Lucie Valentinová:

Alkmaión z Krotónu o příčinách lidské smrtelnosti

	Alkmaión byl, podle svého povolání a místa, kde působil, pravděpodobně členem Krotónské medicínské školy, jejíž existence je doložena už v 6. století př. n. l. Z té doby pochází Hérodotova reference o Democedovi z Kallifónu, taktéž lékaři působícímu v Krotónu, který vyléčil Dáreiovi zvrtnutý kotník a jeho ženě Atosse prsní nádor, a stal se tak zodpovědným za vysokou prestiž lékařů z Krotónu. Existenci školy je tedy nutné předpokládat již poměrně dlouhou dobu předtím, než se v tomto městě objevil Pythagoras, s myšlením jehož školy bývá Alkmaión nejčastěji spojován. Přesto lze ale předpokládat, že Alkmaión  pythagorejské myšlení znal, vyloučeno není ani jeho osobní setkání s Pythagorou. Aristotelés totiž ke svému výčtu pythagorejských oposit dodává: “Stejné mínění, jak se podobá, měl i Alkmaión z Krotónu, který toto pojetí buď převzal od nich, nebo oni od něho, neboť Alkmaión byl ještě v mužném věku, když Pythagoras byl již starcem.“ Metafys. 986a 27, přel. Ant. Kříž. Diogenés Laertios pak považuje Alkmaióna přímo za Pythagorova žáka (D.L. VIII. 83 – A1). Posledním pilířem tradičního řazení Alkmaióna do pythagorejské školy je přípis jeho díla hlavám  pythagorejské společnosti – Pythagorovu zeti či tchánovi Brontinovi, a dalším dvěma myslitelům, které uvádí jako pythagorejce Jamblichův “Život Pýthagorův“ – Leontovi a Bathyllovi. 
Moderní badatelé ale považují tyto reference za relevantní spíše k určení přibližné doby Alkmaiónova života, než k ospravedlnění jeho zařazení do myšlenkového okruhu starých pythagorejců. W. K. C. GUTHRIE, A History of Greek Philosophy I, Cambridge, 1963, str. 341. Podle Kirka a Ravena lze z referátu Diogena Laertského odvodit pouze, že Alkmaión přišel s pýthagorejskou školou nějakým způsobem do kontaktu (G. S. KIRK and J. E. RAVEN, The Presocratic Philosophers, Cambridge, c1957, str. 232.). O nejodvážnější dataci se na základě zmiňovaných údajů pokouší Guthrie, který dobu Alkmaiónova života klade někam do let 480 – 440. GUTHRIE, A History of Greek Philosophy I, str. 358. Do ranného 5. století umisťují dobu jeho života také Kirk s Ravenem  (KIRK, RAVEN, The Presocratic Philosophers, str. 232.), stejně tak Kahn (CH. H. KAHN, The Art and Thought of Heraclitus, Cambridge,  c1979, pozn. 2.).    V následujícím pokusu o interpretaci Alkmaiónova fragmentu B 2  tedy nebudu usilovat  o hledání paralel s myšlením pythagorejským, ale spíše se soudobým myšlením lékařským, fysiologickými koncepcemi starých řeckých myslitelů  a pak zejména se vzácně dochovaným kosmologickým a fysiologickým systémem Platónova dialogu Timaios.

	Fr. B 2: “Lidé proto hynou, že nemohou připojit počátek ke konci.“ “tús anthrópús fésin Alkmaión dia túto apollysthai, hoti ú dynantai tén archén toi telei prosapsai“

Tento asi nejslavnější Alkmaiónův fragment se zachoval v pseudoaristotelském spise Problemata (XVII.3. 916a33) jako součást výkladu, ve kterém je periodický koloběh času přirovnáván k cyklickému pohybu nebeských těles. Alkmaiónův výrok je zde citován jako  moudré rčení, které ovšem nemůže být chápáno doslovně.
	Z textu dochovaných fragmentů vyplývá, že součástí Alkmaiónova myšlení  skutečně mohl být určitý obraz kruhu, jehož obvod, na kterém jsou počátek i konec neoddělitelně spjaty, jakoby svým tvarem odpovídal dráze pohybu, který konají nebeská tělesa, ale také pohybu, který přísluší nesmrtelné duši. Kruh se tak stává výrazem pro nepřetržitost, nekonečnost, nesmrtelnost. Nepřímo to dokládá to opět Aristotelés: “Podobné názory o duši, jak se zdá, měl i Alkmaión. Praví totiž, že duše je nesmrtelná, protože prý se podobá nesmrtelným bytostem, a to prý má proto, že se stále pohybuje; neboť prý se stále nepřetržitě pohybuje také všechno božské, měsíc, slunce, hvězdy i celá obloha.“  De Anima 405a29, překl. Ant. Kříž – A 12. A podobně i Diogenés Laertios v závěru zlomku A 1: “…Tvrdil též, že je duše  nesmrtelná a že se ustavičně pohybuje jako slunce.“ D. L. VIII.83, překl. Ant. Kolář. Interpretačním problémem zůstává, jaká představa nutila Alkmaióna upřít lidem tuto nesmrtelnost stále nového počátku.

	Moderní interpretace  Alkmaiónova fragmentu B 2, či  přímo jeho koncepce duše, je možno rozdělit do dvou skupin.
	První skupina badatelů předpokládá, že v pojetí tohoto myslitele je individuální lidská duše nadána schopností vykonávat pravidelný kruhovitý pohyb, stejný, jaký konají hvězdy, měsíc a slunce na obloze, a který je vyjádřením jejich nesmrtelné přirozenosti.  Teoretický výklad takového pojetí podává později Platón v dialogu Faidros (245c5-246a1). Podle Alkmaiónovy představy, které nelze přisuzovat platónskou distinkci mezi smrtelnou a nesmrtelnou částí lidské duše, je údajně duše během svého pobytu v lidském těle ve svém přirozeném pohybu omezována, jeho dráha je  podmínkami v lidském těle neustále narušována, pohyb je nepravidelný, čím dál častěji zbržďován různými překážkami, až nakonec ustává docela a smrt lidského těla je zároveň i smrtí duše v něm dosud dlící. Tento výklad zastávají Kirk s Ravenem. KIRK, RAVEN, The Presocratic Philosophers, str. 235.. Podobný názor před nimi prosazoval i J. Burnet J. BURNET, Early Greek Philosophy, 4.  vyd., London, 1930,  str. 195., který ovšem kruhovitý pohyb duše neumisťoval do celého lidského těla, ale pouze do hlavy, opíraje se přitom o zlomek A 8: “v mozku je ´panství´“ “en toi egkefaloi einai toi hégemonikon“ (Aet., IV.17.1). Ve výkladech jsem narazila pouze na opisné překlady výrazu “to hégemonikon“. R. B. Onians tento výraz opisuje jako “leading factor“ a uvádí, že nelze rozhodnout, jaký je  původní přesný význam tohoto výrazu (R. B. ONIANS, The Origins of European Thought, 2. vyd., Cambridge, 1988, str. 115.).   a o Theofrastovu referenci Alkmaiónova dobově revolučního názoru, podle kterého byly všechny smyslové vjemy centrálně zpracovávány mozkem. Podle Burnetova výkladu je tedy sídlem lidské duše výlučně mozek a kruhovitý pohyb duše se děje v jeho rámci.

	Druhá mnou zhruba vyčleněná skupina moderních komentátorů zachází opatrněji s dochovanými informacemi o Alkmaiónově pojetí duše. J. Mugler CH. MUGLER, Alcmeon et les cycles  physiologiques de Platon. (název časopisu jsem zapomněla, mohu dohledat, až budou opět zprovozněny knihovny). připomíná, že duše je dvěma starověkými komentátory výslovně označena za nesmrtelnou (Diogenés Laertský - A 1; Aristotelés - A 12), a že tudíž není možné předpokládat, že by lidská smrt měla být zaviněna ustrnutím jejího pohybu, naopak se domnívá, že se tím potvrzuje nauka o nesmrtelnosti duše, která prochází dočasnými inkarnacemi ve smrtelných tělech, a Alkmaiónovo myšlení tak přibližuje myšlenkovému okruhu pythagorejců, pro který byla metempsychotická nauka typická. Nesmrtelnou duši ve smrtelném těle předpokládá u Alkmaióna I A. E.  Taylor, A Commentary on Plato´s Timaeus, Cambridge, 1928, str. 262-263, přestože mu Mugler omylem přisuzuje první z obou zmiňovaných typů výkladu (Mugler, str. 43, p.3). Taylor umisťuje kruhové dráhy duše (ve shodě s komentovanou teorií Timaiovou) do hlavy (Taylor, str. 537).  Duši jako částečku nesmrtelné božské duše příslušející nebeským tělesům (A 12, Klémens: “Alkmaión pokládal nebeská tělesa za bohy, ježto mají duši“), která je dočasně umístěna v lidském mozku předpokládá pro Alkmaióna I Guthrie. Podle něj duše opouští tělo, když se rozpadne dočasné partnerství, které s ním založila (Guthrie,  A History of Greek Philosophy I., str. 355, 356).   Neschopnost vykonávat věčně pravidelný cyklický pohyb tedy není možné přisuzovat duši, ale bylo by ho lze, na základě poměrně silné analogie s Platónovým dialogem Timaios, přiřknout fysiologickým pochodům, zejména krevnímu a respiračnímu cyklu.

 Podle Platónova Timaia stvořil Démiurgos kosmos tak, že uspořádal původní chaotický  viditelný svět  v řád, a to tím, že ho uvedl v pravidelný kruhový pohyb. Učinil to tak, že vložil do světa duši a do duše rozum, jemuž tento pohyb přísluší (30a). Podobnou této duši světové poté vytvořil rozumovou složku duše lidské, jejíž původ je tedy rovněž božský, a to narozdíl od zbývajících dvou složek lidské duše (hněvivé a žádostivé), i lidského těla, jejichž stvoření již bylo dílem nižších bohů. Pohyb rozumové části lidské duše ale  nedosahuje té přesnosti jako u duše světové, protože poměr jejího míšení nebyl natolik přesný (40d). Platón svoji analogii upevňuje propojením s lidovou vírou, podle které každé lidské duši odpovídá jedna hvězda na obloze, a jejíž odezvu lze najít například také v  Peri diaités, spise hippokratovského korpusu. . Ve čtvrté části tohoto spisu předkládá jeho autor fysiologický výklad snů, vycházející ze symbolické mikro-makrokosmické analogie (LXXXIX).  Materiálem k stavbě lidského těla pak byly různé sloučeniny čtyř základních prvků – čtyř živlů – ohně, vzduchu, vody a země - těch samých, ze kterých je složen i samotný kosmos, což představuje první vrstvu Platónovy mikro-makrokosmické analogie. Nejpohyblivější z nich, oheň, se skládá z nejmenších a nejostřejších částic, jehlanů, na opačném konci řady stojící země je tvořena nejméně pohyblivými částečkami tvaru krychle (55d - 56c).  Z čistého ohně byl vytvořen vnitřek trubic, kterými proudí v těle vzduch a krev, a které jsou základním prostorem krevního a respiračního cyklu. Vzduch, vcházející do lidského těla, se od tohoto vnitřního ohně ohřívá, ale  dalším přicházejícím chladným vzduchem je opět vytlačován z těla ven, kde se zpět ochlazuje. Krev, těmito trubicemi proudící, získává dotykem s ohňovým živlem  červenou barvu (80e). Podle Timaia má “…každý živočich… uvnitř svého těla v krvi a v cévách velmi vysokou teplotu, jako by měl v sobě nějaký vnitřní zdroj ohně“ (79d). Kromě těchto trubic je ze vzduchu a ohně tvořena také vnitřní strana břišní dutiny, prostoru trávení. Drobné a rychlé částice obou živlů zde zadržují větší, těžší, a méně pohyblivé částice vody a země, které se do těchto míst dostávají ve formě přijímané potravy. Ale zde se zřejmě ohňový prvek rozkládáním chladnějších a pevnějších částic vody a země vyčerpává. A protože “…částečky krve,…uzavřené ve stavbě každého živočišného těla jako v nebeské kouli, jsou nuceny napodobovati pohyb všehomíra…“,  Tim. 81b, překl. Fr. Novotný. je kruhovitý pohyb krevního oběhu představován analogicky pravidelné kosmické rotaci kolem vlastní osy (34a). Tento vnitřní zdroj ohně  (pégé pyros), ohně, který v sobě poutá své paprsky (78d), tak  má v těle analogické postavení jaké přísluší v celku kosmu slunci, čímž se dále potvrzuje analogie mikrokosmu s makrokosmem. 
 Božská část lidské duše je Timaiem umisťována do hlavy, jejíž nejdůležitější orgán představuje mozek (Alkmaiónovo to hégemonikon), centrum ke kterému jsou směřují všechny smyslové vjemy (některé, jako například slyšení a chuť jsou zpracovávány i jinými částmi lidské duše, ale vůdčí role mozku je nepopiratelná).
Celek duše je v těle upevněn zvláštními ohňovými pouty, kterými je duše připoutána k morku, chápanému ve starém Řecku jako zdroj životní síly, kterou Homér nazývá aión.  Po zestárnutí organismu – což znamená zpomalení, narušení a nakonec úplného ustrnutí všech fysiologických pochodů, se tato ohňová pouta uvolní a duše osvobozena vyletí.
   
Na základě analogie s touto platónskou fysiologickou koncepcí považuje Mugler právě fysiologické cykly, probíhající pouze dočasně  ve smrtelném lidském těle, za to, co jednoho dne nebude s to připojiti konec k novému počátku a o čemž tedy vypovídá zlomek B 2. Mugler však nevykládá Alkmaiónovu nauku pouze ve světle učení Timaiova, ale opírá se při svém výkladu i o určitou analogii s naukou Empedokleovou. Přímou závislost Empedoklea na Alkmaiónovi předpokládají  J. Bidez, 1894 a W. Burkert, 1972 (podle T. VÍTEK,  Empedoklés, Praha, 2001, str. 24, pozn.4.).  Mugler nevykládá možná autentickou citaci zachovanou Diogenem Laertským ve fr. A 1: “…Většina lidských věcí je dvojitá…“ D. L. VIII. 83, překl. Ant. Kolář. ve světle fragmentu  A 3: “Praví totiž, že většina lidských věcí jest něčím dvojím, ale přitom nestanoví žádných určitých protiv jako oni, nýbrž tak, jak se namane, například bílé a černé, sladké a hořké, dobré a zlé, veliké a malé.“ Metaf. 986a31, přel. Ant. Kříž., ale sahá k interpretaci empedokleovské. Podle něj se zde jedná o narážku na dvojfázovost každého cyklu, která je v Empedokleově nauce vyjádřena dvěma silami, Láskou a Zápasem, a v Alkmaiónově učení se objevuje ve výkladu krevního oběhu jako periodicky se dějícího přílivu (probuzení) a odlivu (spánek). Pravidelné střídání těchto dvou fází by pak bylo slavnou Alkamiónovou isonomiá,  nadvláda jednoho z obou  principů pak monarchiá, “Alkmaión říká, že se zdraví udržuje rovnoprávností  (isonomiá) sil, vlhka a sucha, chladna a tepla, kyselého a sladkého i ostatních a že jedinovláda (monarchiá) v nich působí nemoc, neboť jedinovláda jedné z obou sil je zhoubná. A nemoc vzniká, pokud jde o příčinu, z  nadbytku tepla nebo chladna; pokud jde o místo, v krvi, míše nebo mozku. Arci vznikají tam někdy nemoci též z vnějších příčin, jako z některých vod nebo z krajiny nebo z násilí a podobně.“ (Aetios, V.30.1. – B 4; překl. Zd. Kratochvíl) jejíž trvání by vedlo k porušení periodicity tohoto cyklu a tím ke smrti těla.

Nejvíce se zdá potvrzovat Muglerův výklad Aetiův referát o Alkmaiónově pojetí spánku, které koresponduje nejen s obecnými řeckými představami o tomto fysiologickém stavu, ale zejména právě s koncepcí Empedokleovou a tou, kterou podává Platón v dialogu Timaios. 

 “Alkmaión říká, že odchodem  krve do krevních trubic vzniká spánek, rozlitím pak  procitnutí, úplným odchodem pak smrt“ “Alkmaión anachórései tú haimatos eis tás haimorrús flebas hypnon ginesthai fési, tén de exegersin diachysin, tén de pantelei anachórésin thanaton“ (Aetios , Plac. – A 18 )

	Podle staré řecké představy byl spánek stavem na pomezí života a smrti. Tak ho chápe již Homér, který sny (jevy ke spánku neoddělitelně příslušící) klade do souvislosti se světem mrtvých Od. XIX.218; XIX.562; XXIV.12., podle Hésiodova mytologického výkladu je Spánek spolu se Sny a Smrtí potomkem Noci Theog. 211., metafora spánku jako nevědomého života, majícího stejně daleko ke světu mrtvých jako živých se objevuje v Hérakleitově zlomku B 26. 
Fysiologické výklady uváděly spánek do souvislosti  s úbytkem “ohně“ v lidském těle, jehož následkem dochází ke zvýšení koncentrace vnitřní vlhkosti. Podle Aetiova referátu chápal Empedoklés spánek jako tělesné ochlazení v důsledku ústupu ohnivého prvku, a smrt si představoval jako krajní možnost tohoto stavu.  “Empedoklés říká, že spánek nastává přiměřeným ochlazením tepla v krvi.“ (A 851 , Aetios); “Také spánek nastává oddálením ohňového prvku.“ (A 852, Aetios). Podle téhož fragmentu je pak smrt úplným ochlazením či oddálením ohně z prvků, z jejichž směsi se člověk skládá.
Zvlhčení těla ve spánku předpokládá i Diogenés z Apollónie (“…Myslíme pak…čistým a suchým vzduchem, neboť vlhkost brání myslet. Proto ve spánku, opilosti a při přesycení myslíme méně….“; A 19, Theofrastos) a možná i Hérakleitos (podle fr. B 26, B 117 a 118).
 Podrobněji je tento stav popisován v lékařském spise Peri diaités, podle kterého zdravý a krátký spánek tělo mladého člověka spíše vysušuje, zatímco nezdravý, příliš dlouhý spánek, zejména v těle nadmíru přeplněném přijatou potravou, je naopak doprovázen rozléváním (diachei) krve. To je podmíněno probíhajícím trávicím procesem, při kterém je po těle rovněž roznášena vlhkost z přijaté potravy (tén trofén es to sóma diacheontes) (LX.1; LXXI.2.). V podobném smyslu o spánku pojednává také Aristotelés, který se domnívá, že pokud bude poraněn spící člověk, poteče z rány méně krve, než by tomu bylo u člověka bdícího, u nějž je koncentrace krve při povrchu těla větší  (H.A. III.521a15).
 Podle Timaia je krev “výživou masa i veškerého těla; z ní jsou všechna ústrojí zavlažována“ (80e), ve spánku pravděpodobně dochází ke zpomalení krevního oběhu (45e), jistě však dochází k jeho ustrnutí v okamžiku smrti (“…kdykoli pak více odchází, než přitéká, všechno hyne…“ Tim. 81b, překl. Fr. Novotný.)
Není tedy důvodu nedůvěřovat Aetiově referenci o Alkmaiónově fysiologickém výkladu spánku, která tak pěkně zapadá nejen do obecné řecké představy, ale navíc také do jeho vlastního myšlení. Pokud by bylo možné předpokládat, že v těle nedochází jen k pravidelnému “vylití“ krve a pohybu protichůdnému, ale že se tak děje v rámci kruhového pohybu (jako zrychlení a ochabnutí tohoto pohybu) bylo by možné vztáhnout tuto koncepci i k interpretovanému zlomku   B 2. A to nebyla v prostředí řeckých lékařů myšlenka neznámá.  	

Obraz kruhu se v řecké myšlenkové tradici objevuje poprvé u Hérakleita z Efesu ve známém zlomku B 103: “společný je na  [obvodu] kruhu počátek i konec“ “xynon arché kai peras epi kyklou [perifereias kata ton Hérakleiton]” Podle Kirkova čtení (G. S. Kirk, Heraclitus: the Cosmic Fragments, Cambridge, 1954, str. 113. ) nemohl Hérakleitos znát výraz “perifeiria”, a ten je tedy nutno považovat již za Porphyriův text (Qu. Hom. ad  Il. XIV.200). Širší čtení naopak uvádí Kahn (CH. H. KAHN, The Art and Thought of Heraclitus, str. 235.). Společný (xynos) v Hérakleitově řeči znamená nejen “sdílený“ ve smyslu “totožný“, ale také v širším významu  “náležitě chápaný“  (fr. B 2; B 80; B 113; B 114). Výraz peras,, který je zde přeložen jako “konec“, lze interpretovat také jako “mez“ či “hranici“, jak se objevuje v Hérakleitových zlomcích ještě jednou, a to příznačně právě ve zlomku vypovídajícím o duši, jehož možný překlad zní: “ani ten, kdo prochází všechny cesty, nemůže svým krokem najít hranice duše: tak hluboký má logos“ (B 45, překl. Zd. Kratochvíl). Hranice duše – psychei peirata – by mohli být nenalezitelné právě díky své neoddělitelnosti od jejich “počátků“. 
Rezonance tohoto motivu je pak patrná  v lékařských spisech hippokratovského korpusu. Uvedené příklady cituje Kirk (KIRK, Heraclitus: the Cosmic Fragments, str. 114) .  Jedná se o pasáž ze spisu Peri Diaités, někdy uváděnou  jako  hérakleitovské  falsum C 1: “Pletači  při pletení postupují v kruhu; končí od počátku k počátku. Stejné je to s tělním oběhem: odkud se začíná, tam se končí.“ “Plokeis agontes kykloi plekousin apo tés archés es tén archén teleutósin. Tóito periodos ev toi sómati° hokothen archetai, epi túto teleutai.“ Obdobný výrok se nachází v jiném hippokratovském spise Peri Trofés, který taktéž bývá uváděn jako hérakleitovské falsum: “Počátek všech je ale jeden a konec všech je jeden – a tentýž je konec a počátek.“ (9., překl. Zdeněk Kratochvíl) a bez jakékoli prokazatelné návaznosti na Hérakleita také v úvodu spisu Peri topón tón kata anthrópón: “Zdá se mi, že v těle  není nic počátkem, naopak  je bez rozdílu všude počátek i všude konec; vždyť počátek namalovaného kruhu nebyl nalezen.“ Peri top. I., “Emoi dokei arché mev ún údemia einai tú sómatos, alla panta homoiós arché kai panta teleuté° kyklú gar grafentos hé arché úch heurethé.“ Ve všech uvedených citacích ale již chybí v hérakleitovském kontextu pozoruhodný výraz peras, místo kterého je použito výrazu teleuté.
	Nejvýrazněji je motiv kruhu rozpracován pravděpodobně v prvním z citovaných spisů. Výrazem periodos je označován nejen tělní oběh, ale také pohyby nebeských těles (LXXXIX). Tato analogie je explicite vyjádřena v přirovnání třech velkých tělesných oběhů k pohybu měsíce, hvězd a slunce(X.2). Tento cyklický pohyb přináleží v lidském těle v prvé řadě ohni, který je sám  “duše, rozum, myšlení, růst, úbytek, pohyb, změna, spánek, probuzení; všechno řídí skrze vše, to i ono, nikterak se neproměňuje.“(X.3.) “…psyché, noos, fronésis, auxésis, meiósis, kinésis, diallaxis, hypnos, egersis túto panta dia pantos kybernai, kai tade kai ekeina, údepote atremidzon.“ Ohnivá povaha tělesných cyklů se zdá být potvrzována špatným vlivem, který je v jejich kontextu přisuzován zvýšené koncentraci tělní vlhkosti. Analogické podmínky by ovšem bylo lze předpokládat i pro duši, jejíž dráhy (poroi), snad jakési vlhký vzduch obsahující kanály, kterými se pohybuje po lidském těle, mohou být také ucpávány vlhkostmi,  uvolňujícími se  zejména při trávení (XXXV.3).

	Alkmaiónova vlastní koncepce, pokud jí lze vykládat analogicky koncepci hippokratovské školy, se však jistě bude lišit úlohou, kterou přisuzuje v rámci lidského těla mozku. Autor spisu Peri diaités totiž ještě zastává starší názor, podle kterého je mozek jen jakýmsi bezkrevným vlhkým orgánem (XLIX.3, toto pojetí ale přetrvávalo jako konkurenční teorie ještě dlouho po Alkmaiónovi a lze ho najít i u Aristotela), který se neshoduje s Alkmaiónovým vlastním pojetím mozku jako aktivního orgánu, ke kterému směřují všechny tělesné vjemy. Zároveň ale z dochovaných zlomků nijak nevyplývá, že by Alkmaión považoval mozek ze sídlo duše (a z analogie s Platónovým dialogem Timaios to nelze dokládat Platón sám skutečně nejen považuje mozek za sídlo nejlepší – tedy božské a nesmrtelné – části lidské duše, ale navíc do hlavy umisťuje také kruhové dráhy “jež mají nejvíce božského prvku“ (85a). Pro tyto dráhy používá stejného výrazu (poroi), jaký se objevuje ve zmiňovaném spise  Peri diaités, ale také v Theofrastově referátu o Alkmaiónově chápání smyslového vnímání,  ze kterého je celá jeho představa o funkci mozku odvozená. Podle fr. A 5 (Theofr., De Sensu 25f) se mozek v hlavě hýbe a přitom zabírá tyto dráhy,  kterými k němu smyslové počitky přicházejí. V Platónově případě se navíc jedná také o dráhy, kterými jsou přenášeny vjemy (“To, co jest svou přirozeností snadno pohyblivé, kdykoliv dostane sebemenší náraz, přenáší jej kruhem, šířícím se od částeček k částečkám; až přijdou k sídlu rozumu a tam oznámí působení popudu; ale co jest opačné, nehybné a co nechodí žádným takovým kruhem, to má toliko trpné dojmy…“, 64b, překl. Fr. Novotný).
Nebyla jsem si ale schopna Theofrastovo svědectví vyložit jinak, než že tento komentátor násilně sloučil Alkmaiónovu představu o cyklicky se pohybující duši s jeho představou o mozku jako centrálním orgánu smyslového vnímání. Další možností je, že pohyb zde  mozku  přisuzovaný nemá s pohybem po kruhové dráze nic společného (například by mohlo jít o pohyb smršťování a roztahování či o změnu polohy v důsledku nemoci – což se objevuje v hippokratovském spise Peri núson II. VIII.2) a v tom případě   to není pro interpretaci zlomku B 2 relevantní. ) a proto bych u něj předpokládala spíše duši chápanou jako určitý aktivní princip možná ohňové povahy, v duchu iónské filosofické tradice, do které Alkmaióna řadí také Kahn. KAHN, The Art and Thought of Heraclitus, pozn. 2.
	Poslední poznámka, kterou bych zde chtěla před závěrem práce učinit je poukaz na podmět interpretovaného zlomku, kterým jsou “lidé“. Z Theofrastovy reference, označované jako nepřímý zlomek A 5, je známa Alkmaiónova distinkce mezi lidmi a zvířaty, kterou činil na základě přiznání schopnosti myšlení výlučně lidským tvorům. Ostatním živočichům lze přisuzovat pouze schopnost vnímání.
	Právě tato schopnost myšlení by tedy měla být klíčem k lidské nesmrtelnosti. Jako individuální tělesné bytosti (jejichž fysiologické cykly jsou pouhou analogií kosmického pohybu) jsou lidé pomíjiví jako všichni ostatní živí tvorové, ale oni jediní jsou schopni vidět a vnímat kosmický řád, jehož pravidelnost je zárukou jeho věčnosti, a jehož náležité vnímání se zdá nabízet možnost participace.  Jen lidé jsou podle Alkmaióna schopni promýšlet nemožnost vyčleňování počátků a konců, zrození a smrtí, z tohoto pohybu. Jsou s to nahlížet nesmyslnost jejich odlišování – vymezování doby jednotlivých životů z nekonečného celku kosmického času. Jen jim je nabídnuta možnost chápat tuto jednotu konce a počátku, tedy  možnost jejich “připojení“ – prosaptó, které se děje jako neustálé zažehávání nového života (možný význam kmenového slovesa haptó – zažehnout).  

