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Démokritos z Abdér

Provizorní překlad testimonií DK 68 A 1 + A 33

(s podstatným užitím překladu Antonína Koláře)

Diogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 34-49

A 1
Démokritos, syn Hégésistratův, podle jiných Achénokritův, podle některých Damasippův, pocházel z Abdér nebo, jak někteří tvrdí, z Milétu. Poslouchal výklady některých Mágů a Chaldejců, které král Xerxés zanechal jeho otci jako učitele, když se mu u něho dostalo pohoštění, jak Praví Hérodotos. Od nich se ještě jako chlapec naučil theologii a astronomii. Později se sblížil s Leukippem, podle některých i s Anaxagorou, byl o 40 let mladší než on. Favorínos v Rozmanitých vyprávěních však tvrdí, že Démokritos o Anaxagorovi říkal, že jeho názory o Slunci a Měsíci nejsou jeho vlastní, nýbrž velmi staré, a on že si je přivlastnil. (35) Tupil prý též jeho mínění o uspořádání světa a o mysli. Stavěl se vůči němu nepřátelsky, protože ho prý nepřijal za žáka. Jak by tedy mohl být jeho žákem, jak se někteří domnívají?
Démétrios v Soujmenovcích a Antisthenés v Nástupnictvích tvrdí, že se odebral do Egypta, aby se u kněží naučil také geometrii, a k Chaldejcům do Persie, a že se dostal k Rudému moři. Někteří tvrdí, že se v Indii stýkal s gymnosofisty, a že přišel i do Aithiopie. Jeho třetí bratr prý rozdělil otcovský majetek. Většina spisovatelů říká, že si /Démokritos/ vzal menší podíl, a to v penězích, protože je potřeboval na cesty, a že to jeho bratři chytře vytušili. (36) Démétrios však tvrdí, že jeho podíl převyšoval sto talentů, a že je všechny spotřeboval. Také o něm říká, že byl tak pracovitý, že si od okolní zahrady oddělil jakýsi domeček, a v něm se uzavřel. Jednoho dne jeho otec přivedl k oběti vola a uvázal ho tam, ale on si toho dlouhý čas nepovšimnul, až ho otec vyzval, aby vstal k oběti a vypravoval mu o tom volu. „Zdá se”, píše dále Démétrios, „že přišel i do Athén, ale neusiloval o to, aby byl poznán, protože pohrdal slávou.” Znal prý Sókrata, ten však neznal jeho. Démokritos totiž říká: „Přišel jsem do Athén a nikdo mne tam neznal.”
(37)	„Je-li dialog Milovníci dílem Platónovým”, praví Thrasylos, „byl by Démokritos ten jeho bezejmenný účastník, který nepatří mezi Oinopidovy a Anaxagorovy stoupence (Amatores 132a), který se Sókratem rozmlouvá o filosofii, a jemuž se filosof zdá být, jak sám říká, podobný zápasníkovi v pětiboji (Amatores 135e). A opravdu byl takovým zápasníkem ve filosofii, neboť pěstoval nejen fyziku a etiku, nýbrž i matematiku a nauky, které patří k ucelenému vzdělání, a vyznal se ve všech oborech.” Od něho pochází také výrok: „Řeč je stínem činu.” Démokritos Falérský v Obraně Sókrata říká, že Démokritos do Athén vůbec nepřišel, a to má větší váhu. Když pohrdnul tak významným městem, tak nechtěl získat slávu z místa, nýbrž spíše zjednat slávu /jinému/ místu. (38) I z /jeho/ spisů je patrné, jaký to byl člověk. „Zdá se”, píše Thrasylos, „že byl následovníkem pýthagoriků, vzpomíná však i samotného Pýthagoru a mluví o něm s obdivem ve stejnojmenném spise. Zdá se, že od něho všechno převzal a mohl by být i jeho posluchačem, kdyby se proti tomu nestavěly časové vztahy.” Zcela určitě však poslouchal některého z pýthagoriků, jak tvrdí Glaukos z Rhégia, který žil v téže době. Také Apollodóros z Kyziku tvrdí, že se Démokritos stýkal s Filoláem.
Antisthenés o něm vypráví, že se rozmanitým způsobem cvičil ve zkoušení svých představ, když občas prodléval o samotě a pobýval i na hřbitovech. (39) Když se vrátil z cest, žil prý ve velice ubohých poměrech, protože celé jmění vynaložil na cestu. V nouzi ho živil jeho bratr Damasos. Když se však proslavil předpovědí jakési budoucí události, byl pak většinou lidí uznán za hodného božské pocty. Tehdy však platil zákon, že kdo utratí otcovské jmění, nesmí být uznán za hodna pohřbu v rodné obci. Démokritos si to uvědomoval, a jelikož nechtěl být od nějakých závistivců a udavačů pohnán k odpovědnosti, přečetl svým spoluobčanům, jak vypravuje Antisthenés, Velké uspořádání světa, které vyniká nad všechny jiné spisy. Byl poctěn odměnou pěti set talentů a nejen tím, nýbrž i kovovými sochami, a po smrti byl pohřben na náklady obce. (40) Žil více než sto let. Oproti tomu Démétrios /z Magnésie/ tvrdí, že Velké uspořádání světa přečetli jeho sourozenci, a že bylo poctěno jenom sto talenty. Totéž říká i Hippobotos.
Aristoxenos v Historických poznámkách vypravuje, že Platón chtěl spálit Démokritovy spisy, a to všechny, které by sehnal, ale že mu v tom zabránili pýthagorici Amyklás a Kleiniás, protože by to nebylo nic platné, neboť ty knihy už jsou u mnoha lidí. Je jasné, že tomu tak bylo, neboť Platón, ačkoliv vzpomíná skoro všechny staré filosofy, nikde nepřipomíná Démokrita, a to ani tam, kde by mu měl co namítat; zřejmě proto, že věděl, že by musel zápasit s nejlepším z filosofů, jehož věru i Timón pochválil takto:
Démokrita též nad jiné moudrého, pastýře řečí,
v hovorech rozvážného, jsem mezi prvními poznal.
(41)	Pokud jde o dobu, byl, jak sám říká v Malém uspořádání světa, mladý, když Anaxagorás byl již stařec, byl o 40 let mladší než on. Píše, že Malé uspořádání světa složil 730 let po dobytí Ília. Byl by se tedy narodil, jak tvrdí Apollodóros v Kronice, v 80. olympiádě (460 až 457 před n. l.), ale Thrasylos v Četbě Démokritových knih říká, že se narodil ve 3. roce 77. olympiády (470 až 469 před n. l.) a že byl o rok starší než Sókratés. Byl by tedy současníkem Anaxagorova žáka Archeláa a stoupenců Oinopidových, vždyť také i jeho vzpomíná. Vzpomíná také nauku o Jednom, (42) kterou hlásali stoupenci Parmenidovi a Zénónovi, kteří byli v jeho době nejvyhlášenější, a také Prótagoru z Abdér, který podle obecného souhlasu žil za Sókrata.
Athénodóros v 8. knize Procházek vypravuje, že když k Démokritovi přišel Hippokratés, rozkázal přinést mléko. Když se na ně podíval, řekl, že je od černé kozy, jež měla první kůzlata. Hippokratés se proto podivil bystrosti jeho postřehu. Hippokrata také provázela dívka, kterou Démokritos první den pozdravil: “Buď zdráva, dívko!”, druhého dne však: “Buď zdráva, ženo!” Ta dívka oné noci ztratila panenství.
(43)	Podle Hermippa zemřel Démokritos takto: Když byl již velmi stár a blízko smrti, rmoutila se jeho sestra, že by zemřel o slavnosti Thesmoforií, a že ona nebude moci vzdát náležitou poctu bohyni. Ob jí však řekl, aby byla klidná, a poručil, aby mu každý den přinášeli teplý chléb. Přikládal si jej k nosu a tak se udržel po dobu slavnosti naživu. Když minuly sváteční dny, byli tři, opustil život, údajně zcela bez bolesti. Podle Hipparcha se dožil 109 let. My jsme na něho složili tyto verše ve Sbírce všech rozměrů:
Kdo se kdy zrodil tak moudrý, kdo vykonal takové dílo,
  jaké vykonal onen všeuměl Démokritos?
V domě přítomnou Smrt on po tři dny zadržoval celé,
  vůní teplého chleba, hostě ji celý ten čas.
Takový byl život tohoto muže.
(44)	Jeho nauka byla takováto: Principy všeho jsou atomy a prázdný prostor, všechno ostatní je dojednané /mínění/. Uspořádání /světů?/ je neomezené množství, vznikají a zanikají. Nic nevzniká z ničeho a nezaniká v nic. Atomy jsou neomezené co do velikosti a počtu, jsou ve veškerenstvu unášeny vířivým pohybem, a tím utvářejí všechny složeniny: oheň, vodu, vzduch, zemi; neboť i tyto živly jsou spojením určitých atomů. Atomy jsou neměnné a neporušitelné pro svou pevnost. Slunce a Měsíc jsou složeny z takovýchto hladkých a okrouhlých tělísek a stejně tak i duše. Ta je totéž, co mysl (nús). Vidíme díky tomu, že do našich očí vpadají obrázky.
(45)	Vše se děje podle nutnosti, protože příčinou vzniku všeho je vír, který nazývá nutností. Cílem je spokojenost (euthymia), což není totéž, co rozkoš (hédoné), jak to někteří převzali, aniž by to pochopili, nýbrž je to stav, ve kterém duše žije klidně a pevně, není znepokojována žádným strachem nebo pověrou, ani žádnou jinou vášní. Nazývá ji též pohodou a mnoha dalšími jmény. Kvality věcí jsou jen na způsob dohody, od přirozenosti jsou jenom atomy a prázdno. Toto učil.

A 33
(46)	Jeho spisy uspořádal rovněž Thrasylos, a to v tetralogiích, právě tak jako Platónovy. 

Etické spisy:
I.
1. Pýthagorás.
2. O rozpoložení mudrce.
3. O věcech v Hádu.
4. Tritogeneia (že z ní vzniká trojí, obsahující všechny lidské věci).
II.
O zdatnosti mužů neboli o ctnosti.
2. Roh Amalthein.
3. O spokojenosti.
4. Etické připomínky; spis Pohoda totiž není k nalezení. Toto jsou etické spisy.

Spisy věnované fyzice jsou tyto:
III.
1. Velké uspořádání světa (které Theofrastos považuje za Leukippovo).
2. Malé uspořádání světa.
3. Kosmografie.
4. O planetách.
IV.
1. O přírodě, první kniha.
2. O přirozenosti člověka (neboli O těle), druhá kniha.
3. O mysli.
4. O smyslech (dva poslední spisy někteří spojují v jeden a nadepisují jej O duši).
V.
1. O šťávách.
2. O barvách.
(47) 3. O rozdílnosti tvarů (?).
4. O měření (?) tvarů (?).
VI.
1. Potvrzení (přezkoušení toho, co bylo dříve řečeno).
2. O obrázcích (přízracích?) neboli o předvídání.
3. O logických pravidlech, tři knihy.
4. Sporné otázky. Toto jsou spisy o přírodě.
    Nezařazené spisy jsou tyto:
1. Příčiny nebeských jevů.
2. Příčiny vzdušných jevů.
3. Příčiny pozemských jevů.
4. Příčiny týkající se ohně a toho, co je v ohni.
5. Příčiny týkající se zvuků.
6. Příčiny týkající se semen, rostlin a plodů.
7. Příčiny týkající se živočichů, tři knihy.
8. Příčiny smíšené.
9. O kameni (magnetickém?). Toto jsou nezařazené spisy.

Matematické spisy:
VII.
1. O pravidlu průměru (rozdílnosti úhlu?) neboli O dotyku kruhu a koule.
2. O geometrii.
3. Geometrická /pojednání/.
4. Čísla.
VIII.
1. O neočekávaných /nesmírných?/ liniích /značkách?, číslech?/ a tělesech, dvě knihy.
2. Průměty.
(48) 3. Velký rok neboli Astronomie /astronomický kalendář?/.
4. Utkání vodních hodin a nebe.
IX.
1. Popis nebe.
2. Geografie.
3. Popis pólu.
4. Popis paprsků. Toto jsou spisy matematické.

Músické spisy:
X.
1. O rytmech a harmonii.
2. O básnictví.
3. O kráse eposů.
4. O libozvučných a nelibozvučných hláskách.
XI.
1. O Homérovi neboli o orthoepii a slovech.
2. O zpěvu.
3. O řečech.
4. Slovník /jmen?/. Tolik je spisů músických.

Spisy věnované různým oborům činností:
XII.
1. Prognóza /Předběžné rozhodnutí?/.
2. O výživě neboli o způsobu života /dietetika/.
3. Lékařský nález /poznání?/.
4. Příčiny nepříznivých a příznivých příznaků.
XIII.
1. O rolnictví neboli Zeměměřičské pojednání.
2. O malířství.
3. Pojednání a taktice.
4. Pojednání o boji se zbraní. Tolik je i těchto spisů.

(49) Někteří uvádějí z jeho Připomínek samostatně tyto spisy:
1. O posvátných písmenech /spisech?/ v Babylóně.
2. O těch /věcech nebo posvátných spisech či písmenech?/ v Meroe.
3. Obeplutí Ókeanu.
4. O dějepise.
5. Chaldejský výklad /řeč?/.
6. Fryžský výklad /řeč?/.
7. O horečce a nemocných kašlem.
8. Právní důvody.
9. Rukodělné problémy.

Ostatní spisy, jež mu někteří připisují, jsou buď sestaveny z jeho spisů, nebo se všeobecně považují za nepravé. To jsou tedy jeho spisy a jejich počet.

A 1
Bylo šest Démokritů. První je právě tento; druhý jeho současník, hudebník z Chiu; třetí sochař, připomínaný Antigonem; čtvrtý autor spisu o chrámu v Efesu a o obci Samothráké; pátý epigramatický básník jasného a květnatého slohu; šestý z Pergamu, proslulý řečnickými výklady.




