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Epimenidés

Zlomky DK 3 B

    Theogonie (Věštby), Krétika:


B 1 /1 = Pseudo-Pavel z Tarsu, Ad Titum I,12
Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl:
„Kréťané jsou vždycky lháři, zlé bestie a břicha líná.“
A je to pravdivé svědectví.

B 1 /2 = Kléméns Alexandrijský, Stromata I, 59,1-2
Jako sedmého [z mudrců] někteří uvádí Periandra z Korintu, druzí skythského Anacharsia, další pak Epimenida z Kréty, [řeckého věštce,] kterého v listu Titovi zmiňuje apoštol Pavel těmito slovy: B 1.

B 4 = Aristotelés, Rhetorica III,17; 1418a21 (př. A. Kříž)
Řečnit na shromážděních je sice obtížnější než řečnit na soudech. Právem, protože se to týká budoucnosti, zatímco to první minulosti, a tu „mohou vědět docela dobře i věštci“, jak praví Epimenidés z Kréty. Ten totiž nikdy nevěštil o budoucích věcech, nýbrž jenom o těch, jež se sice již staly, ale nebyly ještě jasné.

B 5 /1 = Damaskios, De principiis 124; I,320,17 R. (Eudémos, fr. 117)
Epimenidés prý předpokládal dva počátky, Vzduch (Aér) a Noc (Nyx) ... , z nich se zrodilo Podsvětí (Tartaros) ... , třetí to tuším počátek, jaksi smíšený a sloučený z oněch dvou, ze kterých vzešli dva Titáni ... a když se spolu spojili, vzniklo vejce...

B 6 = Pausaniás, Periagogae VIII,18,2
[O styžském pramenu:]
Epimenidés z Kréty napsal, že Styx je dcera Ókeanu; že však nežila s Pallantem, nýbrž že z nějakého Peíranta porodila Echidna...

B 11 = Plútarchos, De defectu oraculorum 1; p. 409e
[Prý Epimenidův komentář k mytickému pokusu, při kterém měli ptáci obletět svět a dorazit do Delf:]
Neboť uprostřed země ani moře nebylo pupku;
je-li snad nějaký, bohům je zřejmý, však nezjevný smrtelníkům.

B 21 = Arátos, Phaenomena 163-164
[O stejnojmenné hvězdě v Souhvězdí Vozky; v návaznosti na krétský mýtus o Diově narození v jeskyni:]
Posvátná Koza, o níž je zvěst, že přidržela vémě Diovi;
„Loketní” kozou ji zvou věštci Dia.

B 22 = Arátos, Phaenomena 30-35
[O souhvězdích Medvědic, které tančí kolem pólu:]
... A je-li tomu tak,
pak úradkem velkého Dia vstoupily na nebe z Kréty
za to, že jej tehdy, když byl maličký, uložily
ve vonící Ídské jeskyni poblíž hory Dikté,
a celý rok o něho pečovaly,
zatímco diktyjští Kúréti klamali Krona.

