Theogonie 

şi J(atharmoi (descintece de purificare) . 
63 Cele trei porecle constituie caracteristica acţiuuilor fiec!!.ruia din 

cele trei personaje. Empedocles a st!!.vilit vînturile, care bintuiau în cetate, 
cu piei de măgar întinse ca prelate ; Epimenides a purificat Atena, iar 
Abaris este ,.pătrunzătorul în văzduh", deoarece, după legendă, el a zburat, 
cu ajutorul unei săgeţi magice, din Grecia pînă la hyperboreeni. 

64 "Tînărul" pare a fi Pausanias, fiul lui Anchitos (vezi nota 27). In 
mod greşit, numele Ancbitos a fost trecut asupra gazdei lui Empedo
cles. 

" C. O. Brink, Horace and Empedocles tcmpe1·al11rt. A •·ejected fragment 
of Empcdoclcs, "}>lwenix", XXIII, Toronto, J9(i9, p. !38- 1 42, susţine 
că, prin referire la Empedocles ca jrigidus, in lhs Pnrtica 465, Horaţiu 
sugera fie doctrina în care singele este considerat, prin mişcaren sa, deter
minant ul gradului de inteligenţă l a  un individ, fie o <loctrină estetică, 
despre modalităţile de inspiraţie şi expresie poetică. în ambele ipoteze 
frigidus rătnine o ironie la adresa creaţiei artistice a lui Empcdocles. 
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18 Korax, syracusan, autorul unuia din cele mai vechi manuale de 
retorică (Ttxv'11 P'11�opLx�) . in care se dădea definiţia artei vorbirii. Elevul 
său. Teisias sau Tisias (Spengel, A1'tium Sc1'ipto1'es 24), tot din Syracusa. 
a fost profesorul lui Gorgias, Lysias şi al lui Isocrate. Aceşti doi retori 
au trăit deci la sfîrşitul sec. VI i.e.n. şi, probabil, in prima jum [ttate a 
sec. V î.e.n. 

67 Vezi nota 22. 

68 Palos. personaj din Dialogurile lui Platon. trece drept un elev al 
lui Empedocles. 

60 . ,Ostrovul cu trei colţuri" este Sicilia, insulă in formă de triunghi. 
ale cărei promontorii în antichitate se numeau Lylybaion, din vest, Pa
chyon, din est şi Peloron din nord. 

70 Despre acest omagiu adus de Lucretius poetului din Agrigent. vezi 
Jean Bollack, Empedocle, I. Int1'oduction a l'ancienne physique. Paris, 
Editions de Minuit, 1966, p. 306-307. 

n Tyrtaios, este aici o corectură nesigură. 
71 Apolion. adică oracolul de la Delfi, care obişnuia să dea răspunsuri 

versificate. Aceste răspunsuri erau strînse in Culegeri care circulau în 
toată lumea greacă. 

1s Acest oracol ambiguu a fost dat regelui Lydiei, Cresus. Trecind 
fluviul Halys, în speranţa că va nimici puterea perşilor. el a pierdut 
propriul său regat, fiind biruit şi supus de regele Persiei (c. 546 î.e.n.) . 
Vezi Herodot I, 71 şi urm. 

7t Antimachos este un poet epic mult controversat din sec. V -IV 

!.e.n. A studiat în profunzime poemele homerice şi a scris o epopee a lup
telor dintre Theba şi Arges, intitulată Theba'ida. Precursor al marii poe
zii elegiace din epoca elenistică, este şi autorul unui poem-fluviu, Lyde 

(23 de cărţi) . 

76 Nu se ştie la ce doctrină se referă aici Platon. Este posibil să fi 
făcut o aluzie la . ,triada" orfică compusă din Gaia, Tartar şi Eros sau 
din Kronos, Eter şi Chaos. 

76 .,Altul" este, poate, Zenon din Elea. 

77 În concepţia stoicilor, Universul cunoaşte un proces dinamic, ur
mat de o conflagraţie universală, după care ciclul se repetă. la infinit. 
Dar Hippolytos greşeşte cînd atribuie lui Empedocles ideea ciclului 
focului. 

78 Erou traian, fiul lui Panthoos, renumit prin faptul că el cel dintii 
l-a rănit pe Patrocle. A fost ucis de Menelaos. 
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7& !n greceşte IIXlJ!LOt .,.�oq>lj<;. Vezi Plutarh Banchetul VI, 690 A şi 
698 D. 

8D Nestis, simbolizînd umiditatea necesară creşterii plantelor, era 
adorată in Sicilia ca o divinitate agrară. 

81 Cum admite Anaxagoras, care recunoştea pe Nous ca unic princi
piu al mişcării. Capelle, Vorsokratiker, ed. cit., p. 193. 

aa Este vorba de cele două principii mai sus enunţate, Philia, de
numit uneori şi Philotes, şi Neikos. 

sa Xenocrates, fiul lui Agathenor, din Calcedon, a fost un elev al 
lui Platon. Este al treilea conducător al Academiei, între anii 338-314 

î.e.n., urmînd lui Speusippos. 
84 Cf. Diogenes din Oinoanda, Chilton, Fr. 8, col. II, p. 1 6. 
86 Prin urmare. în realitate există un singur soare. Al doilea nu este 

decît o reflectare. o imagine a primului, pe care pămîntul la rîndul 
sll.u o reflectează inapoi, în direcţia soarelui adevărat. Bibliografia acestei 
teme se află la J. Bollack, op. cit. 3 Les Origines, Commentail'e 1, p. 264 

şi nnn. : .,Soarele aparent este de fapt soarele veritabil, reflectat de 
pămîntul care îi stă în faţă. Acest reflex este produs de pămînt (chtb 
-rlj� yljc;) şi de suprafaţa opacă pe care pămîntul o opune luminii reflec
tată pînă la bolta cristalină, reflex care ne apare, aşadar, sub o formă 
rotundă, aceea a propriului nostru pămînt. Soarele vizibil rezultă dintr-o 
reflectare chiar in interiorul emisferei de foc". În acest sens, spune 
doxograful, soarele nu are o natură proprie. Totuşi, el este capabil să 
lumineze, pentru că razele reflectate care se adună in acel loc nu sînt 
de o altă natură decit aceea a focului însuşi. Pămîntul îşi creează pro
priul său soare. Noi nu vedem strălucirea orbitoare a adevăratului soare, 
deoarece lumina sa difuză nu a fost încă captată în acea formă pe 
care i-o dă pămîntul. relativ mică in comparaţie cu Universul. 

86 Textul pare corupt in acest loc. !u loc de a��aL<;, .. stingere' ', 
Diels propune axta�;. , .dcspicare", .. dezbinare". 

81 Vezi Arniw, SVF II, 201, p. 693. 
88 !n text aqz1a limosa (facta est), probabil pentnt aqua limosa (facta 

est terra) : . ,apa miloasă a devenit pămînt". 
89 Alexandros din Aphrodisias, Frigia :\Iare, in nord-estul Cariel 

comentator şi filosof peripatetic care a trăit in sec. II- III e.n. A scris 
c'ămentarii şi exegeze la opera lui Aristotel. 

90 Acest nume, la arabi, desemnează diferiţi sofişti. cum ar fi Prota
goras, sau filosofi ; in cazttl de faţă, pe cit se pare. este vorba de 
Empedocles. 
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11 Ideea a fost preluată de Diodor din Sicilia 1, 7, 5 :  "Cele care 
s-au combinat cu mai multă căldură, devenind zburătoare, s-au înălţat 

spre spaţiile superioare". 

82 Despre această concepţie vezi Jean Bollack, op. cit., voi. III, 
Commentaif'e 2, p. 406 -407. Bollack proptme Mpot�, înţelegînd prin 
6wpot!; partea superioară a corpului omenesc. I,ecţiunea sa este : Ttiiat • . •  
�oic; Owpot!;t. 

88 Este vorba despre tm mit attic, amintit, între alţi scriitori, de 

Lucian în Philopseud. 3 :  "primii oameni din Attica au riisărit din pămint 
intocmai ca legumele". 

114 Lecţiunea nesigură. N ux�!. "noaptea" sau viiv1, "acum". 
86 Archelaos, discipolul lui Anaxagoras. 
06 Vezi p. 396. 

07 Erasistratos din Iulis, insula Ceos, medic celebru, care a trăit in 
sec. III la Alexandria. A fost medicul regelui Seleucos Nikator. 

os Asclepiades din Phlius, filosof al şcolii din Eretria, discipol a) 
lui Menedemos. Este citat de Cicero, în Tusculanae disputationes V, 
39 şi, de cîteva ori, de Diogenes Laertios. 

88 Acest Phaidros este necunoscut. Eventual, unul şi acelaşi cu cel 
menţionat de Galenus XII, 736. 

1oo Diokles din Phlius, discipolul lui Philolaos din Tarent, sec. V 

te.n. 

1°1 Acest Hippon a trăit la Atena, fiind contemporan cu Zenon din 
Kition, deci aproximativ la sflrşitul sec. IV i.e.n., inceputul sec. III 
i.e.n. Vezi p. 195. 

181 Despre acest pasaj, vezi comentariul la Jean Bollack, voi. cit. 
a nota 92, p. 540 -541, care face o apropiere intre părerile lui Empe
docles şi Anaxagoras despre problema determinării sexului. Spre deosebire 
de Empedocles, Anaxagoras prezuma diferenţa spermatozoizilor care, 

pentru a determina sexul, presupune el, fie se întîlnesc, fie se încrucişează. 
la dreapta şi la stînga. Empcdocles, în schimb, nu admite diferenţierea 
de sex decit prin gradul de căldură al locului unde ajung spermatozoi
zii. Vezi, la acl'laşi, şi p. 558 - 561 . 

103 Epigenes este fiul lui Criton, discipolnl lui Socratc. 
10' Vezi Fragmentul 84. 
106 Vezi Fragmentul 99. 
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10& Pentru perceperea senzaţiei, Empedocles vorbea, aşadar, de două 
direcţii ale fluxurilor, unul din interior spre obiecte, altul din exterior, 
de la o biecte spre organele de simţ. Această teorie, cu mici modificări, 
a fost adoptată de şcoala stoică pentru a explica senzaţia. 
� 101 Vezi Fragmentul 109. 

1oa Vezi Fragmentul 105. 

109 Vezi Fragmentul 100 şi 105. 

u o  Vezi Fragmentul 1 00. 
111 Probabil referire la Tratatul II�pl cpucr<�'' (Despre natură) . 
112 Cf. Platon, � Timaios 67 C. 
ua Imagine homerică :  Iliada XXI, 100. 
114 Versuri citate Işi de - Diogenes Laertios IX, 73. 

m în limba greacă HL&:crll-1')�. care înseamnă "desprins prin răsucire", -
vezi Homer, lliada I, 349. 

us Compară cu Platon, in Phaidon 65 E. 
m Denumiri figurate pentnl cele patru elemente : focul, pămintul, 

aerul şi apa. 
n• Ideea este dezvoltată pe larg in Fragmentele următoare. Vezi 

J. Mansfeld, A mbiguity in Empedocles B 17, 3 -5. A suggestion, ,.Phrone
sis", XVII, 1972, p. 17-39. După ce prezintă problema genezei la 
Empedocles, autorul arată că la acest filosof, termenul y�vEcrL� este 
ambiguu ; el nu exprimă intotdeauna conceptul despre o veritabilă 
.,naştere", ci uneori este echivalent cu cruvo 8oc;, ,.coeziunea" elemente
lor considerate drept &:yevl)-.:x, "nenăscute" ; "naşterea" este aşadar 
8o16�. termen corespunzător lui 8Ll'rAOu<; sau 11LTI6<;, ,.dublu". în acest 
Fragment Empedocles se opune ontologiei lui Parmenides. 

m Philia sau Philotes la Empedocles este o forţă motrice, unifica
toare, o legătură, 8EcrtL6<;, a elementelor din cosmos. R. ]. Mortley, Tk6 

bond of tke cosmos. A significant metaphor, ( Timaios, XIII c.sq.), ,.Her
mes", 1XCVII, 1969, p. 372 - 373, face o apropiere intre noţiunea de 
Ph'tiia-la-Em�do�le�t şi�ea�pe car�·· o-dă - Platon in 

"
Timaios, loc:-�it:';' 

noţiunii de ,.proporţie", &:v:x>..oyE:x, care guvernează cele patru element; 
constitutive ale �cosmosului. 

120 După părerea lui � F. Solmsen, Love and strife in Empedocles' 

cosmology, ,. Phronesis", X, 1965, p. 109- 148, Empedocles, contrar opi
niei curente, nu recunoaşte o cosmogonie dublă. în concepţia filosofului 
din �-Agrigent - argumentează Solmsen - Universul actual a fost creat 
numai de Neikos, a cărei dominaţie este împiedicată să. crească. Zoogonia 
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se datorează Afroditei, iar acel 8oLij ytveaLc; din fr. 17 nu se referă la 
geneza cosmică, ci include ideea apariţiei vieţii in Univers. 

121 în acest vers pare să se strecoare o polemică la adresa vechilor 
filosofi ionieni. 

122 În limba greacă olh' &:p -ct TL, expresie homerică. Cf. Iliada V, 89. 
123 Prezentarea cosmogoniei la Empedocles se află în volumul lui 

J. Bollack, lntroduction a l'ancienne physique, op. cit., 1, p. 85 -93. 
12' După Plutarh, De P�'imo frig. 13, p. 949 F, aceleaşi sînt şi atri

butele focului. 
125 . .  Făpturile nemuritoare" sînt corpuri cereşti, cum ar fi Luna. 

care se află în zona centrală a Universului şi sint scăldate în lumină. 
128 După părerea lui U. Hoelscher, Weltzeiten und Lebenszyklus. Eine 

Nachprufung der Empedokles-Doxographic, .. Hermes", XCIII. 1965, p. 7-

33, ideea Universului care se naşte şi piere periodic nu face parte din 
doctrina lui Empedocles. După concepţia acestui filosof cosmogonia este 
rezultatul unui proces unic de separare, sub acţiunea lui Neikos. Periodi
citate existll numai în zoogonie, sub efectul Philiei. Ca atare, doctrina lui 
Empedocles ar fi în primul rînd de esenţll biologică şi nu cosmogonică. 
Concordanţa de opinii intre Solmsen şi Hoelscher este, după cum se 
vede, izbitoare. 

1•7 în text : "unite prin armonie", După O. Gigon, Zum antiken 

Begl'ijf der Ha"monie, Studium Generale, Berlin, XIX, 1966, p. 539- 547, 

pentru greci "Armonia" avea trei aspecte esenţiale : in ştiinţa muzicii 
şi a poeziei, în materie de fizică şi în matematică. Primul. de care se 
ocupă Socrate, pune "Armonia" in raport cu ideea de perfecţiune şi 
de construcţie ; problemele de fizică în legătură cu .,Armonia" au fost 
tratate de Empedocles şi apoi de Aristotel, iar speculaţia matematică, 
abordatll de mulţi filosofi antici, ridicll problema dacă .,Armonia" existi 
sau nu şi dacă posedă valoare etică. Relativ la .,Armonie", vezi în 
continuare fr. 71 (armonia culorilor, a aspectelor din natură) şi fr. 107 

(armonia elementelor), datorită căreia apare sensibilitatea şi gîndirea. 
128 Vezi interpretarea lui \V. KraJJ.z, in .,Hermes", 47, 1912, p. 127. 
12° Cf. B 128, 5. 
18° Plutarh citeazl aci cuvintele lui Empcdocles, devenite proverb. 
131 Din non o maximă empedocliană citată de Plutarh. 
182 Cf. B 17, 29. 

ua Concepţia zoogonică a lui Empedocles a fost acceptată de Lucretius, 
care o dezvoltă în De 1'e1'um natura Il, 985. 
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m Vezi Aristotel, Physika VIII, 1, 250 b I l  care adaugă : .,sub 
acţiunea lui Neikos şi a Pkiliei". Referindu-se la acest fragment, D. 
O'Brien, Empedocles' Cosmic Cycle, .,Classical Quarterly", XVIII, 1967, 

p. 29 -40, susţine că în viziunea lui Empedocles despre Univers, In 
perioada de fiinţare a Unului, Pkilia se mil}că iniiuntrul lui, dar U 
părll.seşte de îndată ce prevalează Neikos. Stadiile zoogonice devin astfel 
simetrice şi opuse. 

111 H. E. Barnes, Unity in tke thought of Empedocles, .,The Classical 
Journal", LXIII, Athcns, Ohio, 1 967, p. 18-23 explică astfel ideea 
din acest pasaj : structurile fizice in componenţa cărora intră elementele 
primordiale, inclusiv .&<6� şi 8<�[!16)11, pier toate, se destramă, dar ele
mentele supravieţuiesc. 

ue Cuvintul 1-LolltlJ, .,singurătate" nu este lizibil. Încă din antichitate 
au fost propuse diferite alte 1ecţiuni : 1-1.6"ll· de pildă, la Simplicius, 
Pkysika AM, De caelo 591, 5 A etc. 

m Cf. Apollonios din Rhodos, Argonautika IV, 950 . •  Jn sferă", scrie 

J. Bollack, .,orice diferenţiere este abolită. Neikos, odată izgonit, nu 
se mai recunosc nici elementele, nici părţile lumii constituite (din ele
mente). acum contopite în Unu. Unul se afirmă prin izgonirea a tot 

ce nu-i aparţine şi totuşi posedă existenţa". Introduction . . .  , op. cit., 

1. p. 198 - 1 99. 

ua Cf. B 134, 2, 3. În original : .,două ramuri". 
131 Cf. Hesiod, Tkeogonia 126. 

uo Vezi mai departe B 1 1 5  2. Prin jurămîntul larg, întins, se pecet-
luieşte soarta celor in culpă. 

u1 Ideea este preluată de Platon in Timaios 31 B. 
uz Cf. Homer, Iliada V, 902. 
1U Probabil Alexandros din Aphrodisias, vezi nota 89. 
1u Poet necunoscut. 
1" M. L. West, t;(>)p6� in Empedocles, .,Classical Review". XVI, 1966, 

p. 1 35 - 1 36 arată că acest cuvint înseamnă mai adesea .,amestecat" de�it 
,.neamestecat", uneori însă şi .. pur", .,neamestecat". 

ue Cf. Lucretius II, 1 1 13 şi urm. 

U7 în loc de EP'rjl-l.lllll�· .. pustii", Nauck propune lecţiunea epEI-I.IIIlh;<; • 
.. sumbre". 

u• Aceeaşi idee la Lucretius VI, 885. 

uo Ibidem V, 483. 
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uo Vezi Aristotel, De gen. anim. Il, 1, 734 a 16. M. Muehl, f)bsr di8 

Missgesch6pfe bei Empedokles, .,Rheinisches Museum", CXIV. serie noul, 
1971, p. 289 - 296. 

151 Cf. B 17, 35. 
m Comparil cu Lucretius V, 838, care vorbeşte de monştrii nliscuţi 

din pămînt. 
m Acest epitet, prin care se deosebeşte sexul feminin de cel masculin, 

se glseşte atit în poezia epicii cit şi în cea dramaticil, de exemplu, 
Eschil, Perşii 361 ; Sofocle, Troienele 13. Cf. Lucretius V, 855. 

111 ,.De amlndouă", - corectud aparţinînd lui A. Meineke dupil Cal
limachos, fr. 223. 

165 Vezi interpretarea lui J. Bollack, op. cit., vol. 3, Les originea, 
Commentaire 2. p. 552 : Acest cuvînt, după Bollack, nu indicil in mod 
necesar separarea în două, ci, mai degrabă, o dispersare. Contrar inter
pretării obişnuite a cuvintului cp6a1� • .,naturll" (Bignone) sau ,.substanţă" 
(Burnet), Bollack dă cuvîntului sensul de .. naştere", care impllcil facul
tatea dezvoltării embrionului. 

m Metafora este posibil si!. aparţină lui Empedocles însuşi. Se re
gliseşte la Herodot : V, 92 în povestea lui Periandros şi a Melissei. 

157 Ideea este curentă în cercurile hippocratice. Vezi de pildă, Hip-
pocrates, ! Epid. VI, 2, 25 � (v. 29 L). 

111 Expresie homericll. Vezi Iliatla Il, 804. 
m Vezi B 95. 
118 Ideea este comentată de Aetios V. 26,4. Cf. A 70. 
111 Epitetul Phloios pentru Dionysos, adiel ,.zeul inflorescenţel", este 

folosit atit de Antimachos din Colofon cit şi de Aratos din Soloi, ambii 
poeţi din perioada elenisticil.. 

ua Concepţia este explicată de Plutarh in Quaest. conviv. VI, 2, 6, 
p. 688 A. 

181 Explicaţie însuşită de Epicur şi introdusă in sistemul fizicii sale. 
114 D. O'Brien, The ejfect of a simile Empedocles' lheories of seeing 

;;,tl • bre,;,thing, ., Journal of Hell;nic Studies", - XC, 1970, ·p.�i40� 170; 
comenteazll aceste teorii despre vedere şi respiraţie indicînd extinderea 
lor pînă în filosofia sec. IV i.e.n., de pildă, la Platon, Timt%ios 45 B -46 
C şi 77 C-79 E. Aristotel le comentează în De sensu 437 b 10 -438 
şi în De resPiratione 473 a 15. 
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1u Apocopa este un fenomen fonetic, cu valoare stilistică, echiva.Und 
cu pierderea unei vocale (uneori vocala din silaba finalil). 

118 Aceste .,emanaţii" pot fi apropiate de corpusculii epicureici des

prinşi de pe suprafaţa obiectelor şi pătrunşi in organele de simţ, pro
ducind astfel senzaţia. 

117 Ideea ,.cele ce se asean1mă se atrag" este opusil ideii despre atraeţia 
contrariilor. Cu toate acestea, să se observe că în sistemul lui Empedocles, 
dupl imprejurări, sînt folosite ambele ipostaze ale atracţiei. 

118 Pentru aceasU traducere au fost adoptate lecţiunile preferate 
de J. Bollack, xp6xo�. .,şofran" şi cixT!t;, .,rază". 

ne întocmai ca aerul şi apa. 

ne Simplicius, în acest pasaj, atrage atenţia cll in opera lui Empedocles, 
Despre natură se glsesc numeroase metonimii care se cuvin corect inter
pretate. 

171 Vezi A 86. 

171 Referindu-se la pasajul din Aristotel, Metafizica 985 b 4, Ch. 

Mugler, Le vide des atomistes el les pores d'Empedocle, .,Revue de Philo
logie", XLI. 1967, p. 2 1 7 - 224, studiază raporturile dintre plin şi vid 
la Empedocles şi la filosofii atomişti, arătînd că în reprezentările fizice 
ale acestora din urmă există un anumit progres cu privire la concep
tul de vid. 

m K. Wilkens, Wt"e llat Empedoliles die Vorgange in tler Klepsytlra 
erklărl ? Bemerkungen zu Fragment B 100, .. Hermes", XCV, p. 129-

140 aducind o emendare la versul 19 al acestui Fragment (la�!Loto)  
dă următoarea explicaţie acestui fenomen : nu aerul ce  înconjură clepsidra 
lmpiedicll apa să iasă, ci cel rămas în gîtul instrnruentului. 

m în gr. :dptLotTa:, termen modificat în TlPIL"''"'• .,capete", de Plutarh. 

m Conform acestui pasaj orice lucru conţine , .conştiinţA". Enunţul 
a fost interpretat de către comentatori în chipuri variate. Iată, intre altele, 
părerea autoarei Ch�mence Ramnoux : "Empedocles se situează încă 

la mijloc, între mitul viu, funcţional şi cel romanţat, de tipul simbolis
mului teologic" (C. Ramnoux, fitudes presncratiqw:.< , III,  " Revue Philo
sophique", CLIX, 1 969, p. 187 - 20!'1) . 

17& O idee asemănătoare este exprimată în fragmentele 37 şi 90. 

D. Z. Andriopoulos, Empcdoclt'S'tlttory of pqception, . . l'luton", XXIV, 

Atena, p. 290 - 298 arată di. utraeţia celor asemănătoare (o�ot6T"I)-.cz) 

şi simetria sînt principiile de bază în teoria percepţiei la Empedocles. 
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Efluviile reprezintă un amestec din cele patru elemente, calitatea per
cepţiei fiind definită de volumul şi densitatea acestui amestec mai mult 
decit de structura anatomică a organului de simţ receptor. 

177 Cf. Homer, Odjseea II, 306. 
17& Versuri apa.cţinînd fondului epic grec. Vezi, de pildă, Od1seea Il, 

148 şi lm11 către Demetra 120. 
178 Pentru sintagma n:o:A.(v-:"LTo: r:v:.u[Lo:-ro:, vezi Homer, Odiseea I, 379. 
uo Despre forţa ,.Necesităţii", vezi Platon. Phaidros 248 C. 
181Prin cuvîntul ,.soroace" am tradus substantivul grec 6lpo:� care are 

sensul de ,.ore", ,.anotimpuri" dar şi de ,.ani" sau ,.perioade de timp','. 
182 Această ultimă frază este, poate, o aluzie la practica misteriilor. 

183 Expresia .. unul preia de la altul" se găseşte şi la Hesiod, Theogo-

nia 800. 
184 Cf. Homer. Odiseea XI, 94. 
m Cf. Homer, lliada Il, 470. 
m Aceste personaje, fii ai lui Uranos şi ai Gaiei, aparţin primei ge

neraţii de Titani ; să se observe jocul etimologic prin asemănarea întîm
plll.toare a fonemelor : 'Io:q>e-ro�: 'Icx:-ce�o�. 

117 Exprimare figurată. Pentru suflete, corpul este un fel de .cămaşli. 
străină, un inveliş nu întotdeauna potrivit. 

188 Intocmai ca şi în doctrina lui Pythagoras, şi Empedocles este un 
adept al transmigraţiei sufletelor. 

In În gr. VlJq><iA\O:, adjectiv neutru plural. substantivizat, derivat 
de la substantivul VlJq>e A.cxl. ,.nori", metonimie pentru ,.apă". Aşadar, 
aceste libaţii se făceau cu apă. 

110 Despre corybanţii din Creta, preoţi ai lui Zeus, confundaţi une
ori cu slujitorii cultului lui Zeus, numiţi ,.cureţi", vezi Strabon X, 3, 19. 

101 C:ypris-Afrodita. In acest Fragment cit şi în Fragmentele 77, 78 şi 

130 M. Ghidini Tortorelli, Istanze nel mito del!'eta del!'oro. Ricerca su a.l
cuni frammenti di Empedocle . . . Atti dell' Academia Pontaniana", Napoll. 
XX. 1970- 1971, p. 155 - 172 atrage atenţia ci!. Empedocles, ca şi alţi 
poeţi filosofi contemporani lui, descrie o vîrstă utopică in dezvoltarea 
societăţii omeneşti, o virstă de aur, care reprezinti!. un ideal al societă
ţii fără diferenţieri sociale. 

111 După Empedocles, oamenii virstei de aur erau vegetarieni. Aceas
ta este poate o reminiscenţă din perioada cînd oamenii se hrăneau numai 
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cu fructele pădurii. Ideea fericirii originare, caracteristice unei virste 
fărl clase, fără producţie dezvoltată, a fost reluată adesea, ca de P ildă în 
speculaţia-orfică tirzie. Vezi U. Bianchi, Razza aurea, mito delle cinque 
razze ed Elisio. Un analisi . storico-religioso, .. Studi e Materiali di Stori(o 
deJJe Religioni", XXXIX, Roma, 1963, 143-2 10. Bianchi urmăreşte 
variantele acestui mit şi semnificaţiile lor de la Hesiod p"JDă în sec. al IV-lea 
î.e.n. Vezi de asemenea Daniel Dabut, Sur !'unite de la pensie d'Empldocle, 

.,Philologus", 1976, 2, p. 136- 164. 
ua Despre această caracterizare a lui Pythagoras, făcută de Empe

docles, vezi Erwin Rohde, P$ychi, II'. p. 4 17. 

lN Calliope. muza poeziei lirice este aici confundată cu Raţiunea ( Lo

gos). Este considerată mama Sirenelor, fie mama regelui trac Rhesos 
sau mama poetului Linos. 

ua Cf. Lucretius V, 100. A.A. Long, Thinking and sense-perception 

in Empedocles' Mysticism or Materialism, .,Classica.l Quarterly", XVI, 
Oxford, 1966, p. 256-276 pune tn discuţie Fragmentele empedocleiene 

referitoare la raportul dintre percepţia senzorială şi credinţa în divini
tate. Dupl Loug, Purijicările reprezintă un fel de exerciţiu al imagina
ţiei religioase a poetului asupra celeilalte opere, Despre natură. Conform 

acestei interpretări, percepţia prin simţuri şi credinţa in divinitate sint 
produse ale observaţiei intense făcută de Empedocles prin mijloace em
pirice, asupra lumii materiale. Este posibil ca Empedocles sl le fi consi
derat ca pasibile de unire şi separare prin Philia şi Neikos. 

ua în text kladoi, ,.ramuri", 
1n Dar acest spirit va fi fost socotit de Empedocles, ca mai tirziu 

de filosofii stoici şi epicureici, de natură corporală. 
118 Se subînţelege llcomia de a se infrupta din carnea animalelor. 
m Vezi Erwin Rohde, op. cit., p. 129. 
1oo G. Zuntz, Empedocles fr. 137, ,. Wienerj Sh1dien", p. 38-44 prn

pune următoarea emendaţie : o!x-rpcl: -ropeuv-ra • • .  .l)uov-ro.:; (in loc de 
o! 8' &rrop €uvrrxt = ei stau la îndoiai�) : ,.în vreme ce jertfeşte, victime 

jalnice, cu glas sfîşietor". 
2o1 În sensul că, eventual, atunci cînd jertfesc animale,' � ucid poat

.
e 

pe cei apropiaţi lor. Vezi B 23, 2 şi 128, 10. 

2o2 Cf. Theocrit, Idila XI, 54. 

103 Amphiaraos, profet din Argos, din vremuri legendare. Deşi ştia 
el va fi ucis, datorită darului ce-l avea, a însoţit pe Adrastos !n expe
diţia împotriva Thebei. Pe malul rîului Ismenos, in momentul cind e;a 
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să fie ucis, a fost înghiţit de plmtnt cu car cu tot. Pe acel loc s-a in
stituit un oracol. 

to4 în gr. Ex:e:a.&ac1, .,a se abţine" (de la ceva). Acela.şi sens al ver
bului in Odiseea XXII, 361. 

aa. în Theogonia hesiodică, Hekate, din generaţia Titanilor, era con
cepută ca divinitate protectoare, acordind oamenilor prosperitate şi iz
bîndă. Ulterior, Hekate primeşte epitetul de .,înfricoşătoare", fiind con
cepută ca o divinitate cu trei capete, care asista incantaţille şi vrljil�: 
Vocea care se aude, se bănuieşte că este a ei. Aceste versuri sînt corup
te, restabilirea lor este nesiguri. 

aoe Interpretarea acestui vers la Brwin Rohde, op. cii., p. 405. 
107 De subînţeles : fărădelegea de a consuma carne. 
aoa Cf. Homer, Odiseea XVII, 384 şi Pindar, fr. 130 B. 
••• Participarea la o masă comună relevă caracterul de coufrerie al 

unei asociaţii san al unei secte, ca cea a pythagoreilor, de pildă. Cf. Xe
nofan, fr. B 1 .  

11° Epitetul este curent in poezia lirică a epocii Cf., de pDdă, Bac
chyHdes X, 108, 98. 

m Pausanias, prietenul lui Bmpedocles. 
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ANAXA GORAS 

NOTĂ IN1'RODUC1'IV A 

Puţinătatea fragmentelor păstrate din opera lui Anax:agoras este com
pensatll. prin numărul destul de extins al informaţiilor ce se referă la 
viaţa şi ideile sale. Platon, Aristotel, Simplicius, Diogenes Laertios, Ae

tios şi nu puţini alţii i-au acordat atenţia rezervată de obicei marilor 

întemeietori de sisteme. 
S-a nlscut In epoca olimpiadei a LXX-a (deci 500-496 i.e.n.) şi a 

murit In primul an al celei de-a LXXXVIII-a (deci 428 -427 i.e.n.}. 

Originar din Klazomenai (Asia Mică), deci din aria de tnrîurire ne

mijlocită a ionienilor, a fost primul filosof ionian instalat In Atena. Aici 

ca preceptor şi prieten al lui Pericle, a exercitat, netndoielnic, asupra 

marelui om politic o notabilă influenţă filosofico-ideologică. Procesul 

de impietate ce i s-a intentat a făcut parte din seria de acţiuni simi

lare care, lovind�in prietenii lui Pericle, vizau in fond persoana acestuia 

din urmă. Ceea ce nu înseamnă că tradiţionaliştii bigoţi nu aveau pu
ternice motive să fie ostili acestui spirit independent şi laic. Fie el a 

fost acuzat de impietate în genere, cum susţine Satyros, sau, mai con

cret - conform relatării lui Sotion - pentru că prezenta soarele drept 

o masă de:foc, e sigur că obiectul acţiunii a fost atitudinea de nonconfor

mism faţă de pantheonul Cetăţii, atitudine pe drept cuvint imputabilă 

atît magistrului din Klazomene, cît şi discipolului său, Alkmaion. A fost 

condamnat poate chiar la moarte, dar, pe cît se pare, făcut sdl.pat de in
suşi Pericle. Şi-a�continuat activitatea în exil, in oraşul Lampsakos, unde 
.a şi murit. în memoria sa, oraşul i-a dedicat un monument consacrat Spiri

tului şi Adevărului. 
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CONSTANTIN SĂNDULESCU 

A ll!.sat o singură lucrare, cu titlul convenţional, Despre natură. Frag

mentele rămase par să fi aparţinut primei cărţi a tratatului, unde au
torul se ocupa de principii generale. 

Cu toate că, în virtutea orientării sale generale, predomiuante, si

tuăm pe Allaxagoras în cadrul etapei preclasice a filosofiei greceşti, une

le din ideile acestui contemporan al lui Socrate ··marchează trecerea. spre 

ceea ce numiJD cugetare clasică. 



ANAXAGORAS 

A) VIAŢA ŞI OPERA 

Viaţa 

1 .  DIOG. LAERT. II, 6- 15. (6) Anaxagoras, fiul lui 
Hegesibulos sau al lui Eubulos, era din Klazomene. El a 
audiat pe Anaximenes şi a presupus cel dintîi că Nous 
este deasupra materiei!, începîndu-şi astfel scrierea sa, 
care e alcătuită în mod plăcut şi generos : "t o a t e  1 u
c r u r i 1 e e r a u d e o p o t r i v ă" ; după aceea, inter
venind Nous, le-a pus în ordine [fr. 17 Schaubach ; cf. 
B 1 ] .  Din această pricină el a fost supranumit Nous, iar 
Timon2, spune astfel despre dînsul in Silloi (Parodii) , fr. 
24 D :  

Despre Anaxagoras se zice că fost-a un vajnic erou, 
N o u  s, se chema deoarece în el însuşi N o u s stăpînea 
Care, adunînd dintr-o dată �toate (lucrurile ] cîte există 
Mai înainte împrăştiate, le-a concentrat deopotrivă. 

El se distingea prin originea sa nobilă şi prin avere, dar 
şi prin generozitate, deoarece a împărţit bunurile părin
teşti la cei ai casei. (7) Fiind învinuit că nu se îngrijeşte 
de ale sale, a spus : . , pentru ce nu le îngrijiţi voi ?"  ; iar 
în cele din urmă s-a retras şi s-a dedicat observaţiei naturii, 
fără a se mai preocupa de treburile politice. Unuia, care 
îl întreba : "Patria, deloc nu te preocupă ?", i-a răspuns 
astfel : - "Ia seama la ce vorbeşti ; eu mă îngrijesc 
foarte mutt ;de patrie" şi a arătat spre cer. 
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Se spune că atunci cînd Xerxes trecea [Bosforul ] , el 
avea 20 de ani şi că a trăit 72 de ani. Apollodoros3 afirmă 
în Chronika [FGrHist. 244, F, 31,  II, 1028], că s-a născut 
în olimpiada a 70-a [500-497] şi că a murit în primul an 
al celei de-a 88-a [ 428] .  A început să se ocupe de Iilosofie 
la Atena, sub arhontatul lui Ka1lias [456 ; sau al lui 
Kalliades, 480 ],  avînd 20 de ani, cum spune Demetrios din 
Phalcron4 în Jnsemnări despre arhonţi [FGrHist. 288, F, 2, 
Il,  960] ; acolo se spune că el ar fi petrecut 30 de ani. 

(8) EI a spus că soarele este o massă incandescentă [fr. 
24 Schaubach] ,  că e mai mare ca Peloponl:sul (alţii afirmă 
că Tantalos ar fi spus aceasta [cf. A 20 a]) şi că luna are 
locuinţe, dar şi coline şi povîrnişuri [cf. B 4] .  Elementele 
iniţiale sînt homoiomeriile5• Precum aurul este alcătuit 
din aşa-numitele pepite, tot astfel Universul este compus 
din corpusculi mici homoiomerii, iar N ous este începutul 
mişcării. Dintre corpuri, cele grele sînt aşezate in regiunea 
inferioară (precum pămîntul), cele uşoare, în cea superioa
ră, precum focul ; apa şi aerul sînt la mij loc. Astfel, marea 
are ca temelie pămîntul, care e plat, lichidele evaporîndu-se 
din pricina soarelui. (9) Stelele erau purtate la început pe o 
traiectorie boltită, astfel că polul permanent vizibil era 
în creştetul pămîntului ; abia după aceea, a căpătat o direc
ţie înclinată. Calea Lactee este o reflectare ( anaklasis} 
a strălucirii stelelor care nu sînt luminate (de)soare. Iar 
cometele se formează din întîlnirea corpurilor cereşti rătăci
toare (planete), care lansează flăcări ; acestea, fiind proiec
tate ca nişte scîntei*, se repercutează în aer. Vînturile iau 
naştere prin rarefierea aerului din pricina soarelui, trăsne
tele prin ciocnirea norilor, cutremurele prin pătrunderea 
aerului sub pămînt . Animalele se nasc din umiditate, căl
dură şi din pămînt6, iar ulterior, din (acţiunea lor) reci
procă. Bărbatul proYine din părţile drepte, femeia din 
cele stîngi . 

( 10) Se afirmă că d a prezis căderea unei pietre, car� s-a 
petrecut lîngă Aigospotamos ; despre ea a spus că va cădea 
din soare. De aceea şi Euripide, care a fost elcYul lui, afir-

* stele căzătoare. 
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mă în drama Phaethon [FTG fr. 783 : cf. A 20 a ] ,  că soa
rele este un bulgăr de aur. Tot el, ducîndu-se la jocurile 
din Olympia, cînd s-a aşezat jos s-a înfăşurat într-o manta 
de ploaie, confecţionată din piele, ca şi cum urma să plouă, 
ceea ce s-a şi întîmplat. Unuia, care îl întreba dacă munţii 
din Lampsakos vor deveni vreodată m ;:re, se zice că i-a 
răspuns : "dacă va fi destul timp". Intrebat altădată, 
pentru ce s-a născut, el a spus : "Pentru observarea soarC'lui, 
a lunii şi a cerului". Cuiva, care îi spunea : "simţi lipsa 
atenienilor ? ", i-a răspuns : "nu eu pc a lor, ci ei pe a mea". 
(Văzînd mormîntul lui Mausolos, a zis : "Un mormînt 
costisitor este imaginea unei averi împietrite") 7. (1 1 )  
Unuia, amărît că  îşi va sfîrşi zilele în străinătate, i-a spus : 
"pretutindeni coborîrea în Hades e la fel" [cf. A 34 a ] .  
Se  pare că  a fost cel dintîi, după cum spune Favorinns în 
Povestiri felurite [fr. 26 FHG III, 581 ], care a dezvăluit 
că poezia lui Homer pune în discuţie chestiuni de virtute 
şi justiţie ; la interpretarea aceasta, a adăugat încă mai 
multe Metrodoros din Lampsakos [vezi p. 625], prieten 
al lui Anaxagoras şi exeget al lui Homer, care s-a preocupat 
întîia oară de realităţile naturale din opera poetului. 
Anaxagoras a fost totodată primul autor care a publicat 
o scriere în proză* [ ?  ]. Silenos menţionează in prima carte 
a Istoriilor [FGrHist. 27, 2, I, 212, 7] ,  că, arhonte fiind 
Demylos, a căzut o piatră din cer ; ( 12) şi că Anaxagoras 
a spus că întreg cerul e alcătuit din pietre ; numai prin 
rotaţia sa năprasnică îşi menţine închegarea şi, dacă aceas
ta ar înceta, ele s-ar prăbuşi. Despre procesul său se spun 
diferite lucruri. Sotion afirmă, pe de o parte, în Succesiu
nea filosofilor8, că a fost învinuit de impietate de către 
Cleon, pentru că a spus că soarele este o massă incandes
centă9. Fiind apărat de către Pericle, elevul său, a fost 
amendat cu cinci talanţi şî condamnat la surghiun. Saty
ros10, pe de altă parte, spune însă în Biografii [fr. 14, FHG 
III, 163] ,  că Tucidide, adversarul politic al lui Pericle, 
1-a dat în judecată nu numai pentru impietate, dar şi pentru 
persanofilie ; a fost condamnat în lipsă la moarte. ( 13) 

• auyypet<pij: Cuvîntul are şi înţelesul de ,.scriere istorică". 
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Cînd i s-au adus deodată amîndouă veştile, aceea a con
damnării şi aceea a sfîrşitului copiilor lui, ar fi spus despre 
condamnare : "şi pe ei [pe j udecătorii mei] ,  şi pe mine, de 
multă vreme natura ne-a condamnat", iar despre copii : 
. .  ştiam că i-am născut muritori" ; (unii atribuie acea vorbă 
lui Salon, alţii lui Xenofon) . Demetrios din Phaleron spune 
în Despre bătrîneţe că i-a îngropat cu propriile mîini, iar 
Hermippos11 [fr. 3 1  FHG III, 43 ] .  că a fost încarcerat 
în închisoare pentrn a fi executat. Pericle venind în Adu
narea Poporului a întrebat dacă j udecătorii au să-i impute 
lui însuşi ceva în privinţa vieţii ce ducea12• Ei, nerăspunzîn
du-i nimic, a zis : "şi eu sînt elevul acestuia. Nu ucideţi 
dar omul, bizuindu-vă pe calomnii, ci ascultaţi-mă şi eli
beraţi-!". Şi a fost eliberat. El însă, neputînd îndura insulta, 
s-a sinucis. ( 14) Hieronymos13 însă consemnează în cartea 
a doua a Comentariilor sporadice [fr. 9 Hill. ], că Pericle 
1-a însoţit pe Anaxagoras la tribunal ; acesta era istovit şi 
ros de boală, astfel că a fost eliberat mai mult de milă, 
decît în urma j udecăţii. Acestea cu privire la proces. Se 
pare că întrucîtva a fost în vrăjmăşie cu Democrit, refu
zînd să aj ungă la orice înţelegere cu acesta. În cele din 
urmă s-a retras la Lampsakos, unde s-a şi sfîrşit. Iar cînd 
arhonţii oraşului 1-au întrebat, plini de solicitudine, asupra 
celor ce-şi doreşte, el a răspuns că în fiecare an, în luna 
în care va fi murit, copiii să se adune şi să se joace. Obiceiul 
se păstrează şi acum. ( 15) După ce s-a sfîrşit, cei din Lam
psakos 1-au înmormîntat cu cinste şi i-au scris pe mormînt: 
"Aici odihneşte Anaxagoras, care, pentru a cunoaşte ade
vărul desăvîrşit, a străbătut ordinea cerească pînă la limi
ta sa" . Iar noi am scris în amintirea sa : "Anaxagoras a 
afirmat că soarele este o massă de foc incandescentă ; şi 
de aceea urma să moară. Dar prietenul său Pericle 1-a sal
vat ; el însă, slăbit ca intelect, şi-a pus capăt zilelor". 

Au fost încă alţi trei Anaxagoras, despre care nu se găsesc 
nicăieri ştiri complete ; se ştie doar că unul a fost retor şi 
elev al lui Isocrate, altul este sculptorul de care aminteşte 
Antigonos [p . 10 Wilamowitz] ,  iar altul gramatic, elev 
al lui Zenodot. 
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2. HARPOCR. Anaxagoras, sofistul, fiul lui Hegesibulos 
din Klazomene, elev al lui Anaximandros din Milet. A 
fost supranumit N ous, deoarece a luat în considerare 
materia şi pe Nous, păzitorul tuturor. El a spus că soarele 
este o massă incandcscentă. 

3. LEX. SUDA. Anaxagoras . . .  incandescent [din nr. 2 ] ,  
adică "o piatră de foc" . A plecat în exil de la  Atena, în 
urma intervenţiei lui Pericle. Venind la I�ampsakos, şi-a 
sfîrşit acolo viaţa, ajuns la istovire fizică. Şi-a pus singur 
capăt vieţii la 70 de ani, pentru că a fost aruncat de către 
atenieni in închisoare, ca unul care răspîndise o nouă 
părere despre zei. Din Hesychios. 

4. CYRILL., c. jul. I, p. 12 B [din Cronica lui Eusebios = 
Hieron, ab Abralzamo 1 520 = olimpiada 79, 1 = 500]. 
Se spune că Democrit şi Anaxagoras s-au născut în olimpia
da a 70-a, amîndoi filosofi ai naturii (cpucrtxo() ca şi Heraclit, 
cel poreclit Obscurul. Eusebios (Hieron.) ,  ab Abrahamo 
1557 [olimpiada 80, 1 = 460] Anaxagoras moare. Cf. A 18. 

4 a. MARM. PAR. ep. 60 [FGrHist. 239, A, 60, II, 1000, 
22 ] .  De cînd Euripide, fiind în vîrstă de 44 ani ( ? ) ,  a luat 
premiul întîi la un concurs de tragedii în anul 177, arhonte 
fiind la Atena Diphilos [442/ 1 ] ;  pe vremea lui Euripide 
trăiau Socrate şi Anaxagoras. 

5. DIOG. LAERT. IX, 41 .  [Democrit ] era pe acea vreme, 
cum singur afirmă în 11fikros Diakosmos, tînăr, pe cînd 
Anaxagoras era în vîrstă, [Democrit fiind ] mai tînăr cu 
40 de ani. El spune că a întocmit M ikros Diakosmos după 
730 de ani de la căderea Troiei. IX, 34. Favorinus susţine 
însă în Povestiri felurite [fr. 33, FHG III, 582], că Democrit 
vorbind despre Anaxagoras, ar fi afirmat că părerile aces
tuia despre soare şi lună nu i-ar aparţine, ci că erau stră
vechi ; el numai şi le-a însuşit. 35 L-a combătut în chip 
necruţător pentru concepţiile sale despre ordinea lumii 
şi despre Nous, deoarece nu 1-a acceptat ca elev. Dar cum 
ar fi putut să-1 audieze [pe Anaxagoras] ,  după cum susţin 
unii � 
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6. PHILOSTR., Viaţa lui Apollonios II, 5, p .  46, 22 Kay
ser. Auzind, o, Apollonios, că Auaxagoras din Klazomene 
a cercetat cele cereşti de pe stîncile ioniene ale promou
toriului Mimas, iar Thales, milesianul, din vecina Mycale 
etc. Ibidem !, 2, p. 3, 6 Kayser. Cine nu ştie că Anaxagoras, 
aflîndu-se odată la Olympia, unde plouă foarte puţin şi du
cîndu-se la stadion cu o mantie de piele în spate, a prevăzut 
că va fi o aversă de ploaie (cf. A, 1, § 10) şi că din pricina 
ei se va prăbuşi construcţia ;  prezicînd aceasta, nu s-a 
înşelat, căci a căzut. A mai prevăzut dinainte că din zi va 
fi noapte (cf. A 18) şi că din cer se vor prăvăli pietre asupra 
localităţii Aigospotamos, ceea ce s-a adeverit14 ; cf. A 1 1 . 

7. STRABON, XIV, p. 645. Era odată un bărbat stră
luCit, Anaxagoras din K.lazomene, filosof al naturii (rpucnx6<;) 
şi discipol al lui Anaximenes milesianul ; pe el 1-au audiat 
Archelaos, filosof al naturii, şi Euripide, poetul. EUSEB . , 
P.E. X, 14, 13. Archelaos şi-a insuşit la Lampsakos învăţă
tura lui Anaxagoras. CLEM. ,  Stromat. !, 63 [II, 40, 2 St. ] 
după el [Anaximenes] a urmat Anaxagoras, fiul lui Hegesi
bulos din Klazomene. Acesta şi-a strămutat ocupaţiile 
din Ionia la Atena ; lui i-a urmat Archelaos, cel pe care l-a 
audiat Socrate. GAL., Hz'st. phil. 3 (D. 599) Pe Anaxime
nes . . .  l-a pregătit [Anaximandros] să devină dascălul 
lui Anaxagoras ; acesta, părăsind Miletul, a venit la Atena 
şi 1-a îndemnat, cel dintîi, pe Archelaos15 spre filosofie. 

8. SIMPLICIUS, Phys. 25, 19 [EMPED. A, 7, p. 432 ] .  Em
pedocles din Agrigent, născut nu mult timp după Anaxa
goras, cf. EMPED. A, 1, p. 423. 

ARISTOTEL, llrietaph. !, 3 [vezi EMPED., A 6, p. 432 ] .  

9 .  PROCL., ad Eucl. p .  65, 2 1  [vezi mai sus Oinopides ] .  
După acesta [Pythagoras] ,  Anaxagoras din Klazomene 
s-a ocupat mult cu probleme de geometrie, ca şi Oinopi
des din Chios18, cu puţin mai tînăr decît Anaxagoras. 

558 



A) VIAŢA Şf OPERA 

10. CEDREN. I, 165, 18 Becker. Iar după cum relatează 
grecii şi Pherekydes din Syros şi Pythagoras din Samos 
şi Anaxagoras din Klazomene şi Platon atenianul au călă
torit la aceştia [la egipteni ] ,  nădăjduind să înveţe mai 
amănunţit teologia şi ştiinţa naturii de la ei. AMM. MAR
CELL. XXII, 16, 22. De aici (scil. după scrierile secrete ale 
egiptenilor) , Anaxagoras prezisese că vor cădea pietre din 
cer şi că prin contractarea noroiului din puţuri, vor fi 
cutremure de pămînt. Cf. XXII, 8, 5. 

1 1 .  MARM. PAR. cp. 57 [FGrHist. 239, A, 57, II, 1000] .  
După spusele lui a căzut o piatră în  Aigospotamos, iar Si
monides, poetul, şi-a sfîrşit viaţa la 90 de ani, în anul 204 ( ?) 
sub arhontatul lui Teagenides la Atena [467/476] .  PLIN. , 
N.H. II, 149 urm. Grecii îl slăvesc pe Anaxagoras din 
Klazomene, care, în anul al doilea al olimpiadei a 78-a 
[467/466] a prezis prin cunoaşterea semnelor cereşti în 
care zile va cădea o piatră din soare, şi aceasta s-a petre
cut între timp într-o regiune a Traciei, la Aigospotamos. 
Piatra este arătată şi acum, fiind de mărimea unei căruţe 
şi de o culoare arsă, deoarece a căzut în acea noapte ca o 
cometă strălucitoare. Dacă cineva crede în prezicere, 
trebuie să mărturisească de îndată că Anaxagoras a fost 
o divinitate cu totul miraculoasă, dar că şi înţelegerea 
lucrurilor din natură s-ar irosi şi totul s-ar confunda, dacă 
s-ar admite că soarele însuşi este o piatră sau că a fost 
vreodată în el o piatră. Că au căzut deseori [pietre ] nu va 
fi îndoială. ( 150) În gimnaziul din Abydos este venerată 
şi astăzi încă [o piatră] ,  deşi are volum mai redus. 
Se mai povesteşte că Anaxagoras prezisese de asemenea 
că va cădea pe cîmp liber. [După Plinius, IOANNES LYDUS, 
De ost. 7, p. 14, 15 W. ] .  EUS., Chron. [Hieronymos] s-a 
prăvălit o piatră din cer în Aigospotamos, ab Abrahamo 
155 1  [01 . ,  78, 3 = 466] .  Cf. A, 1 ,  § 1 1 ,  p. 555. 

12. PLU'fARH. ,  Lysim. 12. Unii afirmă însă că acea 
cădere a pietrei a fost un semn al calamităţii ; căci s-a 
prăvălit din cer, după credinţa celor mulţi, o piatră enormă 
la Aigospotamos, care e arătată şi acum de locuitorii 
Chersonesului [tracic] ,  care o venerează. Se zice că Anaxa-
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goras a prevestit că, dacă s-ar întîmpla vreo deplasare a 
corpurilor fixate pe cer, se va dezlănţui fie un cutremur, 
fie o cădere prin desprindere a unuia din ele. Nici fiecare 
stea nu rămîne la locul unde s-a ivit, căci stelele fiind de 
natura pietrei şi grele, ele strălucesc datorită percuţiei 
şi refracţiei aerului (tXW�p) , sînt antrenate violent şi strînse 
de vîrtejul şi tensiunea rotaţiei lor, în aşa fel că de la bun 
început sînt împiedicate să cadă, chiar dacă părţile reci 
şi grele se desprind din întreg. Daimachos ia drept martor 
pe Anaxagoras, relatînd în Despre pietate [fr. 5, FHG II, 
441 ] , că înainte de a cădea, piatra s-a văzut pe cer neîn
trerupt timp de 75 de zile ca un corp arzînd, foarte mare, 
ca un nor în flăcări etc. 

13. PLUT., Pericl. 16 [din Ion ? ] .  Sclavul Evangelos 
avea permanent grijă de toate ale lui [ale lui Anaxagoras ] ,  
aşa cum nimeni altul nu era mai capabil ori mai bine 
pregătit pe vremea lui Pericle în ce priveşte gospodăria. Ase
menea preocupări erau însă contrarii doctrinei lui Anaxa
goras, astfel încît filosoful şi-a părăsit casa, abandonîndu-şi 
ţarina pe care a lăsat-o nelucrată şi păşunile de vite, din 
entuziasm şi generozitate excesivă. PLATON, Hippias Mi
nor I, 283 A. Rămînîndu-i ca moştenire lui [Anaxagoras] 
avere multă, el s-a dezinteresat şi a pierdut totul. Aşa înţele
gea el să se comporte ca filosof faţă de cele ce nu ţin de 
raţiune. 

15. PLATON, Phaedr. 269 E. Fără îndoială, prea bunule, 
Pericle a aj uns pe drept [a fi socotit J în retorică cel mai 
desăvîrşit din toţi. Phaedr. : - Cum oare ? Sacrale : - Toa
te artele de interes major au nevoie de subtilitate ingenioasă 
şi de cercetarea despre natură. Căci de aici se pare că por
neşte acea elevaţie spirituală şi acea desăvîrşire în toate ; 
şi tocmai aceasta a dobîndit Pericle pentru a se dezvolta 
armonios . Întîlnind dar, pe cît cred eu, o fiinţă ca Anaxa
goras, preocupat la maximum de subtilităţile retoricii 
şi ajungînd să înţeleagă natura inteligenţei (Nous) şi a 
lipsei de inteligenţă (&vo(tX) , subiect asupra căruia Anaxa
goras a meditat mult, el a extras ce era util pentru meşteşu
gul retoric. ISOCRATE XV, 235. Pericle a fost devu! a doi 
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oameni, al lui Anaxagoras din Klazomene şi al lui Damon, 
care în vremea aceea era socotit cel mai chibzuit dintre 
cetăţenii'. PLUTARH, Pericle 4. Cel care a venit cel mai 
des în contact cu Pericle, cel care i-a insuflat deosebită 
demnitate şi un mod de a gîndi mult mai serios decît men
talitatea demagogică, ridicîndu-i valoarea caracterului, 
a fost Anaxagoras din Klazomene, pe care oamenii de 
atunci 1-au supranumit N ous, fie că admirau marea lui 
pricepere în ştiinţa naturii, pe care o întrevedeau remarca
bilă, fie pentru că el cel dintîi a statornicit pentru toate, 
ca principiu al orînduirii lumii, în loc de destin sau necesi
tate, pe Nous, pur şi neamestecat, care separă şi ordonează 
homoiomeriile în toate cîte au fost amestecate. Cf. 37, A, 
3 şi urm. CICERO, De arat. III, 138. Pericle nu fusese 
învăţat de un oarecare gură-spartă să latre la clepsidră, ci, 
după cum aflăm, acel [vestit] Anaxagoras din Klazomene 
[i-a fost profesor] .  

16.  PLUTARH, Pericle 6.  Se spune că odată i s-a adus de 
la ţară lui Pericle un berbec, care avea un singur corn în 
frunte. Prezid.torul Lampon, văzînd cornul tare şi bine 
înfipt in osul frunţii berbecului, a spus că cele două forţe 
<politice) care erau atunci în cetate, una a lui Pericle şi 
alta a lui Tucidide18, vor trece în mîna unuia singur şi 
anume în mîna aceluia pentru care a fost sortit semnul. 
Anaxagoras a dispus să se taie în două capul berbecului 
şi le-a arătat cum creierul nu umplea tot spaţiul cranian, 
ci ascuţindu-se la fel ca un ou, se strinsese şi se închircise 
din tot spaţiul în locul acela unde începea rădăcina cornu
lui .  Atunci, cei de faţă s-au minunat mult de înţelepciunea 
lui Anaxagoras, dar nu după mult timp s-au minunat şi 
de [prezicerea lui]  Lampon, atunci cînd Tucidide a fost 
doborit18 şi cînd cîrmuirea tuturor treburilor poporului a 
trecut in mîna lui Pericle. 

17. PLUTARH, Pericle 32. În aceeaşi vreme [la începu
tul războiului peloponesiac ] . . .  a fost publicat un decret 
de către Diopeithes, ca să fie denunţaţi cei care nu respectă 
cele sacre sau care răspîndesc teorii despre corpurile şi feno
menele cereşti, formulă îndreptată contra lui Pericle, 
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din pricina lui Anaxagoras. Dar, temîndu-se de Anaxagoras, 
acesta a fost exilat din oraş. DIO DOR XII, 39 [Arhonte : 
Euthydemos 431 ; după procesul lui Fidias, pe care el îl 
relatează după Ephoros XII, 41 ,  1 ] .  Faţă de aceştia 1-au 
acuzat pe sofistul Anaxagoras, care era dascălul lui Pericle, 
de impietate faţă de zei. 

18. PLUTARH, Nic. 23. Cel dintîi, cel mai explicit şi cel 
mai curajos dintre toţi cei care au aşternut pe hîrtie [pă
reri] despre fazele luminoase şi cele întunecate ale lunii 
a fost Anaxagoras, care nu făcea parte din pleiada vechilor 
filosofi şi a cărui teorie nici ea nu era cunoscută, ci încă 
tainică şi răspîndită printre puţini, mai degrabă cu timidi
tate, decît cu încredere. Căci [atenienii] nu-i sufereau pe 
filosofii naturii şi pe aşa-numiţii "vorbitori în nori"20, 
deoarece micşorau prestigiul divinităţii, vorbind de cauze 
iraţionale, neprevăzute şi de suferinţe impuse. Din pricina 
aceasta a fost exilat şi Protagoras, iar Anaxagoras a scăpat 
cu greutate, ajutat de Pericle. EUSEB.,  Chron. arm. ab 
Abrahamo 1554 [0 1 .  79, 3 = 462/461 ] :  Soarele în eclipsă. 
Anaxagoras moare [la Hieronymos, ab Abraharno 1557 = 
01 . ,  80, 1 = 460/459]21• 

19. IOSEPH.,  c. Ap. II, 265. Anaxagoras era din Klazo
mene, iar atenienilor, care socoteau că soarele este un zeu, 
le-a spus că e o piatră de moară înroşită în foc ; de aceea 
ei 1-au condamnat la moarte cu o majoritate de puţine 
voturi. OLYMPIOD.,  in Meteor. p. 17, 19 Stiive. Numai 
stelele sint arzătoare, aşa cum şi Anaxagoras a numit 
soarele o m a s s ă i n c a n d e s c e n t ă, din pricina 
arderii nemăsurate ; căci m a s s  a i n c a  n d e s  c e n t  ă 
este fier înroşit în foc. Pentru aceasta Anaxagoras a fost 
ostracizat din Atena, ca unnl care a îndrăznit să afirme 
aşa ceva. Mai tîrzitt a fost rechemat datorită pledoariei 
lui Pericle, căci Pericle s-a întîmplat să fi fost elevul lui 
Anaxagoras. 

20. l'HILODEM., Rhet. Il, 180 Sudh., fr. 7. Un oarecare 
sclav biciuit al lui Cleon ( ?) 1-a denunţat pe Anaxagoras 
j udecătorilor, iar Kylon din Crotona, aducîndu-i acuzaţii 
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lui Pythagoras 1-a izgonit din cetate22 şi a dat foc la nu
meroşi discipoli de ai săi. Cf. II, 6, 28. 

20 a. Scholiile la PINDAR. Olimpica I, 91, p. 38, 6 Dr. 
Tantalos�3, care era filosof al naturii (cp ucnoMyoc;) şi predica 
că soarele e o massă iucandescentă, a fost tras la răspundere 
şi pedepsit, aşa încît soarele, de care se temea şi avea groază, 
să-i stea ameninţător deasupra capului. În privinţa soare
lui, filosofii naturii susţin că o anumită piatră a căpătat 
denumirea de soare, iar Euripide, care a fost elevul lui 
Anaxagoras, a spus că soarele este o stîncă, din motivele 
arătate mai sus. "Preafericitul . . .  Tantalos, îngrozit de 
stînca ce se afla suspeudată in înaltul cerului deasupra 
creştetului său, strigă din răsputeri şi îşi ispăşeşte această 
vină" [EURIPIDE, Orcste 4-7] .  Şi iarăşi, printre altele, 
numind soarele o massă incandescentă în felul următor : 
, .aş pleca cu maşini zburătoare spre acea stîncă aşezată 
cam spre mijlocul distanţei dintre cer şi pămînt, massă 
tîrîtă din Olymp, în vîrtejuri de vint, de odgoaue aurite, 
aş pleca să-mi strig durerea în cîntări de jale către bătrînul 
tată Tantalos" [Oreste 982 şi unu. Cf. scholiile : Euripide, 
devenit elev al lui Anaxagoras, spune că soarele e o massă 
(de fier) incandescentă ] .  

20 b. Theol. Arithm. p. 6, 18, de Falca. Iar Euripide, 
ca fost elev al lui Anaxagoras, menţionează astfel pămîntul : 
"cei înţelepţi te socotesc o vatră a muritorilor"( ! ) .  Cf. 
EURIPIDE, fr. 944 : "şi mama Gaia ; cei înţelepţi te numesc 
vatra muritorilor, aşezată în văzduh". 

2 1 .  AULUS GELLIUS, Nopţile attice XV, 20. Iar Alcxan
dros din Etolia a compus aceste versuri despre Euripide : 

"Discipol al vechiului Anaxagoras . . .  
Era, după părerea mea, un duşman al rîsului şi nici 

vinul nu-l învăţa să zîmbească ; 
Dar ceea ce a scris el e ca mierea şi ca vocea sirenelor" *. 

AEL., V.H. VIII, 19. Se afirmă că Anaxagoras din Klazo-

• Traduce�:e de David Popescu, Editura Academiei R.S. România, 
1965, p. 382. 
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mene nu a fost văzut niciodată nici rîzînd, nici surîzînd, cînd 
era vorba despre principiul primordial . 

22. ATHENAIOS, Ospăţul sojiştilor V, 220 B .  Scrierea 
acestuia Kallias24 se ocupă [AESCH. Socr. fr. 16 Krauss] 
de diferendul avut de Kallias cu tatăl său25 şi conţine o 
atitudine ironică faţă de sofiştii Prodicos şi Anaxagoras( ? ) .  
El spune că  Prodicos 1-a format la  şcoala sa  pe elevul 
Theramenes, iar celălalt [scilicet : Anaxagoras] pe Philo
xenos, fiul lui Eryxides şi pe Ariphrades, fratele lui Arigno
tos, citharistul28, dornic să denunţe învăţătura celor ce 
predau ( = a sofiştilor), plecînd de la proasta calitate a 
celor explicate şi de la subtilitatea exagerată a discuţiilor 
purtate asupra unor banalităţi. 

23. ALCIDAMAS, Retorica lui ARISTOTEL II, 23, 1398 b 
1 5 .  Şi cei din Lampsakos 1-au înmormîntat pe Anaxagoras, 
deşi era oaspete străin, şi îl cinstesc pînă şi astăzi. 

24. AEL., V.H. VIII, 19 [după epigrama citată în II, 
7, 24] .  I-au ridicat şi un monument şi au gravat pe el, 
unii că "aparţine lui Nous", alţii "Adevărului". 

26. DIOG.  LAERT. X, 12.  Dintre cei vechi, cel mai mult 
1-a acceptat [Epicur. Epicurea USENER p. 365, 16. Vezi 
indicele culegerii, p. 400] pe Anaxagoras, spune Diokles, 
deşi în unele păreri era în contrazicere cu el şi pe Archelaos. 
dascălul lui Socrate. 

27. Monede din Klazomene (transcriere :  KAAZOMENION) 
prezintă probabil reproduceri după statuile ridicate acolo. 
Primul tip (aproximativ anul 100 î.e.n.) îl arată pe Anaxa
goras stînd întors spre stînga, aşezat pe un trunchi de coloa
nă, cu mîna dreaptă ridicată spre a-şi expune învăţătura, 
iar cea stîngă, pe genunchi. Al doilea tip (epoca imperială) 
îl prezintă stînd întors spre dreapta, cu partea de sus a 
corpului descoperită, cu piciorul stîng aşezat pe o coloană 
(dppus) ;  în mîna dreaptă desfăcută ţine un glob, cea 
stingă se sprij ină lateral. V ezi POOI,E, C atalogue of greek 
coins of Ionia, nr. 10 1 ,  1 25, t. VII, 4, 9. 

564 



A) VIAŢA ŞI OPERA 

Maxime. Vezi A, 1, §§ 10- 13. 

28. ARIS'fOTEL," 1lfctaph. III, 5, 1009 b 25 [după PAR.M, 
B 16] . Cîţiva dintre discipoli amintesc maxima lui Anaxa
goras, că lucrurile care există vor fi pentru ei aşa cum le 
vor percepe. 

29. CLE.M.,  Stromat. II ,  130 [II, 184, 6 St. ] .  Se spune că 
Anaxagoras din Klazomene aiirmă că contemplarea este 
scopul vieţii, ca şi libertatea ce decurge din ea. 

30. ARISTOTEL, Etica Nicomahică VI , 7, 1 14 1  b 3. De 
aceea, despre Anaxagoras şi Thales şi despre asemenea 
filosofi nu se afirmă că sînt înţelepţi, cînd vădit e că ei 
ignoră propriile lor interese ; se mai pretinde că ei cunosc 
cele extraordinare, minunate, dificile şi de natură demonică 
pentru că cercetează cele fără de folos, iar nu bunurile ome
neşti. X, 9, 1 179 a 13 Se pare că Anaxagoras nu-l consideră 
fericit nici pe cel bogat, nici pe cel puternic, afirmînd că nu 
s-ar mira dacă vreunul [din aceştia ] ar apărea deplasat în 
ochii mulţimii. Cf. EUDEM., Etica I, 4, 1215 b 6. Ibidem I, 5, 
1216 a 1 1 .  Se spune că Anaxagoras a răspuns cuiva, care 
era nedumerit asupra tuturor acestor lucruri şi îl tot întreba 
ce ar alege el mai degrabă, să se fi născut sau să nu se fi 
născut : "să contemplu - a spus el - cerul şi rînduiala 
întregului Univers". Cf. II, 5, 15 urm. De aici EURIPIDE, 
fr. 910 : fericit cel ce a căpătat învăţătura cercetării şi nu 
e îmboldit nici să-şi vateme concetăţenii, nici să săvîrşească 
fapte nedrepte, ci, mereu tînăr, contemplă ordinea naturii 
celei fără de moarte, din ce e alcătuită, în ce fel şi în ce 
măsură. Lîngă aceştia nu-şi găseşte loc niciodată preocu
parea cu fapte urîte. 

31 .  VALERIUS MAXIMUS VIII, 7 ext. 6. De ce fel de zel, 
credem noi, că mai era însufleţit Anaxagoras ? Cînd s-a 
întors după o lungă pribegie în patrie, văzîndu-şi averea 
pustiită, a spus : "nu aş fi scăpat cu viaţă fără preţul 
pieirii acestora". Ce exprimare bogată în înţelepciunea 
mult rîvnită ! Căci dacă el şi-ar fi consacrat mai mult timp 
proprietăţilor sale materiale, ar fi rămas poate lîngă penaţii 
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sat, �a stărîn al bunurilor casei, dar nu s-ar fi întors la ei 
[la penaţi] atît de cîştigat. 

32. PLUTARH, Pericle 16. Într-adevăr, se spune că 
Anaxagoras, în vreme ce Pericle era prins de treburi, zăcea 
uitat de lume, acoperit cu pături şi îndurind cu tărie 
[răul ] deşi era în vîrstă. De cum a fost înştiinţat, Pericle, 
emoţionat, a dat fuga la Anaxagoras şi 1-a înduplecat 
prin tot felul de rugăminţi, [să se îngrijească ], plîngîndu-1 
nu pe el, ci pe sine, dacă va pierde un asemenea sfetnic al 
cetăţii. Dezvelindu-se, Anaxagoras a spus lui Pericle : 

"cei care au nevoie de lumina lămpii mai toarnă ulei" . 

33. GAI,EN. ,  De plac. Hipp. et Plat. IV, 7, p. 392 urm. 
Mtiller [din Poseidonios ; cf. 21 ,  A, 1 (I, 1 14, 10) ] .  De aceea 
el spune "a te familiariza" cu lucrurile, şi nu mai puţin 
cu cele ce nu sînt prezente, ca şi cum ar fi prezente. Pentru 
Poseidonios însă verbul "a te familiariza" vrea să însemne 
ca şi cum ai născoci şi plăsmui pentru tine lucrul ce urmează 
să fie produs şi ca şi cum ai realiza în scurt timp un anume 
lucru obişnuit, pe care l-ai mai făcut. De aceea şi lui 
Anaxagoras i se atribuie un cuvînt [ceva] în acest gen, 
şi anume, cînd cineva 1-a anunţat că i-a murit fiul, el a 
spus cu toată fermitatea : "ştiam că l-am născut muritor". 

34. STOB . ,  Flor. IV, 52 B, 39 H. Anaxagoras a spus că 
sînt două căi pentru a învăţa ce este moartea, timpul 
dinainte de naştere şi somnul. 

34 a. CICERO, Tuse. 43, 104. Minunat le-a răspuns 
Anaxagoras prietenilor, pe cînd zăbovea în Lampsakos, 
care îl tot întrebau dacă ar vrea să fie transportat [după 
moartea sa] în patrie, Ia Klazomene în caz că s-ar întîmpla 
ceYa : "nu este necesar, căci există destul de multe căi 
de orişiunde spre lumea cealaltă". 

Scrierile Cf. A, 1 ,  § 6. 

35. PLATON, Apologia 26 D : . . . Scrierile lui Anaxa
goras sînt pline de asemenea învăţături [că soarele este 
o piatră, iar luna, pămînt . . .  ]27. 
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36. CLEMENS, Stromat. I, 78 [II, 50, 26 St. ] .  Desigur, 
cîndva, mai tîrziu în timp, s-a introdus la greci învăţarea 
literaturii şi scrierea. Alkmaion, într-adevăr etc. [ ALK
MAION, 1 ]  ; unii relatează că Anaxagoras din Klazomene, 
fiul lui Hegesibulos, a publicat cel dintîi o carte scrisă 
[vezi 1 ,  1 1 ,  2] .  

37. Dro G .  LAERT. I, 16. Unii, cum ar  fi ::Melissos, Par
menides, Anaxagoras au lăsat o unică scriere. 

38. PLUTARH, De exil. 17, 607 F . .Anaxagoras a desenat 
în inchisoare c v a d r a t n r a c c r c u 1 n i. Cf. c. 42, 
2, 3, I, 395, 25 unu. 

39. VITRUVIUS VII, pr. 1 1 .  Pentru prima oară la Atena, 
pe cînd Eschil monta o tragedie, Agatharchos zugră.vi 
decorul aceste-i piese şi lăsă despre această lucrare o scriere 
anume. Îndemnaţi de aceeaşi idee, Democrit şi Anaxa
goras au scris şi ei asupra aceluiaşi subiect : cum, fixîudu-se 
centrul într-un anume loc, liniile trebuie să răspundă 
după o lege naturalrt la direcţia privirii şi la împrăştierea 
razelor, pentru ca anmne imagini determinate ale unui 
lucru determinat să redea în picturile scenelor înfăţişarea 
exactă a clădirilor şi pentru ca elementele acestora, figurate 
pe faţade drepte şi plane, unele să pară că merg către 
anume puncte de fugă, altele că vin în faţa ochilor noştri* .  

40. Codcx Monacensis 490, p .  XV şi  urm. 483, V [Mis
cellanea, cf. Hardt V, 141 ] .  Despre Anaxagoras. Se spune 
că Auaxagoras, după ce a scfis un tratat Despre aporii, 
oamenii l-an poreclit "Cureaua", pentru că îi "lega" pe 
cititori prin dificultăţile de interpretare. [Pentru titlu 
vezi HOMER XIV, 214, pentru autor, p. 556 jos ] .  

Doctrina. Cf. A ,  1 ,  § 8 unu. ,  nr. 10- 12. 

TEOFRAST. [Indicele scrierilor la DJOG. LAERT. V, 42 ] .  
Împotriva lui Anaxagoras. 1 .  Despre doctrina lui .Anaxa
goras. 1 .  Cf. mai jos p. 568 : nu există foarte mic etc. 

• Traducere de G. M. C a n  t a c  11 z i  n o. T r a i  a n  C o s  t a şi G r i
g o r e  I o 11 e s c u. Editura Acacle111iei. 1964, p. 305. 
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4 1 . SIMPLICIUS, Phys. 27 , 2 [din Teofrast, Phys. Opin, 
fr. 4 ;  p. 478 ] .  Anaxagoras din Klazomene, fiul lui Hegesi
bulos, însuşindu-şi filosofia lui Anaximenes28, a modificat 
cel dintîi părerile despre principiile [lucrurilor ] şi a comple
tat cauza care lipsea29, stabilind că (principiile) corporale 
sînt infinite, căci toate homoiomeriile, precum apa, focul 
sau aerul sînt nenăscute şi nepieritoare ; numai ava.rent 
ele se alcătuiesc şi pier prin compunere şi descompunerea0, 
din toate existînd în toate si fiecare fiind determinat de 
ceea ce predomină în el. Aur

'
ul ni se înfăţişează drept acel 

[corp] în care se găseşte mai mult conţinut de aur, deşi 
cuprinde [particule] din toate celelalte elemente. Anaxa
goras spune, într-adevăr, că in orice există o parte din tot 
şi că din cele ce există în măsură preponderentă în ceva 
anumit, acelea sînt şi au fost în chipul cel mai manifest 
fiecare lucru luat aparte. [B 12] .  Acelaşi fapt, zice Teofrast 
că 1-a spus Anaxagoras, aproape în acelaşi fel ca Anaximan
dros31, căci [Anaxagoras ] afirmă că prin descompunerea 
apeiron-ului cele înrudite se asociază unele cu altele, [de 
pildă], din tot ce era aur în unitatea universală se naşte aur, 
din ce era pămînt, pămînt {etc . ) .  La fel şi cu fiecare din 
celelalte, întrucît ele nu se nasc propriu-zis, ci erau mai 
înainte existente în [ceva ] .  Iar drept cauză a mişcării şi a 
genezei, Anaxagoras a stabilit N ous, prin care cele separate 
au dat naştere Universului şi naturii. "Considerînd astfel 
lucrurile, spune [Teofrast ] ,  Anaxagoras ar fi de părere 
că principiile materiale sînt nesfîrşite ( apeiroi) , dar că 
pricina mişcării şi a genezei este una singură : N ous . Iar 
dacă cineva ar presupune că amestecul tuturor e de natură 
unică, nelimitată ca formă şi mărime, înseamnă că se referă 
la două principii : la natura apeiron-ului şi la Nous ; la 
fel se pare că prezintă V, şi Anaxagoras elementele corporale" . 
Cf. 166, 15. S-a spus de către Anaxagoras că nu există 
foarte mic faţă de mic, ci totdeauna mai mic [B 3] şi nici 
foarte mare {aşa cum ne explică textul însuşi al lui Anaxa
goras şi, desigur şi Teofrast, care în cartea a doua a lucrării 
Despre A naxagoras scrie acestea : "Prin urmare, de aceea 
spune că toate sînt în tot, pentru că sînt nesfîrşite ca mări-
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me şi micime şi că nu se poate sesiza nici [lucrul ] cel mai 
mic, nici cel mai mare" . . . ) 

42. HIPPOL. , Ref. 1, 8, 1 unn. [D. 561 , W. 13 ; din 
Teofrast, cu excepţia § 13] .  ( 1 )  După acesta [Anaximenes ] 
s-a născut Anaxagoras din Klazomene, fiul lui Hegesibu
los. El spune că principiul universal este Nous şi materia, 
Nous ca factor eficient, materia ca factor potenţial. La 
apariţia sa, Nous a stabilit ordinea deopotrivă pentru 
toate cele existente. Mai afirmă că principiile materiale 
există la nesfîrşit şi că cele [elementele] ce sînt din ce în 
ce mai mici sînt de asemenea nesfîrşite [ ?  compară B 1 ] .  
(2) Toate participă datorită lui Nous la mişcare şi  odată puse 
în mişcare cele asemănătoare se adună laolaltă. Prin mişcare 
circulară sînt puse în ordine şi cele cereşti. [Elementul ] dens 
şi umed şi cel întunecat şi rece şi toate cîte sînt grele se adună 
la mijloc ; din fuziunea lor se formează pămîntul. Elemeutc:le 
contrarii acestora şi anume caldul şi strălucitorul, ca şi 
uscatul şi uşorul sînt împinse mereu înainte spre regiunile 
superioare ale văzduhului. (3) Pămîntul are formă plană 
şi rămîne suspendat din cauza mărimii sale, deoarece nu e 
gol şi pentru că, fiind deosebit de. puternic, aerul care în
conjură pămîntul îl menţine în plutire. (4) Din [părţile] 
umede ale pămîntului îşi are originea marea, iar din apele 
acesteia, care se evaporă, s-au născut apele stătătoare, 
precum şi din rîurile care curg. (5) Rîurile îşi au sursa în 
ploi şi in apele care se află în pămînt, deoarece acesta are 
goluri, iar în cavităţile sale se găseşte apă. Nilul se măreşte 
în anotimpul de vară prin apele aduse de topirea zăpezilor 
antarctice32• (6) Soarele, luna şi toate stelele sînt pietre 
care ard, antrenate laolaltă de misdlrile circulare ale văzdu
hului (oct&�p) . Dedesubtul stelel�r, soarelui şi lunii există 
anumite corpuri invizibile, care se mişcă în jurul lor circular. 
(7) Căldura stelelor nu e percepută, din pricină că depăr
tarea de pămînt este mare. Căldura soarelui nu e nici ea 
egală elin pricina spaţiului mai rl:ce pe care îl străbate .  
Luna se află mai jos faţă de soare şi  mai apropiată de noi . 
(8) Soarele e de mărimea Peloponesnlui. Lumina lunii 
nu îi este proprie, ci luna este luminată de soare. Mişcarea 
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de rotaţie a stelelor trece pe sub pămînt. (9) Cînd pămîntul 
se interpune, luna sufere o eclipsă, uneori însă şi din pri
cina corpurilor cereşti sublunare ; alteori, soarele [este 
eclipsat ] cînd se interpune luna între el şi pămînt, atunci 
cînd e lună nouă. Soarele, ca şi luna, execută mişdl.ri de 
rotaţie, care întîmpină rezistenţa aerului. Luna se rot<='şte 
de mai multe ori, deoarece nu poate să fie oprită de frig. 
( 10) Anaxagoras a determinat pentru prima oară cauld. 
eclipselor şi a revenirii la lumină. El a spus că luna este 
de n atură terestră şi că pe ea sînt cîmpii şi prăpăstii. Calea 
Lactee provine din refracţia luminii stelelor, care nu sînt 
luminate de către soare. Stelele, care îşi schimbă locul 
şi sar ca nişte scîntei, iau naştere prin mişcarea polului. 
( 1 1 ) Vînturile se ivesc în urma rarefierii aerului, din cauza 
soarelui şi a particulelor ce se supraîncălzesc şi sînt tîrîte 
spre pol, ca să fie apoi din nou împinse înapoi. Trăsnetul 
şi fulgerul iau naştere din pricina căldurii , care se abate 
asupra norilor. ( 12) Cutremurele se produc datorită aerului, 
care se ciocneşte năprasnic venind de sus, cu aerul aflat 
sub pămînt ; prin mişcarea produsă, se zguduie şi pămîntul 
de deasupra. Animalele îşi an originea în elementul umed ; 
ulterior, prin unire sexuală ; partea bărbătească se naşte 
atunci cînd sperma secretată din părţile drepte aderă 
la părţile drepte ale uterului, iar cea feminină din cauze 
contrarii. ( 13) Acesta [ Anaxagoras] a fost în floare*** 
(şi s-a sfîrşît din viaţă) in primul an al  olimpiadei a 88-a 
[428], an în care se zice că s-a născut şi Platon. Unii spun 
că aceasta a devenit un semn prevestitor. 

43. ARISTOTEL, JV! etaph. I, 3, 984 a 1 1 . Anaxagoras din 
Klazomene, care ca vîrstă a trăit înaîntea acestuia [a lui 
Empedocles, cf. A, 6], dar prin operele sale [contează] 
după el, afirmă că principiile sînt nesfîrşite. Aproape toate 
honwiomeriile (precum apa şi focul) pretinde că se nasc 
astfel şi pier numai întrucît se rennesc şi se desfac ; în alt 
chip nu se pot naşte şi dispărea, ci rămîn veşnice. De caelo 
III, 3, 302 a 28. Despre elemente, Anaxagoras susţine o 
teză contrarie celei a lui Empedocles, deoarece acesta spune 
că focul şi celelalte elemente care corespund. asemenea 
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lui, amestecului primar, sînt elemente ale corpurilor şi 
toate sînt compuse din acestea ; dar Anaxagoras afirmă 
contrariul. Elementele sînt homoiomere, vreau să spun 
că sînt întocmai cum ar fi muşchiul, osul şi altele de acest 
fel. Iar aerul şi focul sînt amestecuri din acestea, 
precum şi din toţi ceilalţi germeni [ 0"7tep[L1X't'1X] ; căci fie
care din ele este un conglomerat din toate homoiomeriile 
invizibile. De aceea se nasc toate din ele (din homoiomerii) . 

44. LUCRETIUS, De rerum natura I, 830 -844. 
' 

Să cercetăm acum homoiomeria lui Anaxagoras despre 
care amintesc grecii, cuvînt pe care sărăcia limbajului 
matern nu permite să-1 exprimăm în limba noastră. Totuşi, 
este lesne să exprimăm lucrul însuşi în cuvinte. În princi
piu ,  ceea ce se înţelege prin homoiomeria lucrurilor este 
că oasele se nasc din particule osoase minuscule, visce
rt>le din particule de viscere minuscule, sîngele se formează 
d tn picături multe de sînge, care se reunesc ; el crede că 
anrul se poate forma din particule de aur, pămîntul diu 
[particule mici de] pămînt, lichidul din lichide şi [la fel ] 
celelalte despre care el îşi închipuie şi crede în baza aceluiaşi 
raţionament. Totuşi ,  nu admite cf1 în vreo parte a lucru
rilor există vid şi nici limită în secţionarea corpurilor. 
-- 876 -879. Ceea ce presupune Anaxagoras este că în 
toate lucrurile se ascund toate lucrurile amestecate, dar 
numai acel [lucru ] apare, ale cărni [elemente ] sînt ameste
cate în majoritate, care sînt puse mai în evidenţă şi aflate 
pe primul plan. 

45. ARISTOTEL, Phys. III, 4, 203 a 19. Acei filosofi ai 
naturii care întocmai ca Anaxagoras şi Democrit consideră 
dementele drept infinite, unul susţinînd că există homoio
merii, iar celălalt, o panspermie* universală a figurilor**, 
aJirmă că există un infinit continuu prin contact. Unul 
susţine că orice parte este un amestec la fel cu întreguP3, 
îutemeinclu-se pe observaţia că orice este generat din 

_ � ���men co1npus din adj. -rri:; , .tot" şi subst. ad?fL�. , .germene", 
.,S:IlD.Inţa . 

• • De completat : a figurilor care deosebesc atomii. 
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orice* SIMPLICIUS, la acest loc, 460, 4. Deoarece atît Ana
xagoras cît şi Democrit, ţinînd seama, fiecare în parte, că 
prin mulţimea lor homoiomeriile sînt infinite (Anaxagoras ) , 
la fel şi atomii (Democrit) , le consideră drept principiile 
lucrurilor ; (Aristotel) cercetînd mai întîi părerea lui 
Anaxagoras ne arată cauza datorită căreia Ana xagoras 
a ajuns la o asemenea supoziţie. EI dovedeşte că Anaxa
goras e nevoit să recunoască nu numai întregul amestec 
(al elementelor) drept infinit, în conformitate cu mărimeJ., 
ci şi că fiecare homoiomerie în parte, asemenea întreg u
lui, conţine toate componentele - şi nu numai nesfîrşit de 
multe, ci şi la infinit nesfîrşit de multe. La concepţia aceasta 
a ajuns Anaxagoras din convingerea că nimic nu se na:7tc 
din nefiinţă şi d toate se nutresc din ceea ce este similar ; 
observînd, aşadar, că orice se naşte din orice, chiar dacă nu 
llemijlocit, ci după o anumită rînduială (din foc aer, din a(cr 
apă. din apă pămînt, din pămînt piatră şi din piatră iarăşi 
foc şi că din una şi aceeaşi hrană pe care o consumăm, 
de pildă din pîine, iau naştere multe lucruri neasemănătoare, 
cum ar fi muşchii, oasele, venele, tendoanele, păru l , unghiile, 
aripile, cînd e cazul şi coarnele, iar tot ce este asemenea 
creşte prin ce este asemenea) , a presupus că în hrană şi 
în apă , dacă, cu acestea se hrănesc copacii, există lemnul, 
scoarţa şi fructul .  De aceea el a spus că toate sînt ameste
cate În toate şi că devenirea arc loc prin [separare. La 
aceasta a mai adus ca argument in plus şi naşterea unor 
cn totul alte lucruri din lucrurile rămase aceleasi, cum ar 
fi focul din piatră sau aerul [vaporii ] din apa �arc fierbe 
în clocote. Observînd aşadar că din fiecare (lucru) ce toc
mai se dezagregă provin toate cele cîte se separă, de pildă 
din (consumul) de pîine muşchii, oasele şi celelalte. întru
cît toate coexistă în acel [lucru ] şi se află egal amestecate, 
de aici a tras concluzia că toate se aflau deja într-un 
amestec înainte de a se fi separat . De aici şi [cuvintele de j 
început ale operei sale : "t o a t e  l u c r u r i l e  e r a u 
1 a o 1 a 1 t ă" [B 1 ], aşa că termenul "orice", �aplicat ] . 

• Text preluat din ARISTOTEL, Fizica, trad. de N.I. Barbu, Bucu
reşti, Editura ştiinţifică, 1966. 
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de pildă, la pîine, care conţine şi carne şi oase înseamnă 

"
un amestec asemănător cu întregul" [de aici fr. 16  Schau

bing ! ]. 1 123, 2 1 .  Pe cît se pare, Anaxagoras spunea că 
înainte vreme toate lucrurile existînd laolaltă, nemişcate 
la infinit, Nous creatorul lumii, dorind să despartă formele, 
pe care le numeşte !tomoiomerii34, le-a imprimat mişcarea . 

46. ARISTOT., De gm. el corr. I, 1 ,  3 14 a 18. Acesta [Anaxa
goras] a postulat elementele homoiomere, bunăoară osul, 
muşchiul, măduva şi celelalte ale căror părţi au fiecare 
acelaşi nume. ABT. I, 3, 5 (D. 279) Anaxagoras din Klazo
mene, fiul lui Hegesibulos a arătat că homoiomeriile sînt 
principiile celor ce există. După părerea lui, e cu totul 
imposibil ca din nonexistent [•o fL� llv] să se poată naşte sau 
să piară ceva în nonexistent. Desigur, noi adăugăm hrană 
simplă şi uniformă, cum sînt pîinea şi apa, iar din ele se 
hrănesc părul, vena, artera, muşchiul, tendoanele, oasele 
şi celelalte părţi. Astfel petrecîndu-se lucrurile. trebuie 
admis că în hrana administrată se află toate cele ce există 
şi că din cele ce există se dezvoltă toate ; că există deci 
in acea hrană părţi care creează sînge, tendoane, oase şi 
celelalte. Acestea sînt părţi cognoscibile pe cale raţională ;  
căci nu toate pot fi sesizate prin mijlocirea senzaţiei , aşa 
cum pot fi percepute pîinea şi apa, ci în acestea [în pîine 
şi apă ] există acele părţi sesizabile [doar] prin raţiune:35• 
Dt."'arece părţile din hrana celor care se dezYoltă sint ase
mănătoare (cu acestea), el le-a numit ltomoiomerii şi le-a 
declarat drept principii ale celor existente, homoiomeriilc 
fiind materia, iar Nous cauza eficientă. El începe astfel : 
"t o a t e  l u c r u r i l e  e r a u  l a o l a l t ă, dar Nous 
le-a separat şi le-a rînduit", numind lucruri, obiectele 
pr�ctice. 

47. PLATON, Pltaedon 97 B. (Socrate vorbeşte) : Am ascul
hl t odată pe cineva citind dintr-o anume carte, care, dup[t 
cum spunea, este a lni A n a x  a g o r a s. Acolo se afirm[t 
că Nous este cel care a rînduit totul şi cauza tuturor. Exis
tenţa unei asemenea cauze m-a bucurat şi am crezut că 
într-un fel e bine ca .Vous să fie pricina tuturor, socotind 
că dacă lucrurile stau a�a, Nous, cînd le rînduieşte pe toate, 
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aşază fiecare lucru în aşa chip incit să fie cît mai bine. Eu 
gîndeam, bucuros, că mi-am descoperit dascălul în st<d·e 
să explice, ca pentru posibilităţile mele de înţelegeH:, 
cauza celor existente36 şi că Anaxagoras îmi va spune, mai 
întîi, dacă pămîntul e plat sau rotund, iar după ce îl va 
fi descris, ziceam că îmi va arăta cum este bine şi pentru 
ce e mai bine să fie astfel, explicîndn-mi amănunţit cauza 
şi necesitatea. Dacă mi-ar fi dezvăluit acestea, m-aş li 
arătat gata să nu mai năzuiesc după un alt fel de cao:<i. 
Iar în privinţa soarelui mă pregătisem să mă informez in  
acelaşi fel, precum şi despre lună şi  celelalte astre, atît : n 
ce priveşte viteza relativă a fiecăruia, cît şi despre rota1 : i le 
lor şi alte influenţe ce le suferă, [curios să aflu] în ce c l . i p  
este bine ca  fiecare să  realizeze toate acestea şi să sufere 
cele ce suferă. Si n-as fi crezut - după ce a afirmat d 
acestea au fost r'înduite de către N ous - că va mai adăuga 
şi o altă cauză decît [cea pe care o postulează ], anume că 
este cel mai bine pentru ele să fie aşa cum sînt. Acordîndu-i 
deci fiecărui lucru cît şi tuturor în comun o cauză, eu gin
deam că s-a lămurit amănunţit ce este cel mai bine pentru 
fiecare şi ce îns(·amnă binele comun tuturor. Pentru ni;nic 
uu-mi părăseam speranţele, ci, luînd cu multă sîrguin ţrt 
cartea, am citit-o în cea mai mare grabă spre a afla cit 
mai repede ce este "cel mai bun" si ce este "mai puti u 
bun" . Însă, prietene, m-am despărţit repede de minun�ta 
mea speranţă, pentru că, pe măsttri"i ce înaintam cn cititul, 
am văzut că el fAnaxagorasJ nu se folose:şte cîtuşi de pu
ţin de Nous, <ca de un principiu) pe care nici măcar nu- l  
face părtaş la anume pricini ale orînduirii primare a lucru
rilor, ci rît înlocuieşte cu l aerul, eteml, apa şi multe alt(· 
ciudăţenii. Cf. ARISTOTEJ-, M ctaph. I, 4, 985 a 18. Cki 
Anaxagoras se foloseşte de Nous ca de un deus cx maclzirra 
in ce priveşte geneza Universului, iar cînd e nedumerit 
cum de se face că ceva este în mod necesar [aşa cum este ! , 
atunci îl înlătură ; iar în rest, găseşte orice altă cauză pri
mordială mai degrabă decît spiritul. SIMPLICIUS, Pli_;'S. 
327, 26. Iar Auaxagoras, precum spune Eudemos, remm
ţînd la A-ous [fr. 21] face ca cele mai multe [lucruri] să 
se alcătuiască de la sine. 
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48. AET. I, 7, 5 (D. 299) Anaxagoras afirmă că atunci 
cind corpurile s-au alcătuit din principii, spiritul zeul ui 
le-a r î n d  u i t  şi a implinit crearea tuturor. 7, 14  (D. 302) . 
Ana:xagoras spune dt Nous este creatorul divin al Univvr
sului. Cf. EURIPIDE, fr. 1018, Nous (spiritul nostru) este 
in fiecare din noi un zetl . Troadele 884, [DIOG. c, 2] IAMBL., 
Protr. 8. PHILOD. ,  De pict. c. 4, a, p .  66, G. (D. 532) 
Zeul a fost, este şi va fi, guvernează t o a t c şi d o m i 11 ă. 
Iar Nous a orînduit toate cele nesfîrşite şi amestecate (d. 
B 12) . CICERO, De natura dconun l, XI (D. 532) Anaxago
ras, care a primit învăţătura de la Anaximenes, a socotit 
pentru întîia dată că ordinea şi dispoziţia tuturor lucruri
lor se datoresc puterii şi j udecăţii unei minţi (mcns} 
infinite. Aceasta înseamnă că n-a înţeles că infinitul n n  po:-tte 
poseda mişcare şi sensibilitate ; sau, dacă ar poseda sen-;i
bili t at<:>, atunci nu ar fi posibil ca aceasta să nu fie prol 'rie 
întregii naturi . Apoi, dacă această minte (mens - Nou,> _) 
a fost concepuU't ca un gen de vietate, ar fi trebuit sr1 exist '� 
ceva lăuntric care să ofere temei pentru denumirea de vi::
tate ; dar ce poate fi oare mai lăuntric decît însăşi minh:a � 
Ar mai fi trebuit ca acel "ceva" să fie cuprins într-un corp 
exterior, ceea ce [filosoful J ar fi refuzat să admită. Cred 
că este pentru inteligenţa noastră de neconceput o cugetare� 
simplă şi pură, neasociată cu ceva în stare să posc·de sensi
bilitate. 

49. CICERO, Academica pri01·a Il, 37, 1 18 {D. 1 19,1 . 
Anaxagoras (a postulat materia ca infinită, iar din aceasta 
particulele, reciproc asemenea şi minuscule ; acestea erau 
mai întîi neorînduite (amestecate laolaltă) , iar după ac' c'a 
puse în ordine de mintea divină ( m.ens) . 

50. ARISTOTEL, Phys. III, 5 205 b 1 Anaxagoras vorlx:�t L· 
în chip curios despre repaosul [starea de nemişcare i a 
apeiron-ului ; el afirmă că apeiron-u1 se susţine prin d 
însuşi, adică în sine însuşi, pentru că nu există altceva c,m: 
să-1 înconjure ,  ca şi cînd în acel loc în care se găseşte ce\·a ,  
acolo ar  f i  fost hărăzit . Cf. ARISTOTEL, De Xenoplta ll < ' ,  
M elisso, Gorgias31 2, 975 b 17 şi 976 a 14  [\'ezi p. 290 ! . 
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5 1 .  AfiT. I, 1 4, 4 (D. 312) Anaxagoras (afirmă) că hotno
iomeriile au multe aspecte. 

52. ARISTOTEL, Phys . l, 4, 187 a 26. Se pare că Anaxa
goras le socoteşte infinite [elementele primordiale ] ,  deoarece 
acceptă părerea comună a filosofilor naturii [ rp ucnxol) că 
în realitate nimic nu se naşte din ceea ce nu există [-ro (l.'ij 
ev:' . De aceea doar el spune aşa : "t o a t e  e r a u  1 a o-
1 a 1 t ă" [B 1 ], iar "a deveni în felul acesta" (înseamnă) 
" a  se transforma" [cf. B 17 ] .  De gen. et corr. I, 1 ,  314 a 1 1 .  
Cei care postulează că materia este o pluralitate faţă de 
Unu, cum ar fi Empedocles, Anaxagoras şi Leucippos, 
aceia trebuie să recunoască şi celălalt postulat [scilicet : 
devc:nirea şi transformarea ] .  Şi totuşi Anaxagoras a igno
ra� propria-i spusă : într-adevăr, el afirmă că a se naşte 
!JÎ a pieri e tot una cu a se transforma38• Cf. HIPP., de victu 
I, -! .  Căci nici un lucru nu piere şi nici nu se naşte din ceea 
ce· nu a fost mai înainte ; se transformă, amestecîndu-se 
bnialtrt şi separindu-se. Cf. A 12. 

S3. SDIPI, . ,  Phys. 461 ,  20 = [fr. 10 Schaubach] .  De 
act-c:a, zice Anaxagoras, nu este de admis ca toate să se 
St'! •are, căci n u  orice dispersiune este separare . 

54. A ET. I, 17, 2 (D. 315) Elevii lui Anaxagoras şi De
mocrit [spun că ] amestccurile se produc prin alăturarea 
vkmentelor. 

:15. PLATON, Cratylos 413  C. Drept e ceea ce spune Anaxa
goras cînd afirmă că lucrul acesta este Nous : fiind stăpîn 
ab,;.olnt şi neamestecat cu nimic, [el spune că ] Not�s rîndu� 
ie:;-te toate prin capacitatea sa de a le străbate. ARISTOTEL, 
de anima I, 2, 405 a 15.  Anaxagoras postulează cu precă
due Nous ca principiu al tuturor ; de bună seamă, spune 
l'l , dintre toate cîte există, numai Nous singur este simplu, 
mamestecat şi pur. Acestui principiu îi conferă două însu
şiri : cunoaştere şi mişcare, spunind că N ous mişcă totul . 

56. ARISTOTEL, Phys. VIII, 5, 256 b 24. De aceea şi 
�\naxagoras drept spune, cînd afirmă că Nous este netul
humt (lipsit elE' suferinţă) şi neamestecat, deoarece îl face 
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să fie principiul mişcării. Astfel, el singur imobil fiind :uC! 
putinţa de a provoca mişcarea şi neamestecat fiind, de a 
provoca amestecul . 

57. CLEM. ,  Stromal. Il,  14 [II, 120, 1 St.] Anaxagoras, cd 
dintîi a pus lucrurile sub conducerea lui Nous. Dar el m t  
1-a considerat drept cauză eficientă, zugrăvind ni�te virtt·
juri de neconceput, însoţite de inactivitatea şi obnubilan:a 
lui Nous. 

58. ARISTOTBL, Mctaph. l, 3, 984 b 15. Iar cînd cineva 
a afirmat că spiritul există deopotrivă şi în natură, ca şi 
în fiinţele animale, drept cauză a Universului şi a întregii 
orînduieli, acela a apărut ca un înţelept faţă de cei care 
se încumetaseră să spună vrute şi nevrute mai înainte. 
Ştim sigur că Anaxagoras e cel care a susţinut această 
teorie, care, se spune totuşi, că a fost enunţată mai întîi 
de către Hermotimos din Klazomene39 [vezi DIOG. LAtRT. 
VIII, 5, mai sus I, 100, 1 6 ] .  

59. SIMPL., Phys. 1 185, 9 .  Iar Eudemos [fr. 7 1  J îi n:
proşează lui Anaxagoras nu numai faptul că ll tt a spus că 
mişcarea, mai înainte existentă, înseamnă începutul, dar 
şi că a omis să vorbească despre stare sau încetare, ch;�u 
dacă nu este evidentă. "Căci ce împiedică, afirmă el. ,;ă 
credem că prin ]\' ous toate lucrurile stau pe loc, la fel cum 
acela afirma că ele se mişcă ?" Aceasta îi impută aşadar 
Eudemos lui Anaxagoras : "cum să admitem o lipsi1 iniţia
lă faţă de un impuls contrar ? Căci dacă repaosul este lipsa 
mişcării, nu înseamnă oare că el a existat înaintea mi:;;
cării ? "  

60. ARISTOTEL, Mctaph. I ,  6 ,  1056 b 26. De aceea .:\naxa
goras s-a îndepărtat nu pe buni"t dreptate [de alte păre-ri 1 
afirmînd că : "toate lucrurile erau laolaltă, nesfîrşite ca 
mulţime şi micime" [B 1 ]. Trebuia să spună în loc de 
"ca micime", "ca puţinătate", căci ele nu sînt nesfîrşite 
[ca număr], iar "puţinul" [-ro o/-(yov] nu este din pricina 
lui "unu", cum pretind anumiţi filosofi, ci din pricina l u i  
"doi". 
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6 1 .  ARISTOTEL, Metaph. XI, 2, 1069 b 19 Din ceea 
ce există se nasc toate, anume din existentul potenţial, 
dar care nu este actual. Iar acest [potenţial ] este "unul" 

lui Anaxagoras (mai bine decît : 1 a o 1 a 1 t ă t o a t e) 
şi amestecul lui Empedocles, şi apeiron-ul lui Anaximandros. 
I, 8, 989 a 30. Dacă cineva ar presupune că Anaxagoras 
a recunoscut două elemente primordiale, ar fi o presupunere 
cu totul raţională . . .  b 4. Totuşi, dacă cineva 1-ar urma, 
străduindu-se să înţeleagă cele ce vrea să spună, s-ar 
vărea, poate, că cele spuse de el sînt mai conforme cu 
teoriile recente . . .  b 16. Din acestea reiese că el recunoaşte 
ca principii, o dată "Unul" (căci acesta e simplu şi ne
amestecat) şi după-aceea "Altul", aşa cum şi noi postulăm 
nedefinitnl înainte de a fi definit şi părtaş la vreo formă. 

63. AUT. II, 1, 2 (D. 327) Thales, . . .  Anaxagoras, Platon, 
.Aristotel, Zenon [spun că ] Universul este unul. 

G4. StMPL. ,  Phys. 154, 29. Anaxagoras spune că Universul 
st:: naşte o singură dată, din amestec, şi dăinuie în timv 
după ce a fost lăsat de Nous în bună rînduială şi separare. 
1 12 1 ,  2 1 .  Anaxagoras, Archelaos�0  şi Metrodoros din Chios41 
spun că după părerea lor Universul s-a născut de la 
începutul timpului. Ei afirmă că şi mişcarea are un început. 
Clei lipsite fiind anterior cele existente de atributul timp, 
t:i susţin că mişcarea s-a ivit datorită lui Nous, iar din 
mi �care s-a născut Universul. Pe cît se parc şi aceştia, 
în numele ideii de ordine, presupun principiul primordial 
la baza teoriei despre făurirea lumii. 

65. AET. II, 4, 6 (D . 33 1)  Anaximandros, Anaximenes, 
Auaxagoras, Archelaos, Diogenes, Leucippos susţin că 
lumea este pieritoare. I, 24,2 (D. 320 ; EMPED., A 44) . 

66. - , I, 29, 7 (D. 326 b 7 n.) Anaxagoras, Democrit şi 
stoicii afirmă că e peste putinţă de lămurit cauza prin
tr-un raţionament omenesc; unele lucruri se petrec din nece
sitate (xoc·r ocvocyX't)V}, altele, datorită SOartei (xoc&' dfLIXp
fLe\i'Y)V), altele, prin alegere (xoc-roc 7tpooc[p ecnv} , altele, 
din întîmplare (xoc-roc -rux't)v) şi altele, în chip automat. 
ALEX. , de fato 2 [II, 165, 22 Bruns ] .  Căci el [Anaxagoras] 
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spune că nmuc din ccc:a ce se naşte uu se naşte datoriti't 
soartei, ci aceasta este un nume lipsit de sens. Schol. la 
ARISTID . •  Vatic. gr. 1298 (la ARISTOTEL II, 80, 15, Dindorf, 
ediţia B. Keil, "Hermes", 55, 1920, 651) . Iar Anaxagoras 
a spus că providenţa divină nu înseamnă nimic pentru 
oameni, ci toate cele omeneşti se fac potrivit întlmplării. 
Cf. DEM. A, 66. 

67. AET. II, 8, 1 (D. 337) Diogenes şi Anaxagoras au 
afirmat că după constituirea Universului şi după ce ani
malele au răsărit din pămînt, Universul s-a înclinat oare
cum de la sine însuşi spre partea lui de miazăzi (de ase
menea datorită providenţei, pentru ca să se nască atît 
părţile nelocuite ale Universului cît şi cele locuite, datorită 
comprimării prin răcire, arderii şi unui amestec fericit) . 

68. ARISTOTEL, De caelo IV, 2, 309 a 19. Desiguri 
unii, care tăgăduiesc că există vidul, nu deosebesc nic, 
uşorul şi greul, ca Anaxagoras şi Empedocles. Phys. IV, 
6, 213 a 22. Cei care încearcă să arate că nu există (scili
cet : vidul) nu resping ceea ce oamenii vor să înţeleagă 
prin vid, dar greşesc cînd ,·orbesc ca Anaxagoras şi alţii ,  
care neagă (ideea de vid) în acelaşi mod ; ei aratrt că 
aerul este "ceva", umflînd burdufuri şi cît e de puternic 
atunci cînd este captat în clepsidre. 

69. PSEUDO-ARISTOTEL, J>roblemata XVI, 8, 914 b 9 .  
Cele ce se întîmplă cn clepsidra par să reprezinte o cauză 
universală, cum spune Anaxagoras : căci aerul care e închis 
în [clepsidră] e pricina pentru care nici măcar apa nu 
poate intra după ce s-a astupat orificiul. Dar această 
pricină nu e simplă, căci daci:'t se pune [clepsidra J înclinată 
în apă, dupl1 ce s-a liberat orificiul , apa pi"ttrunde. De 
aceea nu reiese suficient din spusele lui în ce măsură 
[aerul ] este cauza. Cum s-a afirmat, aernl e totuşi cauza, 
deoarece acesta, atunci cînd năvăle�te şi se mişcă de la 
sine, fără a ii silit, se deplasează în linie dreaptă, aseme
nea altor elemente. Cînd însă se înclină clepsidra şi se 
scufundă în apă, aerul iese tot în linie dreaptă, deşi ră
mîne sub apă, prin orificiile opuse celor ce se află 
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în apr1 ; lăsînd astfel loc, apa pătrunde în clepsidră. Dacă 
<;.kpsidra ar fi cufundată perpendicular în apă, aerul, ne
putînd să se evacueze perpendicular, deoarece părţile 
superioare sînt astupate, rămîne în dreptul primelor ori
fidi, în imposibilitate de a ţîşni în chip natural . Acesta 
e nn indiciu că apa poate opri aerul, imobilizat prin însuşi 
fE; ; 't ul că se află în clepsidră . . .  

70. TEOFRAST, de sens.  59 (D. 516) Caldut este fără 
consistenţă {rarefiat) şi subţire, în vreme ce recele este 
consistent şi gros, după cum Anaxagoras deosebeşte aerul 
de eter. 

7 1 .  AET. II, 13, 3 (D. 341)  Anaxagoras pretinde că 
eterul care se află în j ur este foc prin esenţa sa, antrenînd 
Îll forţa circumvoluţici sale stînci de pe pămînt, pe care, 
aprinzîndu-le, le întăreşte . 

72. - ,  II,  20, 6 (D. 349) Anaxagoras [spune că] 
soarele e o massă de fier înroşit sau o piatră incandescentă 
(vezi A 19 urm. ] . 2 1  ,3 (D. 351)  Anaxagoras spune că 
este de cîteva ori mai mare decît Peloponesul (scilicet : 
soarele) . 23,2: (D. 352) După Anaxagoras, printr-o nouă 
acţiune de respingere a aerului în regiunile arctice, [aer ] 
pe care el îl întăreşte comprimîndu-1, datorită îngroşării 
[scilicet : se naşte rotaţia soarelui ] .  Cf. Scholiile la APOL
LONIOS DIN RHODOS l, 498. 

73. XENOFON, Memorab. IV, 7,6 şi unn . . . .  Anaxagoras 
a vorbit fără noimă, el care se fălea că explică maşinaţiile 
zeilor. (7) . Căci, spunînd că focul şi soarele sînt un nl şi 
acelaşi lucru, el ignora că oamenii pot uşor privi focul, 
dar nu pot privi soarele în faţă şi că din pricina soarelui, 
care îi iradiază, au pielea mai neagră, nu însă şi din pricina 
focului ; el ignora, de asemenea, faptul că nimic din cele 
care cresc din pămînt nu poate să crească bine fără lumina 
soarelui, dar că expuse la foc, pier toate ; afirmind că 
soarele este o piatră arzătoare ignora şi faptul că piatra 
nici nu străluceşte în foc, nici nu rezistă multă vreme, 
pe cînd soarele rămîne în toate timpurile cel mai străluci-
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tor din toate . ARI�Ton·:J. ,  De cae/o I, 3, 270 b 24. Anaxa
goras nu foloseşte corect sensul cuvîntului eter. 

74. PSEUDO-ARISTOTEL, Problemata XI, 33, 903 a 7 .  
Pentru ce noaptea e mai prielnică pentru auz decît ziua : 
Oare, cum afirmă Anaxagoras, pentru că aerul încălzit 
de soare şuieră şi face zgomot, pe cînd acela al nopţii 
menţine liniştea, pentru că a fost eliminată căldura ? 
PLUTARCH. , Quaest. conv. VIII, 3, 3,722 a. Anaxagoras a 
spus că aerul se mişcă din cauza soarelui, avînd o mişcar<:
tremurată, aşa cum devine evident datorită particulelor 
şi firimiturilor minuscule care se agită în lumină şi pe 
care unii le numesc , .firişoare" : acestea, desigur, afirmă 
acel bărbat, şuieră şi fac un anume zgomot în tot cursul 
zilei, din cauza încălzirii, producînd sunete incomode 
auzului prin zgomotul lor , noaptea însă* apare agitaţia 
şi ecoul lor. 

75. PROCL. ,  In Tim. III, 63, 26 D. Platon (p .  38 D) . . . 
a considerat că [soarele şi lunaj  înaintează în spaţit1l  
cosmic, aproape unul de cealaltă , dar nu el a făcut cd 
dintîi presupunerea, ci Anaxagoras a formulat-o pentrn 
prima oară, aşa Clllll lll'-a n:latat Endemos ! fr. mr:. 

76. PLATON, Cra!ylos p. 409 A. Nu de mult timp 
[Anaxagoras ] a spus că luna îşi are lumina de la soare . 
(409 B) Acea l umină din j urul lunii este într-un annme 
sens nouă şi <totodată) veche, dacă urmaşii lui Anaxagoras 
relatează adevărul ; dtci soarele învîrti ndu-se statornic 
în cerc în j urul ei, el aruncă permanent [o lumin ă ]  nouă 
asupra ei, cea veche fiind a Junii prc·cedente. PLUTARCH. . 
De fac.  in orbe luttae 16, 7, p. 929. 

77. Schol. la APOLL. I, 498. Anaxagoras însuşi afirmă 
că luna este un spaţiu plan , din care se zice că ar fi 
căzut leul din Nemeea42• AET. II, 25, 9 (D. 356) Anaxagoras 
şi Democrit spun că este un corp solid, cuprins de flăcări, 
care are intr-însa cîmpii şi munţi şi prăpăstii [scilicct : 
luna ] . ACHILL. ,  Isag. 2 1 ,  p. 49,4 ::\1. Alţii [spun că , '� 

• lacună în text. 

581 



!NŢELEPC!UNEA MA TER!El. ANAXAGORAS 

pămînt aprins, care posedă un foc puternic [scilicet : luna J ; 
că pe ea sînt locuinţe, rîuri şi toate cele de pe pămînt 
şi se povesteşte că de acolo a căzut leul din N emeea. 
!\ ET. 30,2 (D. 361 ) Anaxagoras [pretinde că ] este nereuşita 
unui amestec în care au intrat laolaltă corpuri îngheţate 
şi pămîut, avînd părţi ridicate, joase şi scobite ; întunecatul 
cti aprinsul, venind în contact nemij locit, din interdepen
dvnţa lor apare umbra. De aceea i se şi spune în mod 
greşit "astru" [scilicet : luna ; cf. PARM. B, 2 1 ] .  28, 5 (D. 
358) Tlnlcs a spus cel dintîi că este luminată de soare . . .  
Anaxagoras la fel . 29, 6.7 (D. 360, din Poseidonios) . Thales, 
Anaxagoras de acord cu învăţaţii [spun că ] dispariţiile 
lt: nare au loc cînd luna vine in conjuncţie cu soarele şi 
es:.e luminată de jur împrejur, iar eclipsele, prin umbra 
p�mîntului care cade asupra ei şi care se iveşte între ambele 
astre, îndeosebi cînd luna se află în opoziţie. Anaxagoras, 
precum afirmă Teofrast [Phys. opin. fr. 19l ,  a spus că 
şi corpurile aflate dedesubtul lunii intră în obscuritate. -� 

78. Mtl'. II, 16, 1 (D. 345) Anaxagoras, Democrit, Kleantes 
[spun că j toate astrele se mişcă de la răsărit la al) US.  

79. ACHILL, Isag. 1 ,  13, p .  40, 26 M. Nici Anaxagoras, 
nici Democrit în A1 arele Dia/ wsmos [LEUC. B, 1 ]  nu arată 
că astrele sînt fiinţe. 

80. ARISTOTUI,, Meteorul. l,  8, 345 a 25. După disci
polii lui Anaxagoras şi Democrit, Calea Lactee este lumina 
unor astre ; iar cînd soarele se mişcă pe sub pămînt, unde 
din astre nu se mai văd. La cele scăldate de soare lumina 
nu apare (căci e împiedicată de razele soarelui) ; cît despre 
cele în faţa cărora se interpune pămîntul, aşa încît pînă 
la ele nu poate ajunge lumina soarelui, afirmă că lumina 
proprie lor este Calea Lactee. AET. III, 1 ,5 (D. 365 ; despre 
ciclul galactic) . Anaxagoras [spune că] umbra pămîntu
l ui apare in acea parte a cerului in cazul cînd soarele, 
fiind sub pămînt, nu mai l mninează toate. 

8 1 .  ARISTOTEL, 11Ieteorol. I, 6, 342 b 25. Despre comete 
. . .  Anaxagoras şi Democrit [68, A, 92] spun de comun 
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acord că fac parte din astrele rătăcitoare ; cîteodată, din 
(cauza apropierii par srt se atingă reciproc. A:t.'T. III, 2,2 
D. 366) Anaxagoras, De:mocrit [spun că acest astru] 
�.::;te întîlnirea a două sau mai multe astre, dnp[t con
centrarea razelor . Cf . Scholiile la ARATOS p. 545, 20 l\1. 

82. Ai�T. ITT, 2,9 (D .  367) După Anaxagoras, aşa-numitele 
[cn:<H::tc ; izLindu-sc de der se prăvălcse în jos ca nişte 
scîntei ţ;i de aceea se şi sting pc dată. 

83. SENECA, N at. quaest. VII, 5, 3. Charmander43 spune 
de asemenea în cartea aceea pe care a întocmit-o despre 
cornete, că lui Anaxagoras i-a apărut o lumină mare şi 
neobişnuită pe cer, de mărimea unei grinzi, care a stră
fulgerat mai rnnlte zile. 

84 . ARTSTOTEL, M dcorologica II, 9 (Despre fulger şi 
tdsnct) 369 b 14 [după 31 a 63 ] .  Anaxagoras [spune 
că J partea superioară a eterul ni, pe care el o numeşte 
ioc, este purtată de sus în jos. Fulgerul, aşadar, este 
strălucirea acelv i foc, iar zgomotul şi şuierul care se dez
lrmţuie după stingerea fLtlgerului este trăsnetul. Acesta, 
de îndată ce se ,·ede, a şi avut loc ; dar fulgl'rul se petrece 
înaintea trăsnetulni4� . ATIT. III, 4 (D. 368) Cînd căldura 
se precipită asupra frigului (aceasta înseamnă o parte 
elin d<.:r care se precipită către o parte de aer) , atunci 
sunetul este insoţit de uu bubuit prelung ; străfulgc.-rarea 
apare prin culoarea ce contrastează cu negrul massei 
de nori ; fulgerul, prin cantitatea imensă în izbucnirea 
de bmină ; uraganul, prin încrucişarea de foc căzut din 
nori de consistenţă diferită, iar tornadele din amestecul 
norilor. S:GNECA, N at. quaest. II, 12, 3. Anaxagoras spune 
că acela [ sc-ilicet : focul ] se scurge pic urînd din C'ter şi, 
din cauza aprinderii atît de mare a cerului, multe cad 
din cele pc care norii le ţin timp îndelungat închise. II, 19 
[dnpă Anaximandros, v. DK r. 87, 28 ] .  Anaxagoras spune 
că toate acestea se petrec astfel : focul, izbind in norii 
cei reci, produce zgomot. Iar atunci cînd îi despică, fulgeră ; 
dacă forţa e mai mică, se produc doar străfulgerări, iar 
dacă e mai mare, fulgerele . 

583 



lNŢELEPCIUNEA MATERIEI. ANAXAGORAS 

85. AET. III, 4,2 (D. 37 1) Anaxagoras (explică) în mod 
similar [ scilicet : ca Anaximenes J norii şi zăpada, cît şi 
grindina, cînd parte din norii îngheţaţi se precipită asupra 
pămîntului ; unii, răcindu-se în căderea lor, se rotunjesc. 
ARISTOTEL, Meteorol. I, 12, 348 b 13 (Despre grindină) . 
Căci el [ Anaxagoras J spune că se întîmplă aceasta, cînd 
[scilicet : norul ] ridicîndu-se dă de aerul rece, iar după 
noi, cînd la coborîre dă de cel cald. ARISTOTEL, 11! eteorol. 
1, 12, 348 a 14. Unii [Anaxagoras] sînt de părere d pri
cina fenomenului şi a producerii lui este împingerea vio
lentă a norului spre regiunea superioară, mai rece, din 
cauza opririi în acel loc a reflectării razelor pe pămînt ; 
[norul ] ajungînd acolo, apa se solidifică. De aceea, cu 
precădere vara şi în regiunile mai expuse la căldură se 
produce grindina, pentru că (pe aici) căldura care se 
ridică de pe pămînt antrenează în mai mare măsură norii. 
(La acest loc, Alexandros citează numele lui Anaxagoras) . 

86. AET. III, 5, 1 1  (D. 373 : Despre curcubeu) . După 
Anaxagoras, reflectarea din norul dens a iradierii solare 
stă in întregime drept în faţa astrului care o oglindeşte 
[iradierea] .  El explică în chip asemănător cauza aşa
numi.telor reflectări (7tctp�ALOt) solare, care au loc în regiunile 
pontice. 

86 a. Schol. A la ESCHIL, Prometeu 88 [ediţia Dindorf 
(Oxoniensis, 1851) ,  III, 181 , 30]. După Anaxagoras, vînturile 
se produc din pămînt, iar după Homer "din norii lui 
Zeus tatăl" [lliada II, 146]. Dar Anaxagoras spune că 
pricina vînturilor este materială ; pentru Homer, era o 
natură poetică sau, mai degrabă, amîndouă, materială, 
dar şi poetică. 

87. Exc. A stronom. Codex Vaticanus 381 [Ediţia Maas, 
Aratea p. 143] Că pămîntul nu e nici concav, cum [spune ] 
Democrit [68, A, 94 ], nici plat, cum [spune ] Anaxagoras. 

88. ARISTOTEL, De caelo li, 13, 295 a 9. Dacă pămîntul 
este acum constrîns să stea în nemişcare, înseamnă că 
el s-a adunat odinioară la mijloc, datorită vîrtejului : acea
sta, spun toţi, este cauza, ţinînd seama de cele ce se 
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1ntîmplă în lichide, precum şi în aer, deoarece în aceste 
(medii) se transportă întotdeauna spre mijlocul vîrteju
lui ceea ce este mai voluminos şi mai greu. De aceea şi 
toţi cei care [presnpun] modul în care s-a născut Uni
versul, afirmă că pămîntul s-a adunat strîns la mijloc. 
SIMPLICIVS, asupra locului 5 1 1 ,  23. Cei mai mulţi spun 
d'l pămîntul e aşezat la mijloc, de pildă Empedocles . . . 
şi Anaxagoras, 520, 28 pretinzînd că el rămîne suspendat 
datorită aerului ce-l susţine, pe care îl acoperă ca un 
capac, pămîntul fiind ncted şi în formă de tobă, şi căruia 
nu-i îngăduie să se deplaseze în sus. Aceasta pare a fi 
părerea lni Anaximenes, Anaxagoras şi Democrit, Cf. 
ARTSTOTEJ,, De cada B 13, 13 a 20. 

89. ARISTOTEL, Meteorologica II, 7, 365 a 14 .  Despre 
cutremure şi mişcarea pămîntului . . .  a 19. Anaxagoras 
spune deci că eterul a fost creat ca să se ridice în sus, 
dar cînd se precipită în părţile inferioare şi scobite ale 
pămîntului, îl zgilduie ; părţile superioare sînt însă astupate 
din pricina ploilor, tot [pămîntul ] fiind prin natura sa la 
fel de spongios ; aşa este şi partea superioară şi cea infe
rioară a întregii sfere (terestre) ; partea ei superioară este 
acea porţiune pe care o locuim noi, cealaltă, se află de
desubt. a 3 1 .  Ar fi o naivitate să spui că [pămîntul]  
din cauza mărimii sale rămîne fixat deasupra aerului şi 
să afirmi că se cutremură, izbit fiind în totalitatea lui, 
de jos în sns. Afară de acestea, el [ Anaxagoras ] nu ia 
în considerare nimic din cele ce se întîmplă la cutremure. 
AET. III, 15,4 (D. 379 Despre cutremurele pămîntLtlui) : 
După Anaxagoras, aerul, precipitîndn-se spre suprafaţa 
compactă şi în neputinţa de a găsi o ieşire, zguduie printr-un 
cutremur tot ce se află în j ur. SENECA, Nat. quacs!. VI, 
9, 1 .  Cutare şi Cutare nu socotesc focnl drci:>t (cauza unică) 
a mişcării [sc1'licct : a l)ămîntulni ] .  Înaint�.:a tuturor, Anaxa
goras crede că şi aerul şi pămîutnl se zguduie aproape 
dintr-o cauză similară, atunci dnd în partea infcrioară 
(a pămîntului )  suflul sfî:;;ie aerul extrem de dens, adunat 
sub formă de nori, cu aceeaşi forţă cu care şi norii se 
rup de obicei pe la noi şi că, din această ciocnire a norilor 

585 



[NŢELEPC!UNEA MA TER!EI. ANAXAGORAS 

şi fugă a aerului scăpat, se produce fulgerul. Acesta [ aen1l 1 
se deplasează el însuşi mereu înainte, căutîndu-şi ie!jire 
şi înlătură cu forţa cele ce îi stau în cale, pînă ce, fie 
că îşi găseşte cu orice preţ drum spre cer printr-o strîm
toare, fie că generează violenţă şi vătămare. Cf. AMllfiAN TTS 
MARCELLINUS XVII, 7, 1 1 .  

90. Aih'. III, 16,2 (D. 381 ; Cum s-a format marL·a 
şi de ce e amară) . După Anaxagoras, lichidul primordial, 
care era noroios, s-a încălzit prin rotatia soarelui si a 
lăsat să se evaporeze din el ce era mai subţire ; re;tul, 
a rămas sub formă de sedimente sărate şi amare. ALEX. ,  
In meteor. 67, 17 (şi din TEOFRAST, fr. 23 ,  D.  495) . A 
treia părere despre mare este că, de îndată ce apa a fost 
filtrată prin pămînt şi purificată, marea devine sărată 
prin existenţa în pămînt a acestor umori ; o indicaţie în 
acest [sens] e că din pămînt se pot scoate [săpînd] şi 
săruri şi salpetru ; dar, în pămînt există pretutindeni şi 
umori acide. Opinia aceasta aparţine lui Anaxagoras şi 
lui :M:etrodoros 70, A, 19. Cf. HIPPOCRATES, De aere, aquis, 
locis 8, CMG, I, 1 ,  p. 62,9 - CMG,I V, 10, 1 (traducere 
arabă a Comentariului la Epidemii II, al lui Galenos) , 
p. 193,6 Pfaff : Luăm în considerare, de asemenea, şi apa.  
care înclină, ca să spunem aşa, către sărat, atunci cînd 
focul sau soarele o încălzesc peste măsură ; numai că 
felurile de apă sînt diferite după natura lor primă, dacă 
se ţine seama de gustul sărat ; şi anume, apa care capătă 
repede gust sărat cînd e încăziltă, şi în care predomină 
apoi acest [gust] ,  nu e bună de băut. Anaxagoras numeşte 
acest gust 

"
sodic", de la cuvîntul 

"
sodiu", deoarece sodiul 

este de asemenea o sare. Iar Hippocrates spune despre 
acest gust că se produce prin încălzire, dar încălzirea 
care îl produce nn ar fi peste măsură de intensă, ca încăl
zirea care produce amăreala. În aceasta stă însă dovada 
că denumind acest gust "sodic", nu s-a procedat j ust, 
deoarece amarui predomină în sărat. Cei care au indicat 
acest gust prin numele cel mai utilizabil sînt Hippocrates 
şi Platon45, pentru că Hippocrates îl denumeşte 

"
bogat 

în sare", iar Platon "
sărat". 
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91 .  AitT. IV, 1 ,  3 (D. 228, 385 ; despre cauza revărsam 
Nilului) . După Anaxagoras, prin zăpada ce se topeşte 
vara în Etiopia, dar iarna (rămîne) netopită. Cf. ARISTOTEL, 
De Nilo, fr. 248, p. 193, 1 Rose. SENBCA, Nat. quaest. 
IV, A, 2, 17 . .Anaxagoras spune că dtpezile topite din 
munţii Etiopiei curg pînă la Nil. De aceeaşi părere au 
fost toţi cei vechi. Aceasta ne-o relatează Eschil [Sup
plementum 599 Wilamowitz, fr. 300 Nauck] ,  Sofocle [fr. 
797] ,  Euripide [Elena 3, fr. 228] .  Dimpotrivă, HERODIAN 
II, 22. A treia dintre teorii, cea mai verosimilă în apa
renţă, este şi cea mai greşită, căci afirmă că Nilul curge 
din zăpada topită. 

92. TEOFRAST, De sens. 27 unu. (D. 507) După Anaxa
goras [percepţiile J se nasc din contrarii ; căci ceea ce e 
similar nu percepe ce e similar. Se încearcă să se enu
mere fiecare în parte, pe rînd. Văzul, prin imaginea pupi
Iară, nu se manifestă la ceea ce e de aceeaşi culoare, 
C'i la ceea ce este diferit. Pentru multi, acest schimb de 
culoare se face ziua, pentru alţii însă, !Îoaptea ; şi de aceea 
vederea devine pătrunzătoare, pur şi simplu deoarece 
noaptea este de o culoare mult mai omogenă pentru ochi ; se 
manifestă însă şi în timpul zilei, pentru că lumina însoţeşte 
reflectarea ; culoarea dominantă se reflectă întotdeauna 
în detrimentul celeilalte. (28) Pipăitul şi gustul discern 
[realităţile ]  în acelaşi mod, căci caldul şi recele deopotrivă 
nu devîn calde sau reci prin apropiere şi nici dulcele şi 
aerul nu se recunosc prin ele înşile, ci recele prin cald, 
ceea ce este potabil prin sărat, dnlcek, prin acru, după 
eliminarea fiecărui [contrariu] .  EI a fi rmi'i. că toate [si m
ţurile J coexistă în noi. La fel se petrec 1 ucrurile cu mirosul 
şi cu auzul ; unul are loc odată cu inspiraţia, celălalt, 
odată cu pătrunderea sunetului pînă la creier, căci osul 
înconjurător pînă la care ajunge şi asupra căruia se proiec
tează sunetul, este scobit. (29) Orice senzaţie [este însoţită ] 
de suferinţi'i. Acest fapt pare de neînlăturat în discuţia 
noastră. Căci orice lipsă de asemănare este însoţită de 
durere. Lucrul este evident în raport cu durata şi cu 
excesul senzaţiilor ; căci culorile strălucitoare şi sunetele 
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excesive produc suferinţă şi nu pot persista mult timp 
la aceiaşi [receptori ] .  Fiinţele mai mari sînt mai sensibile, 
iar senzaţia creşte pur şi simplu în raport cu mărimea 
<organelor de simţ) .  Fiinţele care au ochi mari, limpezi 
şi străl tteitori văd lucrnrile mari şi de departe, cele cn 
ochi mici, dimpotrivă. Tot astfel şi cu auzul. (30) Ani
malele mari aud sunetele intense şi depărtate şi scapă 
pe cele slabe ; animalele mici aud sunetele slabe şi apro
piate. În privinţa mirosului, de asemenea. Are mireasmă 
mai accentuată aerul fin, dar şi cel încălzit şi rarcfiat . 
Cînd un animal mare respiră, trage odată cu aerul rare
fiat şi pe cel dens, animalul mic [numai] pe cel rarefiat . 
De aceea animalele mari au simţul mirosului mai dez
voltat ; căci mirosul din apropiere este mai intens decît 
cel de departe, deoarece este mai dens, dar prin disper
sare slăbeşte. Aproximativ, ca să spunem aşa, animalele 
mari nu percep aerul rarefiat, iar cele mici pe cel dens. 
(37) Anaxagoras, precum s-a mai spus, prezintă o părere 
comună şi învechită. El vorbeşte, exceptînd cazul parti
cular, despre toate senzaţiile, în general46, şi mai ales, 
despre vedere : [spune] pentru ce [animalul] mare este 
mai sensibil, dar nu explică senzaţiile care ţin de con
stituţia fizică. (59) Anaxagoras a vorbit numai despre ele 
[ scilicet : despre culori ] .  

93. AET. IV, 3, 1 (D. 387 : Dacă sufletul este corp şi cart: 
este esenţa sa) . Anaximenes, Anaxagoras, Archelao:;, Dio
genes spun că ţine de natura aerului, 5 1 1  (D. 392) Pytha
goras, Anaxagoras . . .  [afirmă] că Nous vine din afară. 
7, 1 (D. 392 n.) Pythagoras, Anaxagoras şi Diogenes . . .  
au declarat că sufletul este nepieritor. Cf. PAIU-L A, 47. 

94. ARISTOTEL, Eth. Nt'c. VII, 15, 1 154 b 7. Animalul 
suferă Întotdeauna cînd priveşte, precum mărturisesc 
teoriile fiziologice, care afirmă că (şi) a auzi este dureros. 
Asupra acestui loc, ASPASIOS, p. 156, 14. Anaxagoras a 
spus că animalul suferă întotdeauna din pricina simţuri
lor. Acestea nu le spune de acord cu alţii, ci din pro
priile lui cercetări, deoarece alţi filosofi nu sînt de părere 
că un animal e întotdeauna supus suferinţei. Anaxagoras 
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este învinuit, între alţii de Teofrast, în Scrieri 1l1 orale 
[Etika ]  care spune că plăcerea îndepărtează durerea sau 
invers etc. AET. IV, 9, 16 (D. 398) Anaxagoras spune că 
orice simţire este suferinţă. 

95. CICERO, A cad. post. I, 12, 44. [Despre ] incertitudinea 
asupra acelor lucruri, care 1-au dus pe Socrate Ja mărturi
sirea ignoranţei şi, înaintea lui Socrate, pe Democrit, 
Anaxagoras, Empedocles şi aproape pe toţi cei vechi, 
care au spus că nu se poate cunoaşte nimic, percepe nimic, 
şti nimic : simţurile sînt limitate [EMPED. B, 2, 1 ] ,  sufletele 
slabe [ANAX. B, 21 ] ,  durata vieţii scurtă şi, asemenea lui 
Dernocrit, că adevărul este cufundat în adîncuri [DEM. B, 
1 17 ] ,  că toate sînt stăpînite de păreri, că adevărului nu 
îi mai rămîne nimic şi că toate sînt prin urmare încon
jurate de întuneric. 

96. AET. IV, 9, 1 (D. 396) Anaxagoras, Democrit . . .  
(spun că) simţurile sînt înşelătoare. Cf. A, 28. 

97. �EXTUS EMPIRICUS, Pyrrh. hypot. l, 33. Cele raţi
onale [scilicet : le opunem] celor aparente, precum Anaxa
goras se apunea [părerii] că zăpada e albă, deoarece zăpada 
este apă solidificată, iar dacă apa e neagră şi zăpada 
ar trebui să fie de asemenea neagră. CICERO, Acad. Il, 
31 ,  100. Va fi mai uşor să se dovedească că zăpada e 
albă, decît era pentru Anaxagoras, care nu numai că 
tăgăduia că e aşa, dar nici lui însuşi nu i se părea că 
e albă, pentru că ştia că apa din care prm·enea, prin 
solidificare, este neagră. Variantă în B, 10. 

98. Scholii la HOMER.. (A) la Iliada XVI, lG l . Apă neagră : 
Anaxagoras, deci de la natură, neagră ; căci şi fumul c 
negru, ridicîndu-se din apa lemnelor. 

100. ARISTOTEL, De mtima I, 2, 404 b 1 .  Dar Anaxagoras 
explică mai puţin clar aceleaşi lucruri47 [decît Democrit J : 
el spune în mai multe locuri, că Nous e pricina frumosu
lui şi a dreptăţii, altundeva, că el este suflet, pentru că 
este prezent în toate fiinţele mari şi mici şi mai însemnate 
şi mai neînsemnate. Numai că, dacă ţinem seama de capaci
tatea de gîndire, aşa-zisul N ous nu apare ca existent în 
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mod egal la toate fiinţele şi nici chiar la toţi oamenii . 
405 a 13. Părerea lui Anaxagoras este însă că sufletul 
şi Nous sînt deosebite . . .  dar le tratează ca şi cum ar 
avea o singură natnră, numai că postulează drept princi
piu al tuturor cu precădere pe Nous ; singur Nous, dintre 
cele ce există, afirmă el, este simplu, neamestecat şi pur. 
După acelaşi principiu atribuie amîndorura cunoaşterL� 
şi mi!jcare, spunînd că Nous a mişcat totul. 405 b 19 
Anaxagoras afirmă că numai Nozts este insensibil şi că 
nu arc nimic comun cu alte lucruri. III, 4, 429 a 18. 
Est(" necesar deci ca [Nous ] ,  deoarece le cugetă pc toate, 
s�L fie neamestecat, aşa cum afinn[L Auaxagoras [B, 12 ] ,  
pentru a d o m i n a ,  adică pentru a cunoaşte. 

101 .  AET. V, 20, 3 (D. 432) Anaxagoras [spune că]  
toate fiinţele au raţiune activă (A6yo� �vepye·mc.6�) . dar n u  
ş i  Nous pasiv (vou� not&1J-nx6�) [ ?  ] ,  aşa-zisă expresie a lu i  
Nous 48. 

101 a. PSELLOS, De omnif. doctr. 15  Anaxagoras nu 
presupune că, sub raportul inteligenţei, Notts ar fi acelaşi 
la toţi oamenii, nu fiindcă aceştia nu ar a vea o esenţă 
raţională, ci pentru că [oamenii ] nu se folosesc întot
deauna de ea ; sufletul se caracterizează prin aceste două 
însuşiri : mişcare şi cunoaştere. 

102. ARISTOTEL, De part. animal. IV, 10, 687 a 7 Anaxa
goras afirmă că datorită faptului că are mîini, omul e 
cel mai inteligent dintre vieţuitoare�9. Este însă raţional 
[să credem } că, fiind cel mai inteligent, el a căpătat 
mîini ;  căci mîinile sînt o unealtă, iar natura repartizează, 
la fel ca un om inteligent, fiecăruia ceea ce poate folosi. 
Cf. GAI,EN., De usu part. 1, 3 (III, 5, Kiihn 1, 4,3 Helmr.) ,  
II,  21 ,  B şi METR. 6. 

103. AET. V, 25,2 (D. 437) Anaxagoras [spune că} 
somnul are loc prin întreruperea activităţii trupului, deoarece 
fenomenul e trupesc, nu sufletesc ; există însă şi o moarte 
a sufletului, ca fapt separat. 

104. GALEN. ,  De natura facult. II, 8 [II, 107 Kiihlewein, 
III, 179, 12  Helmr. } .  Dacă acest [lucru} este de-a binelea 
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i ucert, pentru ce să nu cercetăm, în ce priveşte sîngele, 
în care din două ia naştere : în corp sau se află di ·;persat 
în alimente, aşa cum afirmă cei care postt1lcază homo
iomeriile ? 

105. ARISTOTEl,, De part. anim. IV, 2,677 a 5. Disci
polilor lui Anaxagoras li s-a părut nejust să presupună 
[ sc1:licet : bila ] drept cauză a bolilor acute şi că fiind în 
exces, ea se revarsă în plămîni, vene şi pleure ; căci, aproape 
toţi cei cărora li se întîmplă să aibă simptomele acestor 
holi nu au bilă, ceea ce apare evident la disecţii. 

1 06. AET. IV, 19,5 (D. 409) Anaxagoras spune că sunetul 
vocii se naşte prin izbirea suflului de aerul ferm, iar prin 
revenirea şocului care pcrcuteazţt organele auditive, se 
produce aşa-numitul ecou. 

107. ARISTOTEL, De gen. animal. IV, 1 ,  763 b 30. Unii 
afirmă că în spermatozoizi se şi află dej a  această opoziţie 
între sexe : Anaxagoras, de pildă, precum şi ceilalţi filosofi 
ai naturii (cp uc�6:Aoyo�) ; [spun dt] din bărbat provine 
gtrmenul, iar femeia procură locul ; (că) sexul bărbătesc 
provine din părţile drepte, iar sexul feminin din cele 
stîngi, embrionii masculini aflîndu-se în uter, la dreapta, 
iar cei feminini, la stînga . CENSORINUS 5,2 Cf. mai sus 
ALKM. A, 13. 

108. CENSORINFS 6, 1 (D. 190 ; Ce se va forma ma1 
întîi la copil) .  Anaxagoras spune că creierul, de unde pro
vin toate simţurilt:. 

109. CENSORINUS 6,2. Sînt unii care, urmîndu-1 pe 
Anaxagoras, socotesc că [în corp J există căldură eterică, 
care aşază la locul lor membrele. 

1 10. CENSORINUS 6,3 (D. 191)  Anaxagoras şi mulţi 
alţii cred că hrana [fătului ] se administrează prin ombilic. 

1 1 1 .  AET. V, 7,4 (D. 420) vezi PARM. , A, 53. CENSO
RINUS 6,6 compară EMPED. , A, 81 ,  şi ALKM. 6,8. Anaxago
ras a considerat că vlăstarele reproduc faţa acelui părinte, 
�are a oferit mai multă spermă. 
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1 12. AET. V, 9, 23 (D. 430) Discipolii lui Epicur . . .  
[spun că] vieţuitoarele s-au născut unele din altele prin 
transformare ; căci ele sînt părţi ale Universului, precum 
[spun] Anaxagoras şi Euripide : "moare . . .  a arătat" .  
Cf. tragedia Chrysippos, fr. 389 Nauck2 : 

Pămîntul cel foarte mare şi Zeus-Eterul 
Făuritorul oamenilor şi al zeilor ; 
Pămîntul, după ce-a primit picăturile umede ale ploii , 
Zămisleşte muritorii, zămisleşte hrana lor şi neamuri de 

animale ; 
De aici, nu pe nedrept, e socotit mama tuturor. 
Căci cele ce din pămînt au crescut 
Înapoi merg în pămînt ; 
Iar cele ce înmuguresc din seminţele eterului 
Merg din nou spre bolta cerului. 
Nimic din cele ce se nasc nu moare, 
Ci, separîudu-se unul de altul 
Capătă o altă formă 
[Cf. fr. 52, v. 4 ;  ANAX. B, 17]. 

1 13. IRENA.EUS II, 14, 2 (D. 171) Dar Anaxagoras, 
cei care a fost numit si ateul, a stabilit că animalele au 
fost făcute din gerrne�i ce cad din cer pe pămînt. 

1 14. ARISTOT. , De gencr. anim. III, 6,756 b 13. Sint 
unii care afirmă că ibisul şi corbii se împreună prin gură 
şi că, dintre patrupede, nevăstuica naşte pe gură. Acestea 
le spune Anaxagoras şi cîţiva dintre ceilalţi filosofi ai 
naturii (cp uo-�6 1-oyo�) în mod foarte naiv şi fără a ţine 
seama (de realitate) .  

1 15. ARISTOT.,  De respir. 2, 470 b 30. Anaxagoras 
însă şi Diogenes, cînd afirmă că toate respiră, spun că 
şi peştii şi scoicile respiră în anume feL Anaxagoras afirmă 
că peştii, atunci cînd scot lichidul prin branchii, aspiră, 
atrăgînd aerul care se află în gură, căci vidul nu poate 
exista .  
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1 16. PLTJ"TARCH. ,  Quaest. phys. 1 ,  9 1 1  D. Discipolii 
lui Platon, Anaxagoras şi Democrit consideră că tot ce 
creşte este o fiinţă născută din pămînt. 

1 17. TEOFRAST, Hisf. plant. III, 1 ,  4. Anaxagoras afirmă 
că aerul conţine germenii tuturor lucrurilor, care, antrenaţi 
:fiind de apa ploilor nasc plantele . . .  cf. De causis plan
larum I, 5, 2. De aici YARRO, De re rustica I, 40, 1 
PSEUDO-ARISTOTEL, De plant. I, 1 ,  8 15  a 15 [EMPED. A 70 ] 
Anaxagoras însă . . .  spune că acelea [ scilicet : plantele ] 
sînt mişcate de dorinţă şi afirmă că simt chiar, că se 
întristează şi se bucură. Dintre care, Anaxagoras a spus 
că plantele sînt vieţuitoare şi că ele se bucură şi se întris
tează, dînd ca argument modul în care frunzele se lasă 
:;;i se ridică b, 16 [c. 2 ] .  Dar Anaxagoras spunea că plan
tele au pricepere şi inteligenţă. 8 16, b, 26 [c. 5 ] .  Se prea 
poate ca Anaxagoras să fi spus că ea însăşi, planta, posedă 
spirit. 817, a, 23 [c. 6] .  Principiul hrănirii plantelor pro
vine din pămînt, iar principiul producerii fructelor din 
soare. Pentru aceea Anaxagoras a spus că răceala lor 
provine din aer şi de aceea se spune 1 e c h i n e o n *, 
pentru că pămîntul este mama şi soarele tatăl plante
lor. 

B) FRAGMENTE 

Despre natură** I, II, III ( ? )  

1 [1 Schaubach] .  SIMPL. ,  Phys. 155, 23 Anaxagoras 
a afirmat că dintr-un amestec unic se separă homoiomerii 
nesfîrşite ca număr, toate existînd în tot şi fiecare lucru 
fiind caracterizat prin ceea ce predomină. [Aceasta } reiese 
din prima carte Despre natură, unde se spune la început : 
toate lucrurile erau laolaltă, nesfîrşite cantitativ şi ca 
micime. Căci şi micimea era nesfîrşită. Şi toate laolaltă 

• Acest cuvînt este reconstituit. Nu se ştie dacă corespunde într-ade
văr unui termen grec. 

• • S-a ţinut seamă, pe alocuri, de versiunea românească dată de A. 
:Fn·nkian, in voi. Pt<imii materialişti greci, Bucureşti, Ed. de Stat, 1950. 
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fiind, mm1c nu era evident din pricina micimii ; pe toate 
le menţine în jos aerul şi eterul, ambele fiind nesfîrşite. 
Acestea sînt cele mai însemnate (substanţe) în toate şi 
cantitativ şi ca mărime . 

2 (2 ] .  SIMPL. ,  Phys. 155, 30 după B, 1 Şi după puţin : 
aerul şi eterul se separă din pluralitatea înconjurătoare, 
iar ceea ce le înconjură este nesfîrşit cantitativ. 

3 [5 ] .  Ibidem 164, 16 Printre principii nu există nici 
cel mai mîc, nici cel mai mare, şi spune el : "Căci printre 
cele mici . . .  cel mic" [vezi şi 166, 15] .  Căci dacă orice 
este în orice şi orice se separă din orice, atunci [trebuie ca] 
din ceea ce credem că este cel mai mic să se separe ceva 
şi mai mic, iar ceea ce credem a fi cel mai mare, să se 
separe din ceva şi mai mare decît el ; vezi şi 461 ,  7. El 
spune limpede că . . .  [urmează fr. B 1 1  şi B 12] .  Iar 
în altă parte, spune astfel : "iar pentru că . . .  " [B 6 } . 
Anaxagoras apreciază aceasta astfel : fiecare dintre homo
iomeriile perceptibile se formează şi îşi evidenţiază carac
terul în conformitate cu (principiul) îmbinării celor ast::
mănătoare. Căci el spune : "şi în care . . .  " [B, 12] .  

"Căci printre cele mici nu există cel mai mic, ci tot
deauna există ceva şi mai mic. Căci ceea ce există nu 
poate �>ă înceteze de a mai fi. Dar şi printre cde mari 
este întotdeauna ceva şi mai mare. Şi acest "mai mare" 
este la fel de numeros ca cel mic ; fiecare e în sine ş i  
mare şi mic" . 

4 [3, 10, 4 ]  SIMPLICIUS, Phys. 34, 28 Anaxagoras , 
imediat după începutul primei [cărţi ] Despre natură, 
spune astfel : , .Aşa stînd lucrurile . . .  " Unii, este adevărat, 
vor crede de cuviinţă să nu comparăm locul nostru de 
baştină după un criteriu raţional, ci în raport cu alte locuri 
aflate pe pămînt. El [ Anaxagoras ] nu a descris însă locu
rile altora, ci s-a mărginit să le denumească : , .că au soare 
şi lună . . .  " şi "germeni . . .  care posedă forme etc." 156, 
1 Iar ceva mai departe [după B 2 ] :  "Aşa stînd lucrurile . . .  ; 
nainte ca acestea să se separe . . .  toate se află în toate

"
. 
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157, 9 Desigur, după ce spune : "în toate cele ce se reunesc 
. . .  " şi "oamenii s-au adunat laolaltă etc." adaugă : "că 
a�eşti oameni au oraşe locuite . . . le folosesc". Faptul că 
subînţelege existenţa unei alte grupări [de oameni] afară 
de cea de la noi, reiese din acel "întocmai ca la noi", spus 
11u o singură dată. Iar dovada că nu consideră o asemenea 
grupare ca anterioară timpului în care noi trăim, este 
fraza : "din care, după ce au transportat cele mai utile în 
locuinţa lor, le folQsesc" ; căci nu a spus "le foloseau", ci 
"le folosesc". Dar, aşa cum este alcătuită, rînduiala de la 
noi nu este chiar aidoma cu altele asemănătoare ; în adevăr, 
el nu a spus : "soarele şi luna sînt la ei aidoma ca la noi", 
ci : "soare şi lună, ca la noi", aşa cum a spus, desigur, şi 
{iespre altele. Acest lucru este demn de cercetat, fie că 
aşa este, fie altminteri. 

"Aşa stînd lucrurile, este de presupus că în toate cele 
ce se reunesc există nenumărate şi felurite elemente, seminţe 
ale tuturor lucrurilor, care posedă felurite chipuri, culori 
şi gusturi. Şi că oamenii s-au adunat laolaltă, şi tot aşa 
celelalte vieţuitoare înzestrate cu suflet ; că aceşti oameni 
au oraşe locuite şi ogoare lucrate ca la noi, că au soare 
şi lună şi ceilalţi [aştri] ca la noi şi că pămîntul le pro
duce multe şi felurite [roade ] din care au transportat pe 
cele mai utile în locuinţa lor şi le folosesc. Acestea am 
avut de spus despre separare, anume că nu s-a petrecut 
numai la noi, ci şi în altă parte. 

Dar, înainte ca acestea să se separe, cînd toate erau 
încă laolaltă, evidentă nu era nici o culoare, datorită 
amestecului tuturor lucrurilor, al umedului şi al uscatului, 
al caldului şi al recelui, a l  luminosului şi al întunecatu
lui, conţinînd şi mult pămînt şi o cantitate de germeni 
în număr nesfîrşit, care nn semănau cîtuşi de puţin unii 
cu alţii. Căci nici dintre celelalte [lucruri J nici unul nu 
�eamănă cu altul. Aceasta fiind situaţia, trebuie să admi
tem că toate lucrurile se află în toate". 

5 [ 14] .  SIMPI,., Phys. 156, 9 [după B 4 ) .  Că nici nn 
se naşte, nici nu piere vreuna din homoiomerii, ci că 
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întotdeauna ele rămîn aceleaşi, ne explică spunînd că r 
"dat fiind că acestea sînt separate astfel, trebuie să re
cunoaştem că totul nu devine nici mai puţin, nici mai 
mult, căci nu este cu putinţă să existe mai mult decit 
totul, ci toate sînt întotdeauna [în cantităţi ] egale". A:'a
dar, acestea despre amestecul homoiomeriilor. 

G [12 ] .  SIMPI,., Phys. 164, 25 [după B, 12] .  Iar în altă 
parte, el spune astfel : "pentru că mulţimea celui mare, 
ca şi aceea a celui mic sînt în cantităţi egale trebuie, în 
acest fel, în toate să existe toate ; şi nici separat nu poate 
exista ceva, ci toate se împărtăşesc din tot, deoarece cel 
mai mic nu poate avea existenţă de-sine-stătătoare şi nici nu 
poate să se separe, nici să subziste prin sine însuşi , ci, acum 
ca şi la început, toate [sînt] reunite laolaltă. În toate sînt 
dar multe şi, din cele ce se diferenţiază, la fel de multe 
în cele mai mari şi in cele mai mici". 

7 [0] .  - , De caelo 608, 24 [B, 1 ]  şi "toate : lucrurile 
se află în toate" [B 4 fine ] .  Niciodată, după cum spune 
el, infinitul nu e neinteligibil şi necognoscibil pentru noi ; 
acest lucru îl arăta prin : "mulţimea celor ce se diferenţiază 
nu poate fi cunoscută nici prin raţiune, nici în fapt"50• 
Că el gîndea că �cele ce se separă] sint definite prin chip, 
şi lămureşte spunînd că Nous cunoaşte totul ; cu toate 
acestea, dacă [mulţimea celor ce se diferenţiază ]  ar fi 
fost adevărat nesfîrşită, ar fi fost în întregime noncognosci
bilă, căci cunoaşterea defineşte şi delimitează cognoscibi
lul. "M:ai spune că : "toate . . .  aşa cum erau" [B 12] .  

8 [ 1 1 ] .  - ,  Phys. 175, 1 1 .  Anaxagoras a spus că "nimic 
nu se separă altuia

" 
[B, 12] ,  pentru că "toate sînt 

în tot" şi în alt loc : "nu se n:tează . . .  de cald". 176, 
28. Dar nu "se retează . . .  cu securea", precum sp�:ne 
în alte locuri. 

"Nu sînt separate unele de altele [lucrurile ]  din rnivers, 
nu sînt despicate cu securea, nici caldut de rece, nici 
recele de cald". 
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9 [2 1 ] . SIMPL . ,  Phys. 35, 13 [după B 4] .  Ascultă şi 
cele ce spune [ Anaxagoras ] puţin mai încolo, făcînd re
unirea . . .  "ambelor stări" [scilicet : a lumii iniţial uni
tare şi a celei ulterior diferenţiate ]  : . . . . .  Rotindu-se 
astfel şi separîndu-se prin violenţă şi viteză. Violenţa 
produce într-adevăr viteză. Iar viteza acestora nu se 
aseamănă cu viteza nici unui lucru dintre cele care există 
acum în lumea oamenilor, ci este negreşit un multiplu 
al vitezelor [de acest fel J " .  

10 [OJ .  Schol. la GREGOR. XXXVI, Migne. Anaxagoras, 
cel ce a dat vechea învăţătură potrivit căreia nimic nu 
se naşte din nimic, suprimă naşterea şi introduce separa
rea în locul naşterii . Căci afirmă că toate sînt amestecate 
laolaltă şi că se separă după ce au sporit [crescut ] ; că 
în aceeaşi sămînţă există şi păr şi unghii şi vene şi artere 
şi tendoane şi oase ; că din cauza micimii lor, ele sînt 
invizibile, dar, crescînd, se separă puţin cîte puţin. "Căci, 
spune el, cum s-ar naşte părul din ce nu e păr, şi carne 
din ce nu e carne ?" .  Acestea le enunţă nu numai despre 
corpuri, dar şi despre culori. În alb există negrul şi în 
negru alb. Acelaşi l ucru îl postulează despre greutăţi, 
căci crede că uşorul este amestecat ctt greul şi acesta 
cu cel dintîi. Cf. SBIPL., Phys. 460, 16.  

1 1  [7, 1 5 ] .  SIMPL., Phys. 164, 22. Spune limpede, că 
"in toate sînt părţi din toate, afară de Notts, dar în unele 
există şi Nous". 

12 (8.9. 13 ] .  -, Phys. 1 6-!, 2-!. Cf. 176, 32. "Celelalte 
lucrnri toate au parte la toate, dar Nous este infinit, 
suveran şi nu este amestecat cu nici un alt lucru, ci este, 
numai el, izolat în sine. Căci dacă nu ar fi izolat în sine, 
ci ar fi amestecat cu altceva, ar participa la toate lucru
rile, dacă ar fi amestecat cu ceva. Căci în orice lucrn 
există parte din toate, precum am mai spus. În adevăr, 
lucrurile în care ar fi amestecat (Nous) 1-ar împiedica , 
astfel încît n-ar mai putea stăpîni nici un htcru, ca atunci 
cîne este singur, în sine. El (Nous) este cel mai subtil 
şi mai pur dintre toate lucrurile, are cunoştinţă des-
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pre toate şi e plin de forţă. N ous domină toate cîte 
au suflet, fie mai mari, fie mai mici. N ous dirijează şi 
toată rotaţia cosmică, astfel că el este factorul iniţial 
al acestei rotiri. Mai întîi el a început să producă rotirea 
într-un spaţiu redus. Aceasta s-a extins mai departe :;.i 
învîrtirea a cuprins spaţii tot mai mari. De toate a avut 
cunoştinţă N ous : de lucrurile amestecate, de cele despărţite 
şi divizate. Toate le-a orînduit Nous : cele ce erau să fie 
şi cele ce au fost, ceie ce nu există acum şi cele ce sînt 
acum şi vor fi, pn:cum şi această rotaţie cosmică, pe can� 
o urmează aştrii, soarele, luna, aerul şi eterul, care sînt 
separate (din amestecul primordial) . Această rotaţie este 
aceea care a produs separarea. Ceea ce e dens se separă 
din ceea ce e rar, ceea ce e cald din ceea ce e rece, ceea 
ce e luminos din ceea ce e întunecos şi ceea ce e uscat 
din ceea ce e umed. Şi sînt părţi numeroase a numeroase 
lucruri. Dar nici un lucru nu se desparte şi nu se separă 
în mod total de alt lucru, cu excepţia doar a luî Nous. 
Numai Nous este în întregime omogen, atît cel mai mare 
cît şi cel mai mic. Nici un alt lucru nu e omogen, ci ele
mentele care sînt într-un lucru în cantitate mai mare 
sînt şi erau în mod evident în fiecare lucru particular".  

13 [ 18 ] .  SIMPL., Phys. 300, 27. "Deşi Anaxagoras 
a postulat Notts printre principii, spune Alexandros, 
[ARISTOTEl,, Phys. II, 2, p. 1 94 a 20 ] ,  nu 1-a amintit, 
probabil, pentru că nu se foloseşte de el în problema 
genezei". Că nu se foloseşte e clar, deoarece [Anaxagoras l 
spune că geneza nu este altceva decît separare, iar separa
rea se naşte din mişcare, cauza mişcării fiind Nous. Căci 
Anaxagoras afirmă : "Cînd Nous a declanşat mişcarea, a 
început diferenţierea a tot ce fusese pus în mişcare ; iar 
tot ceea ce a pus în mişcare N ous s-a separat complet ; 
dar rotaţia a făcut ca cele ce între timp se mişcau :;;i 
se separau să se separe in mod mult mai puternic". 

1 4  [23 ] .  - , Phys. 1 57, 5. [Anaxagoras ] postulează 
două orînduiri cosmice, una inteligibilă şi alta sensibilă 
(născută) din aceea. Faptul reiese clar din cele ară'ate 
(B, 12] şi e limpede şi din următoarele : "Nous care există 
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dintotdeauna, există eL bună seamă şi acum, acolo unde 
::: înt şi celelalte, în �de multe încă neseparate ce ne în
conjură, în cele ce li se adaugă din nou, după separare, 
cît şi în cele [deja] despărţite". 

] :)  [19 ] .  SIMPL.,  Phys. 179, 3, după B, 12. Iar puţin 
mai departe : "Densul, umedul, recele şi întunecatul s-au 
:;trîns împreună, aici, unde se află (pămîntul) : dimpotrivă, 
rarul :;; i caldnl şi u�catul ::;-au îndreptat spre înaltul etern
l ui". 

16 L2tf! . - , Phys. 179, 6, după B, 15.  Spune că 
S(: separă cele primordiale şi cele mai simple, dar dintre 
acestea cele cn o compoziţie mai densă, cîteodată se prind 
lmpreunft ca uuele ce ar fi compuse [ ? ]  ; altădată se se
pară, hunăoanl, pămîntul . Căci el spune aşa : "din . . .  
r�:ce". 155, 21 Anaxagoras spune de bună seamă în prima 
ca1·t c Despre naluni: "căci, din . . .  apă". 

, ,Din acestea, separate, se consolidează pămîntul,  iar 
din nori se desparte apa, diu apă pămîntul, din pămînt 
se constituie sub acţiunea frigului pietrele, iar acestea 
sînt proiectate în afară mai mult decît apa". 

17 L22J .  - , Phys.  163, 18. În mod dar, Anaxagoras 
în prima (carte) Despre natură, zice că a se naşte şi a 
pieri este a se reuni şi a se separa, scriind astfel : , ,A 
se naşte şi a pieri nu au fost corect înţelese de către 
greci ; căci nic� un lucru nu se naşte şi nici nu piere, ci 
se reuneşte şi se desparte din lucrurile existente şi astfel, 
ar fi hine ca în loc de "a se naşte", ei să spună "a se 
reuni" şi în loc de "a pieri", să spună " a se despărţi". 

18 [0 ] .  PLUTARCH., De facie in orbe lunae 16, p. 929 B.  
{ ;'n adept a apreciat desigur bine, într-o lucrare filosofică, 
cînd a făcut cmwscută ac('a afirmaţie a lui .Anaxagoras 
că "soarele transmite lunei strălucirea" . 

19 [0 ] .  Schol. la IIOl\'I:ER. BT la Iliada XVI, 547. Anaxa
goras spune :  "Numim curcubeu reflectarea soarelui în 
nori. Acesta este desigur semn de furtună. Căci apa care 
c· împrej urul norului produce vînt sau face să curgă din 
nor ploaia". 
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20 [0] .  GALEN:, bt Hippocr. De aere, aquis, locis VI, 
202, ed. Chartier [W. Schultz, "Archiv f. Gesch . d. Phil .". 
24 (191 1), 325 urm. ] :  

Toţi � oamenii spun că soarele răsare dimineaţa şi apune 
seara. In ceea ce priveşte răsăriturile, astronomii le cunosc 
şi au despre ele o cunoştinţă g�nerală. Şi anume, cînd 
o stea nu apare la începutul celor 20 de zile sau -nu se aflll 
pe cer la apusul luminii soarelui sau e în condiţii similare 
cum se comportă luna în timpul conjuncţiei : vezi dar 
că tot ceea ce ar răsări şi s-ar îndepărta de orizont se nu· 
meşte "apariţie" şi "răsărit" . Despre aceasta a spus 
multe Ansaros ( 0'\"'NO':l� = Anaxagoras ?), cel înţelept. 
Cînd ,,'l'l (constelaţia Pleiadelor ?) răsare, omul începe 
secerişul ; cînd ea apune, el începe aratul şi grăpatul. 
El a mai spus că ' "'\"l':l (constelaţia Pleiadelor) rămîne 
a·scunsă timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. 
Şi rămîne ascunsă, aşa cum a afirmat el despre ea (Pleia
da ? )  numai în aceste patruzeci de zile. După aceea devine 
vizibilă noaptea, uneori Se · vede şi la apusul soarelui, 
�ar uneori devine vizibilă două sau trei . ore după ·apus. 
Insă ea devine vizibilă abia după echinocţiul menţionat. 
Cînd însă soarele apune şi se lasă răceala nopţii, ea apare 
(Pleiada ] .cu vizibilitate evidentă, în timp ce în tot cursul 
zilei este ascunsă de orizontul dinspre apus. Cind echi
nocţiu} a trecut, ea (constelaţia Pleiadei ] apare primăvara, 
cu vizibilitate slabă. Apoi, coboară [ca mai sus] şi nu e 
vizibilă în nici un chip ; · căci ea [Pleiada ] apune odată 
cu apusul soarelui, înainte ca noaptea să fi aj uns la în
tunecime completă. · Dar nu devine iarăşi vizi�ilă înainte 
de a se lăsa întunericul nopţii, din pricina unei stele mici , 
care se află între ea si razelt vizuale. De aceea, ca nu 
devine iarăşi vizibilă şi nu ie.>e la iveală în multe nopţi 
din cele patruzeci, aşa cum a sp :.xs înţeleptul şi învăţatlll 
Ansaros ( tl'l"l�C:I.IC = Anaxagoras ?) Căci el a afirmat 
că printre stele nici una nu e de felnl acesteia, cu excepţia 
uneia singure, care se nttineşte "Păzitorul gazelei" . !ar 
dedesubt, în apropierea. ei, se găseşte o stea, care se c�eamă 
"Poarta serii". Poporul o numeşte "Cîinele" . . .  In el� 

priveşte însă renumiţii învăţaţi de mai tirziu, ei sînt de 

600 



B) FRAGMENTE 

acord asupra faptului d la sfîrJitul iernii primăvara începe 
ndată cu echinocţiu!, cii înc(·ptttul verii corespunde cu 
rii.sărit ul lui  Ki m a h .  i a r  începttt ul coaceri i roadelor cu ră
,; ;;'tritul "Ciinelui".  Şi a spus D,O"'K'DJ( (Anaxagoras ?)  
; tceasta, deoarece e l  avea cunostinţe si despre alte stiinte 
:mume că "începutul verii coresJ;unde �u răsă rit l l l ! u i  Kim�h 
i _Ple>iadele] şi începutul iernii cu apusul coust daţil·i" .  Dar 
�t Homer, poetul, spusese [lliada XXII, 26 -31  J dt steaua 
care este numită "Cîinele" - şi aceasta este \ "''YVI -
răsare in tim pul coacerii roadelor cu un răsărit .'>trill uci 
' or.  

21 [25] .  SEXTUS EMPIRICUS VII, 90. Anaxag_���s, cel mai 
ma!_e filosof al naturii {crucrLx6>-riX't'Oc;) , incriminînd simţurile, 
,;pune . că "din cauza slăbiciunii lor, nu sîntem capabîli  
să distingem adevărul" .  El pune în evidenţă neconcludenţa 
informaţiilor date de ele, citînd ca exemplu cazul în care 
se produce o mică schimbare de culoare. Căci dacă vom 
lua două culori, negru şi alb, şi vom turna cu picătura 
din una în alta, atunci vederea nu va putea distinge 
i nfimele modificări, deşi, în fapt, ele au loc. 

21 a [0 ] .  SEXTUS EMPIRICUS VII, 140 Diotimos (c. 
76, 3] a spus că după acesta [Democrit A, 1 1 1 ]  trei 
sînt criteriile pentru a sesiza kn.omenele invizibile : "<::ele 
vizibile sînt punctul de plecare al cunoaşterii celor invi
zibiţe, cum spune Anaxagoras, pe care Democrit îl lauaă 
pentru aceasta etc. Cf. VII, 374, III, 23, 58. Appcndix 
proverb. 4,50 (Leutsch, Paroemiogr. I, 444) . 

21 b [p. 188].  PLUTARCH. ,  De jortuna 3, p. 98 F. În 
toate acestea, fiind mai puţin înzestra ţi decît ani malele61 
[în putere şi iuţeală], ne folosim de "experienţă, de me

morie, de isteţime şi de meşteşug" ; după Anaxagoras, 
aşa scoatem mierea, mulgem laptele )Î , strîugînd prod usele. 
le luăm şi le crtr[un la casele l loastn· . 

. )(12 (p. 183].  ATIH�N. , Epitome B, p. 57 D. Anaxagoras 
spune în Despre natură că prin a �a-nu mitul "lapte de 
pasăre" se înţelege albuşul ouălor. 
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Fragmmtc neautentice 

23 [0 ] .  Ryssel graeco-syriana. Maxime filosofice, , . Rhei
nisches l\Iuseum" 5 1 ,  1896, 538 : Anaxagoras spune :  moar
tea, care apare oamenilor amară, este la o cercetare mai 
apropiată foarte frumoasă. Ea procură linişte bătrîneţii, 
care nu mai are putere, linişte tinereţii împovărată de 
durere, cit şi vîrstei copilăriei - pe care o scuteşte de 
chinuri, de trudă, de muncile în construcţii, de cele agri
cole şi de alt fel. Ea liberează pe debitori de creditorii 
care reclamă capital şi dobînzi. Nu trebuie să ne supărăm 
pentru ce\·a ferm stabilit : căci Supărarea nu poate înlătura 
moartea, dar un spirit mai voios o poate ascunde, deşi 
numai pentru un timp. Căci atunci cînd ai ajuns la li man 
nu mai există nici o greutate. Iar dacă moartea apare în 
ochii celor ce-o privesc ca neplăcută, n-ai decît să închizi 
ochii pentru cîtva timp. Iată, am ,·ăzut cît este de frumoasă 
moartea pentru care se roagă să vină, cei chinuiţi §i munciţi 
aici . Aceasta este o mărturie despre cît este de liniştiti1 
şi splendidă locuinţa de pc celălalt tărîm. 

24 [OJ .  AELIAN., V. Hist. IV, 14 = Anaxarcltos 72, B, 2 .  



NOTE 

1 Despre Nous, vezi Sl1tdiul istoric, p. CXLVI. 
' Vezi t;ola 26 la Thalcs. 
3 Vezi nota 31 la Thales. 

• Vezi nota 7 la Thales. 

5 Vezi Studiul istoric, p. CXLIII. La Aristotel (De gen. et co". 314 
a 18, fr. A 4G), termenul are înţelesul de corp hnpărţit in părţi egale 

şi similare. 

8 In gr. '(�,;, /)�'" "de natură terestră". Termenul este folosit şi In 
scrierile medicale ak vremii. 

7 Paranteza conţine o apophtegma introdusă probabil de un cinic. 
Cf. Diels-Kranz, II, p. 6. 

• Vezi nota 1 1 9  1 a Pythagoras. 

• Nu se ştie exact de."pre ce scriere a In! Anaxagoras este vorba. To
l t j i ,  in A pologia 2<:;, Platou, prin intermediul personajului Socrate, cer
tiikă aserţiuuea. 

1 0 Vezi nota 5 la E111pe<lodes. 
11 Vezi nota 2-l la Thalts. 
12 Cf. Plutarh, Pericle 1 6. 
13 Hieronymos din StriLlcm, Dalmaţia (c. 347 -420), tnvăţat şi exe

get al multor lucrări din perioada antichităţii, printre care şi al operei 

lui Eusebins din Cesareea. 

u Previziuuea lui Anaxagora� tlespre căderea unul meteorit este puri 

legendă, dar este mai mult ca sigur că filosoful a văzut şi studiat me

teoriinl căzut în anul 467 in peninsula Gallipoli. Aristotel, },feteor. I, 
7, 3-14 lJ :-1 L Îufăţi'larea corpului  ceresc, cercetat cîteva secole mal tir
ziu şi Jc Plinius (1\',,turali.- lh>IJ•i.l II, 1 49), confirma teoriile sale dea-
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pre natura soarelui , care i-au aclus atîtea ueplliceri. Vezi in contiuuane 
A 1 1  şi 1 2. 

u Vezi p. 608. 
18 Oinopides din Chin�. a�tronom �i geome(rn, C(•ya nwi tînJr decît 

Anaxagoras. 
17 Distincţie între Auaxagorus, care un era e<.:tăţ<'llll atenian 1i gîndi·  

torul atenian şi Damon, acesta magistru al lui Pericle . 
u Om politic atenian, şeful partidei aristocrate care se împotrivea 

lui Pericle, susţinător al partidei demos-ului. 

u !n primlvara anului 442 l.e.n. 

• 0  Este evident el\. Aristofan, cind a scris Norii (423 î.e.n.), a confun
pat in mod deliberat pe rsonalitatea lui Socrate cu cea a lui Anaxago
ms, intenţie răutăcioasă uemascată de Socrate în pledoaria ţinută în fa 
ţa tribunalului care 1-a condamnat la moarte. 

"1 Data eclipsei : 30 aprilie 463 (OI. i9, 1 ) .  Diels-Kranz 1 !, p. 4. Vezi 

Plntarh, Pe1·icle 35 şi Cicew, ne rep. I, 1 r-; - 2fi. 
20 Vezi Pythagoras, p. 2 1 .  

2 3  Tantalos este personajul mit(Jlogic. Fiu ni  l u i  Zo:ub ş i  tată ; ;l lui  
Pelops, era rege în ţinutul mnntelni Sipylos, în apropil're de Smyma. 

Pentru a pune la încercare atotştlinţa zeilor, şi-a trliat în bucăţi pro

priul s!iu fiu pe care 1-a oferit �pre mincare zeilor, la hanchetele căro
ra era admis. Pedeapsa dată în Hades este diferit atestat!i de tradi
ţie : foame şi sete veşnice ; ameninţarea nnei �tînci ce este gata sll-i  

cadă in cap. 
•• Kallia-s, scriere a filosofului socratic Aischynes, în care era trab -

tă tema opoziţiei fundamentale între si'lrl!cie, unită cu virtutea (ea m < > 
clel , Aristide) şi  bogăţia, insuşitll prin orice mijloace (ea moclel, Kallia.') . 

"° Kallias, fiul lui Hipponikos şi nepot al lui Kallias. l\Iama lui a 
iost a deua soţ ie a lui l'ericle. Aşadar, în text aluzia la neînţelegeri
le:: rl intre el şi "tatăl" său se referă la neînţelegerile cu Pericle. Pentru 

lux l l l  şi desfriu! ce-l afişa, a devenit ţinta atacurilor poeţilor comici . 
'" Toate aceste trei per,;unalitliţi, exponentc ale demagogiei ateniem·, 

sînt luate în deriuere de ,\ ristufan în comedii!" sale (îndeosebi în llrua .' · 
leit, 405 î .e .n. )  . 

., Adresîndu-se acuzatorului principal, :O.Idetoo ,  SocratL· aratr, L'i"t acu

z:�ţiile ce i SL' aJuc sint invinuiri ce �-ar potrid n n  l u i .  ci lui Anax:t-

gt1ras . 
., Este opinia potrivit căreia Anaxagoras ar fi tm cuu t i u nator al �col i i  

filo3ofice din :Milet. 
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"" Adiel s-a preocupat de cauza care a declanşat procesul deveni
rii (Capelle, ed. cit., p. 263, nota 2) . 

30 În gr. auyxptot<; ŞÎ llti:.<pLCit;, ternteni fundamentali in VOCabula
ruJ filosofic folosit de Auaxagoras. 

ot Asemuire greşită ; In concepţia lui Ana.xagoras, calităţile materi
ei rlhnln identice in amestecul primordial ca şi 1n lucrurile apllrute du
pă .,descompunere", ceea ce nu este cazul la Anaximandros. 

32 Vezi mai departe A 91  şi B 21 ( = Sextus Empirlcus VII, 2 1 ) .  

33 Teza lui Ana.xagoras, conform căreia toate sint amestecate, nu c 
xi�tă la Dcmoctit. 

01 Inexact. Termenul, folosit de Aristotel şi de Teofrast, nu se în-
tîlneşte In fragmentele originale. 

a6 Aristotel se referi aici la cliilc nmu"şteri i .  

3 8  Cauza alclituirii Universului .  

" Vezi nota 33 la Xenufan.  

38 Capellc adaugă. tu parautczc : "ertlitativ'', cd.  cit.,  p. 2GfJ. 

"" Filosof din sec. al VI-lea î.e.n. despre care tradiţia menţionată 
de Diogenes Laertios Yili ,  5 susţinea eli a fost un precursor al lui Py

thagoras (şi anume că sufletul lui s-a reincarnat in P.). Despre o po

sibil!\. !nriurire a lu i  Hermotimos asupra concepţiei lui Anaxagoras (\•ezi 
Zeller-Nestle, p. 1 269, citat la Diels-Krnnz IT, p. 2 1 ,  nota la r. �) . 

'" Vezi mai sus nota 1 5 .  
u Acest :Metrodoros trece <lrept u n  d iscipol n i  lui Democrit, aşadar 

a trllit la sfirşitul sec. al V-lea, începutul  celui de-al IV-lea i.e.u . 
Deoarece declara că . ,nn ştie nimic", ,u fi putut aparţine .filosofi('i 
postsocratice. Diog. I,aert. !X, 58. 

41 Vezi Epimenides, B 2. 

13 Charmander : menţionat numai in acest loc de Seneca. S-ar pu

tea sl fie Chairemon (sec. I e.n.), menţionat de Origines ca autor � 1  
unui tratat D e  comflis. 

44 Cf. Aristofan, Norii 403 şi urw. 

&& Printre scrierile hippocratice circula un mic tratat intitulat D�s

Pre pilrerile lui HippoCf'ate şi Platon. Hippocrate, Galenus, trad. rom. 
de dr. C. Sllndulescu, Bucureşti. Ed. Enciclopedicll Română, 197-1. p .  
322 şi unn. 
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" Vezi Th. Gomperz, G1·iechische Denkcr, I, ultima euiţle, Leipzig
Berlin, 1 922, p. 267 -268 care discutii problema i11 lumina evoluţiei con
cepţiilor despre senzaţie. 

u Referitor la cauza primordială a mişcării. 
u Diels caracterizeazll aceastll frazll drept .,de neinteles", DK 11 .  

p. 29. 
u Vezi W. Uxkull-Gyllenband, Griechische Kullut'entstehu11gslelwen, 

Ilerlin, 1924, p. 24 şi urm. 
'0 Expresia .. in fapt" (fpyft>) indicii aici simţurile, obben;ă Capelk. 

Enunţul trebuie coroborat cu cel din fr. 2 1 ,  unde se precizeazll cll est<:> 

in privinţa funcţiei simţurilor, o incapacitate de ordin pt'actic {.,de fapt"), 

datoritli ,.slăbiciunii lor". Teoreti<', .. p!lrticelele" sînt perceptibile . 



ARCHELAOS* 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

Nu se ştie exact unde a fost locul de naştere şi care este provenienţa 
filosofului, cunoscut îndeobşte ca dasclll al lui Socrate. Ştirea prezentll 
la Diogenes Laertios şi în articolul respectiv din Lexiconul Suda, cll el 
ar fi introdus in Attica .. filosofia naturii" (-rO. cpucnx�) infloritoare în Ionia, 
trebuie privitli cu circumspecţie. Activitatea şi-a desfăşurat-o în orice 
caz la Atena, în deceniile de mijloc ale sec. V t.e.n. Poate fi considerat 
drept o punte de legătură intre materialismul milesian şi şcolile socratice 
din sec. al IV -lea. 

Teoria sa cu privire la originea vieţii se apropie de cea a lui Anaxagoms 
[fr. 4, 5-6), al cărui discipol pare sll fi fost, iar părerile sale despre Bine 

şi Rău, in funcţie de convenţiile sociale, amintesc de controversele sofistice 
despre distincţia dintre .,prin natură" ('P{Jcm) şi .,prin convenţie" (v6f!�). 

*Notli introductivll, traducere şi note de CONSTANTIN SA.NDULESCU. 



ARCHELAOS 

A) VL\ŢA ŞI Jl'\VAŢĂTUUA* 

DIO G .  LAHRT. II, 16. A rchelaos, fiul lui Apollodoros sa u, 
după alţii, al lui 111idon , era de origine din Atena sau 
din }lilet ; el a fost discipolul lui Anaxagoras, care cel 
dintîi adusese filosofia natmii din Ionia la Atena. Arche
laos a fost dascălul lui Socrate. I se dădu numele de 
"Archelaos fizicianul", întrucît cu el lua sfirsit filosofia 
naturii, în urma faptului că Socrate introdus'e etica . Se 
l 'are că şi Archelaos s-a ocupat de etică, deoarece a dis
cutat legile, binele ţ;i dreptatea . Socrate însă a luat-o de 
la el şi, ducînd-o la "desăvîrşire", a fost socotit părintele 
ei. Archelaos afirma că donă sînt cauzele producerii lucru
rilor : căldura şi frigul ; că fiinţele vii s-au născut din 
nămol şi că ceea ce-i just şi injust nu vxistă de la natură, 
d există pri n convenţie . 

! 17 ]  Teoria lui dă această explicaţie. A pa este evapo
rată de căldură şi, pe de o parte, în măsura în care "se 
coboară în jos din cauza" dldurii se stringe şi produce 
pămîntul, iar pe de alta d ă  naşt ere aerului, pe măsură 
ce se revarsă elin toate părţile. De aceea, pămîntul este 
limitat de aer ţ;i aerul este stăpînit de focul înconjurător . 
Fiinţele - spune el - se nasc din pămîntul încălzit, care 
aruncă nămol gros ca laptele, care serveşte drept hrană 
şi-n felul acesta pămîntul a dat naştere şi omului1. El 
cel dintîi a explicat prodncerea sunetului prin lovirea 

* Traducere preluată <lin volumul Diogcnes Laertios, Despre vieţile şi 
doctrinele filosofilor, ed. cit., p. 160. 
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aerului2• Marea s-a format în adîncături, din infiltrări prin 
pămînt. Pentru el, soarele este cel mai mare dintre corptl
rile cereşti şi universul este nelimitat. 

Au mai fost trei alţi bărbaţi care au purtat numele 
de Archelaos : geograful, care a descris ţinuturile străbă
tute de Alexandru ; autorul tratatului Despre partz"cula
rităţi ale naturii şi, în sfîrşit, un retor care a scris un 
manual cu privire la arta sa3. 

Cf. DIOG. LAERT. V, 42, [Scrierea Ini Teofrast J Despre 
lucrările lui A rchelaos I.  

4. HIPPOL.,  Rejut. I, 9 (D.  563, \V. 15) .  ( 1 )  ArcheLws 
era de neam din Atena, fiul lui Apollodoros. Acesta descria 
întocmai ca Anaxagoras amestecul materiei şi la fel [pro
ceda ] şi pentru elementele primordiale. Ceva dia acest ames
tec s-a ivit şi în N ous. (2) Începutul mişcării constă in 
separarea unuia de altul, (adică) a caldului şi a recelui, 
şi anume caldul se mişcă iar recele rămîne rjgid. Apa, 
i1ncălzindu-se] la mijloc, curge ; în care îşi fac apariţia 
atît aerul cuprins "de flăcări cît şi pămîntul ; din de, aerul 
încălzit se înalţă în sus iar pămîntul cade :;; i se a:;;azCt în 
jos. (3) Pămîntul se întăreşte, devenind rigid, şi se for
mează prin aceste [elemente ] .  Se află aşezat la rr ij !oc, 
nefiind nicidecum, o parte, ca să zicem aşa, faţă de 'f0t : 
(aerul însă învinge Totul) scăpînd din couflagra ţie . De 
Ia aerul arzînd în flăcări îşi au substanţa [�ucw;] ini
ţial astrele, dintre care cel mai mare este soarefe, al doilea 
(ca mărime), luna, cît şi celelalte stele, unele mai mici , 
altele mai mari. (4) Pretinde că cerul fUniversu l l  c '-Otc 
înclinat şi că astfel lumina soarelui aj unge pe pămînt 
iar aerul il face limpede şi pămîntul uscat. Iniţial, �pă
mîntul ] era o mlaştină, deoarece avea forma unui ind 
înalt, la mijloc gol. Ca dovadă a acestui gol aduce argmm:n
tul că soarele nu se ridică şi apune concomitent pentru toţi, 
aşa cum ar trebui să se petreacă lucrurile, dacă (supra
faţa ) ar fi plană. (5) Despre animale spune că atunci 
cînd pămîntul s-a încălzit mai întîi în părţile inferioare, 
acolo unde caldul şi recele (veneau în contact) şi se amc·;,-
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tecau, acolo au apărut tot soiul de specii şi oamenii, toţi 
avînd parte de acelaşi fel de trai, hrănindu-se din mîl ; 
(acest stadiu a durat însă puţin), ulterior producîndu-se 
naşterea unora din alţii .  (6) Oamenii au început să se 
separe unii de alţii şi şi-au statornicit forme de conducere, 
legi, meşteşuguri, cetăţi4• El spune că animalele, deopo
trivă, toate au din naştere spirit [Nous] în trupurile lor ; 
dici fiecare dintre animale se foloseşte de inteligenţă [N ous ], 
unul mai greoi, altul mai repede. 

5. SIMPL., Phys. 27, 23 (din TEOFRAST, Phys. Opin. 
fr. 4] şi Archelaos atenianul, cel care a fost profesorul 
lui Socrate şi discipolul lui Anaxagoras, în problema naş
terii Universului şi în multe altele încearcă să aducă ceva 
propriu, (şi anume) postulează aceleaşi principii ca şi 
Anaxagoras. Aceştia afirmă că principiile sint infinite ca 
număr şi neomogene. Ei aşază homoiomeriile ca principii. 

5 a. HEPHAEST. ,  Ench. p. 3, 20 Consbr. Sofocle n-a 
crezut de cuviinţă să introducă numele lui Archelaos in 
elegiile sale. Nu 1-a introdus nici în versul epic, nici în 
cd elegiac. El pronunţă "Archeleos". Acest mod de a 
pronunţa îi permitea să-1 introducă în metrul versului. 

6. SEXTUS, A dv. math. VII, 14. Archelaos atenianul, s-a 
ocupat deopotrivă de ştiinţele naturii şi de cele morale. 

7. SEXTUS, Adv. math. IX, 360. Archelaos atcnianul, 
profesorul lui Socrate, . . .  susţine că aerul [este princi
piul şi elementul tuturor] .  AET. I, 3, 6 (D. 280 ; despre 
<Xpx� = "principiu") . Archelaos, fiul lui Apollodoros, ateni
annl, susţine că aerul este infinit, tot aşa şi densificarea 
şi rarefierea din jurul lui. Dintre acestea, ultima este focul, 
cealaltă, apa. 

8. HERM., Irris. 1 1  (D. 653) Acestora nu le convine 
ca Archelaos, care arăta că principiile tuturor lucrurilor 
sînt caldul şi recele, să aibă un bun renume. Cf. PLATON, 
Soph. 242 D 5. 

9. EPIPHAN., A dv. haer. III, 2, 9 (D. 590, 1)  Archelaos, 
fiul lui Apollodoros, după alţii, fiul lui Milton (un ate-
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nian, filosof al naturii) susţine că toate s-au născut din 
pămînt. După cîte spune, acesta este principiul tuturor 
celorlalte. 

10. AUGUST., De civit. dei VIII, 2 (D. 174) Lui Anaxa
goras i-a urmat elevul acestuia Archelaos. Acesta era de 
părere că toate constau din părticele identice unele cu 
altele [homoiomerii ] din care se alcătuieşte fiecare lucru 
în parte. Mai spunea chiar că toate sînt pătrunse de spirit, 
că trupurile sînt în consecinţă eterne, cu alte cuvinte 
că acele părticele [sînt pătrunse de spirit] .  Explica deve
nirea tuturor lucrurilor prin unire şi risipire. Cf. smo
NIUS APOLLINARIS, Ap. carm. 15, 94. 

1 1 . CLEM.,  Protrept. 5, 66 (50, 15  St. ) .  Aceştia doi [Ana
xagoras şi Archelaos] au aşezat pe Nous în faţa Infinitului. 
Cf. ANAX. A 57. 

12. AET. I, 7, 15 (D. 302) Archelaos confundă aerul 
şi Nous cu divinitatea, fără însă să considere [Nous ] drept 
demiurg [ci caldut, 't'O .&e:pflov] . 

13. AET. II, 1 ,  3 (D. 327) Anaximandros, Anaximenes, 
Archelaos . . .  susţin că lumile sînt în număr infinit din 
infinit, conform perioadei fiecăreia. 

14. - II, 4, 5 (D. 331 )  Archelaos afirmă că lumea 
s-a constituit din cald şi din suflul vieţii ; 4, 6. Anaxi
mandros . . .  Archelaos . . .  afirmă că lumea este pieritoare. 

15. - II, 13, 6 (D. 342) Archelaos a spus că astrele 
sînt nişte bulgări incandescenţi . 

1 6. - III, 3, 5 (D. 368) Archelaos spune acelaşi lucru, 
comparînd reacţia pietrelor supraîncălzite cînd sînt puse 
în apă rece. 

16 a. SENECA, Quacst. nat. VI, 12, 1 şi t1rm. Archelaos, 
filosof din vechime, spune următoarele : . ,vînturile pătrund 
în cavităţile pămîntului ; apoi, cînd toate spaţiile s-au 
umplut pînă la refuz cu aer, acel suflu care este supli
mentar apasă aerul deja pătruns şi îl desparte, silindu-! 
mai întîi să se deplaseze ; ceva mai tîrziu, îl răscoleştc 
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adînc. Atunci, aerul, că:utîndu-şi loc, răzbeşte prin toate 
crăpăturile încercînd să se elibereze ; pămînturile se cutre
mură. Prin urmare, cînd urmează să aibă loc un cutremur 
ck pămînt, el este precedat de o linişte neobişnuită a 
atmosferei, pentru că - aceasta este explicaţia - forţa suf
lnlui care obişnuieşte să ridice vînturile este reţinută in 
tărîmul subpămîntean". 

17 .  AET. IV, 3, 2 (D. 387) Anaximenes, Anaxagoras, 
Archdaos postulează sufletul ca fiind de natura aerului. 

18. PHILOP. , de anima p. 7 1 ,  17 Hayd. (la ARISTOTEL 
I, 2, 404 A 25) . . .  cei care, spune el [Aristotel ] ,  au afir
mat că totul este pus în mişcare de Nous. Aceştia, pe 
cît se pare, spun că mişcarea este proprie sufletului. Printre 
d se numără şi Archelaos. 

B) SCIUERI 
Poezie ( Elegii) 

1. PLUTARH, Cimon 4 (din Didymos) . Cimon, fiul lui 
Miltiades şi al Hegesipylei, de neam trac (odrys), fiica 
regelui Oloros, aşa cum se povesteşte în poemele scrise 
de Archelaos şi de Melanthios, închinate lui Cimon . . .  
evident este că Cimon, purtîndu-se într-un chip prea brutal 
faţă de Isodike, fiica lui Megaklcs, cu care trăia nelegitim, 
aceasta a murit în urma unei izbucniri de violenţă -
dacă ar fi să dăm crezare c e 1 o r c o n s e m n a t e î n 
C o n s o l a ţ i a p e n t r u p i e r d e r e a c u i v a d r a g, 
în versuri elegiace [PLG II, 259 Bergk] ,  ce i-a fost adre
sată - al cărei autor, după cîte crede filosoful Panaitios, 
n-ar fi altul decît filosoful naturii (q> ucr�x6c;) Archelaos. 

Proză 
Fiziologia 

1 a PLUTARCH. ,  de primo frig. 21, 954 F. De unde rezultă 
că pămîntul, la suprafaţă, este nemişcat nu numai dato
rită fundamentului pe care se află aşezat, ci prin însăşi 
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esenţa sa este i mobil. Aşa cum il numeau cei vechi (PLATOX, 
Phaedr. 246 E) este o , , ,·atră" [cEcr·da ] ,  aşezată în locu
inţa zeilor, din pricina poziţiei sale verticale şi a rigidi
tăţii sale. După cum spune Archdaos, cercetător al naturii 
(q> ua�x6<;) , l e g ă t u r a  c a r e î l  m c· n ţ i n e  î n  a
c e  a s t ă  s t a r e  c s t c f r i g  u 1, nimic altceva nemai
putînd s-o slf1bească sau s-o înmoaie, deoarece este încăl
zit şi supraîndilzit, devenind astfel imohii ă .  

NOTE 

1 Vezi Anaximandros, A fr. 30. 
2 Explicaţia este corectă, deoarece sunetele se produc priu vibraţia 

aerului. 

a Adică o Retorica. 
• Vezi cercetarea fllcută pe tema teoriilor despre apariţia şi evoluţia 

civilizaţiilor omeneşti la W. Uxkull-Gyllenband, Gricchische 1\u/tznrn
tstehungslehren, Berlin 1924. Bibl. fiir Philos., p. 1 1  despre Archelaos. 
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ACU SILA OS 

NOTA INTRODUCTIVĂ 

Genealogistul Acusilaos din Argos, fiul lui Cabas sau Scabras, a trăit 
în secolul al V-lea i.e.n. (după alte izvoare, în .a doua jumătate a secolului 
al VI-lea i.e.n.). Datorită preocupărilor sale legate de cosmogonie, alexan
drinii il situează, în timp, alături de Pherekydes din Syros, şi uneori, tot 
împreună cu Pherekydes, printre cei şapte înţelepţi. 

Opera sa intitulată Genealogii reprezintă o istorie mitică a lumii, pornind 
de la Chaos şi pînă la apariţia primului om, numit Plwroneus. În continuare 
sînt înfăţişate vechile generaţii umane, care se distingeau prin longevitate, 
pînă la războiul troian. 

Lipsit de originalitate în prezentarea succesiunii generaţiilor umane 
şi fără să aducă elemente sigure din punct de vedere istoric, Acusilaos 
are totuşi meritul de a fi ordonat materialul mitic despre evoluţia lumii şi 
a umanităţii, introducînd ordine cronologică în relatările sale despre zei şi 
oameni. Talentul său literar este remarcabil. Mitograful este considerat 
la loc de cinste printre primii prozatori din istoria culturii. 
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ACUSILAOS 

A) VIAŢA ŞI OPERA 

4. CLEM., Stromat. VI, 26 (II, 443, 2 St.) . Istoriografii 
Eumelos [FHG II, 20] şi Acusilaos au transpus în proză 
lucrările lui Hesiod şi le-au redat ca personale. 

B) FRAGMENTE 

1 .  [fr. 6 b .  5, Jac. FGrHist. 2, F, I, 49 şi urm. ; vezi 
şi Kordt, de Acusilao, Basel, 1903] .  DAMASCIUS, de princi
piis 124 [I, 320, 10, R] .  După cîte cred, Acusilaos a consi
derat Chaosul drept element primordial, în toate privin
ţele necunoscut. După acesta unul recunoaşte încă două 
elemente : Erebos-ul, ca parte masculină, şi Noaptea, ca 
parte feminină . . .  din unirea cărora s-au născut Aither, 
Eros şi Metis [înţelepciunea] . . .  Pe lîngă aceştia creează o 
lungă descendenţă atît a lor cît şi a altor zei, conform rela
tării lui Eudemos1 [fr. 1 17] .  PHILOD.,  de piet. 137, 13, p. 61, 
G. Acusilaos [pretinde că] celelalte lucruri s-au născut 
din Chaos, care a existat dintr-un început. 

2 [6 a }. PI,ATON, Symp. 178 B. Hesiod [Theog. 1 16] 
spune că cel dintîi s-a născut Chaosul şi de îndată [Gaia, 
cea cu pieptul larg, lăcaşul sigur al tuturor din totdeauna, 
iar la urmă Eros ] ;  după Chaos s-au născut aceştia doi : 
Gaia şi Eros. [Parmenides numeşte crearea lumii : "mai 
întîi . . .  de toate", B 13 ]. Acusilaos este de acord cu 
Hesiod. Astfel, din mai multe părţi, Eros este recunoscut 
drept cel mai vechi dintre zei2• 
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3 [6 c ] .  Schol. THEOCR. arg. XIII [de la Theon] .  Nu 
se ştie al cărui fiu (trebuie considerat) Eros ; Hesiod 
[Theog. 120] crede că este vlăstarul lui Chaos şi al Gaiei, 
Simonides [fr. 43 D ] ,  al lui Ares şi al Mroditei3, Acusilaos, 
al Nopţii şi al Aitherului. Cf. Antagoras. DIOG. LAERT. 
IV, 26. 

9 a [8] .  PHILOD., de pietate 60, 16, p. 32, G. Acusilaos 
[susţine ] că Uranos, temîndu-se de Hekatonheiri1, în stare 
să-1 doboare, i-a prăvălit in Tartar, deoarece aceştia se 
purtaseră, după cît ştia el, cu gînduri rele. 

14 [28] .  [APOLLDDOR ] , Bibliotheca II, 26 [Fiicele lui 
Proitos : Lysippe, Iphinoe, Iphianassa] acestea, cînd au 
ajuns la vîrsta căsătoriei, au înnebunit, după cum spune 
Hesiod [fr. 27] pentru că nu au acceptat misteriile lui 
Dionysos ; după cum pretinde Acusilaos, pentru că au 
dispreţuit statuia de lemn a Herei5• 

18 [21 ] . [APOLLODOR ], Bibliotheca III, 156. Rîul Asopos, 
născut din Okeanos şi din Tethys6, este, după Acusilaos, 
fiul lui Per() şi al lui Poseidon, după alţii al lui Zeus 
şi al Eurinomei. 

20 [23 ] .  CLEM., Stromat. I, 102 (II, 66, 5 St. ) .  Acusi
laos spune că primul om care s-a născut a fost Phoroneus. 
IULIUS APRICANUS, la EUSEB . ,  Pracp. ,  Evan. X. 10, 7 (Ogy
gos) pe vremea căruia a avut loc cel dintîi mare potop în 
Attica, pe vremea domniei lui Phoroneus asupra argie
nilor, după cum povesteşte Acusilaos. 

21 [1 ]. DIDYMOS [p. 85 Schmidt] b. JHACROBIUS, Sat. 
V, 18, 9. Este mai corect să se spună că deoarece Ache
loos este cel mai vechi dintre toate rîurile, oamenii îl cinstesc, 
denumind toate apele pur şi simplu cu numele lui. Acu
silaos a povestit pentru prima oară că Acheloos este cel 
mai vechi dintre toate cursurile de apă, căci a spus : Okc
anos ia în căsătorie pe propria-i soră, pe Tethys7 şi din 
această unire se nasc 3000 de rîuri, dintre care Acheloos 
este cel mai vîrstnic şi cel mai cinstit. 

23 [46] . IOSEPHUS, Ant. lud. I, 107. Acusilaos şi după 
acesta Ephoros [FGrHist. 70, F, 238, II, 109 ]  şi Niko-
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laos8 [FGrHist. 90, F, 141 ,  II, 426] povestesc că cei 
vechi trăiau 1000 de ani. 

26 [36] .  Schol. la A POLL. RHOD. IV, 57. Latmos este 
muntele din Caria unde se află peştera în care îşi petrecea 
timpul Endymion. Tot aici îşi are aşezarea şi oraşul Hera
kleia . . .  Hesiod [fr. I l ]  [spune] că Endymion, fiul lui 
Zeus şi al Kalykei, a căpătat de la Zeus în dar "să-I 
asiste în ceasul morţii, atunci cînd va hotărî să-1 ucidă" 
( . . .  ). Acelaşi lucru îl susţin Peisandros [FGrHist. 16, 
F, 7, I, 181 J cît şi Acusilaos. 

28 [4 ] .  - - IV, 992. În cartea a III-a, Acusilaos 
spune că în urma mutilării lui Uranos s-a intimplat să 
cadă pe pămînt picături de spermă, adică stropi, din care 
,.;-au născut feacii, iar după o altă versiune, giganţii. Şi 
Alceu [fr. 1 16, PLG III, 185 J spune că îşi trag neamul 
din stropii spermei lui Uranos. 

31 [39 ] .  Schol. HO:\fER. AB la !Hada, XX, 307. Cînd 
oracolul a prezis că după distrugert·a puterii Priamizilor 
asupra t roienilor vor domni urmaşii lui Anchises, Afro
dita s-a unit cu Anchises, care era deja în vîrstă şi 1-a 
născut pe Aeneas. Dornică să găsească un pretext mulţn
mitor pentru distrugerea Priamizilor, i-a insuflat lui Alc
xandros patima pentru Elena şi, după ce 1-a făcut să 
pună la cale răpirea acesteia, s-a aliat cu troienii, dar 
în realitate i-a împins spre pieire, ca nu cumva, lipsiţi 
de orice speranţă, s-o redea [grecilor J pe Elena. Povc-.;
tirea se găseşte la Acusilaos. 

33 [34 ] .  - - HQ la Odiseea X, 2. Deucalion, în timpul 
căruia a avut loc potopul, era fiul lui Prometeu şi al 
Klymenei, după cum spun cei mai mulţi. După Hesiod 
[fr. 3] era fiu al Pronoei , după Acusilaos, fiul Hesionei, 
fiica lui Okeanos, şi al lui Prometeu. 

38 [35 ]. Schol. PIND. , Olimp . IX, 70 a. Există ştiri 
comune despre Deucalion şi Pyrrha. Acusilaos afirmă că 
aceştia doi i-au creat pe oameni, aruncînd în urma lor 
pietre. 
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NOTE 

1 Filosof peripatetician <lin sec. IV i.e.n. 

� Vezi Hesiod, Theogo11ia, fr. 2. 

• Simonides, Diehl, fr. 43. 
• Uriaşii cn 100 de braţe, care 1-au ajutat mai tirziu pe Zeus in lupta 

f'U Tltanii. 
6 Familia regelui Proitos (căsătorit cu Sthenoboia) eta originară din 

Titint. Alungat din Argos de fratele său A.krisios, Proitos şi-a reciştigat 

tronul datorită socrului său, lobates. Statuia de lemn a Herci, un xoanon, 

··�te un semn al vechimii acestei legende. 
• Vezi anterior nota 2 la Homer. 
? Ibidem. 

s �ikolaos din Damasc, istoric grec din sec. 1 î.e.n. Principala sa operă, 

Istorii, în 44 de cărţi, era o istorie universală de la inceputurile omenirii 
şi pînă pc vremea lui :\ugustus. 



THEAGENES DIN RHEGION 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

Theagenes din Rhegion (sec. VI t.e.n.) este autorul probabil al lucrării 
Despre Homer, model de tmbinare a interpretării literare cu cercetările 

de gramatică şi critica de text. Modul său de lucru l'�te analog cu cel al 
gramaticilor alexandrini de mai tirziu, Theagenes este de asemenea con
siderat drept cel dintii exeget al operei homerice care a mers pc linia inter
pretării alegorice, ceea ce îl apropie Intrucitva de noua gîndire despre 
natură (physiologia), proprie filosofiei milesiene. A fost apreciat şi ca 
precursor al ştiinţei gramaticii. 

THEAGENES DIN RHEGION 

1 .  TATIAN. 3 1 ,  p. 3 1 ,  16 Schw. Despre creaţia lui Homer 
şi originea acestuia, cît şi de timpul cînd a fost în plină 
inflorire s-au ocupat cei mai vechi scriitori : Theagenes 
din Rhegion, născut' pe timpul lui Cambyses [529-522 
î.e.n. ] ,  Stesimbrotos

. 
din Thasos [FGrHist . 107, F, 21 ,  

II, 521 ] ,  Antimachos din Colofon, Herodot din Halikarna� 
[II, 53 ; 1 16 şi urm . ]  şi Dionysos din Olinthos etc. Cf. c .  61 .  

1 a. Schol. la  DIONYS. THRAX, p.  164, 23, ed. Hilg. 
Există două gramatici : una, care se ocupă de semnele 
scrise şi de pronunţarea literelor, numită şi gramatica 
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"veche" , d eoarece exista dinaintea evenimentelor de la 
Troia, oarecum rezultat al naturii l ucrurilor ; cealaltă, mai  
nouă, se ocupă d e  proprietatea cuvintelor greceşti : ini
ţiată de Theagenes, a fost ocsăvîrşită de peripateticicnii 
Praxiphanes şi Aristotel .  

2. Schol. la HOMER, B, ltiada XX, 67 PORPHYR. I, 240, 
1 4  ed. Schrad. Ştiinţa despre zei se referă, în general, la 
lucruri inutile, precum şi la lucruri necuviindoase. Thea
genes susţine că miturile despre zei nu sînt decente. Faţă 
de o asemenea acuzaţie, unii o explică pornind de la vorbire, 
căci socot că prin mijlocirea unei alegorii orice poate fi 
spus cu privire la natura elementelor, cum ar fi, de pildă, 
opoziţiile dintre zei . Drept exemplu, se spune că uscatul 
se luptă cu umezeala, căldura cu răceala, uşorul cu greul : 
apa posedă proprietah:a de a stinge focul, iar focul usucă 
apa. Tot aşa, există contradicţii între toate elementele 
din care este constituit  întregul ; şi chiar dacă odată inter· 
vine o degradare parţială, ansamblul rămîne veşnic. Thea
genes are în vedere antagonismele denumind focul "Apolion ' '  
şi "Hetios" şi " Hephaistos", iar apa "Poseidon" şi "Sca
ma ndros", luna "A.rtcmis", văzduhul "Hera" de. 

L<1 fel procedează şi cînd stabileşte pentru dife rite st ăr i  
n u m e rle Zf'i : Atcrw . ,  pentru înţelepciune, A.rcs,  pentru 
TJ ('hunie, Afrodita , pentru pasiune, Hermes pentru raţi
unea calculată şi a şa le adaptează pe toate ; prin urmare, 
acest fel de jnstificare este foarte vechi şi porneşte de 
la 'fhcagencs din Rhegion, cel dintîi care a scris despre 
Hom er. 



lllETRODOROS DIN I.AMPSAKOS 

�OT A INTRODUCTIVĂ 

De origine din Asia :Midi, Mctrodoros, sosit la Atena spre mijlocul sec-. 
V i.e.n. a devenit bun prieten cu Anaxagoras. Nu a fost filosof, ci ceea ce 

se chema "filolog" (cpLA6).oyo�), a(lică exeget al scrierilor vechilor poe ţ i ,  
precursor a l  metodl'i de interpretare alegorică, adoptată î n  sec-. III  î.e.n. 

de şcoala din Pergam, al cărei conducător a fost Crates din :\lallos. 

Principala sa lucrare purta titlul Despre Homer, pe care JI.Ietrodoros 
îl considera părintele tuturor ştiinţelor şi al tuturor curentelor filosofice 

din vremea sa. Nu trebuie c-onfundat cu omonimul său, originar tot din 
Lampsakos, filosof epieurlan (sec. IV i.e.n. ) .  

l\IETRODOROS Dl:!\ LA2\IPSAKOS 

1 .  PLATON, i'o11 530 C (vorbeşte Ion) : A m  impresia că 
spun cele mai frumoase lucruri despre Homer, aşa cum 
nici ::Metrodoros din Lampsakos, nici Stesimbrotos din 
Thasos, nici Glaukon şi nici vreun altul din cei care au 
trăit odinioară n-au avut putinţa să exprime atît de multe 
şi frumoase păreri despre Homer, cîte am exprimat eu. 
Cf. XENOFON, Banchetul III, 6 şi Schol. la Hom. Iliada 
I, 636. 

2. DIOG. LAERT. II, 1 1 .  În cartea sa Istorii felurite 
( Historia V aria) Favoriuus relatează că Anaxagoras ar 
fi fost primul care a arătat că Homer, în poemele sale, 
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MJT ŞI DEMITIZARE, MliTRODOROS DIN LAMPSAIWS 

t ratează despre virtute şi j ustiţie şi că această teză a fost 
susţinută pe larg de prietenul l ui Anaxagoras, Metrodoros 
din I,ampsakos, primul care s-a ocupat cu i deile lui Homer 
privitoare la natură. 

3. TATIAN. c. 21 şi Metrodoros din Lampsakos în studiul 
său Despre Homer se exprimă într-un chip foarte simplist, 
raportînd totul la alegorie. El spune că nici Hera, nici 
Atena, nici Zeus nu sînt ceea ce-i consideră acei care le 
ridică i ncinte şi altare, d ipostaze ale na tnrii şi combi
naţii  ale elementelor1 • 

4. HESYCH. Metrodoros a spus că Agamemnon ar fi 
eterni, folosind m ctocla alegorică. PHILODEM, Pap. Hac . 
VII, 3 şi urm.,  f. 90 [ Gomperz, W1:1'1t. Sitz. Ber. ph. h .  
Cl .  1 1 6, 1 4 ]  Metrodoros a vorbit şi despre legi şi norme 
morale la oameni iar pe Agamemnon l-a numit et er, pe 
Achille, soare, pe Elena, pămînt, pe Alexandros, aer, pe 
Rector, 1 una şi pe toţi ceilalţi [eroi ] din Il iad a i-a n urnit  
prin analogie cu aceştia2• Dintre zei [crede ] c ă  zeiţa De
meter este ficatul, Dionysos splina, iar Apollon fierea.  

5 .  PORPHYR. ,  Quaesl. hom. la Jliada X, 252 (7tAEC.) v u�) 
I ,  p. 1 47, 18 Schrad. Metrodoros [ ?  J spune că . , mai mult" 
la Homer înseamn1i . ,doi " .  

6. SYNCELLUS., Chro-n . 140, C. l ,  p.  282, 19 Dind . Disci
polii l ui Anaxagoras interpretează în fel u l  următor zt:ii 
elin mitologie : Zeus este raţiunea [N o uc;], Ateu:• . meşte
)ttgul, de aici şi expresia : . , dacă ţi-ai pierd nt mîinile, 
1nsl·anmă nimicirea înţeleptei Atena" r Orph Fra�· - 3-!i K ! .  

1 \"ezi F .  Buffihe. Les wythes d'll<•mhc .:t la pensie grecque, Paris, P .  U .F. ;  
1 95h, p .  1!i ; H.  Diels-W. Kram. dtea7.1't l ucrarea !ni  Fritz "'ehrl i, Zut 
r;ach iJt,, d:r allt'gorischtll / J, ·utun�-: 1/  . .  mrrs. B aSti, Diss. , 1 92R, p. 9:! � i  
nrru. 

' I afln�aţe ale gimlirii orientale privitoare la  tliviuităţi, I I .  Diels-\\". 
Krauz, ecl. cit., 1 1 , p .  4H, lh•tu l ll rinJul  26.  
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