Alkmaión z Krotónu (píše po r. 500 př. n. l.)

Lékařská škola v jihoitalském Krotónu působí už před příchodem Pýthagory. Alkmaión je pak její vynikající představitel, prý napsal první lékařsko-přírodovědný spis, který začíná slovy (B 1):
„Jak o nezjevných tak o smrtelných věcech mají jasno bozi, nám však jakožto lidem náleží pouze se dohadovat.“

To připomíná Solóna, podobně jako periodizace lidského života po sedmiletích (A 15). Lékařství je u něj spojeno s astronomií a s jeho novátorskou vizí specifičnosti lidského myšlení. Míra a způsob Alkmaiónovy příslušnosti k pýthagorejcům zůstává otázkou.

Alkmaión je empirik i teoretik. Provádí pitvy, především oka, ucha a mozku (A 10). Dochází k představě, že smyslové orgány jsou spojeny s mozkem, který vnímá, což dokumentuje i tím, že poškození mozku ruší vnímání. Díky dechu mozkem dokonce čicháme (A 5), proto je mozek centrem bytosti. Když je v dobrém stavu a v klidu, „tehdy člověk myslí“, mozek je „tlumočníkem myšlení“ (A 11). Z mozku prý pochází i sperma (A 13), a to prostřednictvím míchy a morku – což je obvyklá archaická vize s mnoha dalšími konotacemi. Hlava zárodku se v děloze vyvíjí jako první, neboť obsahuje mozek. Spánek prý nastává ústupem krve do vnitřních cév, smrt jejím úplným ústupem. Zdraví se udržuje rovnoprávností teplotních, vlhkostních, chuťových i ostatních diferencí (B 4), nepřijímá pýthagorejskou představu základních diferencí, na které by se všechny ostatní daly redukovat (A 3). Zvlášť pojednává vnější příčiny nemocí: násilí, námahu, špatnou vodu nebo krajinu.
Mozek je tlumočník myšlení, avšak lidský mozek musí být zvláštní:

„Člověk se od jiných živočichů liší tím, že pouze on chápe. Ostatní vnímají, avšak nechápou.“ (B 1a).

Toto je nejstarší přesná formulace jinak velmi rozšířené představy. Specifický a mimořádně vlivný je však Alkmaiónův výklad této skutečnosti: V člověku si duše uchovává svou božskou povahu, proto chápe, i když k tomu potřebuje mozek jako tlumočníka. Duše je nesmrtelná. Proč tedy člověk také není nesmrtelný? „Protože nemůže připojit počátek ke konci“ (B 2), na rozdíl od běhu nebeských těles. Natolik celistvě v člověku božská duše nepůsobí, člověk nežije v kruhu, pohyb jeho života je jednosměrný. Mnohé fyziologické procesy se dějí v cyklech, ale celý lidský život je cyklický jen ve smyslu generací, což je člověku náležité. Duše se v cyklu generací předává spermatem.

Kruhový pohyb je pro Alkmaióna manifestací božství. Duše je nesmrtelná, neboť se stále pohybuje, a tím je podobná božským bytostem: Slunci, Měsíci, planetám a hvězdách. Odtud vychází tradice o „živých a rozumných“ planetách přes Platóna až po Giordana Bruna. Problém je ovšem v tom, že příkladem božství je naprosto mechanický pohyb, ideální nedotčená stejnost. To přece není slučitelné se životem, leda že by to bylo vlastní rozhodování těch planet, jak to ovšem tradice naznačuje. V ostatních otázkách Alkmaiónova astronomie sdílí obecně archaické chápání.

