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P � e d m l u v a  
 
 
Postavy p�edsókratovských filosof� stojí majestátn� a tak�ka nete�n� na po�átku d�jin evropské 
filosofie. U nich láska k moudrosti za�ína jako uv�dom�lá �innost jakožto u �erstv� probuzené 
duše ze svého polospánku, pokra�uje jako poznávání sama sebe a rozši�ování svého v�domí a 
kon�í objevením Lásky a Moudrosti, Jednoho, které v nás v��n� d�íme. 
 U p�edsókratovc� daleko více než u jiných filosof� jsme odkázáni na vlastní úsudek, 
poznání a proniknutí do jejich myšlenek. Což nám na jednu stranu ubírá na jistot� našich znalostí o 
nich, na druhé stran� se ale otvírá kouzelná náru� nejistoty, údivu a celý sv�t, vzbuzující touhou po 
poznání. 
 Mnohdy jsou naše v�domosti o filosofii starého �ecka zúžené na nepatrné zlomky, útržky 
�i sentence, osamocené, ale p�eci hluboké. Zrcadlí se v nich p�vodní a ryzí pravda, snad též proto, 
že nejistota vzbuzuje na druhé stran� víru, která vše podrží a poponese ku p�edu. 
 Pýthagorás ze Samu jako jeden z prvních na po�átku evropského myšlení v�bec. I po n�m 
z�stala jen malinká �ást u�ení a p�eveliká hora domn�nek, legend a nespo�et promítnutí sama sebe 
do jakéhosi ideálu, obrazu, p�edstavy - postavy Pýthagora ze Samu.  
 P�ese všechno, jádro u�ení je zde stále a nem�nné, nebo� podstata vlastn� každého u�ení je 
totožná: pravda je jednojediná, a proto i my m�žeme dnes poznat Pýthagora a jeho u�ení, které 
tolik vábí a p�itahuje, a jen a jen proto, že Pýthagorás byl úžasn� zbožšt�n nad jiné. 
 Snad proto také byl p�vodn� zjev Pýthagor�v pozapomenut a umenšen na minimum, které 
ovšem tvo�í základ geometrie, tvo�í samotný název a od n�j plynoucí prvotní význam filosofie a 
tvo�í také pojmy uložené v myslích spíše jako kouzelné obrazy - hudba sfér, kosmos, �íslo. 
 P�eci však je zde nutná otázka: co je pravdy na všech t�ch legendách tvo�ících z filosofa 
politika, mystika, poloboha? Co zde m�žeme poznat, dnes po dvou a p�l tisíciletích? Je tento spis 
skute�n� medailónkem filosofa Pýthagora ze Samu živšího v šestém století p�ed Kristem v �ecku, 
jeho filosofie a �innosti? Anebo množstvím mých zbožných p�ání, mého poznání a mého myšlení? 
 Dv� otázky - ve své podstat� - základní a ur�ující hodnov�rnost a zejména v�deckost 
kteréhokoliv díla. Avšak - op�t v podstat� a pro filosofické ú�ely - jaký je rozdíl v jejich 
odpov�dích? Kdy m�že mít filosof jistotu, že jeho poznání je totožné s poznáním jiného? 
Nepochybn�, dosáhnul-li vlastního poznání, vlastní, odlišnou a individuální cestou jediné a proto v 
myšlení každého filosofa shodné Pravdy. 
 Pýthagorás dnes pat�í do �ásti sv�ta, �ekn�me Západního, v n�mž p�evládá rozum a logika 
nad citem a fantazií, mnohost nad jednotou, v�deckost nad náboženskostí, mužský princip nad 
ženským; avšak samotný Pýthagorás pat�í do obou sv�t� najednou: vyšel z prvního, aby se nau�il 
moudrosti druhého a poznal onu spojující látku t�chto zdánliv� jiných smýšlení a zp�sob� života. 
 To nejlepší - ve smyslu: to nejzákladn�jší, nejúpln�jší a nejp�im��en�jší pom�r�m 
tehdejšího �ecka - p�inesl zp�t dom�, aby zde zasadil náramný strom V�dy, Filosofie  a Mystiky; 
každé odv�tví v možnostech oné doby, ale sjednocující a obohacující poznání �lov�ka. 
 �asto se stává - a je to tou nejp�irozen�jší v�cí na sv�t� -, že dokonalost zá�ící v n�kterém 
�lov�ku (ale i v �emkoliv jiném) na tolik oslní, ohromí, až zaslepí a zatemní všechny kolem sebe; 
a až dlouho, dlouho poté, jakoby ze sna procitne v�tšina lidí a uv�domí si ono bohatství, které jim 
tehdy bylo dáno. 
 A jako se ten, vycházející z platónské jeskyn�, na �erstvém vzduchu a v zá�i dokonalého 
Slunce octne v tm�, než proz�e, tak i Pýthagorás ocitnul se v našich o�ích jako tajemná, zázra�ná a 
podivná bytost. Avšak dnes p�ichází Pýthagorás op�t.
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1  Ž i v o t  P ý t h a g o r a  z e  S a m u  
 
 
1.1 Jméno Pýthagorás 
 
Nejprve se sluší poznat samotné jméno. P�ed Pýthagorovým narozením si jeho otec nechal od 
delfského orákula p�edpov�d�t, jaký syn jej to �eká. Ona zpráva se zachovala v legend�, 
„pat�ící jistému básníku ze Samu“: 
 

Z objetí boha Apollona 
Narodil se Pýthagorás, p�ítel Jov�v. 1) 

 
A� p�vodn� delfská v�štírna tuto v�štbu vydala jen z d�vod� vlastní ziskuchtivosti, 
nep�ihlížeje tak k vlastnímu um�ní a schopnostem, anebo nikoliv, jméno Pýthagorás, jež si v 
tomto p�ípad� jeho nositel ponechal, v sob� nese ur�itou charakteristiku.  
 Tak význam sp�ízn�ní s Jovem (Jupiterem) ozna�eného jako p�átelství (tedy sympatie, 
souzn�ní, spojení) leží v následujícím popisu Jupiterova významu: 
 

Dle jména jest Juppiter sv�tlý b�h v�bec, a proto i otec a vládce nebes, od n�hož p�vod 
mají všecky zjevy nebeské [...]. Za nejstarších dob, jakož se podobá, neodvozoval se 
p�vod Jova italského od žádných rodi��, nýbrž svrchovaný tento b�h stkv�l se sám 
sebou v sv�tlé velebnosti, vládna s výšin nebes všemu míru; a takto již jest bytost 
Jovova bytosti Diovy velebn�jší. 2) 

 
Podrobný etymologický výklad slova Pýthagorás je takový: „Pýth-agorás (mluvící jako b�h 
pythijský, Apollón v Delfech; 'agoreuó' = mluvím).“ 3) Apollon, který již zazn�l výše v 
prvním verši, je zde myšlen ur�it�ji - jeden jeho aspekt (Pythian Apollo 4) ). 
 

B�h sv�tla jest ovšem také bohem v�štby [...]. Nejslavn�jší v�štírna Apollonova byla v 
Delfech. Nedlouho totiž po svém narození zabil Apollon prvními šípy svého luku 
draka, zvaného Python (nebo dle udání pozd�jších Delfyne �i Delfines), který matku 
jeho Latonu byl pronásledoval a v okolí delfském pole hubil, lidi a dobytek dusil, 
nymfy zahán�l a vše v�kol pustošil. Jakmile Apollon do této krajiny p�išel, ihned toho 
draka (symbol temných mocností zemských a tmy) skolil, [...]. 5) 

 
1.2 Pýthagor�v p�vod 
 
Po tak zvané homérské dob�, v archaickém období �ecka - 8. až 6. st. p�. Kr. - 6) kolem roku 
590 p�. Kr. 7) se Pýthagorás narodil; na ostrov� Samos, ležícím v maloasijském �ecku a 
byvším tehdy sídlem filosofie. 8) Jeho matka byla žena zvaná Parthenis 9) a otec Mnésarchos, 
rytec prsten�, 10) jenž s nimi též úsp�šn� obchodoval, 11) díky �emuž také pracoval na dvo�e 
tyrana Polykrata. 12) Je možné, že Mnésarchos pochází z Tyrrhén. 13) 

 Delfská Pýthie jeho rodi��m p�islíbila „syna, jenž bude užite�ným všem lidem, za 
všech �as�.“ 14) Otec díky tomu v�noval obzvlášt� pé�i, aby syn dostal to nejlepší možné 
vzd�lání, a také, aby dostál v�štb�. 
 Podstatné z t�ch historických údaj�, jež jsou �asto udávány zcela odlišn�, jsou širší 
souvislosti a klí�ové události, které v Pýthagorov� život� a jeho filosofii m�ly sm�rodatný 
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vliv. Obdobn� jako zmín�né v�štby jsou jednotlivosti jeho života spíše výchozími body, 
možnostmi, p�edpoklady; ve skute�nosti vždy záleží na samotném �lov�ku, který je 
historicky tak�ka nedoložitelný, obzvlášt� pak u postavy, jako je Pýthagorás. 
 

Tak jako �lov�k je ve svém fyzickém bytí ovliv�ován v daném konkrétním život� svým 
p�vodem a ko�eny v materiálním slova smyslu (sociální postavení, fyzické danosti), je 
stejným zp�sobem podmín�n i duchovn� prost�ednictvím svého duchovního p�vodu. 
Duchovní ko�eny každého �lov�ka mají prvotní a ur�ující vliv na jeho vzhled, zp�soby 
a chování, a hlavn� podmi�ují, v �em daný jedinec spat�uje smysl svého života. 15) 

 
1.3 První u�itelé v �ecku 
 
Základem Pýthagorova úsp�chu, jeho znalostí a v�domostí, je vzd�lání; �i spíše vzd�lávání, 
dlouhodobé a d�kladné. Od mládí rozmlouval se samskými kn�žími a v�dátory, kte�í v okolí 
zakládali školy a vyu�ovali základy fyziky. 16) 

 Smrtí otce byl nucen zcela se osamostatnit a postavit na vlastní nohy. Jeho 
neoby�ejný zjev a chování se patrn� už tehdy vymykaly všeobecným zvyklostem. 
 

Po smrti otce, t�ebaže vyrovnaný, byv stále velice mladým, stal se po všech stránkách 
nezávislým, chováním tak mírným, že si jej vážili a vždy ctili jako muže vyššího v�ku 
[...]. 17) 

 
Jeho úžasná pov�st, i když byl dosud mladý, nedosáhla pouze proslulosti moudrosti 
m�žu, jako byli Thalés z Milétu a Biás z Priény, ale rozší�ila se i do sousedních m�st. 
Všude byl znám jako "vlasatý Sam�an" [...]. 18) 

 
V osmnácti letech 19) odešel do u�ení. Nejd�íve se stal jeho u�itelem Ferekýdés ze Syru (živší 
kolem r. 540 p�. Kr.); dalšími byli Hermodamás , Anaximandros z Milétu (611 až 546 p�. 
Kr.), Thalés z Milétu (640 až 562 p�. Kr.). 20) 

 Pýthagorás jejich u�ení p�ijal a ztotožnil se s tím nejlepším, co mu p�írodní filosofie, 
ale i jiná pojetí sv�ta nabídly. Jeho snaha o vzd�lání nebyla v žádném p�ípad� jednostranná, o 
jeho mistrech lze �íct, že jej „všichni zbož�ovali.“ 21) 

 Ferekýdés si nechal na hrob dát nápis: 
 

Veškerá moudrost je shrnuta ve mn�; je-li co nad to, 
Pýthagorovi mému to p�i�ti, nebo� 
on první ze všech je v helénské zemi. Nejsou lží tato má slova. 22) 

 
Jak bylo již �e�eno, poslouchal Ferekýda ze Syru; po jeho smrti se vrátil na Samos a 
poslouchal staršího již Hermodamanta, vnuka Kreófylova. 23) 

 
Thalés sám, ješt� než k n�mu p�išel Pýthagorás, šel se u�it k „hlubší, starší, jasn�jší 
moudrosti“ 24) do nilské delty, kde ležely �ecké osady i s �eckým pomocným vojskem k 
službám faraon�, nebo� �ekové se zde usídlili nejprve jako faraonovi žoldné�i a až pozd�ji 
jako kupci. 25) 

 Thalés je u�encem egyptských kn�ží, nikoliv však jejich tajných - esoterických - v�d. 
Pouze mu ukazují základní m��ení a „jednoduché v�ci“. 26) Je tedy nasnad� si vyvodit, že 
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Pýthagorás prohloubil poznání svého u�itele a sám vše ov��il na svých cestách, p�i nichž 
pobýval u egyptských kn�ží. 
 

Thalés, jenž p�išel první do Egypta, p�inesl do �ecka tuto nauku (geometrii); mnohé v 
ní sám nalezl a po�átky mnohého ukázal svým následovník�m. 27) 

 
Podle Pamfily nau�il se [Thalés] geometrii u Egyp�an� a první vepsav do p�lkruhu 
pravoúhlý trojúhelník [...]. 28) 

 
Nikdo ho [Thaleta] neuvedl do v�deckého bádání, ledaže se stýkal s kn�žími, když 
p�išel do Egypta. Hierónymos o n�m praví, že vypo�ítal výšku pyramid podle jejich 
stínu, zm��iv je práv� v tom �ase, když náš stín má stejnou velikost jako naše t�lo. 29) 

 
Díky takovému studiu, jakému se Pýthagorovi dostalo už v �ecku, mohl být považován za 
„nejduchovn�jšího z muž�.“. 
 Jedna z nejhodnotn�jších lekcí, které dostal od Thaléta, je „Význam šet�ení s �asem.“ 
Pro Pýthagorovi každodenní duchovní �innost jsou základní v�cí dostate�n� zajišt�né pot�eby 
a vyrovnaný chod t�la. Proto mu Thalés doporu�uje 
 

naprosto se zdržovat vína a živo�išné stravy, což jej uchrání od nenasytnosti a 
zjednoduší mu p�ípravu a zažívání jídla. Jako výsledek se jeho spaní zkrátí, duše o�istí 
a stane bd�lejší a celkové zdraví jeho t�la ustálí. 30) 

 
1.4 Vzd�lávání na cestách 
 
Pro dnešního �lov�ka není již tolik lákavé a zajímavé cestování po sv�t� jako d�íve. Rozdíly 
mezi jednotlivými národy a zem�mi se stírají, pov�tšinou z�stává povrchní tradice a hloubka, 
jejich smysluplnost a význam se ztrácejí.  
 V dob� Pýthagorova života bylo cestování jednak považováno za prost�edek vzd�lání 
31) a také u�ení tehdejších mistr� bylo p�eci jen p�vodn�jší a žit�jší, nežli dnes. Období jeho 
života, strávené na cestách a navšt�vováním nejrozmanit�jších u�ení, lze prozaicky 
charakterizovat takto: 
 

Jeho bou�livý život podobá se kocábu spušt�nému do nejhustší bou�e, který s plachtami 
rozpjatými sleduje sv�j cíl, aniž by uhnul s cesty, obraz to klidu a síly uprost�ed 
rozbou�ených živl�. 32) 

 
Obecn� �e�eno, podnikl cesty do Afriky, Asie a celého tehdejšího antického sv�ta. 33)  
 Nejd�íve jeho kroky vedly do Egypta, kde panovala dohoda mezi egyptským 
faraónem a �eckými vládci, jak je napsáno výše. Doporu�ení, s nímž Pýthagorás do Egypta 
odjížd�l, k Amásidovi, tehdejšímu egyptskému faraónovi, m�lo pocházet od Polykrata, jenž 
ale patrn� samským tyranem dosud nebyl. 
 

Pon�vadž byl mlád a toužil po u�ení, odst�hoval se z vlasti a dal se zasv�tit do 
helénských i barbarských mystérií. Do Egypta p�išel v dob� Polykrata, jenž ho 
doporu�il listem Amásidovi. [Amásis, egyptský král, jenž zrušil pozd�ji spojenectví s 
tyranem na Samu Polykratem.] Nau�il se egyptské �e�i, jak praví Antifón v spise O 
mužích, kte�í vynikli v ctnosti; byl též u chalde� a mág�. [...] ale i v Egypt� se mu 
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dostalo p�ístupu do svaty� a obeznámil se s tajemnými naukami o bozích. 34) 

 
[(7)] Pýthagoru zaujal zp�sob života egyptských kn�ží a zatoužil mít na n�m ú�ast, 
proto požádal tyrana Polykrata, aby napsal svému p�íteli a hostiteli egyptskému králi 
Amasiovi, aby se sm�l ú�astnit výchovy kn�ží. Když p�išel k Amasiovi, dostal od n�ho 
dopis pro kn�ze. Zašel za kn�žími do Hieropole, ti ho však poslali do Memfidy, tam že 
jsou kn�ží starší - byla to jen záminka - a z Memfidy pod stejnou záminkou musel jít do 
Diospole. 
 (8) Diospolští se nemohli vymlouvat, protože se báli krále. Mysleli si, že ho odradí 
od jeho úmyslu velikostí potíží a utrpení, a tak mu p�ikázali, aby se pod�ídil p�ísným 
p�edpis�m, odlišným od �eckého zp�sobu života. On je dodržoval ochotn�, až to v nich 
vzbudilo podiv takový, že mu dovolili ob�tovat boh�m a p�ipojit se k jejich studiu - 
nelze zjistit, že by n�co takového bylo n�kdy dovoleno jinému cizinci. 35) 

 
Výjime�ný však tento zp�sob vzd�lání rozhodn� nebyl, vždy� i Thaletova matematika 
vychází z egyptského u�ení; anebo Solónovo vypráv�ní o Atlantid�, zaznamenané Platónem, 
pochází od egyptského kn�ze Sonchida, 36) u n�jž také Pýthagorás byl.  
 Nejen v Egypt�, ale též v dalších východních zemích, z�stalo p�vodní u�ení, které se 
dlouhodob� vyvíjelo a p�edávalo. 
 

Pýthagorás, Eudoxos [z Knidu, syn Aischin�v] a Platón byli žáky barbar� [...]. 37) 

 
Neslušelo by se také, když Pythagoras, Platon, Demokritos, Eudoxos a mnozí jiní ze 
starých Hellén� p�ijali p�im��ené pou�ení od kn�ží za jejich dob žijících, abys ty, jenž v 
této naší dob� chováš tytéž úmysly, jako oni sta�í, pominul vedení kn�ží, kte�í nyní žijí 
a uznávají se všeobecn� jako ve�ejní u�itelé. 38) 

 
Pronášíš-li jaké filosofické pochybnosti, dáme ti rozhodnutí též o nich, a to dle starých 
sloup� Hermových, které poznal Platon a již p�ed ním Pythagoras a dle nichž založili 
své filosofické soustavy. 39) 

 
Významný vliv na Pýthagora m�lo spojení s kastou egyptských kn�ží, u nichž se setkal s 
myšlením, stejn� hodnotným jako je spekulativní filosofie, totiž s neustálým dotazováním se, 
„jak uskute�nit mravní v�domí �lov�ka, kterou tu poznal: jednotlivec tu m�l zvlášt� dbát na 
sebe, aby byl vnit�n� i navenek d�stojným �lov�kem, a má sám sebe uskute��ovat jako 
mravní um�lecké dílo.“ 40) 

 Od t�chto kn�ží také pochází Pýthagorovy sklony k pevným pravidl�m, �ádu 
spojeného s kázní, p�íkaz�m, nebo� egyptští kn�ží byli tímto zp�sobem odmali�ka 
vychováváni, odd�len� od ostatních lidí, se svými specifickými cíli, „tak m�li také zvláštní, 
pravidly �ízený mravní život, který prostupoval veškerým životem.“ 41) 

 Zasv�cování v Egypt� trvalo dvacet dva let pod pontifikátem velikého kn�ze 
Sonchida. 42) Seznámil se zde s astronomií, geometrií, vzd�lal v genethlialogii - st�edov�ká 
astrologie je jen zlomkem tohoto u�ení - 43) a „byl zasv�cován do neformálních �i 
vn�jškových u�ení všech taj� Boha.“ 44) 

 
Zde, v Egypt� pe�liv� obešel všechny chrámy a sv�domit� bádal, p�i�emž získal úctu a 
obdiv všech kn�ží a u�itel�, s nimiž se sp�átelil. 45) 
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Pýthagorás ze Samu..., když se dostal do Egypta a stal se u�edníkem Egyp�an�, jednak 
p�inesl tuto jinou filosofii k �ek�m, jednak zjevn�ji než jiní v�noval pé�i ob�tem a 
posvátným ob�ad�m, které vedl... 46) 

 
Školou života mu bylo setkání s brutálním chováním Peršan� na jejich vále�ných taženích. 
47) Další Pýthagorova cesta se totiž popisuje jako zajetí v Babylonu, kam byl Kambýsovými 
vojáky unesen s dalšími jako egyptský kn�z, zajatec. Pravd�podobn�jší však než spojení této 
události s Kambýsovým dobytím Egyptu kolem roku 525 p�. Kr. je, že po svém kompletním 
zasv�cení v Egypt� se vydal na cestu do Babylonu, který byl kolem roku 539 p�. Kr. p�ipojen 
k Persii; �ímž byl p�i�azen do spole�nosti s mágy, „kte�í jej vyu�ovali prastarým v�domostem 
a nejdokonalejšímu uctívání Boha.“; 48) a okolnostmi byl nucen zde po p�ibližn� deset let 
z�stat. 
 V Babylonu, centru v�domostí, se blíže setkal s „aritmetikou, hudbou a dalšími 
v�dami.“ 49) Seznámil se zde s t�emi náboženstvími: od chaldejských kn�ží, kte�í jej zasv�tili 
obdobn� jako v Egypt�; od perských mág�; a od Žid�. Nadto v Babylonu poznal arkány 
antické magie. 50) 

 
Chaldejové jsou nejlepšími astronomy [...] výpo�et zatemn�ní slunce a m�síce, 
zkoumají a ur�ují kalendá� a vyznají se velmi p�esn� v úhlech, pod nimiž vycházejí a 
zapadají souhv�zdí i v drahách, jimiž probíhají planety. 51) 

 
 Z Babylonu se pak dostal do Persepole k perským mág�m a do Indie. 52) Oni perští 
mágové Pýthagora seznámili se Zoroastrovým u�ením, proto bývá udáváno, že se setkal se 
samotným Zarathustrou, kerý však žil d�íve (p�ibližn� v 7. až 6. st. p�. Kr.). 
 

[...] o Pythagorovi se tvrdilo, že Zarathustru navštívil v Babylonu. To je patrn� legenda, 
ale jeho nauka o reinkarnaci, jak se zdá, odráží podobnou víru, popisovanou v 
indických upanišadách, které mohly k �eckým myslitel�m proniknout prost�ednictvím 
zoroastrismu. 53)  

 
Zoroastrismus mu p�iblížil ontologický dualismus; ostatn� nejen to, tak jako v každém 
náboženství i zde prosvítá nauka o Trojici, Jednot�: 
 

Vypráv�jí, že p�išel Pythagorás k Zaratovi (Zarathuštrovi) a ten mu vyložil, že jsou od 
po�átku dv� p�í�iny jsoucna, otec a matka, a otec je sv�tlem, matka tmou, �ásti sv�tla 
pak jsou teplo, sucho, lehkost a rychlost, �ásti tmy chladno, vlhko, tíže a pomalost. Z 
nich se skládá celý vesmír, ze ženského a mužského živlu. 54) 

 
Ostatn� nebyl Pythagoras vynálezcem tohoto u�ení: bylot� rozší�eno od �íny až do 
nejzašší Skandinávie. Vyskytuje se vybran� vyjád�eno ve v�štbách Zoroastrových: 
Trojúhelník zá�í všude ve Vesmíru 
a monada jest jeho principem [...] 55) 

 
Na dalších svých cestách do Sidonu, Fénicie (Phoenicia) se setkal s místními u�iteli a 
mystiky; 56) byl zasv�cen do všech mystérií Byblu (Byblus) a Týru; „na duchovních postech 
p�sobil v mnoha �ástech Sýrie“; 57) a v celku je možné, „že se dal zasv�tit tak�ka do všech 
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mystérií �ek� i barbar� a že byl p�ijat do �ádu �i do kasty egyptských kn�ží.“ 58) 

 
Z dlouhých cest, na nichž se vzd�lával a jež jej musely vtáhnout do v�d�ní a 
bohoslužeb Féni�an�, Chaldejc�, perských mág�, Ind�, Arab�, Žid�, samotných 
Thrá�an� a galských druid�, p�ede vším ale do tajemství Egyp�an� [...]. 59) 

 
[(11)] V Egypt� se stýkal s kn�žími a nau�il se jejich moudrosti i egyptskému jazyku. 
 (12) Trojímu písmu, dopisovému, hieroglyfickému a symbolickému, která bu	 
vyjad�ují vlastní význam napodobením skute�ných p�edm�t�, nebo vyjad�ují smysl 
alegoricky pomocí jakýchsi hádanek. Nau�il se také n�co víc o bozích. 
 V Arábii se stýkal s králem. V Babylónu se scházel s Chaldejci a p�išel za 
Zarathuštrou, ten ho o�istil od všeho, �ím byl poskvrn�n jeho d�ív�jší život, a nau�il ho, 
�eho se mají �ádní lidé stranit, aby z�stali �istí. Poslouchal také výklad o p�írod� a na 
jakých zásadách spo�ívá vesmír. Na cestách k t�mto národ�m si Pýthagorás získal 
nejvíce moudrosti. 60) 

 
(6) Ješt� je t�eba �íci n�co o jeho [Pýthagorov�] vzd�lání. V�tšina tvrdí, že znalosti 
zvané matematické získal od Egyp�an�, Chaldejc� a Foiní�an�. Geometrii totiž 
odedávna p�stovali Egyp�ané, znalost �ísel a výpo�t� Foiní�ané a zkoumání nebe 
Chaldejci. Bohoslužby a ostatní zásady prý poznal u Mág� a p�evzal je od nich. 61) 

 
Po takovýchto studiích m�l Pýthagorás klí� ke všem dostupným náboženstvím a esoterickým 
naukám: židovský monoteismus, perský dualismus, indické trojbožství, �ecký polyteismus. 
62) 
 

Porovnávací studium náboženství a tradice esoterické nám dokazují, že principy 
(zásady) byly všude stejné, ale praxe velice se r�znila. 63) 

 
Se svými zkušenostmi a v�domostmi - Poznáním - byl schopen reprodukovat esoterické 
nauky Egypta a Východu rozumov�, s helénskou jednoduchostí, jasností a rázností; 64) tedy 
spojit náboženství a mystiku východního pojetí se západním-�eckým; nadto byl schopen 
všechny zkušenosti pojmout �ist� rozumov�, tedy teoreticky, a vznik teorie rovná se vzniku 
v�dy. 
 Návratu do své vlasti, praktikování svých zkušeností, myslitelské a filosofické 
�innosti mu již nic nebrání. P�ináší v sob� bohatství, které doslova oplodní Evropu na 
dlouhou dobu dop�edu, nebo� „jeho nauka p�edstavuje velkolepý celek, jehož �ásti jsou 
vzájemn� spojeny základním pojetím.“65) 

 
1.5 Návrat do Samu 
 
Okolo svých 56 let se Pýthagorás vrátil do svého rodišt�, na Samos. 66) Po cestách, na nichž 
dosp�l a dozrál, nejen duševn�, ale také t�lesn�, byla jeho postava majestátní, vzhled krásný; 
každopádn� budil p�irozenou d�stojnost svým ušlechtilým a vznešeným chováním i 
vn�jškovou zvláštností, kv�li níž mohl n�komu p�ipadat až tajemný. 
 Tehdy taková osobitost, co do povahy, tak i do oblékání a vzhledu, musela obzvlášt� 
p�sobit. V dnešní dob� �lov�k ztratil pojem o smysluplnosti oblékání a lhostejn� se 
p�izp�sobuje módním vlnám, ve�ejnému mín�ní a o�ekávání. Navíc moudrost, jež z n�j 
patrn� vyza�ovala, a vý�e�nost, s níž dokázal promluvit, si bezd��n� p�itahovaly pozornost a 
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zájem. 67) 

 Je možné - a bylo by to zcela p�irozené -, kdyby po svém návratu, cht�l p�sobit práv� 
v Samu. Obsahov� by se jeho ve�ejná - neuzav�ená - výuka mohla podobat pozd�jšímu 
vystupování Sókrata, sám Pýthagorás „vystupoval samostatn� a pro sebe, ne jako státník nebo 
vále�ník, ani jako politický zákonodárce lidu, který upravuje jeho vn�jší vztahy, nýbrž jako 
ve�ejný u�itel lidu.“ 68) 

 
(9) Když se vrátil do Iónie, otev�el ve své vlasti školu, zvanou ješt� dnes Pýthagor�v 
p�lkruh, kde se Samští shromaž	ovali k poradám o ve�ejných záležitostech. Z jeskyn� 
za m�stem u�inil sídlo své filosofie a trávil tam velkou �ást dn� a nocí spolu s 
n�kterými ze svých druh�. 69) 

 
V šestém století vznikají první dv� filosofické tradice (školy): pýthagorská a milétská. Je 
možné, že zárodek Pýthagorova vyu�ování vznikl již v Samu. 
 

Filosofie má od po�átku dv� v�tve, jednu od Anaximandra, druhou od Pýthagory. 
Anaximandros byl poslucha�em Thalétovým, Pýthagoru uvedl do filosofie Ferekýdés. 
První v�tev se nazývala iónskou, protože do ní Anaximandra uvedl Thalés p�vodem 
Ión (byl totiž z Milétu); druhá se nazývala italskou po Pýthagorovi, protože ji nejvíce 
p�stoval v Itálii. 70) 

 
Duševní p�edchází t�lesnému. To znamená, že myšlenka, pozornost, pam��, �ád, zákon 
jsou prvotní, kdežto vlastnosti hmoty jsou druhotné. To, co je nazýváno p�írodou, je 
ovládáno �ádem a duchem. To je tradice, která pochází od Pythagora. 71) 

 
Milétská škola staví na pozorování p�írody a z toho odvozování obecných vztah�, 72) je tedy 
jakýmsi zárodkem dnešní podoby fyziky, p�esto ale se vztahuje k vyššímu pochopení a 
dochází tak k pojetí nekone�na. Thaletova voda je „nemytická“ a „nealegorická“, „když 
Thalés �íká: 'Vše je voda', tak pozvedá �lov�ka nad jeho �erví ohmatávání a lezení sem a tam 
v oblasti jednotlivých v�d, tuší poslední �ešení v�cí, a tímto tušením p�ekonává obecné zajetí 
na nižších stupních poznání.“ 73) 

 Zatímco Pýthagorás se obrací dovnit� sama sebe, nehledá ve vn�jších jevech - v 
p�írod� -, ale v sob�; proto ten náboženský a mystický nádech jeho filosofie.  
 

Pýthagorás a Milé�ané jsou dva póly klasického �eckého myšlení, které mezi sebou 
neustále bojovaly o nadvládu a nikdy se úpln� neshodli [...]. 74)  

 
D�vodem, pro� Pýthagorás záhy opustil Samos, je p�íchod Polykratovy tyranidy, která 
zapo�ala okolo roku 532 p�. Kr. 75) 

 Polykratés, samský tyran, nejvyšší vládce v období ostrého t�ídního boje na Samu, se 
své vlády zmocnil s pomocí družiny asi padesáti lidí. Nepat�il k aristokracii, naopak vedl 
„energickou vnit�ní i zahrani�ní politiku v neprosp�ch aristokracie a zárove� podporoval 
obchod a �emesla.“ 76) Dokonce byl znám jako p�íznivec um�lc�, spisovatel� a básník� 
(Anakreonta, Íbika), avšak jeho tyranida m�la slabou spole�enskou oporu. P�es to ale byla 
jednou z nejskv�lejších: 
 

Polykratés svrhl statká�kou šlechtu, zahájil p�ímý obchodní styk s Egyptem, podnikal 
ohromné ve�ejné stavby, mimo jiné stavbu p�ístavního mola a podzemního vodovodu, 
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na zkoušku razil mince a usiloval o obchodní nadvládu nad oblastí Egejského mo�e. 77) 

 
Navzdory všemu, i jeho um�leckému mecenášství, z�stal skute�ným samozvancem, 
prosazujícím si svoji v�li, na úkor svobody ostatních lidí a na úkor míru. Pýthagor�v odchod 
tak m�že mít zcela prosté od�vodn�ní, totiž že „nesnášel jho n�koho sob� nerovného.“ 78) 

 Anebo také že „Pýthagorás a tyran , jakožto typy lidí své doby, se ukazují jako dva 
skute�né protiklady a skute�ní soupe�i,“ 79) a �innost jednoho by omezovala toho druhého, 
kv�li �emuž by mohl Polykratés pozd�ji - pro n�ho zcela p�irozen�, aby zachoval svoji 
suverenitu - znemožnit Pýthagorovo vyu�ování. 
 Rozhodnutí vydat se na cestu do �ecka a najít si místo, které by odpovídalo jeho 
zám�r�m, bylo nasnad�. 80) 

 
(16) Když potom Polykratés ovládl Samos jako tyran, Pýthagorás nepovažoval za 
slušné, aby filosof žil v takovém stát� a rozhodl se odjet do Itálie. 81) 

 
Aristoxenos �íká, že když bylo Pythagorovi �ty�icet let, vid�l, že Polykratova tyrannis 
je p�íliš p�epjatá na to, aby mohl svobodný muž snášet takové poru�níkování a despocii, 
a odcestoval z tohoto d�vodu do Itálie. 82) 

 
Potom se vrátil na Samos, ale naleznuv svou ot�inu pod mocí samovládce Polykrata, 
odst�hoval se do Krotónu v Itálii. 83) 

 
Výmluvné pak jsou listy mezi Pýthagorem a Anaximenem, z nichž první odešel ze Samu do 
italského Krotónu a druhý v Samu z�stal: 
 

Anaximenés Pýthagorovi. 
 

Nejlépe z nás sis poradil ty, p�est�hovav se ze Samu do Krotónu, kde si žiješ v pokoji. 
Nebo� synové Aiakovi páchají nesnesitelná zla a Mílé�ané se nemohou zbavit 
samovládc�. Hrozí nám nebezpe�enství i od krále Méd�, nebudeme-li chtít mu být 
poplatnými. Iónové se sice hodlají pustit do války s Médy za svobodu všech, ale u�iní-
li tak, nemáme již nad�je na záchranu. Jak by tedy mohl Anaximenés pomýšlet na 
zkoumání hv�zd, jsa pln strachu p�ed záhubou nebo otroctvím? Ty však jsi oblíben u 
Krotónských a rovn�ž u ostatních Helén� v Itálii; p�icházejí pak k tob� i poslucha�i ze 
Sicílie. 84) 

 
Pýthagorás Anaximenovi. 
 
I ty, nejlepší z muž�, by ses p�est�hoval z Míléta, kdybys nep�evyšoval Pýthagoru 
rodem a slávou; nyní t� však zdržuje otcovská sláva, jako by zdržovala i mne, kdybych 
byl podoben Anaximenovi. Opustíte-li však obce vy nejlepší, budou zbaveny své 
ozdoby a bude jim hrozit ješt� v�tší nebezpe�enství od Peršan�. Není vždy dobré 
zkoumat oblohu; krásn�jší je pe�ovat o svou ot�inu. Ani já nev�nuji všechen �as 
výtvor�m své mysli, nýbrž ú�astním se též válek, jež vedou Italikové navzájem proti 
sob�. 85) 

 
1.6 Cesty po �ecku 
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P�i své cest� po �ecku jej již p�edcházela pov�st. Všude byl p�ijat jako mistr. P�edsedal 
mysteriím v Eleusinách. Pobíral právo nejvyššího a nejv�tšího u�itele �ecka. 86) 

 Zasadil vnit�ní reformu v chrámech a svatyních, která dala sílu v�štecké v�d� a 
upevnila svrchovanost delfských kn�ží. Delfy se pak staly morálním úst�edím �ecka více než 
kdy jindy. 87) 

 Navštívil všechny �ecké v�štírny. Pomohl upevnit moc a autoritu chrám�, které v 6. 
st. p�. Kr. již ztráceli svoji úst�ední roli. Díky tomu došlo k �áste�nému zve�ejn�ní a 
zp�ístupn�ní esoterických taj�, p�vodn� orfických. 88) 

 N�jaký �as strávil na Krét� a ve Spart�, kde se p�iu�il zákon�m a práv�m. 89) Jeden 
rok pak pobyl v Delfách, kde zasv�til nejvyšší kn�ží do všech tajemství své nauky. 90) Sám se 
na cestách nep�estal vzd�lávat a nasávat atmosféru �ecka, v n�mž cht�l natrvalo zakotvit. 
 

Praví však i Aristoxenos, že Pýthagorás p�evzal své mravní pou�ky v�tšinou od delfské 
kn�žky Themistokleie. 91) 

 
(16) […] Když se na své cest� dostal do Delf, napsal na Apollón�v náhrobek elegii, v 
níž tvrdil, že Apollón byl synem Silénovým, že ho zabil Pythón a že jeho t�lesné 
poz�statky byly pochovány v tak zvané Trojnožce, nazvané tak proto, že tam stály t�i 
dcery Triopovy a zpívaly žalozp�v nad Apollónem. 92) 

 
Pýthagorás byl náramn� zbožš�ován. Podobn� jako v p�edpov�di k jeho narození, tak nyní, je 
dáván do spole�nosti s Apollónem. Pýthagorás jako hyperborejský Apollón. 93) 

 
Podle legendy se považuje za hyperborejského Apollona, jak poukazuje Aristoteles. 94) 

 
Jeho zjev prý byl neoby�ejn� vznešený a jeho žáci ho pokládali za Apollóna, jenž p�išel 
od Hyperborei�. [Hyperboreové (Nadseve�ené), báje�ný národ, jejž kladli Heléni do 
nejsevern�jších kon�in Evropy a Asie.] 95) 

 
Podstatné je ale symbolické p�irovnání, Pýthagorás jako �lov�k s vynikajícím apollónským 
aspektem v sob�. 96) 

 
V n�kterých krajinách �ecka, zvlášt� na Delu a v Miletu, ale i v Delfech a jinde 
slavíval se na podzim odchod Apollona do dalekých kraj� hyperborejských a na ja�e 
jeho návrat z týchž krajin. Hyperboreové jsou dle báje národ blažený, žijící v stálém 
poklidu a jasnu daleko na severu, kde v��né jest sv�tlo [donikla totiž k �ek�m pov�st o 
krajinách na severu, v nichž slunce ani nevychází ani nezapadá]. Tito Hyperboreové 
neustále velebí a ctí Apollona, posvátné zp�vy mu prozp�vujíce. 97) 

 
Thrákie je další zastávkou na Pýthagorov� cest�. Odtud také pochází orfismus, náboženské 
hnutí, které je ve svých základech podobné Pýthagorov� u�ení.  
 Orfismus se rozší�il z Thrákie do Itálie a Sicílie; a práv� tyto t�i oblasti byli �eky v 
t�sném a stálém styku s p�vodním kmenovým z�ízením a starými tradicemi, narozdíl od Ión�, 
daleko více racionáln�jšími, sv�tskými a se sv�tovým názorem. 98) 

 
Thrákové pohlíželi na život jako na velké nešt�stí. [...] Blízcí sed�li kolem novorozence 
a oplakávali ho a truchlili nad nešt�stím, které ho �eká v život� a vypo�ítávali všechny 
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lidské útrapy. Zem�elé pak poh�bívali s radostí a jásotem, �íkaje: „nyní se zbavil všeho 
zla a žije v blaženosti.“ Ženy zem�elých se p�ely vzájemn� o �est být usmrceny na 
mohyle muže. 99) 

 
 Je možné, že v Thrákii rozší�il a potvrdil své znalosti. 100) Každopádn� Pýthagorás 
p�evzal ionskou tradici a spojil ji s lidovými tradicemi v Itálii. 101) 

 
1.7 P�íchod do Krotónu 
 
Pýthagorás svoji školu založil v achájském m�st�, Krotónu. On sám byl ale ionského p�vodu 
102) „a smysl pro �ád byl p�vodn� spojen s achájskými státy.“ 103) A�koliv tedy Pýthagorás 
pat�il p�vodn� do ionského sv�ta, jeho smysl pro �ád a káze� se umocnil a upevnil na cestách, 
zejména pak v Egypt� díky kn�žím. 104) 

 Do Krotónu p�išel kolem roku 530 p�. Kr. a z�stal zde p�ibližn� dvacet let. 105) 

 6. a první polovina 5. st. p�. Kr. jsou vrcholným rozkv�tem staré italské kultury, 
položené na dvou základních pilí�ích, a to �eckých a etruských principech. 106) P�ibližn� od 
roku 710 p�. Kr. se zde za�ali usazovat achájští �ekové 107) a zakládali kolonie na jižní �ásti 
Itálie a na Sicílii; na území pozd�ji známém jako Velké �ecko (Magna Graecia). 108) 

 V rámci tak zvané Velké kolonizace zde vznikly kolonie jako Tarent, Sybaris �i 
Krotón. 109) Rozkládaly se v náramn� úrodné oblasti, byly položené ve výborných zálivech a 
tak „se brzy vyvinuly v kvetoucí m�stské republiky (poleis) hellénského sv�ta.“ P�í�inou 
jejich rychlého a skv�lého rozkv�tu je skute�nost, že spojovaly západní-italský a �ecký-
východní sv�t. 110) 

 
1.7.1 Krotón 
 
Krotón (Croton �i Crotona, dnes Crotone) „se rozkládal po obou stranách ústí Aisaru 
(Esaro).“ 111) Nejbohatším m�stem v okolí bylo Sybaris. Ješt� p�ed p�íchodem Pýthagora 
bylo m�sto proslulé svým léka�stvím: „Bylo to kvetoucí m�sto, proslavené svou léka�skou 
školou, z níž práv� v té dob� vyšli dva význa�ní lidé. Jeden z nich, Demokedes, sou�asník 
Pýthagory, se stal léka�em perského krále. Druhý, Alkmaion, byl o n�kolik let mladší.“ 112) 

 
Z Krotónu p�išel Démokédés k Polykratovi takto: V Krotónu m�l neustále potíže s 
prchlivým otcem. Když už to nemohl vydržet, opustil jej a odešel na Aiginu. Usadil se 
tam a již v prvním roce p�ekonal všechny ostatní léka�e, a�koli nem�l žádné nástroje 
ani jiné v�ci, jichž je k tomu um�ní t�eba. Ve druhém roce mu Aiginští poskytovali 
mzdu jednoho talentu z ve�ejných prost�edk�, ve t�etím roce Athé�ané sto min a ve 
�tvrtém roce Polykratés dva talenty. Tak tedy p�išel na Samos. Tímto mužem se 
Krotónští nejvíce proslavili. Stalo se to totiž tehdy, když byli krotónští léka�i 
považovaní za první léka�e v celém �ecku; druzí byli léka�i kyrénští... 113) 

 
Pýthagorás tedy v��il, že zde nalezne lepší p�ijetí pro svoji školu, ale pro svoji �innost v�bec, 
nebo� jak již vysvítá z citovaného listu (Pýthagorás Anaxymenovi), jeho zájem se neomezuje 
na uzav�enou spole�nost, esoterickou školu, ale v�nuje se také ve�ejnosti, tedy �innosti 
politické. V��il, že u krotónského pomyslného senátu nalezne prostor pro své reformy a že i 
jeho pojetí náboženství, bude moct dostat v�deckou formu: zasadit „principy v�deckého 
náboženství“. 114) 
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(18) Pak p�iplul do Itálie a dostal se do Krotónu. Jak vypráví Dikaiarchos, když tam po 
tak dlouhém putování p�išel tento muž tak bohatý a po stránce t�lesné tak dob�e 
vybavený Št�st�nou (byl velký, jeho vzhled byl ušlechtilý, m�l v sob� mnoho p�vabu a 
�e� jeho, mravy jeho i všechno ostatní bylo upravené), u�inil na obyvatele Krotónu 
takový dojem, že okouzlil radu starc� mnoha krásnými �e�mi, pak se z p�íkazu 
ú�edník� obrátil ješt� na mládež s pou�ením vhodným pro jejich v�k, potom promluvil 
ješt� k chlapc�m ze škol, kte�í se shromáždili ve velkém po�tu a nakonec k ženám - i 
ženy se kv�li n�mu sešly! 115) 

 
Poté [tj. po bitv� u �í�ky jménem Sagras] se Krotónští vzdali cvi�ení v mužných 
ctnostech i cvi�ení se zbran�mi. Za�ali mít totiž v nenávisti to, �eho se s tak neš�astným 
výsledkem chopili, a kdyby nebylo filosofa Pythagory, oddali by se životu plnému 
p�epychu. ... Pythagoras p�išel do Krotónu vybaven všemi t�mito znalostmi [tj. 
moudrostí Východu a znalostí spartských a krétských zákon�] a zp�sobil svou 
autoritou, že se lidé propadlí životu v p�epychu vrátili k prostým mrav�m. Vychvaloval 
totiž každodenn� ctnost, p�i�emž vypo�ítával ne�esti života v p�epychu a žalostný osud 
obcí, které propadly následkem této nemoci zkáze. Vyvolal následn� v oby�ejných 
lidech takový zápal po prostém život�, že nebylo možné uv��it, že n�kte�í z nich byli 
p�edtím oddání luxusu. Poskytoval také �asto pou�ení vdaným ženám odd�len� od 
jejich manžel� a d�tem odd�len� od jejich rodi��. 116) 

 
1.7.2 Esoterická a exoterická �innost 
 
Pýthagorás tedy v Krotónu založil jednak svoji esoterickou školu, uzav�enou vn�jším 
zásah�m a viditeln� odd�lenou od ostatních obyvatel, avšak nestranící se jich; a pak byl 
jakýmsi ve�ejným u�itelem.  
 

Byl pak tu muž, jenž ze Samu pocházel, prchl však z n�ho 
p�ed pány, tyranskou vládu m�l v záští a z vlastní své v�le 
vyhnancem byl. Ten muž až k boh�m pronikl v duchu, 
vzdáleným v kon�inách nebes, a post�ehl duševním zrakem 
všechno, co lidským o�ím kdy p�íroda vzala a skryla. 
Když pak prozkoumal vše svou bd�lou prácí a duchem, 
p�edkládal ve�ejn� nauku svou a ml�ícím žák�m, 
žasnoucím nad jeho slovy, rád vykládal velkého sv�ta 
po�átky, p�í�iny všeho a u�il, co to je božstvo, 
co jest p�íroda, odkud je blesk a z �eho jsou sn�hy, 
zdali snad rozráží vítr �i Júpiter oblaka h�mící, 
cože to ot�ásá zemí, dle jakého zákona hv�zdy 
krouží, i vše, co skryto. [...] 117) 

 
Zajímavé jsou zmínky o tom, že mluvil „nakonec k ženám - i ženy se kv�li n�mu sešly!“ �i 
že „poskytoval také �asto pou�ení vdaným ženám odd�len�“, nebo� postavení žen v tehdejší 
dob� patrn� nebylo rovnoprávné, p�evládal patriarchální typ spole�nosti v duchu pozd�jšího 
k�es�anství, jež zcela nezast�en� znerovnopráv�uje postavení ženy. Pýthagorás tak vyšel 
vst�íc všem bez rozdílu, každému dávaje podle pot�eby. 
 Nemén� zajímavý je jeho vliv na politiku. On a jeho žáci brzy získaly moc nad 
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okolními m�sty �i spíše byl jejich názor respektován a uznáván. Není se �emu divit, je-li 
pravdou, že v Krotónu, než p�išel Pýthagorás, vládla statká�ská oligarchie, založena asi dv� 
st� let d�íve. 118) Proto skute�n� „není divu, že jako p�i svém prvnímu výstupu v Krotónu 
získal všechnu úctu, tak nedlouho poté i v celé Itálii.“ 119) 

 
Ale když ne v život� ve�ejném, snad že v soukromí se osv�d�il Homér za svého života 
v�dcem ve vzd�lání n�kterým lidem, kte�í si ho pro ty osobní styky vážili a odevzdali 
pozd�jším jakousi homérskou cestu života, tak jako byl i sám Pythagoras z tohoto 
d�vodu zvláštním zp�sobem ve vážnosti a také ješt� i nyní na jeho následovníky s 
jejich tak nazývaným pythagorejským zp�sobem života pohlíží se jako na n�co 
význa�ného mezi ostatními lidmi. 120) 

 
(21) M�sta v Itálii a na Sicílii, která na svých cestách nalezl zotro�ená jedno druhým 
(n�která byla v takovém stavu už mnoho let, jiná odedávna), naplnil duchem svobody a 
prost�ednictvím svých žák�, které v tom kterém m�st� m�l, osvobodil je. Byl to Krotón, 
Sybaris, Katané, Rhégion, Hímera, Akragás, Tauromenion a jiná. Z jeho popudu jim 
také Charóndás z Katany a Zaleokos z Loker dali zákony, které dlouho vyvolávaly u 
jejich soused� závist. Kenturipský tyran Simichos složil moc a sv�j majetek rozd�lil 
mezi svou sestru a své spoluob�any, protože poslouchal Pýthagoru. 121) 

 
(54) Pýthagorás spolu se svými druhy, kte�í se kolem n�ho shromáždili, byl dlouho v 
Itálii tak obdivován, že �ada m�st sv��ila vládu jeho p�ívrženc�m. 122) 

 
Za t�ch p�ibližn� dvacet let, co žil v Krotónu, získal nevídaný vliv a moc. Ovládal svoji školu 
i s jejími sídly v dalších m�stech po italských b�ezích. Ovládal politiku Krotónu a všech 
zdejších malých stát�. Lze jej tedy chápat spíše jako reformátora, nikoliv vládce; vládnul 
nápady, zavedením �ádu a nového po�ádku - patrn� nejen v politickém život�.  
 Nebyl p�ívržencem utla�ování oligarchie, ani demagog�, jejichž výsledkem byl jen 
zmatek, rozvrácení stávajících zvyk� a postrádání nového �ádu. Cht�l povznést moc 
v�deckou nad moc politickou. 123) A to vše cestou dohody, jak vyplývá z této p�íhody: 
„Kenturipský tyran Simichos složil moc a sv�j majetek rozd�lil...“  
 

Povolán k jednomu tyranovi (samovládci) Sicilie, p�im�l ho svou výmluvností, že z�ekl 
se svého bohatství nespravedliv� nabytého a pod�koval se ze své uchvácené vlády. Co 
se tý�e m�st, u�inil je samostatnými a osvobodil je z poddanství jednoho od druhého. 
Tak dobrodijná byla jeho �innost, že když p�icházel do m�st, �íkalo se: „Nep�ichází 
vyu�ovat, ale uzdravovati.“ 124) 

 
Zavád�l po�ádek, spravedlnost a svornost v celé jižní Itálii až k Etrusk�m, a� tehdy, kdy 
Pýthagorovi a jeho žák�m lid naslouchal a tak zvan� byl u moci - tím, že jeho myšlenky 
uskute��ovali -, anebo tehdy, ke konci života, kdy musel žít v ústraní a on sám, snad i n�kte�í 
z žák�, byly zt�lesn�ním celého svého u�ení. 
 V této své �innosti se Pýthagorás podobá �eckým mudrc�m, kte�í se zasadili o vnit�ní 
zm�ny života v obcích, o nastolení nového �ádu, díky �emuž se zm�nil i život každého 
ob�ana. Život se osvobodil od vyšší moci, která jim však nebyla rovna - podobn� jako p�ípad 
Pýthagor�v a Polykrat�v -; vyrovnala se váha povinností a pot�eb. V toho d�sledk� se život 
také individualizoval, nebo� byl-li �lov�k a spole�nost uzdraveni, mohli se v�novat sami sob� 
úmysln�. Již ne pod nátlakem okolností, ale v�dom�. 
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 Tímto jsme si zodpov�d�li otázku: „Jak došlo k tomu, aby mohli sami filosofovat tak , 
jak to u�inili?“ 125) Touto cestou byl možný p�echod od mýtu (mythos) k logu (logos). 
 

Z nich [ze snahy po smíru, po rovnováze] se rodí morální úvahy a politické spekulace, 
nabývající poznenáhlu tvaru první lidské „moudrosti“. Tato „sofia“ se objevuje na 
úsvitu 7. st. p�. Kr. Je spjata s plejádou pon�kud nepr�hledných postav, ozdobených 
aureolou až legendární slávy. �ecko je nep�estane oslavovat jako své první skute�né 
„mudrce“. P�edm�tem této moudrosti není sv�t fysis, nýbrž sv�t lidí; zabývají se tím, z 
jakých prvk� se tento sv�t skládá, jaké síly jej rozd�lují a staví proti sob�, jak je sladit a 
sjednotit, aby se z jejich sporu zrodil lidský �ád obce. 126) 

 
Proto tedy zasloužilé p�ívlastky: „Pythagor byl nejv�tším mudrcem �eckým.“ 127) �i 
„[evoluce �ecka] m�la také uznaného v�dce, zasv�cence prvého �ádu, inteligenci 
svrchovanou, tv�r�í a organisa�ní [...] Pythagor je mistrem laického �ecka.“ 128) 

 Pýthagorás ale díky svým cestám, vzd�lávání se, poznáváním taj� esoterických u�ení 
- bylo mu tehdy p�ibližn� šedesát let, když p�ijel do Krotónu - nezaložil vlastní rodinu. Až 
zde m�l možnost a podmínky uspokojiv� se v�novat rodin�. 
 
1.7.3 Pýthagorova rodina 
 
Ženou se mu stala Theanó, která k n�mu p�vodn� p�išla jako ža�ka. Ovládal vášn�, pe�oval o 
�istý život, v�noval se svému poslání a pln� své škole a s�atkem s Theanó tak dovršil sv�j 
život. Tehdy mu bylo okolo šedesáti let. 129) 

 Po Pýthagorov� smrti se Theanó stala st�edem pýthagorovského �ádu. 130) 

 
(19) Toto všechno [p�íjezd do Krotónu] mu p�ineslo velkou slávu a p�ivedlo k n�mu 
mnoho žák� z m�sta samého, a to nejen muž�, ale i žen, z nichž jedna, Theanó, se 
proslavila, a také mnoho žák� ze sousedních barbarských zemí, krále a vládce. 131) 

 
Vypravuje se též o ní [o Theanó], že na otázku, kolikátého dne je žena �istá od styku s 
mužem, odpov�d�la: „Od styku s vlastním ihned, od styku s cizím nikdy.“ Ženu, jež 
m�la jít k svému muži, vybízela, aby s od�vem odložila i stud, ale až bude od n�ho 
vstávat, aby si jej s od�vem zase vzala. A na otázku „S jakým?“ pravila: „S tím, pro 
který se nazývám ženou.“ 132) 

 
 Theanó dala Pýthagorovi syny Télauga a Arimnésta a dceru Damó. Télaugés po otci 
p�evzal školu, jakmile dosp�l do p�íslušného v�ku, a pozd�ji byl Empedokleovým mistrem. 
Arimnéstos se stal u�itelem Démokritovým. 133) 

 Pohlavní zdrženlivost �i celibát, které jsou u náboženských spolk� �asto užívány, jsou 
smysluplné pouze, jsou-li používány za jediným ú�elem, to je využití sexuální energie a její 
vyzdvižení k vyšším ú�el�m - p�i vnit�ním náboženství �i mystice tedy k zažívání Boha �i 
duchovní �innosti. (K tomu také slouží v indické mystice, tedy v józe, cesta poznání boha 
skrze spojení mužského a ženského principu v nás; tantrajóga, která ve své podstat� je cestou 
vnit�ního zažívání Boha.) Proto tedy založení rodiny je chápáno jako dovršení díla - života. 
 
1.7.4 Pýthagor�v odchod 
 
Není pochyb, že Pýthagorás na sebe svým po�ínáním soust�edil pozornost a n�kdo jej obvinil 
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z ne�istých úmysl�, obdobn� jako ve znám�jším p�ípad� se Sókratem, kdy jej zažalovali 
politik Anytos, �e�ník Lykón a básník Melétos. 134) 

 Kylón (Cylon), když se ucházel o místo v Pýthagorov� škole, byl odmítnut. Jako 
neúsp�šný kandidát se stal Pýthagorovým zarputilým nep�ítelem. 135) 

 
[(54)] Krotónský ob�an Kylón svým rodem, slávou p�edk� i bohatstvím vynikající nad 
své spoluob�any, byl však zlý, násilnický a tyranský a využíval pomoci svých p�átel i 
moci, kterou mu prop�j�ovalo jeho bohatství, k páchání k�ivd. Ten �lov�k se považoval 
za hodného všeho, co se mu zdálo krásné, a zejména se domníval, že si nejvíc zaslouží 
mít ú�ast na Pýthagorov� filosofii. Zašel za Pýthagorou, sám se p�ed ním vychvaloval a 
cht�l se k n�mu p�ipojit. Pýthagorás okamžit� prozkoumal z rys� jeho tvá�e jeho 
povahu, podle znamení, která objevil na jeho t�le poznal, jaký je a vyzval ho, aby se 
vzdálil a šel po svém; Kylóna, který byl i jinak zlý a nedokázal ovládnout sv�j hn�v, se 
to nemálo dotklo a považoval to za urážku. 136) 

 
Když se proti Kylónovi za�ínalo obracet lidové mín�ní, založil vlastní spolek. P�ipravoval 
p�evrat s cílem vyhnat pythagorovce. 
 Ke svým ú�el�m využíval závist, nenávist a zlobu v davu, vyvolanou a� už kv�li 
taj�m uzav�eného u�ení, politickým neshodám �i lhostejností k Pýthagorovým radám. 137) 
„Shromáždil p�átele, Pýthagoru oso�il a za�al proti n�mu i jeho žák�m chystat úklady.“ 138) 

Je možné, že Pýthagorovy názory falešn� vykládal a p�ekrucoval a že jej na�kl z 
„náboženského katechismu a ohrožení svobody.“ 139) 

 
Se Sókratem se p�el, jak tvrdí Aristotelés v t�etí knize Poetiky (fr. 75), Antilochos z 
Lémnu a Antifón, vyklada� v�štebných znamení, podobn� jako s Pýthagorou Kylón z 
Krotónu; s Homérem zaživa Syagros a po smrti Xenofanés z Kolofónu; s Hésiodem 
zaživa Kerkóps, po smrti pak už zmín�ný Xenofanés; s Pindarem Amfimenés Kóu a s 
Thalétem Ferekýdes a Biás Salaros z Priény. 140) 

 
Mezi Sybaridou a Krotónem byl nenávistný vztah, �asté násilnosti, rivalství, boj o obchodní a 
hospodá�skou nadvládu. Harmonické soužití panovalo pouze kolem roku 530 p�. Kr., kdy 
ješt� spole�n� s Metapontem spolupracovali na zni�ení Siridy, kolofonské kolonie ležící mezi 
Sibaridou a Metapontem. 141) 

 Je možné, že Kylón využil t�chto nepokoj� ve sv�j prosp�ch; obzvlášt� když v 
samotné Sybarid� docházelo k lidovým povstáním. 142) A tak „roku 510 Kroto�ané s pomocí 
nezávislého Spar�ana Doreia vít�zn� zaúto�ili na samotnou Sybaridu, údajn� na podn�t z ní 
vyhnaných oligarch�. Tím se stal Krotón v�d�í silou celé jižní Itálie.“ 143) 

 Válka, která vypukla mezi Krotónem a Sybaridou vyzn�la v neprosp�ch Sybaris, jež 
byla zni�ena. 144) Jakmile Pýthagorás ztratil mezi v�tšinou obyvatel váhu svého slova a vlády 
se ujali Kylónovi podobní lidé, „m�sto upadalo do tak krvavých t�ídních rozbroj�, jaké byly i 
v �eckých pom�rech zcela nezvyklé.“ 145) 

 Nedlouho po té, co Pýthagorás zcela ztratil svoji d�ív�jší váženost a Krotó�ané se 
proti n�mu vzbou�ili, z Krotónu odešel a nakonec se uchýlil do Metapontu, kde také sv�j 
život dokon�il. 146) 

 V�tšina lidí se k Pýthagorovi chovala nejspíše v tomto duchu: „Pýthagoro, my víme, 
že jsi moudrý a schopný �lov�k, avšak protože my ve svých zákonech nenalézáme nic, co 
bychom jim mohli vytknout, pokusíme se držet se jich dál. Ty pak odejdi n�kam jinam, a 
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chybí-li ti n�co z pot�ebných v�cí, p�ijmi to od nás.“ 147) 

  Otev�ená vzpoura a nekompromisní povstání proti všem pythagorovc�m vypukli až 
po Pýthagorov� smrti �i odchodu. Pakliže zde ješt� z�stal, jeho v�k dosáhl podle v�tšiny 
zpráv devadesáti let, 148) tedy zem�el okolo roku 500 p�. Kr. 
 

Nejpravd�podobn�jší je, že nepokoje vypukli až po Pýthagorov� smrti, je-li pravda, že 
už jeho opozice a p�átele v dob�, kdy žil, se bou�ili a když také p�est�hování do 
Metapontu pokládal za nutné [...]. 149) 

 
Jak je známé z komunistického režimu, ú�inným zp�sobem, jak vládnoucí strana m�že o�istit 
své jméno a zvýšit tak svoji moc, jsou úpravy d�jin, jejich p�etvo�ení - �i spíše znetvo�ení - a 
ni�ení zpráv o nich. 
 Proto je historicky doložených zpráv o Pýthagorovi poskrovnu, ale proto také „d�jiny 
velkého �ecka jsou nám v�bec málo známy.“ 150)  
 

A� Pythagor objevuje se již za bílého dne d�jin, z�stává p�ece osobou legendární. 
Hlavní p�í�inou toho je zarputilé pronásledování, jehož stal se ob�tí v Sicile a což stálo 
život tolika Pythagorc�. 151)
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2 P ý t h a g o r o v a  � i n n o s t  
 
 
2.1 Pýthagorás a jeho legendarizace 
 
Pýthagorova postava je zahalena rouškou tajemství, nebo� �ím výjime�n�jší a odlišn�jší 
�lov�k, tím více se kolem n�ho tvo�í domn�nek a nejasností. I Pýthagorás byl obklopen 
množstvím legend, nadp�irozeností, obda�en božskými �iny a snad i titulem poloboha, ne-li 
boha samotného. Pýthagorovi životopisci hromadili „množství zázra�ných v�cí.“ 152) 

 Stále však z�stává jedno, totiž že �asem, kdy se postupn� vyvine i spole�nost a 
dožene tak hloubku vhledu jedince, tak zvaného génia, jenž je p�ed staletími ohromoval, 
zjistí, že ne zázraky a nevysv�tlitelné �iny, ale zcela jednoduché a p�irozené po�ínaní, avšak 
toho, kdo je na své stezce Poznání dále než jiní. 
 Obdobn� je to tak i s jednotlivými filosofiemi, naukami, systémy. Hérakleitos, �asto 
ozna�ovaný za temného �i „pla�tivého“ filosofa, psal jasn� a z�eteln�, „ovšem velmi 
zhušt�n�, a proto jist� pro rychlo�tená�e temn�.“ 153) 

 Dosud byl Pýthagorás brán za filosofa spíše s ostychem a rozpaky �i jen �áste�n�: 
„[...] Pythagoras byl filosof jen potud, nakolik byl mudrc.“ 154) P�itom jeho odkaz a vliv na 
filosofii je dokonalý a pro evropskou filosofii ur�ující, avšak jen pro toho, kdo se nenechá 
zmást nánosem prachu na jeho životopise. Veškerá „nevysv�tlitelna“, „zázra�na“ a 
„složitosti“, jsou dány jen t�mi, kdo neprohlédli �i nepoznali skute�nost natolik, aby spat�ili 
pravdu, která je ve své podstat� Jednoduchostí. 
 Práv� Pýthagorás je snad nejvíce zahalen legendami a podobnými p�íb�hy. V t�sném 
záv�su, co se legend tý�e, jde snad Empedoklés, žák Pýthagorova syna Télauga. 
 

Empedoklés je po Pythagorovi snad prvním antickým filozofem, o kterém už ve 
starov�ku vznikla obsáhlá, �asto polemická literatura. 155) 

 
2.1.1 Idealizace Pýthagorova obrazu 
 
P�itom je nanejvýš pravd�podobné, že svým dlouhodobým u�ením na Východ� došel i ke 
schopnostem, tedy praktickému využití svých vlastností: „nárokoval a snad i skute�n� vlastnil 
mimo�ádné duševní schopnosti.“ 156) A op�t slovo „mimo�ádné“ použije pouze vn�jší 
pozorovatel, daleko vzdálený Pýthagorovi, nebo� z jeho - Pýthagorova - hlediska je jeho 
po�ínání tou nejvyšší p�irozeností, tedy �inností dle jasného a dokonalého �ádu. 
 A pozorujeme-li �i u�íme-li se z Pýthagorovy filosofie, je nutné sjednotit se s ním, 
stát se jím a až pak na�erpat to nejlepší, co lze; p�inejmenším tedy nezú�astn�n� mu p�ihlížet, 
avšak z roviny, kde jsme mu, co nejblížeji. 
 Je samoz�ejmé, že bude-li kdo považovat a� Pýthagora �i kohokoliv za výjime�ného a 
nedosažitelného, tak pro n�j také takovým z�stane a skute�n� nedosáhne toho, co tady po 
sob� Pýthagorás zanechal, toho, co te	 sám m�že poznat. Souhlasím tedy, že Pýthagorás je 
„mužem praktických dovedností a ostrovtipu stejn� jako teoretikem.“ 157) 

 
Pýthagorás je jednotný jev: uomo e idea, �lov�k a idea sou�asn� [...]. 158) 

 
Díky tomu, že „Pýthagorova postava zam�stnávala filosofy a literáty na konci antiky tak jako 
žádný jiný p�edsokratovec,“ 159) a díky tomu, že s ním bylo zacházeno spíše jako s 
nedostižným idolem, než p�ístupnou ideou, stalo se mnohé z interpretací, výklad� a polemik 
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spíše zt�lesn�ním oné p�edstavy: Pýthagorás jako ideál, nikoliv idea. Rozdíl zdánliv� 
nepatrný, avšak p�edur�ující pozd�jší Pýthagorovu roli mudrce a divotv�rce. 
 

Všechny v�ci na Nebi a na Zemi cht�l znát - jak se o Pýthagorovi pozd�ji �eklo - 
všechno budoucí a minulé, každému �lov�ku prozradit jeho život p�ed životem, o všech 
potrestáních, o odm�n�ních na onom sv�t� moci vypovídat. 160) 

 
Tento Pýthagor�v obraz je však iluzí, n��ím zcela neplodým - tedy co se filosofie tý�e - a 
p�ináší leda jeho oslavování a zlegendarizování: 
 

Když v�štec velel �íman�m, aby ve svém m�st� postavili sochu nejmoud�ejším z �ek�, 
postavili na foru bronzovou sochu Pythagorovu. 161) 

 
2.1.2 Božské vlastnosti 
 
Nyní ale i legendy a �etná zbožšt�ní odhalí svá tajemství, nebo� „právem bylo �e�eno, že 
národ není charakterizován ani tak velikými muži jako zp�sobem, jak je poznává a ctí.“ 162) 

 Jak jsme již použili �eckého Apollóna jako ryzí symbol - nikoliv jako obraz 
polidšt�ného boha -, tak lze naložit i s pojmy, které fungují obdobn� symbolicky, avšak 
naopak �iní pravdu temn�jší a zahalen�jší. 
 Pýthagorás „mudrc“ tedy p�edstavuje první vykro�ení k filosofii, otev�ení se 
spole�nosti a využití moudrosti k v�ci ve�ejné - tak jak u�inil Solón. „Divotv�rce“ 
p�edstavuje �innost, dosud rozumem neuchopenou t�ch, co jí p�ihlíží, zárove� �innost, která 
se vymyká v�tšin� obor�m - kdysi tak mohl i Démokédés, krotónský léka�,  být považován za 
divotv�rce. A „polob�h“ �i „b�h“ p�edstavuje ztotožn�ní se s p�edstavou Dokonalosti - s 
teorií - a jejím zt�lesn�ním, vyza�ováním Pravdy, která v publiku vyvolává až bezmeznou 
víru; víru i u p�ihlížejícího, která jedin� dokáže zp�sobit zázraky. 
 

V tomto stavu [kdy vysp�lá duše, jež projde vývojem a stane se dokonalou] �lov�k není 
již �lov�kem, jak pravil Pythagor; jest to polob�h. Nebo� on celou svou bytostí 
vyza�uje nevýslovné sv�tlo, jímž B�h napl�uje nesmírnosti. U n�ho v�d�ti znamená 
moci, milovati jest tvo�iti, býti znamená zá�iti pravdou a krásou. 163) 

 
Je možné, že i sám Pýthagorás zavdal za svého života svým pozd�jším legendám, a to práv� 
zmatením pojm�; tedy tím, že jinak bylo pochopeno, co �íkal a jak to myslel on sám. Což 
není nijak zvláštní, nebo� stalo se pravidlem, že cesty vy��eného a pochopení této mluvy se 
míjejí. 
 A mohl tak také u�init obdobn� jako Empedoklés, který svými spisy skute�n� zavdal 
mnoho slov, majících více možných výklad�, pochopení: „Empedoklés je tak v jistém smyslu 
tv�rcem své vlastní legendy [...].“ 164) 

 Empedoklés, jakožto boží muž, jmenuje deset nejznám�jších šaman�, tedy 
divotv�rc�, obdobných božích muž�: Pýthagorás ze Samu; Abaris, Pýthagor�v žák �i u�itel; 
Kúrétos - první soudce v podsv�tí [Epimenidés Krétský]; Aristeás z Prokonnésu; Orfeus; 
Ferekýdés ze Syru, u�itel Pýthagor�v; Zalmoxidés; Apollónios z Tyan; Alexandr z 
Abonoteuchu, Pýthagorova inkarnace; Empedoklés, Pýthagor�v žák. 165) Z nich v�tšina je 
p�ímo spole�ná s Pýthagorem. 
 T�chto deset postav ma t�ináct spole�ných znak�, které tvo�í jádro jakéhosi božího 
muže: „mimo�ádné okolnosti narození (sporná otcovství, božský p�vod); mimo�ádný zjev a 
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chování; mimo�ádné stravování; p�edvídání budoucnosti; pamatování si minulých život�; 
magik a kouzelník (bilokace, pohyb vzduchem); sestup do podsv�tí; nauka o nesmrtelnosti 
duší; básník a autor náboženských poém; léka� a lé�itel; prohlášení se bohem a božské pocty; 
obvin�ní z podvodnictví; mimo�ádný zp�sob smrti.“ 166) 

 Každý takový znak je jednak zjednodušením v�ci a zejména symbolem. Symbol, 
který je životopiseckou tradicí dodán k dané postav�; symbol, který ve své podstat� obsahuje 
ur�ité sd�lení. Tudíž doslovné chápání jako kone�ná informace je podporováním blud�, 
naopak jejich funkce výchozího bodu k vlastní úvaze je správnou cestou. 
 
2.1.3 Vzpomínky na minulé životy 
 
Pýthagorovou praxí k jeho teorii p�evt�lování duší je jeho upamatování se na minulé životy. 
U tak zvaných vyšších mistr�, u�itel�, je obvyklé, že si dokáží vzpomenout i na sv�j 
p�edcházející život. Zjednodušen� lze �íci, že �ím jasn�jším a �istším životem �lov�k žije v 
onom te	 a tady, tím mén� je pro n�j p�ekážkou minulost a budoucnost, tím mén� tajemství a 
zázrak� pro n�j, nebo� vše se stává jednoduchým, pochopeným a p�ijatým, tím mén� 
neproniknutelných vzpomínek - jak na d�tství, tak na období p�ed vt�lením, tak na minulé 
životy -, a tím více Pravdy v sob�. 
 

Tradice chce tomu, že zasv�cenci prvního stupn�, božští proroci lidstva pamatovali si 
své minulé životy pozemské. [...] a o Pythagorovi se vypravuje, že �íkával, že vd��í 
zvláštní p�ízni Boh�, že se upamatovává na n�které své minulé životy. 167) 

 
Následující Empedokleova slova ozna�ují takovou schopnost; jsou p�isuzovaná vzpomínce 
na Pýthagora, a� jeho jméno zde zmín�no není a z�stává tato souvislost domn�nkou, 168) 
p�esto je ale vystihnuto ono „pamatování si minulých život�“, a� pat�í komukoliv: 
 

byl mezi nimi muž, znalý velikých v�cí, 
který si získal bohatství nesmírného ducha, 
muž ze všech nejschopn�jší moudrých skutk�. 
Ten, když se vznesl silou myšlenek, 
za deset, dvacet lidských život� 
prohlédal snadno i nejmenší �áste�ky jsoucna 169) 

 
Údajn� tedy vypráv�l o svých minulých vt�leních v Aithalidovi, Euforbovi, Hermotímovi a 
Pyrrhovi. K schopnosti vzpomínání na minulé životy p�išel díky Hermovi, jenž spolu s 
Apollónem jsou „d�v�rnými soudruhy, kte�í vespolek si pomáhají a vzájemn� se podporují, 
a� povahou jsou rozli�ní; oba milují stáda, oba milují hudbu a palaistru, oba jsou strážci cest 
a ve�ejných míst a jestli nazvali jsme Apollona ústy Diovými, m�žeme Herma nazvati pravou 
jeho rukou.“ 170) Hermés má n�kolikero funkcí, z nichž tou, co dopomohla Pýthagorovi, je 
nejspíše „5. pr�vodce pocestných, a za tou p�í�inou také pr�vodce duší zesnulých do 
podsv�tí, jež n�kdy i na ho�ejší sv�t z podsv�tí provází (jako ku p�. Persefonu).“ 171) Což, 
bráno symbolicky, zna�í Pýthagorovu možnost vzpomínat na své minulé životy a její zvolení, 
která mu byla dána po poznání, jichž dosáhl jednoho svého života.  
 

Hérakleidés Pontský uvádí, že Pýthagorás o sob� �íkal, jak kdysi byl Aithalidés a byl 
pokládán za syna Hermova, že jej však prý Hermés nabídnul, aby si vybral, co by cht�l, 
krom nesmrtelnosti. Vyžádal prý si, aby si za živa i po smrti mohl pamatovat vše, co se 
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mu p�ihodí. Tak si prý pamatoval všechno nejen za svého života, ale zachoval si tuto 
vzpomínku i když zem�el. V pozd�jším �ase pak p�išel do Euforba a byl poražen 
Meneláem. Euforbos vypráv�l, že kdysi žil jako Aithalidés a že od Herma obdržel onen 
dar. Vypráv�l i o putování duše, jak putovala sem a tam, do kolika rostlin a živo�ich� 
p�išla, co všehno zažila v Hádu a co podstupují ostatní duše. (5) Když Euforbos zem�el, 
p�ešla jeho duše do Harmotíma, který tomu cht�l dodat v�rohodnosti a odebral se do 
Branchídy (=Didymy). Když vstoupil do Apollónovy svatyn�, ukázal na štít, který tam 
zav�sil Meneláos (ten prý totiž, když odplouval z Tróje, v�noval Apollónovi štít). Štít 
byl už celý zpuch�elý, pouze obli�ej ze slonoviny z�stal neporušený. Po Hermotímov� 
smrti se pak stal Pyrrhem, rybá�em na Délu. A op�t si všechno pamatuje, jak byl 
nejprve Aitahlidés, pak Euforbos, potom Hermotímos, pak Pyrrhos. Po Pyrrhov� smrti 
se prý stal Pýthagorou a pamatuje si vše, co bylo �e�eno. 172) 

 
(26) Mnoha lidem z t�ch, s nimiž se sešel, p�ipomn�l d�ív�jší život, který jejich duše v 
minulosti prožívala, než se spojila s jejich nyn�jším t�lem. Dokazoval také 
nevývratnými d�kazy, že on je novým vt�lením Euforba, syna Panthova. [...] 
 (27) To, co se vypráví o štítu Fryga Euforba zasv�ceného spolu s ko�istí v 
Mykénách na po�est argejské Héry, necháváme stranou jako p�íliš všední. 173) 

 
Dob�e vím: já sám jsem býval za trojské války  
Euforbos, Panthe�v syn, jejž do prsou poranil zp�edu 
mladší Átre�v syn svým pádným ošt�pem kdysi. 
Já jsem poznal ten štít, kdys ozdobu levé své ruky 
nedávno v abantském Argu, kde stánek Júnónin zdobil. 174) 

 
(44) [...] Vzpomínal také na svá d�ív�jší vt�lení a �íkal, že byl nejprve Euforbem, 
podruhé Aithalidem, pot�etí Hermotímem, po�tvrté Pyrrhem a te	 že je Pýthagorou. 
Tím dokazoval, že duše je nesmrtelná a že lidé, kte�í byli o�išt�ni, pamatují si na sv�j 
d�ív�jší život. 175) 

 
Potom i stinný ošt�p se v rukou mu úpln� zlomil, 
veliký, t�žký a pevný a s kovovým hrotem, a také 
z ramen zdobený štít i s �emenem upad mu na zem; 
rovn�ž Apollón vlada�, syn Di�v, mu uvolnil kruný�, 
Patrokla pojala závra� a klesly mu ztepilé údy, 
strnule stanul; v tom zblízka jej zezadu broušeným kopím 
do zad doprost�ed plecí muž dardanský zasáhl, totiž 
Euforbos Panto�v syn, jenž vojáky stejného v�ku 
p�ekonal kopím a jízdou i nohama rychlýma v b�hu, 
nebo� on srazil z vozu už tenkrát na dvacet muž�, 
s vozem když poprvé p�ijel, a� teprve u�il se vál�it. 176) 

 
[...] 
 
 [Hektór promlouvá k Petroklovi] 
Mne to však zhoubný osud a Létin potomek zabil, 
z lidí pak Euforbos - ty m� dobýjíš nyní jak t�etí. 177) 
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[...] 
 
Promluvil takto a bodl ho do štítu podoby kruhu, 
ošt�p však neprojel naskrz, hrot ošt�pu d�íve se ohnul a  
o jeho mohutný štít. - Jak druhý se rozehnal kopím 
Átre�v Meneláos, když k otci se pomodlil Diu. 
Když pak Euforbos couval, tu vbodl mu do jícnu vespod 
ošt�p a p�irazil t�lem, vždy� v��il své pravici pádné: 
rázem ta m�kkou šíjí mu projelo ost�í skrz naskrz. 
Padl, až dun�la zem, a výzbroj mu na t�le b�inkla. 
Krví mu jihly již vlasy, tak podobné Charitek vlas�m, 
prstence, které zlatem a st�íbrem se spínaly k sob�. 
 
Jako když olivy stromek, tak mladý a bujný, si p�stí  
sada� v odlehlém míst�, kde vyv�rá dostatek vody, 
krásný a sv�žího r�stu, a poryvy všelikých v�tr� 
chv�jí korunou jeho, jež hý�í b�lostným kv�tem --- 
avšak s náramnou bou�í se najednou pov�t�í strhne, 
strome�ek vyvrátí z jamky a vyrvaný povalí na zem - 
podobn� Pantho�v syn, rek Euforbos, kopiník zdatný, 
padl, když Meneláos ho zabil a svlékal mu výzbroj. 178) 

 
2.1.4 Pýthagor�v stupe� vývoje jako p�í�ina zlegendarizování 
 
Pýthagorás se nepochybn� na svých cestách seznámil s mnoha zp�soby, jak zacházet se svým 
t�lem a duševními schopnostmi. Ku p�íkladu už samotná znalost Thalétovy lekce „Význam 
šet�ení s �asem“ p�inese hluboký rozdíl mezi tím, kdo ji praktikuje, jemuž bude spánek o 
n�kolik hodin kratší než d�íve a zárove� plnohodnotným a p�irozeným a jemuž bude t�lesné 
zdraví sloužit stále tak�ka s neochov�jností, a tím, kdo o své t�lo v�bec nepe�uje.  
 Mnohé kouzelnické, magické, divotvorné vlastnosti jsou též p�ipisovány díky 
lé�itelským schopnostem; tak „slovo mág p�vodn� ozna�ovalo kn�ze a léka�e.“ 179) Dodáme-
li pak k tomu, že „i takový Pýthagoras, takový Empedoklés jednali se sebou s nadlidským 
hodnocením, ba skoro s náboženskou bázní,“ 180) tedy že cílen� a systematicky pracovali na 
svých schopnostech, není žádného divu, �eho dokázali. 
 Mluví-li se o duševních vlastnostech, je tím myšlena schopnost mysli, rozumu, v�le, 
tedy síla vlastní myšlenky, vlastního rozhodnutí. �ili jedná se o vnit�ní schopnosti 
individuálního jedince, neboli jeho nabytý mystický vhled, bezprost�ední zažívání toho Boha 
v nás; Poznání; a nakonec užití této síly, duchovní, a její projevení se, jak v duši - duševními 
schopnostmi -, tak i ve viditelných �inech - v hmot�, na t�le, skutky.  
 K tomu také sm��uje ono „jste bohové“ (J 10,34), což je myšleno bezpodmíne�n� a 
d�kazem toho jsou Empedokleovi hrátky s po�asím. 
 

Dovíš se o lécích, které jsou ochranou p�ed zlem i stá�ím, 
protože jedin� tob� mám v úmyslu toto vše sv��it. 
Nezdolných v�tr� též utišíš sílu, které se prudce  
ku zemi ženou a dechem svým veškeré osení ni�í;  
avšak budeš-li chtít, zase mírné p�ivedeš vánky. 
U�iníš z �erného dešt� po�así suché, jež lidem  
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p�išlo by vhod, a naopak u�iníš z letního sucha 
p�ívaly živící stromy, jež z oblohy prouditi budou. 
Dokonce vyvedeš z podsv�tí sílu mrtvého muže. 181) 

 
O Pýthagorovi se tak píše obdobn�; a takových p�ípad� je více. Zcela p�irozené jsou tyto �iny 
u šaman�, tak zvaných mág� �i egyptských kn�ží. 
 

(27) [...] Jednoho dne prý také spolu s mnoha druhy p�ekro�il �eku Kaukasos, pozdravil 
ji a �eka mu jasn� odpov�d�la: „Bu	 zdráv, Pýthagoro!“ 

Tak�ka všichni také tvrdí, že se v jeden a týž den setkal v Metapontu v Itálii a v 
Tauromeniu na Sicílii se svými druhy, které v t�ch m�stech m�l, a ve�ejn� s nimi 
rozmlouval, a p�itom vzdálenost mezi t�mi m�sty �iní mnoho stadií po zemi i po mo�i, 
takže by na její p�ekonání bylo zapot�ebí mnoho dní. 
(28) Hodn� se mluví o tom, že ukázal zlaté stehno Hyperborejci Abaridovi, který jej 
pokládal za totožného s hyperborejským Apollónem, jehož byl kn�zem, a zadušoval se, 
že to je pravda. Stejn� tak se mluví o tom, jak p�istávala lo	 a p�átele vyslovovali p�ání, 
aby p�ivážený náklad byl neporušený, a tu prý jim Pýthagorás �ekl: „Budete mít 
mrtvolu“, a lo	 skute�n� p�istála s mrtvolou. Stejn� se jednomysln� o tom muži 
vypráví množství dalších p�íb�h� ješt� podivuhodn�jších a božšt�jších. O nikom 
zkrátka lidé nedomýšleli víc v�cí a neoby�ejn�jší v�ci. 
(29) P�ipomíná se, že neklamn� p�edpovídal zem�t�esení, rychle odvracel mor, 
zastavoval prudké vich�ice a krupobití, uklid�oval rozbou�ené vlny na �ekách i na mo�i 
a umož�oval tak svým druh�m snadný p�echod. Stejné schopnosti prý m�li i 
Empedoklés, Epimenidés a Abaris a �asto vykonali podobné �iny. Jejich básn� o tom 
podávají jasná sv�dectví. Ostatn� Empedoklés m�l p�ezdívku „Zahán�� v�tr�“, 
Epimenidés „O�iš�ovatel“ a Abaris „Nebeský poutník“, protože prý dostal od 
hyperborejského Apollóna šíp a na n�m p�elétával vzduchem �eky, mo�e a nesch�dná 
místa. Tuto vlastnost p�isuzovali n�kte�í i Pýthagorovi, když se téhož dne setkal se 
svými druhy v Metapontu a Tauromeniu. 
(30) Zažehnával také rytmy, písn�mi a za�íkáváním utrpení duševní i t�lesná. 182) 

 
Legenda o zlatém stehn� m�že být op�t p�ipodobn�ním k symbolu Apollóna 
Hyperborejského; legenda o lodi s nákladem jasnoz�ením - jasnovidectvím. Další �iny mohou 
být dány jeho schopností um�t �íst ve znameních p�írody a tudíž p�edpov�d�t, co nastane; 
anebo v lé�itelských schopnostech, v síle mysli, o nichž byla výše �e�. 
 To, že byl Pýthagorás vid�n na dvou místech v tu samou dobu, �i další legendy o 
létání, jsou patrn� dány astrálním cestováním, 183) díky n�muž se m�že duše pohybovat 
rychlostí myslí z místa na místo. 
 Z�ejmý vliv východního u�ení je v tom, že „zažehnával, rytmy, písn�mi a 
za�íkáváním“, což je jasný druh šamanského �i kn�žského lé�ení, tedy oby�ejné lé�itelství. 
  

Lidé jako Epimenidés a Pythagoras však ješt� všechny uvedené funkce [filosof, básník, 
mág] mohli dob�e zastávat. Nešlo jim o „syntézu“ t�chto širokých sfér praktického a 
teoretického poznání; jako „sv�tci“ se bez rozpak� v�novali všemu. Jejich „syntéza“ 
byla osobní, nikoli logická. 184) 

 
Poznání t�chto lidí vychází z u�ení a pramen� jejich vlasti neznámých, bu	 - jako Pýthagorás 
- cestovali a šli do mnoha esoterických u�ení, anebo - jako pozd�ji Empedoklés - tato esoterní 
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a tajná u�ení p�evzali od jiných, co je do vlasti p�inesli.  
 Ta v�tšina lidí, co se o tyto nauky nezajímala �i se s nima neseznámila, se p�evelice 
divila, když se pak s takovým Pýthagorem �i Empedoklem setkala; a poté bu	 p�ijala jejich 
u�ení, anebo tvo�ila legendy a rádo by nevysv�tlitelné, nadp�irozené, nep�irozené. 
 

Dosavadním výkladem sm��uji k hypotéze spirituální rodové linie, která má sv�j 
po�átek ve Skythii, vede p�es Helléspont do maloasijského �ecka, spojuje se možná s 
n�kterými poz�statky minójské tradice p�etrvávajícími na Krét�, putuje spolu s 
Pythagorou dále na západ a nalézá svého posledního význa�ného p�edstavitele v 
sicilském Empedokleovi. Práv� tito muži rozší�ili víru v to, že duše nebo „já“ je 
odlu�itelné, že p�i užití vhodných technik m�že t�lo opoušt�t i b�hem života a že „já“ je 
starší než t�lo a p�ežije ho. 185) 

 
2.1.5 Symbolika a smysluplnost legendarizace 
 
�asto se dochovávají i legendy legend. P�vodní podobenství �i symboliky se maskovaly �ím 
dál tím více. Anebo se p�i�azovali postupem �asu k jiným postavám, a� si poté taková 
legenda v mnohém proti�e�ila; p�esto byla op�t po n�jaké dob� úzkostliv� chrán�na a 
vykládána. 
 Tak, a�koliv Pýthagorás ob�ti ne�inil, v tom smyslu, že zabil zví�e, aby uspokojil 
jakési vn�jší p�edstavy polidšt�ných boh�, a�koliv chránil zví�ecí život do té míry, jak to šlo, 
a a�koliv doporu�oval vegetariánskou stravu, bájí se následující verze: 
 

Když �ecký filosof Pýthagorás, jenž prokázal též jako nejvýznamn�jší matematik, zase 
jednou dostal geniální nápad, byly jeho výkony chválené po celé zemi. Avšak jak to tak 
bývá, našli se i tací závistivci, kte�í se pokoušeli jeho zásluhy znehodnotit. Pýthagorás 
vd��il za své myšlenky pouze dobrému vztahu k Boh�m. Olympané jej osvítili, tvrdili. 
Pýthagorás se nemohl odvážit jim odporovat. M�l by ve�ejn� ponižovat Bohy? Lidé by 
mu to nikdy neodpustili, sic by jej jako bezbožného ukamenovali. Jeho kolegové, 
vskutku chytráci, ho kone�n� donutili ob�tovat Boh�m dvacet vol�. Tehdy to byla 
drahá záležitost. K vydatné hostin� pat�ilo též výrazn�jší popíjení. 
 „Od te	 se volové musí t�ást strachy p�ed každým novým nápadem,“ �ekl 
Pýthagorás. 186) 

 
Matematik Apollodóros tvrdí, že ob�toval sto krav, když objevil, že se �tverec nad 
p�eponou pravoúhlého trojúhelníka rovná sou�tu �tverc� nad odv�snami. 187) 

 
(36) Když p�inášel ob��, nebyl boh�m protivný, ale získával jejich p�íze� moukou, 
ob�tními kolá�ky, kadidlem, myrtovými v�nci, nikdy však ni�ím, v �em byl život, jen 
n�kdy ob�toval kohouty a velmi mladá podsvin�ata. Když ob�toval dobyt�e, bylo to 
dobyt�e z t�sta, jak �íkají ti nejp�esn�jší auto�i. Stalo se to tenkrát, když objevil, že 
�tverec nad p�eponou pravoúhlého trojúhelníka se rovná sou�tu �tverc� nád ob�ma 
odv�snami. 188) 

 
Podle jedné legendy Pýthagorás p�inesl na po�est jednoho ze svých matematických 
objev� ze samé radosti neslýchan� št�drou ob�� boh�m: na�ídil zabít sto býk�. Tato 
legenda našla krásnou odezvu u n�meckého satirika a v�dce z po�átku XIX. století 
Adalberta von Chamissa. Od dob pýthagorské ob�ti boh�m se až po naše dny opakuje 
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stejná historie: všechna „hovada“ na zemi se chv�jí, když dochází k velkému objevu. 
189) 

 
Další dv� legendy - �i podobenství - se váží k Pýthagorov� setkání s rybá�i.  
 

Když Pýthagorás p�istál na b�ezích Itálie, potkal rybá�e, kte�í se práv� vrátili z 
neúsp�šného lovu. „Vyje	te ješt� jednou,“ poradil jim Pýthagorás, „a chytíte tisíc ryb.  
Kdybych vám špatn� poradil, m�žete m� ztlouct, považuji však za správné, aby jste mi 
splnili jedno p�ání.“ Rybá�i vyjeli ješt� jednou na mo�e a skute�n� si p�ivezli úlovek. 
Na b�ehu spo�ítali ryby a poznali: bylo jich tisíc. Pak se rybá�i optali po Pýthagorov� 
p�ání. Ten jim odpov�d�l: „Dejte ty ryby“ - z nichž zatím žádná nezdechla - „zpátky do 
mo�e. To je mé p�ání, jež jste se mi za�ekli splnit.“ 190) 

 
(25) Jednou p�išel k rybá��m, kte�í práv� vytahovali z hlubiny bohatý úlovek, a �ekl 
jim, kolik ryb vytahují - udal p�esné �íslo. Ti lidé mu slíbili, že u�iní, co jim poru�í, 
jestliže bude �íslo odpovídat. Když ryby p�esn� spo�ítali, poru�il jim, aby je hodili živé 
zpátky do mo�e. Nejpozoruhodn�jší je to, že b�hem po�ítání žádná ryba, která byla na 
suchu, v jeho p�ítomnosti nelekla. 191) 

 
A�koliv mnoho svádí k záv�ru: Pýthagorás legendární, sta�í nám i st�ípe�ky pravd, abychom 
si utvo�ili vlastní obraz o n�m a snad také Pýthagor�v obraz.  
 Co se tý�e jeho filosofie a u�ení, jež v sob� p�inesl, je náš záv�r jednoduchý, nebo� 
„mudrci a proroci nejr�zn�jších dob dosp�li v jádru o pravdách prvních a posledních k 
stejným záv�r�m - a� v r�zných formách - a to vždy cestou vnit�ního zasv�cení a rozjímání.“ 
192) 
 
 
2.2 Ur�ení postavy našeho Pýthagora 
 
Samotné jméno Pýthagorás není ojedin�lé, ba práv� naopak; údajn� sou�asn� s naším 
Pýthagorem žili další t�i muži s tímto jménem. Je pak známo ješt� dalších p�t Pýthagor�. 
 Zmi�uji se tak o nich, nebo� je možné, že n�který z životopisc�, pátraje po jmén� 
Pýthagorás, zahrnul i historii a životní p�íb�h jiného Pýthagora. 
 Ku p�íkladu, navzdory Pýthagorov� doporu�ování vynechání živo�išné stravy a 
chrán�ní zví�ecího života, je zachována následující událost: 
 

První prý též zavedl pro zápasníky masitou stravu a poradil ji nejprve Eurymenovi, jak 
praví Favórínus v 3. knize Vzpomínek, kdežto p�edtím otužovali jejich t�la sušenými 
fíky, tvarohem a též pšeni�nou moukou, jak vykládá týž Favórínus v 8. knize 
Rozmanitého vypráv�ní. Podle jiných zavedl tento zp�sob výživy nikoli tento 
Pýthagorás, nýbrž jiný jakýsi cvi�itel; nebo� filosof Pýthagorás prý zakazoval i samo 
zabíjení zví�at, natož aby byl dovoloval požívat jejich maso, ježto mají stejné právo na 
duši jako my. 193) 

 
Pýthagorové tedy byli: z Krotónu; u�itel t�locviku z Fliúntu; ze Zakynthu; filosof ze Samu; 
socha� z Rhégia; socha� ze Samu; �e�ník; léka�; d�jepisec. 
 Poslední jmenovaný, d�jepisec Pýthagorás, se vystoupil „jako odborný p�stní 
zápasník v 48. olympiád�,“ 194) kde také zvít�zil. 
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Byli �ty�i Pýthagorové, žijící v téže dob� a v nevelkém �asovém odstupu od sebe. 
První, p�vodem z Krotónu, �lov�k s choutkami tyrana; druhý, p�vodem z Fliúntu, 
u�itel t�locviku (podle n�kterých natíra�); t�etí, pocházející ze Zakynthu; �tvrtý náš 
filosof, jemuž se p�ipisuje tajné u�ení [jehož byl u�itelem] a na n�jž se také vztahuje 
výrok „On sám to �ekl“, který p�ešel jako p�ísloví do života. N�kte�í tvrdí, že byl ješt� 
jiný Pýthagorás, socha� z Rhégia, jenž, jak se zdá, první stanovil zákony rytmu a 
soum�rnosti; a jiný socha� ze Samu; a další špatný �e�ník; dále léka�, který psal o 
pr�trži a po�ídil n�jaké výklady o Homérovi; a kone�n� ješt� jiný, který se zabýval 
dórskými d�jinami, jak uvádí Dionýsios. 195) 

 
2.2.1 Postava Zalmoxida 
 
S Pýthagorem je spojena postava Zalmoxida, popisována jako jeho otrok, 196) pop�ípad� jeho 
druh, který, když dostal svobodu, se vrátil do rodné Thrákie, stal se zde knížetem Get� a byl 
zbožšt�n. 197) 

 
(14) [Pýthagorás] M�l ješt� jednoho mladíka, získaného v Thrákii, jmenoval se 
Zalmoxis, protože na n�ho po narození hodili medv�dí k�ži a k�ži �íkají Thrákové 
zalmos. 198) 

 
[M�l] též otroka Zamolxia, jemuž ob�tují Getové, pokládajíce ho podle Hérodota za 
Krona. 199) 

 
Pravd�podobn�jší však je, že Zalmoxis je postava z thráckého božstva, b�h mrtvých, 
uctívaný zvlášt� Gety. 200) A práv� se Zalmoxidem m�lo Pýthagorovo u�ení spole�né prvky, 
tudíž s ním byl takto bezd��n� spojen. 
 

Analogie mezi Zalmoxidem a Pythagorou si museli povšimnout �e�tí osadníci v 
Thrákii, od nichž se Hérodotos o Zalmoxidovi dozv�d�l, protože z n�j u�inili 
Pythagorova otroka. Byl to nesmysl, což muselo být jasné i Hérodotovi. Skute�ný 
Zalmoxis byl daimón, snad heroizovaný šaman ze vzdálené minulosti. 201) 

 
Se Zalmoxidem - který tedy má s Pýthagorem spole�ného tolik, že idea nesmrtelnosti, �ili 
pokra�ování života duše po smrti t�la, je vy��ena práv� jimi dv�ma - se pojí legenda, která 
byla patrn� p�enesa i na Pýthagora, legenda spo�ívající ve lsti, kdy se doty�ný vydává za 
mrtvého a po �ase se op�t objevil, aby se stal uctívaným jako b�h. 202) 

 
Tento Zalmoxis byl �lov�k a sloužil na Samu, jak jsem se však dozv�d�l od �ek�, kte�í 
bydlí u Helléspontu a u �erného mo�e. Byl otrokem Pýthagory, syna Mnésarchova. 
Pozd�ji se stal svobodným �lov�kem, získal veliký majetek a vrátil se s ním zpátky 
dom� (k thráckým Get�m). Tehdy však Thrákové žili b�dn� a byli úpln� nevzd�laní, 
zato Zalmoxis poznal iónský zp�sob života a zp�soby lepší než ty thrácké, nebo� se 
stýkal s �eky a mezi �eky i s Pýthagorou, který hostil význa�né lidi a p�itom je 
pou�oval, že ani on, ani jeho spoluhodovníci v�etn� svých potomk� nezem�ou, ale že 
p�ijdou na takové místo, že budou moci v��n� užívat všeho dobrého. Zatímco toto 
vykládal a �íkal takovéto v�ci, budoval si podzemní p�íbytek. Jakmile jej m�l hotový, 
zmizel z Thrákie, nebo� sestoupil do tohoto podzemního obydlí a tam žil t�i roky. 
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Thrákové po n�m toužili a oplakávali ho jako mrtvého. �tvrtého roku se Zalmoxis 
Thrák�m ukázal a tak je p�esv�d�il o pravdivosti všeho, co �íkal. Toto prý ud�lal. (96) 
Já ne�íkám, že tomu vypráv�ní o podzemním p�íbytku nev��ím, ned�v��uji mu však 
bezvýhradn�. Myslím si totiž, že se tento Zalmoxis narodil o mnoho let d�íve než 
Pýthagorás. A� už byl n�jaký �lov�k Zalmoxis, nebo a� je to n�jaké getské domorodé 
božstvo, a� se má dob�e! 203) 

 
 
2.3 Podobnost s u�ením tehdejších mistr� 
 
Pýthagor�v zjev není v historii ani ve své dob� ojedin�lý, ani v té �ecké, ani ve sv�tové. S 
jistotou lze tvrdit, že veliké a významné historické p�ed�ly probíhají soub�žn� po celé 
planet�. Jiné prost�edí chce ale jiný pláš�, jinou formu. Tak mnohá u�ení se zdají být zcela 
rozli�ná, avšak ve své podstat� jsou totožná a co do obsahu zcela stejná. 
  V �ecku se pak v 6. století p�. Kr. pohybovali další muži, považováni za divotv�rce 
�i kouzelníky, z nich Abáris (6. st. p�. Kr.), Aristeás z Prokonnésu (asi 6. st. p�. Kr.) a 
Epimenidés z Kréty (kolem roku 600 p�. Kr.). 204) 

 Též je �azen mezi tak zvaných sedm mudrc�: 
 

Jiní k nim p�idávají též Pýthagoru. [...] Hermippos praví ve spise O mudrcích, že jich 
bylo sedmnáct, z nichž prý se r�zn� vybírá sedm; jsou to: Solón, Thalés, Pittakos, Biás, 
Chilón, Mysón, Kleobúlos, Periandros, Anacharsis, Akúsiláos, Epimenidés, Leófantos, 
Ferekýdés, Aristodémos, Pýthagorás, Lásos, syn Charmantid�v nebo Sisymbri�v nebo 
podle Aristoxena Chabrín�v, p�vodem z Hermiony, a Anaxagorás. Hippobotos však 
jmenuje v Seznamu filosof� Orfea, Lina, Bianta, Pittaka, Epicharma a Pýthagoru. 205) 

 
 Ve stejné dob�, na r�zných místech p�išli velcí reformáto�i, jež jsou pamatováni 
dodnes, s podobnými naukami, které jsou též dodnes užívány. 206) 

 V �in� vystoupili Lao-c` (kolem r. 600 p�. Kr.), Kchung-c` (kolem 551 až 478 p�. 
Kr.); v Indii Siddhárta (p�ibližn� 563 až 483 p�. Kr.) a Mahávíra (599 až 527 p�. Kr.); a pak 
Zarathustra (snad 7. až 6. století p�. Kr.) �i Jeremiáš (650 až 586 p�. Kr.). 
 Z nad�asového hlediska jej lze umístit mezi �adu mistr�, z nichž každý svým u�ením 
otev�el stejné dve�e, avšak každý jiným zp�sobem. Jsou to Rama, Krišna, Hermés, Mojžíš, 
Orfeus, Pýthagorás, Platón, Ježíš. 207) Rama tak ukazuje spíše p�ístup ke chrámu, zatímco 
Krišna a Hermés nám dávají od n�ho i klí�e, Mojžíš, Orfeus a Pýthagorás ukazují vnit�ek a 
Ježíš Kristus p�edstavuje jeho svatyni. 208) Jinak �e�eno Orfeus je zasv�cencem jitra, 
Pýthagorás bílého dne a Platón „ukládající se Helenie.“ 209) 

 V tomto smyslu zde nalézáme Leibnitzovu v��nou filosofii (philosophia perennis), 
jež je stálá, nem�nná, jednotná a dokonalá s tím však, že každý k ní nalézá svoji cestu, sv�j 
p�ístup, nahlíží ji vlastním úhlem pohledu, prost�ednictvím svých vloh, své individuality, ji 
otvírá a no�í se v ní. 
 
 
2.4 Pýthagorova nauka 
 
Jako u�itel p�edstavuje Pýthagorás pro Evropu zcela jiný zp�sob vyu�ování. Ze svých cest si 
p�ivezl vzor pro svoji budoucí �innost; to také bylo, co jej tolik odlišovalo od ostatních �ek�, 
když se vrátil, nebo� v sob� spojil oba sv�ty (západní, �ecký, a východní, v�etn� egyptského) 
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a práv� u kn�ží vid�l „pevné vzájemné soužití za ú�elem v�deckého a mravního 
zdokonalování, jež trvalo celý život.“ 210) 

 Pýthagor�v všudyp�ítomný �ád (kosmos) se projevuje i v jeho u�ení. Tak zatímco 
Thalés, Anaximandros, Pýthagorovo a další u�itelé do té doby spíše rozd�lovali své zážitky a 
myšlenky svým p�átel�m a žák�m, Pýthagorás se snaží o systematické, soustavné, spole�né i 
vlastní úvahy, vycházející z praktického života a stávající se samostatnými tvrzeními, 
obecnými pravdami. Proto Pýthagorás je „první lidový u�itel v �ecku, jenž zavedl 
vyu�ováním v�dám.“ 211) 

 Jeho náboženská praxe má jednak za ú�el smyslupln� zajistit t�lesné pot�eby a 
mystický vhled, ale také využití všech svých poznání a vyvozování z nich d�sledk�, tedy 
teorií, za ú�elem dosáhnout moudrosti. Neboli „Pythagor p�edstavuje nám adepta prvého 
�ádu, avšak s duchem v�dátora, jehož filosofické podání blíží se již duchu modernímu.“ 212) 

 Další tolik k�iklavá odlišnost od ostatních �eckých filosofických spolk� té doby je 
propojení praxe a teorie v jedno, tedy jejich filosofie je zárove� životem, morálka je jim 
dennodenní �inností. 213) 

 Tento základ u�ení, jeho dvojnost (roz-dílnost) toho, co je doporu�ováno (morální 
zásady, teorie, obsah pozd�jšího pojmu etika), a toho, co se skute�n� d�lá (praxe, život), 
dvojnost, která však tvo�í jednotu a vzájemn� se prolíná, dopl�uje a jedno bez druhého není 
myslitelné, tudíž tvo�í jedno jediné U�ení, se dále d�lí na t�i základní aspekty. 
 Takové u�ení je pak usilováním o „nový princip vzd�láváním inteligence, citu a 
v�le.“ 214) Tedy odlišování ducha, duše a t�la.  
 

K dosažení tohoto ideálu bylo t�eba, podle Pythagora, dosáhnout t�í dokonalostí: 
realisovat pravdu v inteligenci [v duchu], ctnost v duši a �istotu v t�le. 215) 

 
2.4.1 Nové principy sebevzd�lávání 
 
Podstatou praxe je individualita. Už samotný pojem morálka vychází z vnit�ního - tedy 
individuálního a subjektivního - uv�dom�ní, 216) zatímco taková mravnost je spole�ensky 
daným chováním a obecnými pravidly. 
 Tedy op�t docházíme k hranici mýtu a logu, jež je v tomto p�ípad� p�ekro�ena. 
 

Nebo� smyslem mýtu je práv�, jak jsme vid�li, vzdát se sama sebe, své individuality, 
možnosti v�dom� proniknout ke své nejvlastn�jší bytosti, vzdát se do rukou minulosti, 
prav�ku, který vládne ješt� doposud. 217) 

 
Soumrak mýtu za�al tehdy, když první mudrci otev�eli diskusi o lidském �ádu, pokusili 
se jej definovat, p�evést ve formulace p�ístupné pochopení, a uplatnit i zde normu �ísla 
a míry. Tímto zp�sobem se objevilo a vymezilo myšlení ve vlastním slova smyslu 
politické, se svým slovníkem, pojmy, principy, teoretickými pohledy, myšlení nezávislé 
na náboženství. 218) 

 
K dokonalé praxi nutno dosáhnout dokonalé individuality prost�ednictvím sama sebe, svých 
vloh, mysli, rozumu, citu, pocit�, nebo� „mýtus je polosen mysli.“ 219) 

 Tak zvaná na�ízení, p�íkazy a povinnosti, které byly Pýthagorem dány jsou jeho 
poznání, nebo� �erpal „Pravdu z p�vodního pramene,“ 220) a tudíž doporu�eními, radami, jak 
se chovat vlastn� p�edával svá poznání. Jsou jím dána, aby každý p�ehodnotil a p�ijal podle 
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sebe tak, jako sám Pýthagorás u�inil. Každý spolek, a� vzd�lávací, náboženský �i v�decký, 
musí zachovávat jednotu, a tedy, chce-li se kdo vzd�lávat práv� u Pýthagora, je jeho 
povinností dodržovat jeho pokyny, jeho �ád; avšak jeho svobodnou volbou neustále z�stává 
jít k Pýthagorovi �i nejít, tudíž i ono „On sám to �ekl“ je bu	 popíráním své individuality, 
anebo zevním nazíráním na Pýthagor�v �ád a nepochopením jeho podstaty. Je obecnou 
zákonitostí, že svobody dosáhne se pouze a jedin� prost�ednictvím �ádu, udržovaného kázní. 
�ili pojmy svoboda, �ád a káze� tvo�í jednotu. 
 Nebo� jsme použili dvojici mythos a logos sluší se - sice z ur�itého úhlu pohledu - je 
zasadit do souvislostí. Mýtus tedy „p�edstavuje mít životní otázky roz�ešeny, a to d�íve, nežli 
se v�bec �lov�kovi kladou,“ 221) což ale znamená, že v takovémto stavu musíme žít neustále, 
tedy v každém okamžiku být p�ipraven jednat, mít odpov�	, zárove� ale nevylu�ovat zcela 
opa�nou pozici - nikoliv na úkor logu. Zde - v tomto významu - se mýtus a logos dopl�ují. 
Logos nám dává jistotu, že „každý rozbor musí se dít v dvojí p�ítomnosti, v p�ítomnosti v�ci 
a v duchap�ítomnosti toho, kdo rozebírá,“ 222) jistotu, která musí mít svoji nejistotu - mýtus, 
který zárove� je i jistotou - a tak se tato dvojice to�í a m�ní, obdobn� jako teorie s praxí. 
 
2.4.2 Podstata uceleného u�ení: náboženství, filosofie, v�da 
 
Pýthagor�v model u�ení p�edstavuje tedy specifický náboženský obsah a náboženský �ád na 
jedné stran� a na druhé filosofické pojetí sv�ta s v�deckými p�edstavami. 223) Skute�n� se zde 
objevuje „oblast myšlení odd�lená od náboženství,“ 224) kterou ovšem nutno chápat jako 
vytvo�ivší se dvojnost z p�edchozí jednoty. Jednoty, která stále trvá a trvala; jedinou zm�nou 
je náš pohled na ni - spat�ujeme její dva aspekty -, naše postupující poznání.  
 

Pýthagorás m�l bez pochyb v úmyslu založit zárodek školy zbožnosti a pevné morálky, 
umírn�nosti, zdatnosti, po�ádnosti, sebevlády namísto vyšších p�ikázání a zákon�; 
p�átelství a v�bec všech ctností, které pat�í k �eckým a obzvlášt� dórským p�edstavám 
moudrých muž� a které též pat�í k pythagorejské morálce [...]. 225) 

 
Rozd�lili jsme tedy již, jako Pýthagorás, každou jednu bytost na t�lo, duši a ducha, neboli 
sv�t p�írodní, sv�t lidský a sv�t božský, 226) neboli v�decké nazírání, filosofické nazírání a 
náboženské nazírání. 
 Duch je nejvyšší princip, ono Já Jsem, B�h v nás, „to, co se samo sebou hýbe.“ Duše 
jako mysl, uschop�ující být poznáván, „podobá se tedy etherickému t�lu, které si duch sp�ádá 
a pro sebe staví.“ T�lo jako nejhrubohmotn�jší p�íbytek, jediné „smrtelným, d�litelným a 
pod�ízeným.“ 227) 

 T�mito t�emi sm�ry (a to se rovná tímto jedním sm�rem, nebo� to všechno je Já Jsem) 
se upírají Pýthagorovy rady. Nelze up�ednostnit jednu �ást na úkor druhé; je to struktura 
jednotlivých funkcí, kvalitativn� rozlišených. 
 

Jest tedy t�eba �istého t�la, aby i duše byla �istou. Dále je t�eba, aby duše, neustále 
jsouc osv�tlována inteligencí [duchem], získala odvahu, od�íkání, oddanost a víru, 
jedním slovem ctnost a utvo�ila z ní druhou svou podstatu, kterou by nahradila svou 
podstatu pravou. Jest kone�n� t�eba, aby v�dou intelekt dosáhl moudrosti tak, aby 
dovedl rozlišovati dobro od zla a vid�l Boha i v nejmenších tvorech, jakož i v 
celistvosti sv�t�. 228) 

 
Pýthagorás, pokud ve�ejn� radil a doporu�oval, pak jedin� vzhledem k t�lu (zachování jeho 
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�istoty omezením zabíjení a pojídání masa, umírn�nost, svornost), k duši (vzd�lávání se, 
káze�, zachování p�átelství, um��enost), avšak k duchu, jakožto zažívání své podstaty 
mystickým zp�sobem, nenabádá; jedin� v tom smyslu, že pé�e o duši a t�lo rovná se i pé�e o 
ducha.  
 Z toho tedy také vyplývá, v jakém pom�ru zde vystupuje v�da, filosofie a 
náboženství. V esoterních kruzích p�evažuje náboženský aspekt nad v�deckým, v exoterních 
opa�n�; zatímco filosofie z�stává ve st�edu, majíc roli božské um��enosti (sófrosyné) a 
souladu (harmonie). 
 Snad ve všech zaznamenaných Pýthagorových doporu�eních - a též zprávách o jeho 
vlastním chování - z�stává obdobná struktura t�la, duše a t�la. 
 

Ve spisech Pýthagorových jsem vid�l cosi velikého, vid�l jsem, že vlivem tajemné 
moudrosti poznává nejen sebe, kdo je, ale i kým býval, že se dotýkal �istý oltá�� a že 
m�l žaludek neposkvrn�ný živo�išnou potravou, že jeho t�lo nebylo poskvrn�no rouchy 
všeho druhu, jež jsou složena z k�ží zví�at, že první z lidí uv�znil jazyk a vymyslil 
zásadu ml�ení a že ostatní filosofii založil jako v�štebnou a pravdivou. 229) 

 
(32) Když Diogénes popisuje jeho každodenní život, �íká, že doporu�oval všem, aby 
utíkali p�ed ctižádostivostí a touhou po sláv�, což nejvíc probouzí závist, a vyhýbali se 
styku s mnoha lidmi. 
 Svou �innost za�ínal až za svítání ve svém dom�, cvi�il sv�j hlas za doprovodu 
lyry a zpíval starobylé Thalétovy paiány. Zpíval také Homérovy a Hésiodovy verše, o 
kterých soudil, že jsou schopny zjemnit duši. Tan�il také takové tance, které považoval 
za schopné dodat t�lu obratnost a zdraví. Když se procházel, neprobouzel závist velkým 
doprovodem, ale chodil jen s jedním nebo dv�ma p�áteli ve svatyních nebo posvátných 
hájích - k procházkám si vybíral nejklidn�jší a nejkrásn�jší místa. 230) 

 
(41) Takové v�ci tedy doporu�oval, p�edevším však pravdomluvnost, nebo� pravda 
jediná �iní lidi podobné boh�m. Vždy�, jak se dozv�d�l od Mág�, i sám b�h, kterému 
�íkají Oromazdés [Ahura Mazda (Ahura = pán, vládce; mazda = vzít si k srdci, �ídit se 
radou], se t�lem podobá sv�tlu, duší pravd�. 231) 

 
(22) [...] �asto totiž �íkal všem, a� už bylo kolem n�ho mnoho lidí, nebo málo, že je 
t�eba zbavovat ohn�m, železem, zkrátka jakýmkoli zp�sobem t�lo nemoci, duši 
nevzd�lanosti, žaludek rozma�ilosti, m�sto rozbroje, rodinu nesvornosti a sou�asn� 
odstra�ovat nemírnost ve všem a všemožn� se tomu vyhýbat. 232) 

 
Diferenciace mezi v�dou, filosofií a náboženství zde již je. Nikoliv však v tom smyslu, že by 
byly postaveny zcela nezávisle, neodvisle, nýbrž dopl�ují se a tvo�í jednotu - a tak jedin� 
mohou fungovat -, nebo�, kdyby bylo postaveno samotné náboženství, tu by si za�alo samo v 
sob� tvo�it v�du a filosofii, aby se doplnilo a skute�n� tvo�ilo jednotu. Diferenciace je zde 
tedy již z�etelná a vnímatelná. 
 Pýthagorova odlišnost od celé �ecké filosofické tradice je dána mystikou, 
náboženským prvkem, kterým jsou jeho p�írodov�dné a filosofické názory podloženy. 233) 
Podobn� jako Pýthagorás �iní Empedoklés, vycházející z jeho nauky, a jemu podobní. 
 Lze �íct, že Pýthagorás rozlišil dva sv�ty, hmotný a duchovní, t�lo a ducha; 234) nebo� 
„tento dualismus sám nebyl výtvor Platon�v ani Sokrat�v;stvo�ila jej starší �ecká filosofie a 
je obsažena v u�ení pythagorském i v nauce školy elejské.“ 235) 
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 V tomto dualistickém pojetí vystupovali - v pr�b�hu filosofických d�jin - dva pojmy: 
t�lo a - na místo ducha - duše. „Duše a t�lo byly antagonistické protiklady.“ 236) Tyto dva 
pojmy se analogicky používaly jako duše rovná se pán a t�lo rovná se otrok; 237) avšak 
skute�ný dualismus si vyžaduje i opak, tedy duše se rovná otrok a t�lo se rovná pán; neboli 
jak naho�e tak dole. Nebo též duše jako prost�edek v�d�ní (rozumové chápání, racionalismus) 
a t�lo jako prost�edek zkušenosti (smyslové chápání, empirismus). 
 Takovýto dualismus však vyžaduje ú�ast obojího: jedin� prost�ednictvím v�d�ní a 
zkušenosti zárove� dosáhnu poznání. 
 Pýthagorás - a v�bec boží trojnost a nauky o trojím p�vodu sv�ta - dosazuje mezi t�lo 
a ducha duši, což „je po�átkem antického úsilí o pojem ducha, jakožto bytí zcela opa�né v��i 
veškeré hmot�.“ 238) Avšak t�lo m�že být postaveno do protikladu k duchu jen, aby vynikl 
jejich význam, p�echod mezi nimi - jako mezi všemi protiklady - je jemný, volný a p�irozený. 
239) Názorným a dokonalým p�íkladem je znak Tao. 
 Platí nám tudíž bu	 takový dualismus, anebo, dopln�no o duši: vzestupn�, 
hierarchicky, na vertikále (trojúhelníku, pyramid�) stoupá kvalita, klesá kvantita u  
jednotlivých funkcí - t�lo, duše, duch. 
 
2.4.3 O�išt�ní t�la a duše 
 
Veškerá Pýthagorova doporu�ení sm��ují k pro�išt�ní, projasn�ní, prozá�ení pravdy naším 
t�lem, duší a duchem zárove�.  
 

[...] Pythagor, jakož i všichni theosofové, posuzovali život pozemský jako pot�ebné 
propracování v�le a život nebeský jako vzr�st duchovní a dovršení. 240) 

 
Práv� nejproslulejším Pýthagorovým doporu�ením je nezabíjení zví�at za ú�elem pojedení 
jejich masa a samotné nepojídání masa. Na evropské pom�ry bylo donedávna toto pravidlo 
n��ím velice odlišným a nepochopeným, zatímco na Východ� zcela známým, používaným a 
n�kdy až samoz�ejmým. Odtud tedy legendarizování a nadm�rný údiv práv� nad tímto. 
 

[...] On první zavrhl p�ísn� 
p�edkládat na st�l maso a první otev�el ústa 
k takovým moudrým slov�m, a� nedošla boh�žel víry: 
 „Lidé, h�íšným jídlem se varujte poskrvr�ovati 
t�la! Obilí máte a ovoce, které svou tíhou 
sklání haluze k zemi, a na rév� nalité hrozny; 
máte i rostliny sladké a takové, které se mohou 
zjemnit a zm�k�it v ohni; a nikdo vám mlé�ného moku 
nebere, nebere med, jenž voní mate�ídouškou. 
Hý�iv� dává zem� jak bohatství, tak také pokrm 
lahodný, dává co jísti, a bez vraždy, prolití krve. 
Masem ukájí hlad jen zv��, a ješt� ne všechna! 
Nap�íklad k�� a brav i skot, ti travou se živí;  
ti však, jejichžto duch jest surový, divý a krutý, 
tyg�ice z arménských hor a lvové vzn�tliví, vzteklí, 
medv�di, jakož i vlci - ti z krvavých t�ší se hod�. 
B�da, ach, jaký to zlo�in, když maso se do masa naší, 
dravé a la�né t�lo když tu�ní polknutým t�lem, 
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když je živo�ich živ zas jiného živoka smrtí! 
P�i tomto bohatství všeho, jež zem�, ta nejlepší matka, 
rodí, tebe snad t�ší jen žvýkati zu�ivým chrupem 
žalostné kusy masa a �ídit se Kyklóp� mravem? 
Cožpak bude ti možno jen záhubou jiného tvora 
ukojit žaludku hlad, té neslušné, hltavé šelmy? 241) 

 
Bezmasá strava má pak dv� p�í�iny. Jedna ve v�t�: jste to, co jíte a jak myslíte. Neboli jídlo 
se stává naším t�lem. Tudíž, jaké vlastnosti má naše strava, takové bude mít i t�lo. A 
považují-li se zví�ata za živo�ichy nižšího vývojové stupn� v porovnání s �lov�kem, pak je 
nasnad� výb�r jiné stravy. Druhou p�í�inou je prosté �in�ní nenásilí, nezabíjení. 
 

Pokud máš �istou mysl [duši], je �isté celé t�lo. 242)  

 
Souvislost se st�hováním duší je pak v tom, že ve svém sv�t� - tím, že za ú�elem pojíst maso, 
zabíjíme, p�ímo �i nep�ímo, živá zví�ata - udržujeme násilné zabíjení, svými �iny zat�žujeme 
svoji duši, držíme ji p�i zemi; naopak se jí pak nedostává toho nebeského života. 
 

Pýthagorás a Empedoklés ur�ují, že je jeden základ práva pro všechny živé tvory, a 
vyhlašují, že t�m, kte�í se dopustí násilí na živé bytosti, hrozí neodpustitelné tresty. 243) 

 
Tyto „neodpustitelné tresty“ nejsou ni�ím jiným než zákonem karmy, tedy zákonem �inu, 
jemuž je t�lo povinováno. Tedy zákonem, který se vyskytuje v každém náboženství, v 
indickém pod pojmem karma, v k�es�anském pod podobenstvími jako „oko za oko, zub za 
zub“ (Ex 21, 24), což ovšem není mín�no doslovn�, nýbrž obrazn�. (Ku p�íkladu, pokud 
zabiji zví�e neznamená to, že budu zabit �i bude zabit n�kdo z mých bližních �i ze zví�at, 
spíše to znamená, že �iním-li násilí, udržuji si jej ve svém sv�t�, a tak se s násilím jistojist� 
op�t setkám.) A nadto p�ikázání „Nezabiješ,“ (Ex 20,13) je-li chápáno doslovn�, ale i 
alegoricky, zní zcela jasn�. 
 

B�h také �ekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý 
strom, na n�mž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zv��i 
i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v �em je živá duše, dal jsem 
za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak. B�h vid�l, že všechno, co u�inil, je 
velmi dobré. (Gn 1, 29-31) 

 
Následující legendy popisují, jaký m�l Pýthagorás ke zví�at�m vztah: jako k svéprávným 
bytostem, zachovávaje u nich základní zákon, zákon svobody; jako k bytostem, které jsou na 
jiné vývojové úrovni, majíce však ur�itou úlohu, funkci, s níž je celek - p�íroda - jednotný. 
 

(23) [...] V Daunii prý chytil medv�da, který škodil obyvatelstvu, dlouho jej hladil, 
krmil ho plackami a ovocem, nakonec ho zavázal p�ísahou, že už se nikdy nedotkne 
živého tvora a propustil ho na svobodu. Medv�d okamžit� odb�hl do hor do houští a 
potom ho nikdo nikdy nevid�l úto�it nejen na �lov�ka, ale ani na rozumné zví�e. 
(24) Jednou vid�l v Tarentu býka, jak na pastvin� plné nejr�zn�jších travin spásá zelené 
boby; p�istoupil k pastý�ovi a vyzval ho, aby býkovi domluvil, a� nechá boby na pokoji. 
Když se mu pastý� posmíval a �íkal, že neumí mluvit �e�í skotu, p�iblížil se k býkovi, 
pošeptal mu n�co do ucha, a býk nejenže tentokrát odešel od pole oseté boby, ale ani v 
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budoucnu se bob� nedotkl. Ten býk žil velmi dlouho v Tarentu u Hé�ina chrámu, dožil 
se vysokého v�ku, �íkali mu svatý býk a krmili ho tím, co p�inesli návšt�vníci. 
(25) Když jednou mluvil v Olympii se svými p�áteli o v�štbách, znameních a 
nebeských úkazech a �íkal, že to jsou poselství a hlasy p�icházející od boh� a ur�ené 
lidem skute�n� bohulibým, létal prý nad jeho hlavou orel, on prý ho nechal snést se 
dol�, pohladil ho a zas ho propustil. 244) 

 
O tom, jak se na zabíjení zví�at o požívání jejich t�l, dívá egyptské náboženství a jeho kn�ží, 
vypovídá následující: 
 

Pro nás má ovšem požití t�l usmrcených zví�at za následek obtížení naší bytosti a 
poskvrn�ní, vzbuzuje v nás chtí� po rozkoši a p�ivodí duši mnohé jiné nemoci. 245) 

 
O ob�tech bohu �i boh�m mluví Empedoklés, jehož názor vychází od Pýthagora: 
 

pro n� však nebyl Arés bohem 
nebyl jím králem Zeus ani Kronos a Poseidón, 
le� královna lásky, nejv�tší ze všech boh�. 
Tu vzývali se zbožnými dary, 
ozdobenými obrazy živých tvor�, 
k ní kouzeln� von�ly ob�tní masti, 
dým kadidel a v�n� ryzí myrhy, 
jí ulévali v ob�� nazlátlý mech 
na stupn� oltá�e. 
Nest�ip�li však kn�žišt� záplavou bý�í krve -  
nejv�tším zlo�inem lidem bylo 
odebrat život a zhltnout nádherné údy 246) 

 
�ást Pýthagorova u�ení - moudrost Východu - o nezabíjení zví�at a nepojídání jejich masa je 
tedy smysluplná pro zachování si �istoty t�la a duše, za tím ú�elem také praktikovaná. Toto, 
stejn� jak celé u�ení a Pýthagorova filosofie, „sm��uje v prvé �ad� k dosažení svatosti a 
bohumilnosti života.“ 247) 

 Aplikování tohoto Pýthagorova doporu�ení je dnes stejn� tak správné jako tehdy, 
ovšem stejn� jako tehdy i dnes to není lehké. Není pravdou, že by lidské t�lo nezbytn� nutn� 
pot�ebovalo protein práv� z masa. 248) Avšak je pravdou, že t�lo, které si již zvyklo na p�íjem 
látek z masa, a� naším stravováním �i výživou dít�te v prenatálním vývojovém období, 
pot�ebuje nadále látky z masa a �lov�k, který bez p�ípravy a bez jakékoliv náhrady za�ne s 
bezmasou stravou, vystavuje své t�lo šoku. P�esto platí: 
 

V živo�išném sv�t� existuje mnoho p�íklad�, které dokazují, že masožravý aspekt 
„potravinového �et�zu“ není nezbytn� nutný pro zdravé p�ežití. 249) 

 
Existuje ale ku p�íkladu metoda, jak se plynule, postupn� a bezpe�n� stát b�hem 
patnáctiletého období o�iš�ování vegetariánem �i fruktariánem. Tedy postupn� b�hem t�í 
p�tiletých fázích dát svému t�lu �as, aby si zvyklo na p�íjem pot�ebných látek z jiných 
potravin a aby každý �lov�k sám nalezl nový zdroj energie. 250) 

 
2.4.4 Pýthagorova doporu�ení 
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Svými doporu�eními o tom, co se má d�lat, se Pýthagorás snažil poskytnout rady, jak ukáznit 
t�lo a duši, usm�rnit je a dodat jim dostate�né pé�e. Znamenají tedy jakousi p�edmluvu k 
Pýthagorov� skute�né nauce; i u t�ch nejjednodušeji zn�jících platí, že jsou ur�itým 
podobenstvím, tedy že jich lze užít v nejrozmanit�jších p�ípadech, praktických i teoretických, 
dle pravidla: jak naho�e, tak dole. 
 

(39) Doporu�oval také toto: neubližovat rostlinám jedlým a plodícím ovoce a stejn� tak 
živým tvor�m neškodícím �lov�ku a neni�it je. Nejen sv��ené peníze, ale i sv��ená 
slova v�rn� st�ežit pro toho, kdo je sv��il do úschovy. Uznávat t�i rozdílné druhy v�cí 
hodných pé�e, za nimiž by m�l �lov�k jít a jimiž by se m�l zabývat: první v�cí je to, co 
je ušlechtilé a krásné, druhou, co je užite�né pro život, a t�etí a poslední to, co je 
p�íjemné. Nep�ipoušt�l však rozkoš oby�ejnou a šalebnou, nýbrž bezpe�nou, d�stojnou 
a chrán�nou p�ed pomluvou, protože jsou dva druhy rozkoší: jedny se rozma�ilostí 
zavd��ují b�ichu a smyslnosti, ty p�irovnával k vražedným zp�v�m Sirén, druhé pak 
jsou spojeny s krásnými, spravedlivými a pro život nutnými v�cmi, v p�ítomnosti jsou 
p�íjemné a pozd�ji nevyvolávají žádné vý�itky; ty se podle n�ho podobají múzické 
harmonii. 251) 

 
A že se nemá p�ísahat p�i bozích, nebo� každý prý se má snažit osv�d�ovat se 
d�v�ryhodným. A starší lidi prý máme ctít, pokládajíce to, co �asov� p�edchází, za úcty 
hodn�jší, jako ve vesmíru východ slunce p�ed západem, v lidském život� po�átek p�ed 
koncem a v živé p�írod� zrození p�ed zánikem. Bohy prý je t�eba ctít více než daimony, 
héroy více než lidi a z lidí nejvíce rodi�e. Navzájem se máme k sob� chovat tak, 
abychom si neud�lali z p�átel nep�átele, nýbrž spíše vytvo�ili z nep�átel p�átele. Nic se 
nemá pokládat za vlastní majetek. Zákonu je t�eba pomáhat, s nezákonnostmi bojovat. 
Ušlechtilá rostlina nemá se ni�it ani poškozovat, rovn�ž tak živo�ich, který neškodí 
lidem. Slušnost a zdrženlivost je neoddávat se ani smíchu ani se neškaredit. Je t�eba se 
vyhýbat nadm�rné tlouš�ce, na cestách st�ídat námahu s odpo�inkem, cvi�it pam��, v 
hn�vu nic nemluvit ani nekonat, uznávat ne všechny druhy v�št�ní, doprovázet zp�vem 
hru na lyru a chvalozp�vy na bohy a zdatné muže, projevovat jim náležitou vd��nost. 
Bob� je t�eba se zdržovat, protože obsahujíce vzduch mají nejvíce vztah k životnímu 
dechu; mimo to nepožívání jich �iní útroby klidn�jšími a proto též zp�sobuje lehké a 
nezneklid�ující sny v spánku.  
[...] 
Co je spravedlivé, má hodnotu p�ísahy, a proto se též nazývá Zeus bohem p�ísahy. 
Ctnost je souladností a práv� tak i zdraví, každé dobro i božstvo; proto je též vesmír 
složen souladn�. Také p�átelství je souladná rovnost. Boh�m a héro�m se nemají 
prokazovat stejné pocty, nýbrž boh�m vždy s posvátným ml�ením, v bílém rouchu a s 
�istým t�lem, héro�m pak jen od doby polední. �istota se získává o�iš�ováním 
koupelemi, pokropováním, jakož i tím, že se �lov�k zdržuje styku s mrtvými, soulože a 
každé poskvrnky, a dále tím, že se zdržuje masa ze zašlých jedlých zví�at, parem a ryb 
�ernoocasých, vajec a vejce snášejících zví�at, bob� a ostatních v�cí, jež zakazují 
požívat i kn�ží, provád�jící v chrámech mystické ob�ady. 252) 

 
Obzvlášt� se zachoval d�raz na nepožívání bob�: „b�dní, nastokrát b�dní, nedotýkejte se 
bob�!“, 253) i v úsm�vných legendách, kdy doty�ný rad�ji podlehne nep�íteli, který jej 
pronásledoval, než aby p�eb�hl pole s boby. 
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 Vypráv�ní o Pýthagorov� chování a p�íb�hy o pýthagorovcích jen dosv�d�ují, že na 
prvním míst� jejich praxe bylo udržení si stálého klidu a pravdy jak v duši, tak v t�le. 
 

(35) [...] Jeho tvá� prozrazovala, že jeho duše má stále stejnou povahu. Nestalo se totiž, 
že by se rozjasnila pot�šením nebo stáhla bolestí, ani nebylo vid�t, že by ho ovládla 
radost nebo zármutek - nikdy ho nikdo nevid�l smát se nebo plakat. 254) 

 
Nikdy ho nebylo vid�t ani p�ejedeného ani pohlavním rozkošem se oddávajícího ani 
opilého. Zdržoval se též smíchu a jakékoli líbivosti, nap�. d�láním vtip� a vypráv�ním 
hrubých p�íb�h�. V hn�vu netrestal ani nikoho z otrok� ani ze svobodných. 
Napomínání nazýval p�etvá�ením. 255) 

 
(197) O pýthagorovcích se také �íká, že žádný z nich netrestal otroka ani nekáral 
svobodného, když byl rozhn�ván, ale každý po�kal, až se jeho duše uklidnila. O kárání 
�íkali, že je to PAIDARTÁN, pou�ování, nebo� ml�ením a klidem se cvi�ili v trp�livosti. 
Proto také Spintheros �asto vypravoval, jak se Teran�an Archytás po n�jaké dob� vrátil 
z války, kterou vedl Tarent proti Messé�an�m, a p�išel na sv�j statek, a když uvid�l, že 
jeho správce a ostatní otroci nehospoda�ili dob�e, ale velmi nedbale, tak se rozhn�val a 
rozzlobil, že svým otrok�m �ekl, jak se slušelo na pýthagorovce: „Máte št�stí, že jsem 
rozzloben; kdybych nebyl, neprošlo by vám tak velké provin�ní beztrestn�.“ 256) 

 
K dosažení moudrosti je bezpodmíne�n� pot�ebná zkušenost - prost�ednictvím t�la -, pro jejíž 
pochopení, pou�ení se z ní a uv�dom�ní zase v�domost - prost�ednictvím duše-, jedin� jejich 
syntéza, sjednocení, Jednota vede k cíli - a též je cestou. 
 Nejde o to pop�ít své t�lo, pop�ípad� svoji duši; naopak je p�ijmout a vztáhnout je k 
duchu, k Pravd�. 
 

Podobá se, že nás [filosofy] p�i zkoumání za ú�asti rozumu vede k cíli jakoby n�jaká 
úzká stezka, protože pokud máme t�lo a naše duše je smíšena s tímhle zlem, nikdy 
nedosáhneme náležit� toho, po �em toužíme; a ten p�edm�t naší touhy jest, jak tvrdíme, 
pravda. Nebo� tisíciré starosti nám zp�sobuje t�lo pro nutnou výživu; k tomu pak, 
padnou-li na nás n�jaké nemoci, p�ekážejí nám v naší honb� za jsoucnem. A napl�uje 
nás láskami a žádostmi a strachy a všelijakými p�eludy a mnohými malichernostmi, 
takže nám pro n� doopravdy a vskutku nikdy není možno, jak se �íká, mít ani jednu 
rozumnou myšlenku. Vždy� i války a rozbroje a bitvy nezp�sobuje nic jiného než t�lo a 
jeho žádosti. Nebo� všechny války vznikají pro hmotné statky a statky jsme nuceni 
získávati pro t�lo, sloužíce jeho pot�ebám; a tím se nám pro tohle všechno nedostává 
�asu pro filosofii. A nejhorší ze všeho je to, že i když máme od t�la na chvíli volno a 
dáme se do zkoumání n��eho, tu nám zase p�i samém hledání všude vpadá do cesty, 
zp�sobuje pobou�ení a zmatek a rozrušuje nás, takže pro n� nem�žeme vid�ti pravdu. 
Vskutku se nám ukázalo, že chceme-li n�kdy n�co �ist� poznati, musíme se od n�ho 
odlou�iti a dívati se samou duší na samy v�ci; a tehdy, jak se podobá, dostane se nám 
toho, po �em toužíme a �eho jsme podle svých slov milovníci moudrosti, totiž až 
zem�eme - jak ukazuje ta úvaha -, zaživa však ne. Jestliže totiž nelze ve spojení s t�lem 
nic �ist� poznati, je možné jedno z dvojího, bu	 že v�bec nijak není možno získati si 
v�d�ní, anebo až po smrti; nebo� tehdy bude duše sama o sob� bez t�la, d�íve však ne. 
A pokud budeme žíti, budeme, jak se podobá, nejblíže v�d�ní tak, jestliže se nakažovati 
jeho p�irozeností, nýbrž z�staneme �isti od styku s ním, dokud nás b�h sám od n�ho 
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neodpoutá. Jsouce pak takovýmto zp�sobem p�i svém odlou�ení �isti od nesmyslnosti 
t�la, budeme, jak lze �ekati, mezi stejn� �istými a budeme poznávati sami skrze sebe 
všechno ryzí, a ryzí je bezpochyby pravda; nebo� ne�istému �istého se dotýkati 
myslím, že asi není dovoleno. 257) 

 
2.4.5 Písemná �innost Pýthagora a jeho žák� 
 
Nedochoval se nám žádný ze spis�, který by pocházel od Pýthagora. Pravd�podobnou 
p�í�inou je násilné pronásledování pýthagorovc� a zavržení samotného Pýthagora. Obzvlášt� 
pak když sd�lování svého v�d�ní, celé své nauky �i filosofie tehdy nebylo obvyklé, 258) 
písemn� své v�d�ní formou knihy zve�ejnili až Anaximandros (611 až 546 p�. Kr.) �i 
Ferekýdés. Z Thalétova listu Ferekýdovi: 
 

Dovídám se, že jako první z Ión� hodláš Helén�m podat výklad o v�cech božských. 
Tvá myšlenka, u�init pomocí spisu tu v�c spole�ným vlastnictvím, spíše než ji sv��it 
jen ledajakým lidem bez jakéhokoli užitku, je správná. 259) 

 
Tajemství a pravdy, do nichž Pýthagorás zasv�coval své žáky byly na tolik odlišné 
oby�ejnému myšlení, že se jednak spis�m nesv��ovali, nebo� by byly prohlášeny za 
svatokrádež, 260) a pak každý žák byl vázán ml�enlivostí. Z obdobných d�vod� jsou též stále 
používána mnohá podobenství �i symbolická vyjád�ení. 
 

Že nám stále z�stává mnoho nejasného i ze samých základ� pythagorského u�ení, není 
nic divného. Povinné ml�ení se vztahovalo i na mnohé stránky jejich práce v�decké, 
jejichž sklon k mysti�nosti pak �asto zahaloval do podoby leckdy zna�n� 
nesrozumiteln� i výklady podávané ve�ejnosti. 261) 

 
Po Pýthagorov� smrti prob�hla d�kladná pálení knih, list� a všeho, co s pythagorovstvím 
souviselo. 262) A n�kte�í žáci, kte�í snad psali o Pýthagorov� u�ení �i o Orfeovi, jenž se jejich 
nauce svou praxí podobal, svá jména neudávali; obdobn� jako v Egypt� vznikali spisy 
p�isuzované Hermovi Trismegistovi (Corpus Hermeticum): jejich jméno jednoduše nebylo 
nutné, bu	 jimi jakoby On sám psal, anebo to byla Jeho nauka. 
 

Zásada spole�né práce, na které byla vybudována jeho škola, neponechává ovšem 
možnosti rozlišiti u spis� jeho žák� a jeho následovník�, co je vlastním u�ením 
mistrovým a co je dílem jiných. 263) 

 
P�ese všechno se zachovala Zlatá slova 264) (Hieros logos; Posvátné slovo 265) �i Slovo 
posvátné; 266) The Golden Verses, Zlaté verše). 
 I když t�chto - prasta�e napsaných, v podstat� ale nad�asových - moudrostí máme 
poskrovnu, v každé v�t� se m�že skrývat mnoho, anebo snad Jedno.  
 

Proto jest nám hledati základy daleko pevn�jší a nalezneme je ve spisech spisovatel�, 
žijících dávno p�ed školou alexandrijsou, Pythagora, Platona, Aristotela, Plinia, T. 
Flavia atd. 267) 

 
 
2.5 Vliv �eckých mystérií na Pýthagora 
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V 7. a 6. století p�. Kr. se v �ecku rozmohly tak zvané mystérie, p�vodn� spojené s uctíváním 
Deméter, z prvu božská Matka Zem� 268). Samotný název mystérie (�ec. mystérion, lat. 
mysterium) pochází od �eckého myó, což znamená zavírám o�i, p�enesen� pak „uzavírám se 
p�ed vn�jším sv�tem a pono�uji se v duševno.“ 269) 

 Na po�átku jejich ú�elem bylo objasnit záhadu smrti, ukázat myšlenku kolob�hu 
lidského života a vnést tak do života lidí víru v nesmrtelnost duše, která se st�huje z t�la do 
t�la. Mystérie byly spojené s dlouhodobými p�ípravami, do nichž pat�ilo o�išt�ní t�la. 
Zasv�cenci (mystové) byly vázáni slibem ml�enlivosti, takže, a�koliv se mystérie t�šili veliké 
oblib�, o d�ní uvnit� chrám� p�i zasv�cování se nezachovali žádné úplné zprávy. 
 Slavnosti probíhali v Eleusín� a d�lili se na malé (oslavovány na ja�e) a velké (po 
dev�t dní v zá�í a �íjnu). Jejich vyvrcholením bylo shlédnutí symbolických p�íb�h� a 
Persefoniných osud�. 
 

P�vodn� byla Demeter v Eleusin� ct�na pouze slavnostmi venkovskými, jejichž hlavní 
ráz zobrazoval zp�sob zasévání obilí, žn� a t. p. Pozd�ji prom�nil se tento prostý kult v 
tajemství (mysterie), v n�ž t�eba bylo zvláštního zasv�cení, zvlášt� od té doby, co se do 
nich vkládalo tajemství života lidského, osud duše po smrti a podobné v�ci; nebo� 
ovšem pozorování rostlin vždy umírajících a vždy op�t k životu se vracejících 
vzbuzovalo myšlenku o nesmrtelnosti duše. 270) 

 
Mysterie eleusinské, spojené se jménem attického m�sta Eleusiny u Saronského zálivu, 
byly ve své podstat� mysteriemi znovu se rodícího obilí: jako zrno hozené do brázdy 
nezahyne, nýbrž po jistém setrvání pod krytem zem� vzejde, tak vzejde k novému 
životu i duše �lov�ka, vloženého do l�na zem�. Toto u�ení našlo výraz k mytu: dcera 
Demet�ina, Kore, byla uloupena králem podsv�tí; její matka po dlouhém a strastiplném 
putování našla místo jejího pobytu a docílila toho, že její dcera byla jí na ur�itou dobu 
vrácena, a to tak, aby žila t�etinu roku u svého manžela a dv� t�etiny u své matky. 
Dosáhla toho svojí láskou mate�skou; láska a touha spojiti se s t�mi, kdož od nás odešli, 
nikoliv však zdánlivý egoismus jedince, milujícího život, byly v antickém náboženství 
z�ídlem, který odušev�oval nauku o nesmrtelnosti duše. Kore svým únosem poznala 
tajemství podzemního sv�ta; poznavší je, vyjevila je své matce. Demeter i Kore znají, 
jak si m�že �lov�k zabezpe�iti >>lepší úd�l<< na onom sv�t�; a pon�vadž milují lidi, 
souhlasily sd�liti i jim svoje v�d�ní. 271) 

 
Tímto vznikla eleusínská mystéria. Jen ti, co se ú�astnili p�edb�žnému zasv�cení na ja�e, v 
malých mystériích, se mohli zú�astnit t�ch velkých, na jejichž konci byli v chrámu mystérií 
(telesterion) „obš�astn�ni pat�ením na posvátné drama, budící u divák� p�esv�d�ení, že duše 
jejich je nesmrtelná a že je �eká >>lepší úd�l<< na onom sv�t�.“ 272) 

 Zasv�cení pak nebylo jen formálností, ale jejich obsahem byla morálnost, „život 
vedený v zásadách spravedlnosti.“ 273) Mystérie zprost�edkovaly nauku p�edstavou, ale též 
celým t�lem, 274) když p�i vyvrcholení v chrámu po dlouhodobých p�ípravách a o�ekáváních 
poci�ovali celé d�ní samy na sob�. Avšak výsledkem nebyla v��ná extéze a touha po ní, 
naopak vrácení se zp�t na zemi, kde jsou nyní „lepší, siln�jší a lépe zoceleni pro zkoušky 
života.“ 275) Nad to samotné pochopení smysluplnosti a významu �lov�ka dodává sil a 
odhodlání. 
 Pýthagorás se setkal s takovými mystériemi jak v Egypt�, tak i zde, v �ecku, a v 
ur�itých sm�rech se pak pýthagorská �innost dává dohromady s eleusinskými slavnostmi, 
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pozd�ji dionýskými �i bakchickými slavnostmi, vycházející snad p�vodn� z thráckých 
slavností. 276) 

 
Vln�né v�ci však (Egyp�ané) nenosí do chrám�, ani se v nich nedávají poh�bívat, nebo� 
to není bezbožné. V t�chto v�cech jednají stejn� jako takzvaní orfikové a bakchikové, 
kte�í jsou Egyp�any a p�ívrženci Pythagorovými. Ani pro ú�astníky t�chto kult� není 
zbožné, aby se nechávali poh�bívat ve vln�ných od�vech. Vypráví se o tom posvátný 
p�íb�h (hiros logos). 277) 

 
Víme, že v�tšina mysterií kn�žím egyptským byla jen závojem, jimž ukrývali v�dy, a 
býti zasv�cen v jejich mysterie bylo, jako vyu�en býti ve v�dách jimi p�stovaných. 278) 

 
To, že tyto mystérie nebyly v �ecku podložené dlouhodobou tradicí, zasv�nci netvo�ili 
žádnou pevnou školu v tom smyslu, že jejich �ád byl zcela jasný a z�etelný po celý rok, tedy 
nejen o slavnostech, a to, že se pozd�ji za�aly celé mystérie zvrhávat v extáze, ohlušující 
hudbu a orgiastické tance, 279) zap�í�inilo ned�v�ru v��i nim ze strany n�kterých jedinc�. 
 Avšak ve svém jádru mystérie sm��ovali k pochopení kolob�hu život� a významu 
spojení duše a t�la, a tak to je spíše první krok širokého okruhu lidu k tomu, jak sd�lit 
p�vodní esoterická tajemství, která dosáhla toho stupn�, že je i necvi�ené myšlení m�že 
využít. 
 

Zdá se, že tato mystéria, jež nacházíme u �ek� a jež bývají pokládána za z�ídlo veliké 
moudrosti, mají k náboženství asi takový vztah jako nauka ke kultu. 280) 

 
Herakleitos mluví s pohrdáním o Pythagorovi a o lidových kultech Dionysa. P�esto 
však, na rozdíl od svých milétských p�edch�dc�, se hluboce zabývá b�hem duše, a v 
uspo�ádání vesmíru hledá vodítko pro zp�sob života. 281) 

 
Sacra [posvátné] nabitá kdysi nebezpe�nou silou a skrytá pohled�m nezasv�cených, 
stávají se p�ed o�ima obce podívanou, „pou�ením o bozích“, tak jako se pod pohledem 
obce prom��ují tajné ústní tradice a formule v „pravdy“, o nichž mudrci diskutují a 
jejichž mysterióznost a náboženská síla zcela vyprchaly. 282) 

 
2.5.1 Odd�lení náboženské praxe od samostatného uvažování 
 
Mýty, které jsou sou�ástí t�chto zasv�cení a mystérií, byly - a jsou - sou�ástí jako slovní �i 
obrazový doprovod p�i náboženských rituálech, upev�ujících moc (onoho náboženství �i 
d�íve krále, panovníka) a pak p�ipomínáním a symboli�ností obnovují �ád. 283) 

 Odd�lení mýtu od náboženského rituálu - s nímž by Herakleitos patrn� nanejvýš 
souhlasil - p�ipravuje prostor pro filosofy, pro uv�dom�ní si t�chto symbolicky �i alegoricky 
vyjád�ených p�íb�zích vlastní myslí (rozumem i nerozumem, tedy racionáln� i iracionáln�, 
nebo� ob� dv� vrstvy myšlení zde vystupují vedle sebe tak, jak velí p�irozenost - zachovávaje 
tak onu Jednotu).  
 Tímto procesem dochází k tomu, že „slovo není již rituálním slovem, správnou 
formulí, nýbrž rozhovorem protiklad�, diskusí, argumentací.“ 284) A takovýto proces probíhá 
neustále, avšak vždy jsou p�edm�tem jiná esoterická tajemství, vždy hlubší, a� to v n�kterých 
dobách tak nevypadá, každopádn� však vždy se dosahuje vyšší pravdy. 
 Odtud pak vychází nábožensko-politické propojení a politický vývoj v �ecku, 
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z�etelný u filosof� jako Pýthagorás, Platón �i Aristotelés: 
 

V tradici náboženské, která by se m�la lépe ozna�ovat jako politicko-náboženská, 
p�evládá myšlenkový �ád, odvozený se struktury spole�nosti.“ 285) 

 
 Deméter, tato eleusínská bohyn�, se v pythágorovském u�ení objevuje na míst� Rhey 
Kybely, 286) „matka Diova a ostatních syn� Kronových, pro�ež nazývala se i matkou boh� 
v�bec.“ 287) Stejn� jako se m�že i u pýthagorovc� vyskytnou ten nejzákladn�jší prvek všech 
mystérií, totiž zasv�cení, p�i n�mž se dají do pohybu i ty nejhlubší vrstvy �lov�ka, 288) tedy 
zasv�cení v�etn� t�la. 
 
2.5.2 Pýthagoreismus a orfismus 
 
P�i sledování vývoje t�chto �eckých mystérií zjistíme, že velice brzy pozbyly své pravé 
smysluplnosti. Eleusínské slavnosti byly p�ehlušeny dionýskými slavnostmi, které na po�átku 
m�li magický vliv na plodnost zem�, 289) �i bakchickými slavnostmi, které p�edstavují 
symbolické osvobozování duše, jež je uzav�ená v v�zení t�la. 290) 

 Jejich kone�ná podoba se však zvrhla u dionýsií z p�vodních vzrušujících tanc� na 
sexuální nevázanost 291) a u bakchanálií na hledání osvobození prost�ednictvím obcování s 
Bakchem nebo ú�astní na bakchických orgií. 292) 

 
Dionysos, p�vodn� b�h úrody polní, byl ct�n v Thrakii, ale orgiastický jeho kult ší�il se 
p�es všechny p�ekážky mocí neodolatelnou po celém �ecku. Teprve v �ecku, jak se 
zdá, stal se Dionysos znenáhla bohem vína. Tím že všade byl uctíván, stal se Dionysos 
spole�ným bohem celé Hellady; byl to d�ležitý krok k vytvo�ení spole�ného 
náboženství. Nedosp�lo sice �ecko nikdy k tomuto cíli - vadila tomu již svéráznost a 
samostatnost jednotlivých obcí �eckých - ale ur�ití bohové byli ct�ni všude. 293) 

 
Na prahu historického života pronikl do �ecka nový kult, zcela neslu�itelný s 
obvyklým �eckým smyslem pro umírn�nost a ohrani�enost. Byl to kult Dionys�v, jehož 
kolébkou byla Thrakie, zem� bojných sil a bou�livých vášní. 294) 

 
Vznikají mystické obce, mezi nimiž m�ly zna�ný význam obce orfik� a vyznava�� 
kultu boha plodnosti Bakcha nebo Dionýsa. 295) 

 
Ú�elem toho všeho byl uvésti se v šílené roz�ílení, aby duch tak�ka vystoupil z �lov�ka 
a byl schopen vejíti v úzký styk s bohem. 296) 

 
Pýthagorás a jeho u�ení byl dáván do spojitosti s orfiky, náboženským spolkem uctívající 
bájného p�vce Orfea, avšak jejich podobnost m�že být dána jedin� základními rysy 
náboženského spolku - což též vyjad�uje onen orfický �i pýthagorejský zp�sob života -, tedy 
meditativní pohroužení, denní sebekontrola, ml�enlivost jako povinnost udržení tajemství, 
dodržování nábožensko-mystického �ádu (hetaire) �i bezmasá strava. 297) 

 Ve své podstat� jsou ale orfismus a pýthagoreismus zcela odlišné. Je pravda, že tyto 
�ády si jsou podobné, avšak pouze svým znakem posvátnosti a pobožnosti, 298) nanejvýš pak 
u�ením o smrti a postavou Orfea, který se stal spíše mýtickou postavou a ideou. 299) Zásadní 
rozdílnost mezi nimi je, že jakýmsi patronem, ochráncem, orfik� je Dionýsos, zatímco 
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druhých Apollón. 300) 

 
Vedle tohoto kritického a pochybova�ného nazírání na bohy [Xenofanés �i Protágorás] 
vznikly však též náboženské sekty, z nichž nejpozoruhodn�jší byla sekta Orfik�, 
vzniklá v VI. stol. p�. Kr. Odvozovala sv�j p�vod od báje�ného p�vce thráckého Orfea, 
jemuž p�i�ítány byly rozmanité ob�ady. B�h, od Orfik� uctívaný byl Dionysos Zagreus 
(rozervaný), syn Di�v a Persefonin. 301) 

 
Symbolická p�ítomnost Apollóna se nese jak nad Pýthagorem 302) tak nad pýthagorovci. 
Projevuje se p�ítomností sféry ducha, tedy p�esažností, nad-duševností. 
 Orfeus je patrn� historickou postavou jako Pýthagorás, obdobn� je též zbájen. 
 

Orfeovým domovem byla Thrákie, a práv� tam ctil a provázel boha, jehož �ekové 
ztotožnili s Apollónem. 303) 

 
Orfeus, syn Oiagra a Musy Kalliopy, jest v�hlasný p�vec thrácký, kterýž lahodností 
svého zp�vu skalami i stromy hýbal a divokou zv�� krotil. 304) 

 
Úzké spojení s orfismem, „k n�muž Pýthagorás choval hluboký obdiv,“ 305) souvisí tedy se 
zasv�cováním, o�iš�ováním a rozlišováním duše a t�la. Ale i zde se Pýthagorova nauka liší, 
nez�stává u dualismu t�la a duše, ale používá trojici: t�lo, duše a duch. 
 Další rozdíly, v�etn� odlišných ochranných boh� Dionýsa a Apollóna, jsou mezi 
rituály u orfik� a soustavy spole�enských a mravních norem u Pýthagora, mezi z�íkáním se 
sv�ta a kvietismem u prvních a snahou o p�em�nu života a aktivním politickým programem u 
druhých, mezi �leny pocházejících z venkovské chudiny, vyhnané z p�dy a m�stským 
proletariátem na jedné a na druhé uv�dom�lé lidové hnutí. 306) Praxe pak pro orfiky 
p�edstavuje osvobození duše pomocí extází, u pýthagorovc� intenzivní zaobírání se v�dou, 
filosofií 307) a náboženskými p�edpisy. 
 Spole�nými rysy jsou: tajná spole�nost �i bratrstvo (orfická thiasoi a pythagorovská 
synedria), slib ml�enlivosti (orfický symbol „dve�e na jazyku“, pythagorovský „v�l na 
jazyku“, eleusinský „klí� na jazyku“), vnit�ní smysl, do n�hož mohou zasv�cenci proniknout 
stálým opakováním a p�emýšlením, zachovávání ur�itých praktik a zvyk�. 308) Spole�né jsou 
i životní poslání a legendy Pýthagora a Orfea: „Díky tomu a podobným p�íhodám, Pýthagorás 
ukazuje, že je obda�en stejnou nadvládou jako Orfeus nad divokou zv��í a že je p�itahuje a 
drží u sebe silou svého hlasu.“ 309) 

 Nej�ast�ji je zmi�ován postoj k životu, kdy t�lo je do�asným p�íbytkem duše; t�lo 
tíhne p�irozen� k hmot�, k hmotným statk�m, k Matce Zemi, zatímco duše k duchu. U 
Pýthagora je z�eteln� �e�eno, že duše je harmonií, st�ední mírou, bodem mezi t�lem a 
duchem, zatímco orfikové pokládají stav �isté duše za vysvobození se od t�la 310) a pokládají 
d�raz na význam života, když tvrdí, že život je smrt a smrt je život. 
 

Díky spolehlivým autor�m je mi však známo, že alespo� n�které z nich u�í o t�ech 
v�cech, jmenovit�, že t�lo je v�zením duše, že vegetariánství je základní životní 
zásadou a že nep�íjemné d�sledky h�íchu v tomto i p�íštím život� lze odstranit 
rituálními prost�edky. 311) 

 
A tak se rodíme a umíráme a op�t se rodíme, op�t a op�t uzavíráme duši svoji do 



 45 

>>hrobu<< jejího >>t�la<< (sóma - séma), op�t a op�t se vt�lujeme - mezi jinými i do 
t�l zví�at (proto Orfeus na�izuje zdržovati se od požívání masa zví�at) - a není konec 
tomuto mu�ivému >>kruhu rození<<, dokud se nevrátíme k >>životu orfickému<<. 
312) 

 
Ano pravil Sókratés, zdálo by se, že to [kolob�h života a smrti] tak je nesmyslné; ale 
ne, snad to má p�ece n�jaký rozumný smysl. Co se o tom mluví v tajných �e�ech 
zasv�cenc�, [narážka na mystéria tzv. orfik�] že my lidé jsme v jakémsi v�zení 
[Slovem „v�zení“ s dv�ma významy “v�zení“ i “stráž“; snad by bylo možno p�eložit “v 
jakési strážnici“] a že se �lov�k z n�ho nesmí vyproš�ovati ani utíkati, ta v�c je pro mne 
p�íliš vysoká a nesnadno pochopitelná; avšak tohle se mi zdá, Kebéte, dobré, že bozi 
nás mají na pé�i a my lidé že jsme boh�m �ástí jejich majetku. 313) 

 
Toto jméno [sóma] se mi zdá mnohozna�né; a když se jen málo obm�ní, docela velmi 
mnohozna�né. N�kte�í totiž tvrdí, že to je hrob (séma) duše, jako by v p�ítomné dob� 
byla poh�bena; ale také proto, že duše jím projevuje (sémainei) své projevy, i tak, že se 
správn� nazývá séma (znamení). Avšak podle mého zdání dali toto jméno hlavn� 
orfikové, soudíce, že duše trpí trest za v�ci, pro které je trestána, a že má t�lo jako 
ohradu, aby byla zav�ena (sózétai) na zp�sob v�zení; že tedy je t�lo, docela tak, jak je 
nazýváno, sóma (schránou) duše, až by zaplatila své dluhy, a že nic není t�eba m�nit, 
ani jedno písmeno. 314) 

 
Takové tedy mohou být podobnosti s eleusínskými �i bakchickými slavnostmi, 
dyonysiasmem �i orfismem; podobnost s egyptským �i jiným východním náboženství nutn� 
vychází z Pýthagorových cest; další ale podobnosti se severskými náboženstvími, s 
šamanskou, zedná�skou �i jinou tradicí má jedinou p�í�inu; a to již zmín�né hledání a 
ztotož�ování se s Pravdou, po níž každá spole�nost toužila a objevila ji nezávisle na dalších, 
a� t�mi dalšími ovlivn�na �i nikoliv. 
 

Myslím, že je docela dob�e možné, že v této klí�ové v�ci nebyl p�ímo závislý na 
žádném „orfickém“ prameni a že jak on, tak p�ed ním Epimenidés, slyšeli o severské 
ví�e, podle níž „duše“ �i „strážný duch“ zesnulého šamana m�že vstoupit do t�la 
šamana žijícího, aby se tak zv�tšila jeho moc a znalosti. 315) 

 
Veliký Pythagoras u�inil orfismus st�edem u�ení své školy, ve skute�nosti zedná�ské, 
jejíž hlavní lóže byla v Krotonu a od V. století asi do II. století také v Tarentu. 316) 

 
2.5.3 Obroda �eckého monoteistického vnit�ního náboženství 
 
Pýthagor�v vliv ukázal �eckému náboženství nové možnosti. Jednak jej stáhnul zp�t k 
�lov�ku, v tom smyslu, že mu jej dal jako nástroj poznání, bezprost�edního a vnit�ního. U�inil 
z �eckého náboženství op�t jednotu mystiky a dodržování �ádu; �i spíše zanechal po sob� 
obraz tohoto náboženství a p�iblížil jej tak Evrop�, nebo�, a�koliv na Východ� se tento 
zp�sob náboženství bez p�estání praktikuje, evropský �lov�k takový zp�sob života považuje 
za p�íliš vzdálený - Pýthagorem se tedy tyto dva sv�ty op�t sp�átelš�ují. 
 Pozvedl �ecké náboženské myšlení do sfér ducha; už samotnou strukturou: t�lo, duše, 
duch. A obnovením náboženského obrazu obohatil �eckou filosofii o nový komplex otázek a 
možností. 
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Vývoj náboženství Apollonova v VII. - VI. století byl dobou boje, jenž se protáhl z�ásti 
i do V. století a jenž se skon�il vít�zstvím mravního principu. Zvlášt� dopomohla k 
tomuto vít�zství pythagorská škola prorok�: podrževši [...] vegetariánství, bojovala 
energicky a s úsp�chem proti vn�jšímu chápání �istoty, proti samostatné poskvrn� a 
ritualismu. 317) 

 
Díky n�mu [Pýthagorovi] se navázalo na všechny od Homéra do té doby vytvo�ené 
helénské spole�nosti o nový rozm�r víry a celý sv�t náboženských p�edstav, které byly 
do té doby omezeny na úzký okruh lidí [...]. 318) 

 
Pýthagorás byl snad tou nejv�tší náboženskou mocí v �eckém sv�t� a nad to jeden z 
paradoxních úkaz� �eckých d�jin. 319) 

 
Pýthagorás položil základy k jakémusi „bohosloví �ek�.“ 320) P�išel s ideou Jednoho Boha, 
který byl již po zp�sobu filosofického idealismu Dokonalým.  
 Tak, jako po tom volal Xenokrátes - navzdory Homérov� antropomorfismu a 
helénskému panteismu -, cht�l op�t sjednotit boží tvá�, která je Jedna, a� má tisíce aspekt�: 
 

Kdyby však voli a lvi a kon� též dostali ruce 
anebo um�li kreslit i vyráb�t tak jako lidé, 
kon� by podobné ko��m a voli podobné vol�m 
kreslili podoby boh� a práv� taková t�la 
jejich by robili, jakou i sami postavu mají. 321) 

 
Jeden je b�h mezi bohy a lidmi nejv�tší, který 
smrtelník�m ni t�lem ni myslí podoben není. 
Celý on vidí a celý též myslí a celý též slyší, 
na témže míst� stále on z�stává, aniž se pohne;  
nijak mu nesluší, aby snad p�echázel tam nebo onam. 
Beze vší námahy všechno on koná myšlenkou ducha. 322) 

 
Vyu�oval o Jednom Bohu, který drží sv�t ve spravedlnosti. Tento B�h nemyslí jako 
�lov�k a nemá lidské vlastnosti a podobu. Jeho t�lo je jako Koule [...]. 323) 

 
Stejn� jako jinde i v náboženském prost�edí Pýthagorás ší�í moudrost, již p�inesl ze svých 
cest a již nalezl v sob�.  
 
2.5.4 Symbolika náboženských pojm� 
 
D�ležitá �ást jeho náboženství však spo�ívá v tom, že tvo�í jednotu s v�dou a filosofií, bez 
nichž by bylo náboženství suché a bezkrevné, prázdné a jednostranné; stejn� jako duch bez 
t�la a duše.  
 

Pythagor je mistrem laického �ecka, tak jako Orfeus byl mistrem �ecka kn�žského. On 
tlumo�í, on pokra�uje náboženskou myšlenku svého p�edch�dce a p�izp�sobuje ji dob� 
nové. Avšak jeho tlumo�ení jest tvorbou samostatnou. Nebo� uspo�ádává vnuknutí 
orfická do úplného systému; a p�ináší mu v�decké d�kazy ve svém u�ení a d�kazy 



 47 

morální v jeho ústav� výchovné, v �ádu pythagorském, jenž jej p�ežil. 324) 

 
Podle jedné legendy m�l Pýthagorás napsat na Di�v náhrobek epigram, v n�mž Dia nazýval 
Zánem (Zán). Ferekýdes, Pýthagor�v u�itel, Dia nazývá  Zásem (Zás); a v�bec používá 
postavy tradi�ních �eckých božstev, avšak z jejich jmen �iní etymologické h�í�ky. Nejspíše 
proto, aby jim vrátil jejich p�vodní symbolický význam. 
 Neboli se Ferekýdés snažil ukázat smysluplnost t�chto �eckých božstev v jejich 
p�vodním významu, symbolickém, a jejich p�íb�hy jako podobenství. Jiným zp�sobem vrátit 
p�vodní smysluplnost �eckému náboženství, jako �inili Xenofanés �i Pýthagorás. 
 Zeus p�edstavuje „ochránce �ádu sv�tového a všehomíra, vládce v oboru vzdušném“ 
325) a nebesa - obor vzdušný - p�edstavují symbolicky ducha, tak jako zem� t�lo. 
 O významu Dia pro orfismus hovo�í následující zlomek: 
 

Zeus, blesk jasný, se první zrodil a poslední bude, 
Zeus je hlavou a st�edem i dovršitelem všech v�cí, 
Zeus je základem zem� i základem hv�zdného nebe, 
Zeus se narodil mužem a stal se též nesmrtnou ženou, 
Zeus je dechem všeho i neumdlévajícím ohn�m, 
Zeus je ko�enem mo�e a Zeus je sluncem i lunou, 
Zeus, blesk jasný, je králem a Zeus je vládcem všech tvor�, 
nebo� je všechny byl ukryl a na sv�tlo radostné zase 
vyvedl ze svých útrob je všechny, dílo to trudné. 326) 

 
Legenda o onom epigramu, jenž zní: „Zde leží mrtvý Zán, jenž Zeus je nazýván b�žn�.“ je 
zde: 
 

(17) Když p�istál na Krét�, zašel za zasv�cenci Morga, jednoho z ídských Daktyl�, a ti 
ho o�istili hromovým kamenem [vzácný a vyhledávaný p�edm�t sloužící k magickým 
úkon�m]. Za úsvitu musil ulehnout na mo�ský b�eh a v noci na b�eh �eky, ov�n�en 
rounem �erného berana. Sestoupil také do ídské jeskyn�, od�n do �erného vln�ného 
od�vu, strávil v ní t�ikrát dev�t dn�, jak bylo zvykem, ob�toval Diovi, podíval se na 
tr�n, který je každého roku na jeho po�est zahalován pokrývkou, a vyryl na jeho 
náhrobek epigram nadepsaný Pýthagorás Diovi a za�ínající takto: 
 Zde leží mrtvý Zán, jenž Zeus je nazýván b�žn�. 327) 

 
Etymoligicky p�íbuzné k �eskému slovu žena je perské zan. 328) 

 Další pravd�podobné výklady: „M�že to být jen pýthagorejská nebo novoplatónská 
obliba v šifrách a tajemných jménech. M�že to však znamenat také názvuk na �ecké slovo pro 
žít (zén), a to ve tvaru, který p�ipomíná jinou doloženou podobu Diova jména, totiž Zás - 
nap�íklad jako jméno hory s posvátnou jeskyní na kykladském ostrov� Naxu.“ 329) 

 Ferekýdés pak své slovo Zás používá takto: 
 

Zas (Zeus), Kronos (srv. chronos, „�as“) a Chthonie (zemská) byli vždycky; Chthonie 
pak byla pojmenována Gé (zem�), ježto jí Zas dá zemi darem. 330) 

 
Ferekydés u�í, že jsou v��n� Zas, Kronos i Zem�, první to t�i po�átky, jeden p�ed 
dv�ma a dva po jednom, že Kronos u�inil za svého semene ohe�, vzduch a vodu... a že 
z t�chto po�átk�, rozd�lených do p�ti slují, vzniklo jiné, �etné pokolení boh�, nazvané 
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„paterá sluj“. 331) 

 
O Ferekýdových etymologických slovních h�í�kách se mluví zde: „Kronos se stává Chronem, 
�asem; Rheia, Rea, proudem, uplýváním; Zeus se jmenuje Zav, což snad má vyjád�it intenzitu 
moci.“ 332) 

 A Hérakleitos používá stejné jméno takto: 
 
To jedno 
moudré 
samotné 
nechce i chce být zváno jménem Zéna. 333) 

 
Snad se tedy Pýthagorás - a v�bec všichni používaje toto ozna�ení pro Dia - snaží zachytit 
Jedno, které je i není zachytitelné, avšak stojí jako Jedno. Jeden B�h. Jedno.  
 
 
2.6 Pýthagorova politická �innost 
 
Pýthagorova politika, tedy p�ístup k ob�anským a širším spole�enským záležitostem, je stejn� 
tak specifická, podstatná a novátorská jako ku p�íkladu jeho p�ístup k náboženství. 
 Už byla �e� o Pýthagorov� moci �i - lépe �e�eno - síle uznávání jeho názor� a jejich 
vyslyšení. Jednoduše se dá shrnout, že Pýthagor�v „�ád m�l mocný vliv na v�tšinu italsko-
�eckých stát�, �i ješt� p�esn�ji: že jeho �ád ovládl na velmi dlouhou dobu tyto státy.“ 334) 
P�i�emž jejich vláda spo�ívala ve využívání vlastních v�deckých �i filosofických myšlenek a 
d�sledné, vd��né využívání jich. 
 Pýthagorás býval p�i�azován jak k aristokratickému tak demokratickému zp�sobu 
vlády, obojí je však nep�esné: dnešní význam t�chto pojm� se zcela liší jednak od tehdejšího 
Pýthagorova po�ínání, a pak také od dnešní skute�nosti, tedy praktického užívání t�chto 
teoretických pojm�. 
  

N�kdy m�že být o jejich [p�edsokratovcích] politické místo dokonce spor, jako o 
pythagorovce, o nichž se b�žn� myslilo, že pat�ili k aristokrat�m, zatímco nyní 
Thomason dokazuje, že byli ideology demokratických kolonizátor� v jižní Itálii, ve 
zvláštních pom�rech. 335) 

 
Pýthagorovci - bez dostate�ných d�kaz� - byli �asto ozna�ováni za typické aristokraty. 
336)  

 
Prvním mluv�ím demokratického myšlení byl Pýthagorás [...]. 337) 

 
Nejblíže se pravd� blíží tvrzení, že „pýthagorismus byl zvláštní formou ideologie démokrat�, 
tj. pr�myslník� a obchodník�, provád�jících koloniální politiku v jižní Itálii.“ 338) Ovšem s 
tou výtkou, že zde byla zachovávána st�ední míra ve vlivu jednotlivých skupin, tudíž ani 
pr�myslníci a obchodníci neoplývali bezmeznou svobodou, nýbrž byli závislí na spole�nosti, 
na jejích pot�ebách; st�ední míra, která naopak v novov�ku zachována nebyla a p�i p�evzetí 
moci od doby feudalismu se tak obchodní skupiny staly zcela svobodné, nezávislé na 
pot�ebách spole�nosti, a vznikla nerovnováha a jiný zp�sob absolutistické vlády. 
 Na p�echodu aristokracie (vláda šlechty) k demokracii se vyskytuje tyranida 
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(tyrannis), která je celo�eckým jevem, nebo� v�tšina m�st jí prošla, i když „její charakter a 
konkrétní projevy byly v rozmanitých m�stech r�zné.“ 339) 

 Tyranida p�edstavuje vládu p�vodn� v�dce lidu, pozd�ji však jedné osoby, po 
násilném uchvácení moci. Tyranida tak mohla mít „d�ležitou úlohu p�i zni�ení panství 
rodové šlechty a p�i vytvo�ení otroká�ského státu.“ 340) 

 Po zhroucení d�ív�jších politických hodnot (ku p�íkladu v Mykénách palácového 
systému pod nátlakem p�íchodu Dór�) byla nutná radikální zm�na v upevn�ní a uspo�ádání 
státu. Tato situace vyvolala boje vesni�an� a vojenské aristokracie, tedy dvou protiklad�, a 
jako výsledek vznikla tyranida a vystoupení �eckých mudrc�, Solóna �i Thaléta. 341) 

 Je jasné, že Pýthagorás nezastupoval ani oligarchii - která v Krotónu dlouho p�ed jeho 
p�íchodem vládla -, ani tyranidu - p�ed níž ze Samu odešel - a ani aristokracii - do jejichž 
kruhu nepat�il. 
 

Ze zásadních d�vod� lze naopak považovat za nejvýše nepravd�podobné, ne-li 
nemožné, že by se emigrant ze Samu octl v �ele d�di�né statká�ské oligarchie ve stát�, 
který byl založen tém�� dv� století p�ed jeho p�íchodem. 342) 

 
 Pýthagorás pocházel ze st�ední vrstvy 343) - nem�l aristokratické p�edky, ani nepat�il 
mezi chudinu, nýbrž jeho otec Mnésarchos byl �emeslníkem, rytcem prsten�, a také m�l 
p�ístup na dv�r tehdejšího vládce.  
 Nebylo by se �emu divit, kdyby Pýthagorás považoval za nanejvýš správné a 
dokonalé vztáhnout strukturu t�lo-duše-duch z �lov�ka také na spole�nost, kde by t�lem byl 
vesnický lid, duší �emeslníci a obchodníci, duchem šlechta a náboženství. A je-li duše 
harmonií, oním rovnovážným bodem, místem um��enosti - nikoliv dokonalé a ideální 
rovnováhy, nýbrž u-m��eností, o níž se pe�uje, která je prom�nlivá -, pak je jasné, o co 
Pýthagorás bude chtít pe�ovat na prvním míst�: p�esn� tím zp�sobem, jak doporu�oval ve 
svých radách. 
 

Pythagorás a Filolaos tvrdili, že je duše harmonií. 344) 

 
Princip právního systému je vzájemnost a rovnost, díky �emuž - svým zp�sobem se 
tomuto p�ibližuje jednota t�la a ducha - se všichni stávají jedním spole�enstvím, 
odlišuje se, co je Mé a co Tvé, jak je dosv�d�eno Platónem, který se to nau�il od 
Pýthagory. 345) 

 
Je pozoruhodné, že oba dva proudy, aristokratický a demokratický, které v �eckém 
sv�t� stojí proti sob�, polemizují spolu na téže p�d� a dovolávají se rovnosti, isotés. 
Aristokratický proud má na z�eteli solónskou eunomia [vyrovnané rozd�lení] a pojímá 
obec jako kosmos [�ád] složený z rozli�ných �ástí a udržovaný v hierarchickém �ádu 
zákonem. Homonoia [svornost], podobná harmonickému akordu, spo�ívá na vztazích 
hudební povahy: 2/1, 3/2, 4/3. Správná míra, pat�i�ný rytmus musí sladit síly od 
p�irozenosti nerovné a zajistit um��enou p�evahu jedné nad druhou. Soulad eunomia 
vyžaduje tedy ve spole�enském celku tak jako v jednotlivci uznání ur�itého dualismu, 
nap�tí mezi dobrem a zlem, nutí zajistit p�evahu lepšího nad horším. Tato orientace 
p�evládá v pythagorejství a prosvítá i v teorii sófrosyné [um��enost] z Platónovy 
Ústavy. [...] 
 [...] Z�eteln� vidíme, jak se spole�enský vztah pojatý jako smluvní svazek a ne již 
jako vztah nadvlády a podrobení, vyjad�uje v termínech vzájemnosti, zvratnosti. Podle 
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Aristotela bylo Archytovým [pythagorejský státník] zám�rem udržet soukromé 
vlastnictví v rukou „nejlepších“, kte�í by mase chudých dovolili užívat je, a každý by 
tak dostal spravedlivý díl. 346) 

 
Hned na první pohled podobá se um��enost více než d�ív�jší vlastnosti jakémusi 
souzvuku a harmonii. 
 Jak to? 
 Um��enost, d�l jsem, jest jakýsi �ád a jakési sebeovládání v rozkoších a žádostech; 
[...]. 347) 

 
O Pýthagorovi tedy m�žeme �íci, že byl umírn�ným demokratem, každopádn� st�edního 
postavení - st�ední vrstva. Obdobn� jako Solón v Athénách, a�koliv on byl aristokrat, 
pýthagorovci nikoliv. 348) 

 T�ída, kterou Pýthagorás p�edstavuje, musí být nová t�ída bohatých výrobc� a 
obchodník�. Navíc období, kdy vládli pýthagorovci spadá do doby zavedení zdejších pen�z; 
mince za�aly být vydávány patrn� z jejich popudu. A tak se Pýthagorás a jeho škola aktivn� 
„ú�astnili politického boje za rozvoj vývoje zboží.“ 349) To jej nepochybn� sblížilo s lidovým 
hnutím. 
 
2.6.1 Harmonie spole�nosti 
 
V krátkém období, kdy Pýthagor�v názor odpovídá t�íd� bohatých výrobc� a obchodník�, 
tedy jakési st�ední t�ídy, „se vy�ešily t�ídní rozpory mezi aristokracií a prostým lidem.“ 350) 
Obdobn� svého úsp�chu dosáhl Kleisthenos v Athénách, díky n�muž „sv�t spole�enských 
vztah� se stal soudržným systémem, �ízeným �íselnými pom�ry.“ 351) 

 Pýthagoristé se stali duší spole�nosti, její harmonií, um��eností, pohybující se mezi 
dv�ma protiklady, protipóly, o jejichž spravedlnost pe�ovali. O tom dokonale vypovídá 
následující: „[...] krom� toho se prý pýthagorovci stav�li proti návrh�m na rozší�ení 
hlasovacího práva a proti požadavku, aby se ú�edníci zodpovídali lidu. Z toho vyplývá, že 
jestliže byli demokraty, byli umírn�ní a zastupovali zájmy velkoobchodník�. Proto se st�etli s 
oposicí šlechty na jedné stran� a s oposicí pracujících na druhé stran�.“ 352) 

 Proto tedy ten ostych na za�átku, zda-li Pýthagorás je demokrat �i aristokrat, nebo� je 
obojím a je ani jedním z toho, stojí mezi nimi jako zt�lesn�ná sófrosyné. 
 Pokud demokrat, tak umírn�ný, a pokud aristokrat, tak ve významu filosofickém, tedy 
jako vláda t�ch nejlepších (aristos krato). Jak je myšleno v tomto výroku: 
 

Tam [v Krotónu] dal zákony italským Helén�m a došel slávy se svými žáky, kte�í v 
po�tu asi t�í set tak znamenit� [arista] spravovali v�ci obce, že jejich správa byla 
opravdu vládou nejlepších [aristokratia]. 353) 

 
Nikoliv že zastupují zájmy statká�ské aristokracie: „Nicmén� je jasné, že slovo aristokratia je 
tu mín�no ve svém doslovném a filosofickém smyslu jako vláda nejlepších, a naprosto ne ve 
smyslu politickém.“ 354) - A je pravd�podobné, že tento druh vlády se stal Platónovým 
vzorem. 
 Svojí �inností pythagoristé za krátkou dobu dosáhli v jižní Itálii „jakési federální unie, 
zahrnující �adu nezávislých m�stských stát�.“ A toto italské období se tak na krátkou dobu 
stalo „avantgardou �ecky mluvícího sv�ta.“ 355) 
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 Výraz obchodní theokracie 356) pro jejich vládu by byl op�t spíše nep�esným, nebo� 
st�ední t�ída sestává spíše z obchodník� a jim podobným, a pak výraz theokracie by 
nazna�oval, že Pýthagorova škola je spíše náboženskou skupinou než �ím jiným; avšak 
náboženství u nich hraje svoji stejnou roli vedle v�dy a filosofie, a� stojí ve struktu�e nad 
nimi. 
 
2.6.2 Povstání proti moci pýthagorovc� 
 
P�í�inou povstání proti vlád� pýthagorovc� a jejich pronásledování m�že být dán tím, že na 
po�átku, když p�išli, stanuli jako politi�tí reformáto�i - a to velice silní - a tak byli p�ijati. 
Pozd�ji se stali konzervativními, �i p�esn�ji: jejich základní stanoviska z�stávala nem�nná, 
po všech zm�nách p�išlo ustálení 357) a demokraté a aristokraté, kte�í byli nespokojeni, 
zvýšili sv�j nátlak. 
 A tak Kylón, který, jak víme, „byl bohatstvím i rodem jedním z p�edních ob�an�, a 
demokrat Ninon,“ 358) zosnovali lidová povstání a využili dlouhodobé nevraživosti v��i 
Sibarid�. Následkem toho ji srovnali se zemí, svrhli vládu pythagorovc�, v �ehož d�sledku 
nastalo op�t vyko�is�ování a bída, jako tomu bylo p�ed p�íchodem Pýthagora, le� nyní s tím 
rozdílem, že lidé již znali, co to sófrosyné v praxi znamená, a tak jen zbývalo si to též 
uv�domit a pak: se zkušeností a v�domostí o sófrosyné, tedy jejím poznáním a uv�dom�ním, 
p�evedení jí do teorie stejn� jako praxe. 
 Tímto jsme si zodpov�d�li otázku, „jaký byl politický program a jaká byla t�ídní 
základna Pýthagory a jeho p�átel, když byli v Krotónu a i jinde v jižní Itálii u moci.“ 359) 

 Tím jsme též dosp�li k pochopení zásadního, k úloze rozumu, logu: 
 
�ecký rozum nechce m�nit p�irozený sv�t, nýbrž pozitivn�, metodicky a promyšlen� 
p�sobit na sv�t lidí. 360) 

 
A do t�etice: blízkost a prolínání „pojm� zákon, �ád, rovnost v morálním a politickém 
[v�deckém] myšlení na stran� jedné a ve filosofii p�írody na stran� druhé,“ 361) ale též v 
náboženství na stran� t�etí jsou nevyhnutelné a nutné, má-li vše mít svoji funkci nanejvýš 
dokonalou. 
 
 
2.7 Pýthagorova škola v Krotónu 
 
Pýthagorás založil v Krotónu svoji školu, díky tomu, že „p�edstavuje principy a metody 
nejvyššího zasv�cení,“ 362) mohlo jeho vyu�ování dostat náležitou kvalitu. 
 Jeho p�ítomnost patrn� vzbuzovala p�irozenou úctu a údiv, které k n�mu okamžit� 
dovedly žáky. A tak, a�koliv pýthagorovci byli neustále ve�ejn� �inní, vznikla p�ísn� 
esoterická škola (tajná, ur�ená pouze zasv�cenc�m). 
 

[...] jako první kolem sebe shromáždil uzav�ený okruh žák�, kte�í se ú�astnili 
spole�ného života a u�ení. 363) 

 
Tato škola byla pozd�ji známá pod jménem sekta pýthagorská; stala se matkou platónské 
školy a pramatkou všech škol filosofického idealismu. 364) Sektou tak byla ozna�ována, 
nebo� náboženské rysy této školy - které byly spole�né ku p�íkladu s orfiky - byly tehdejším 
p�ihlížejícím nejnápadn�jší, a�koliv byl Pýthagorás stejn� v�dcem, jako filosofem �i 
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esoterikem. 
 Pýthagorovou �inností bylo ústní vyu�ování 365) a z našeho pohledu jsme si jejich 
školu rozd�lili na t�i základní zam��ení: v�decké (kamž pat�í i politika), filosofické, 
náboženské. Takovýto pýthagorský spolek - �i sekta - p�edstavuje školu v�d�ní spojenou s 
náboženským �ádem. 366) 

 Filosofické pak je jejich samostatné individualizované myšlení, vyvozující jak teorii, 
tak z ní hledaje dokonalá - moudrá - �ešení a záv�ry; a v�decké �innost založena na pokusech 
367) a odd�lení teorie od praxe. 
 

[...] pronikav� a hluboce organisovanou spole�ností, byla v pravém slova smyslu 
�ádem. 368) 

 
Svou podstatou je Pýthagorova škola velikým laickým zasv�cováním, jímž po�al 
zp�ístup�ovat odv�ká tajemství. 369) 

 
(20) Tak na sebe obrátil všeobecnou pozornost, že podle Níkomacha jediná p�ednáška, 
kterou proslovil po svém p�íjezdu do Itálie, zaujala svou výmluvností víc než dva tisíce 
lidí tak, že nikdo z nich se nevrátil dom�, ale i s d�tmi a ženami postavili p�evelikou 
spole�nou posluchárnu a založili to, �emu se všude v Itálii �íká Velké �ecko, p�ijali od 
Pýthagory zákony a p�edpisy, jako by to byly božské rady, a v ni�em se od nich 
neuchylovali. [...] 
 [...] 
 (22) Podle Aristoxena za ním p�icházeli Lukánové, Messápové, Peuketiové a 
�ímané. Zcela odstranil sváry nejen mezi vznešenými, ale i mezi jejich potomky po 
mnoho pokolení ve všech m�stech, italských a sicilských jak uvnit� každého z nich, tak 
i mezi celými m�sty. 370) 

 
Avšak t�i stovky mladík�, kte�í byli mezi sebou spojení p�ísahou jako n�jaké bratrstvo a 
žili odd�len� od ostatních ob�an�, jako by tvo�ili tajný spolek spiklenc�, p�ivedly m�sto 
[tj. Krotón] pod svou kontrolu. 371) 

 
Získal si [Pýthagorás] takový obdiv, že nazývali jeho žáky v�štci božského hlasu [...]. 
Proto též p�i n�m setrvávali a p�icházeli poslouchat jeho �e�i jak Lukánové, tak 
Peuketiové, Messapiové [obyvatelé jižní a st�ední Itálie p�i mo�i Adriatickém 
(Peuketiové = Picéni)] i �ímané. 372) 

 
 Po rozší�ení Pýthagorovy školy se p�i jižním pob�eží Itálie vytvo�ily tak zvané 
klubové domy, v nichž se pýthagorovci scházeli. 373) 

 
2.7.1 Rozlišování Pýthagorových žák� 
 
Podle toho, jaký kdo z žák� m�l k Pýthagorovi vztah, se rozlišují tyto skupiny: skute�ní žáci, 
jež byli esoteriky, jsou pýthagorovci �i pýthagorikové (Pythagorikoi, Pythagoreer); skute�ní 
žáci, jež byli exoteriky, jsou pýthagoristé (Pythagoristai); žáci posledních jsou pýthagorejci 
(Pythagoreans). 374) 

 Pýthagorova škola nejspíš byla zcela odlišná od všech známých p�edešlých �eckých 
škol; napovídá tomu skute�nost, že zde bylo zapo�ato samostatné a uv�dom�lé filosofické 
myšlení. Z�ejm� i v tomto spole�enství pro jeho zachování bylo na p�edním míst� um��enost 
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a spravedlnost, která zajiš�ovala funkci každého žáka a též Pýthagora jako u�itele, nebo� 
„nespravedlnost plodí otroctví, otroctví vzpoury.“ 375) A vzpoura uvnit� jakéhokoliv celku - 
stejn� jako ve škole - zna�í zbržd�ní vývoje a p�i nejmenším pozastavení p�irozeného vývoje 
filosofování. 
 

Pýthagorejský styl myšlení je p�i své svébytnosti velmi kompaktní. To m�že 
poukazovat nejen na samoz�ejmé sdílení podobné logizace téže mytické moudrosti, ale 
i na velkou zakladatelskou postavu. Tak sourodé myšlení t�žko vzniká kolektivn�. 
P�edpokládá individuální postoj. To odpovídá i tomu, jak doxografická tradice lí�í 
Pýthagoru jako toho, kdo ukázal impuls individualizace lidského v�domí v archaickém 
�eku. 376) 

 
Nejen že své p�átele u�il, ale též je sjednotil ke zvláštnímu životu, aby se vyvíjeli k 
obratnosti v jednání a k mravnosti, aby se stali zvláštními osobnostmi. 377) 

 
2.7.2 Vztah žáka a u�itele 
 
Základním hodnotícím m��ítkem p�i p�ijímání žáka do školy byla Pýthagorovi fyziognomie. 
Na základ� fyzických vlastností ode�etl stav duše a ducha; neboli op�t m�žeme použít ono 
jak naho�e, tak dole: v každé úrovni se projevují ty další.  
 Celé t�lo tak zobrazuje myšlení doty�ného jedince, zejména je knihou duše obli�ej. V 
porovnání s chováním, vystupováním doty�ného a dle skute�ného kontaktu s tím druhým, v 
dialogu, pak Pýthagorás rozpoznal, co pot�eboval o žákovi v�d�t. 
 

(13) [Pýthagorás] prozkoumal z rys� jeho tvá�e jeho povahu, vyšet�il jeho t�lo v klidu i 
v pohybu a vychovával jej. Za�al totiž p�stovat nejd�íve tuto v�du o �lov�ku, aby se 
d�kladn� pou�il o povaze každého �lov�ka. Z nikoho si neu�inil p�ítele nebo žáka, 
dokud ho nepodrobil fyziognomickému zkoumání jeho vlastností. 378) 

 
Nejprve byli podrobeni zkoušce podle jejich fyziognomie; v této souvislosti bývá 
ozna�ován jako vynálezce fyziognomie. Poté museli obstát t�í ro�ní zkušební lh�tu, 
b�hemž ní se zjistilo, zda by m�li výdrž zabývat se filosofickým studiem a zda se o n�j 
zajímají ze své vlastní v�le �i ze ctižádosti, a b�hemž ní bude doty�ný pozorovaný a 
zdatný p�ípadn� p�ijat. 379) 

 
Pythagor velmi opatrn� vybíral nové žáky, práv� „že každé d�evo není vhodné, aby z 
n�ho byl zroben Merkur.“ [...] Zvláštní pozornost v�noval zp�sobu jednání a smíchu 
mladých lidí. Smích, �íkával, projevuje povahu zp�sobem nepochybným; zlý �lov�k 
žádnou p�etvá�kou neokrášlí svého smíchu. 380) 

 
U uchaze�e tedy pozoroval jeho chování, k jakým �innostem má sklony, zdali je jeho zájem o 
studium pevný, smysluplný a hluboký, a též, zdali je schopný poslušnosti, 381) nebo� 
poslušnost žáka je základem morálky a morálka je p�ípravou filosofie; nemén� proto, že 
poslušnost vychází ze souhlasu. 382) 

 Vztah k u�iteli musí být vyjád�en úctou, pokorou a uznáním, 383) avšak i zde platí 
základní pravidlo vztahu žáka a u�itele: žák naslouchá radám svého u�itele, hloubá o nich a 
zasazuje je do svého života - teorie se stává praxí -, není-li však p�esv�d�en a ztotožn�n s 
u�ením, poslechne sebe - svoji subjektivní a individuální mysl - a tak k oné teorii dojde 
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vlastní zkušeností. 
 
�íká se, že otázkami, námitkami a odpovídáním atd. se rozvíjí rozvažování. Ale ve 
skute�nosti se tím nerozvíjí, nýbrž stává se vn�jškovým. Vnit�ních sil nabývá �lov�k 
vzd�láním a vzd�láním je rozši�uje. 384) 

 
2.7.3 Zp�sob vyu�ování 
 
Pýthagor�v zp�sob výuky tedy není oním sókratovským tázáním se a odpovídáním - alespo� 
ne na první pohled -, nebo� zde u�itel p�edává své zkušenosti, v�domosti a poznání, k nimž 
došel, a od žáka se o�ekává, že to vst�ebá a sám svým hloubáním, svým rozjímáním o 
samot�, jež následuje po p�ednášce, dojde k u�itelovým myšlenkám. 
 Tedy zatímco známý sókratovský dialog je veden ústn� - tedy t�lem -, pýthagorovský 
dialog je vnit�ní - tedy duší. Žák daleko více pracuje sám se sebou, v sob� a obraz jeho u�itele 
je mu neustále nápomocen, vedouce s ním dialog. 
 Takové zachování ml�enlivosti p�i výuce odvyká odporování 385) - respektive tomu 
nezdravému, práv� neuctivému, nepokorného, nerespektujícímu odporu, nebo� odpor je jinak 
p�irozený a pat�í k základním princip�m: totiž mužský princip odpuzuje, ženský p�itahuje - a 
podobá se p�íklad�m o psu na vodítku, který když se nevzbouzí, zachovává svoji p�irozenou 
svobodu a možnosti, anebo Leibnitzov� svobod�, pocházející z poznané nutnosti. 
 

(195) Tomu podobné byly i p�íkazy, týkající se ml�ení, které vedly k cvi�ení v 
sebeovládání. Ze všech druh� sebeovládání je nejt�žší ovládnout sv�j jazyk. 386) 

 
Ml�enlivost pak na prvním míst� pat�í k zachovávání esoterického u�ení, tedy nezasv�ceným 
nebylo nic z toho ur�ené, proto p�ed nimi m�li žáci povinnost ml�et. Stejné pravidlo platí ve 
všech esoterických u�eních. 
 

(19) Nikdo nedovede �íci p�esn�, co �íkal svým druh�m, nebo� o všem ml�eli jako 
hrob. 387) 

 
Zasv�cenci [eleusinských mystérií] byli zavázáni p�ísahou, že se nebudou ší�it o ni�em, 
co slyšeli nebo vid�li. Byla na n� uvalena povinnost ml�et. Vyjad�oval ji mystický 
symbol „zlatý klí� na jazyku“. Obdobn� se d�lo v Egypt� p�i rituálu za mrtvé. Když 
bylo t�lo o�išt�no, tu se dotýkali zem�elého posvátným p�edm�tem zvaným Peseš-Kef. 
Tento ob�ad nazývali otvírání úst. Zajiš�oval, že se mrtví znovu narodí v podsv�tí. 
Vypadá to opravdu jako p�íklad p�ímého spojení mezi t�mito dv�ma kulty, zvlášt� když 
shledáme, že jiná varianta téhož symbolu „velký v�l na jazyku“ t�sn� souvisela s 
pýthagorismem, který m�l taky styk s Egyptem. 388) 

 
Další povinností p�i vstupu do Pýthagorovy školy bylo p�ijmutí této školy jako sebe sama. V 
ur�itém smyslu uchaze� za�al být celou školou, aby byla zachována jednota, soudržnost. 
Proto žák odevzdal své jm�ní do vlastnictví školy. Vystoupil-li žák ze školy, dostal jm�ní 
zp�t. 389) 

 Navíc z pohledu tehdejší doby takové pravidlo nemá p�íliš velkého významu, 
obzvlášt� pak, když si uv�domíme, že žákovi studium zabíralo celý den: celý den cvi�í teorii 
a p�emýšlí o teorii, zachovává tak jednotu všeho jednání; nad to celý život je pak 
vzd�láváním, zúrod�uje se každá chvíle, bez výjimek. 390) 
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 S tím je též spojená zásada spole�ného vlastnictví a ono proslulé: mezi p�áteli je vše 
spole�né. 
 

Timaios �íká v osmé knize toto: „Když tedy k n�mu p�išel n�kdo z mladík� a cht�l se 
stát jeho poslucha�em, nesouhlasil Pythagoras ihned, nýbrž pravil, že každý p�ípadný 
uchaze� musí sdílet spole�ný majetek s ostatními.“ Posléze po výkladu o mnoha dalších 
v�cech �íká: „A kv�li nim bylo v Itálii poprvé �e�eno, že 'v�ci p�átel jsou spole�né'.“ 
391) 

 
(33) P�átele m�l nadmíru rád a byl první, kdo prohlašoval, že p�átelé mají vše spole�né 
a p�ítel že je druhé já. 392) 

 
Podle Tímáia [sicilský d�jepisec z III. stol. p�. n. l.] první vyslovil zásadu, že jsou v�ci 
p�átel spole�né a p�átelství že je rovností. Proto jeho žáci skládali své jm�ní v jedno. 
393) 

 
Nuže, podle p�ísloví je p�átel�m všechno spole�né, takže po této stránce nebude mezi 
vámi žádný rozdíl, a� jestliže mluvíte o svém p�átelství. 394) 

 
2.7.4 Akúsmatikové a matematikové 
 
Jakmile byli uchaze�i p�ijati, byli rozd�leni na dv� �ásti: na akúsmatiky (poslucha�e) a 
matematiky (p�vodn� od slova máthema, což znamená u�ení, poznání). Akúsmata zna�í 
p�edpisy víry a tak zvané zaslechnuté výroky, podle nichž zakládali pozd�jší pýthagorejci 
svoji nauku. Matemata v�decké zásady. 395) 

 Akusmatikové se spíše v�novali morálním zásadám a povinnostem, zatímco 
matematikové více bádali, m�li zájem o v�deckou �innost 396) a byli politicky �inní. 397) 
Jejich výchova se lišila v tom, že první se snažili upevnit si v sob� nové hodnoty a o�istit tak 
t�lo a duši, druzí pak, kte�í m�li dostatek energie na další �innost, prohlubovali svá poznání a 
daleko více v�novali pozornost filosofickému myšlení. 
 

Filosofie t�chto akúsmatik� (poslucha��) však spo�ívá v nedokazatelných 
Zaslechnutých výrocích a bez d�vodu, totiž že n�co musí být konáno tak a tak. Toto 
vše, co by p�i rozumu zhynulo, se pokoušejí st�ežit jako božská dogmata. Sami si však 
o t�chto výrocích neosobují právo mluvit, ale p�edpokládají o nich, že nejlepší 
uvažování mají ti, kdo t�chto výrok� slyšeli nejvíc. Všechny tyto takzvané Zaslechnuté 
výroky se d�lí na t�i druhy: Jedny z nich ozna�ují, co n�co je; druhé, co je v nejvyšším 
stupni; a t�etí, co se má d�lat nebo ned�lat. 398) 

 
V�tšinu výrok� o tom, „co se má d�lat nebo ned�lat“, jsme již zmínili. Zbylé výroky jsou 
velice symbolické (též ozna�ované jako Symbola) a alegorické. Ty, popisující, „co n�co je“, 
jsou snad hlavními body Pýthagorovy nauky, které ovšem - jsouce alegorické - se nedají 
chápat doslovn�; nad to je patrné, že nejsou stvo�ené tak, aby zcela vystihovaly tuto nauku, 
nýbrž jsou shodou okolností shromážd�né. 
 

Nejprve, nebylo možné, že by se akusmatici, kte�í v d�ív�jší dob� skute�n� museli hrát 
d�ležit�jší roli, všichni jen tup� nazpam�� u�ili katechismus akusmat, aniž by se 
dozv�d�li n�jaké souvislosti a hlubší význam, které jsou v t�chto krátkých 



 56 

hádankovitých otázkách a odpov�dích, shrnujících jejich u�ení. 399) 

 
Náboženské p�íkazy zakladatele [Pýthagora] byly zachovány "akusmatiky", v jeho 
v�deckých bádání pokra�ovali "matematici". 400) 

 
(37) Zp�sob jeho vyu�ování byl totiž dvojí. Jedni z jeho žák� se nazývali matematici, 
druzí akusmatici. Matematici dostávali d�kladn�jší a p�esn�ji propracovaný v�decký 
výklad, akusmatici poslouchali jen hlavní rady vybrané ze spis� bez podrobn�jšího 
výkladu. 401) 

 
V Pýthagorov� škole bylo místo i pro ženy, nejen pro muže. Jednak je patrné, že své rady 
sm��oval individuáln� nejen k jednotlivc�m, ale též k rozli�ným skupinám.  
 Tak díky zasv�cování ženy, matky, do taj� manželského života - jakási v�da 
manželského a um�ní mate�ství - mohli p�inést onu jedine�nost �ecké a �ímské rodiny, ctnost 
�ecké manželky. 402) 

 Navíc, díky svému vyu�ování lidu se seznámil se svojí pozd�jší ženou, Theanó. 
 

Z�ídiv ve své škole odd�lení pro ženy, Pythagor pro�istil a prohloubil to, co již bývalo 
p�ed ním. 403) 

 
Po p�ijetí do školy pravd�podobn� následovalo p�ti ro�ní období novic�. 404) B�hem tohoto 
období probíhali p�ednášky, p�i nichž žáci ml�enliv� naslouchali, a pozd�ji meditovali o 
nových myšlenkách. 405) 

 Povinné ml�ení b�hem u�ební doby (echemythia) dosud bylo podstatnou podmínkou 
„jakéhokoliv vzd�lání a jakéhokoli u�ení.“ 406) 

 N�které p�ednášky nejspíš byly v noci, podobn� jako konání mystérií; podstatným 
d�vodem k tomu je no�ní klid, kdy se vše p�ipravuje k spánku �i spí, celá p�íroda - t�lo s duší 
- se uklid�ují a myšlení dostává nové rozm�ry. 
 

Po p�t let zachovávali ml�ení a poslouchali jen jeho p�ednášky, aniž vid�li Pýthagoru 
samého, [Pýthagorás totiž p�ednášel v noci potm�] až do té doby, kdy byli uznáni 
zp�sobilými; od té doby pat�ili k jeho domu a mohli ho vid�t. [...] 
[...] 
Ne mén� než šest set osob se scházelo k jeho no�ním p�ednáškám, a byli-li n�kte�í 
uznáni za hodny ho spat�it, psali o tom svým p�átel�m, jako by je potkalo veliké št�stí. 
Metapon�ané nazývali jeho d�m svatyní Démét�inou a vchod do n�ho p�íbytkem Mús, 
jak praví Favórínus v Rozmanitém vypráv�ní. 407) 

 
Poznávat za dne, to nic není; 
vlast pravých mystérií - noc a tma 408) 

 
Vn�jší chování a život školy byl jednotný. Všichni nosí ln�ný, bílý od�v; mají vymezený 
rozvrh dne. 409) 

 
2.7.5 �ád nauky a káze� žák� 
 
Pýthagorem stanovený �ád byl povinn� dodržován. Úsm�vn� je toto pln�ní povinností 
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komentováno nev��ícnými jako „on sám to �ekl“ (autos efá), 410) jakožto nejvyšší neomezená 
moc. 
 Samoz�ejm�, že všechny p�íkazy jsou dosud pojaty formáln� a k žák�m p�icházejí 
vn�jším sv�tem a nefungují tady zatím tak, „jak to bezprost�ední podstata v�cí p�ináší sama 
sebou.“ 411) Avšak i zde platí, že tyto p�íkazy bylo nutné p�ijmout vnit�n� a považovat je za 
vlastní, aby celý �ád dostál své smysluplnosti. 
 Zp�sob, jak ke svým žák�m mluvil byl dvojí: „Všechno, co �íkal svým žák�m, byly 
rady bu	 vykládající, nebo symbolické.“ 412) Symbolická �e� pak odkrývala hlubší smysl a 
podstatu v�cí. 413) Zárove� byla vodítkem pro samostatné meditace jednotlivých žák�, kte�í 
tyto obrazy a podobenství mohli rozvinout a proniknout do nich. 
 

Nebo� t�eba jest dob�e se upamatovati, že alegorické d�jiny on�ch zašlých dob, psané v 
jiném duchu, než d�jiny positivní, jež po on�ch následovaly, nepodobaly se t�mto 
žádným zp�sobem, a co jest p�í�inou jich zám�ny, že ony upadly do tak t�žkých omyl�. 
Jest to velmi d�ležité pozorování, jež zde opakuji. Tyto d�jiny, sv��ené pam�ti lidí, neb 
zachované v kn�žských archivech chrám� v jednotlivých zlomcích poesie, pohlížely na 
v�ci jen ze stránky morální, nezabývaly se nikdy jednotlivci, a hled�li p�sobiti na davy, 
to jest na národy, korporace, sekty, doktriny, na samo um�ní a v�dy, práv� jako na 
jednotlivé bytosti, které ozna�ovaly jménem rodovým. 414) 

 
  
Ony povinnosti, z nichž jejich �ád sestával, m�že zastoupit následující známé doporu�ení, jež 
p�ímo vybízí k filosofování: 
 

Vypravuje se též, že doporu�oval pokaždé svým žák�m, když se vraceli do svých 
domov�, aby si �íkali toto: 
 
 V �em jsem chybil? Co vykonal? Jakou jsem nesplnil nutnost? 415) 

 
(40) Nabádal, aby si lidé dávali pozor p�edevším na dv� období, p�ed usnutím a po 
probuzení. V každém z t�chto období má �lov�k uvažovat o tom, co ud�lat a co bude 
d�lat, aby sám sob� složil ú�ty z každého jednotlivého �inu už vykonaného a aby si 
p�edem rozmyslel, co vykoná. Má si tedy p�ed spaním zazpívat tyto verše: 
 Do svých ospalých o�í d�ív spánek nepoušt�j, dokud t�ikrát se nezeptáš na vše, cos 
toho dne ud�lal: „V �em jsem chybil? Co u�inil jsem? Co nutného nechal stranou?“ 
 A než vstane, a� si zazpívá toto: 
 D�ív než se po procitnutí ze sladkého spánku zvedneš, dob�e si promysli vše, co 
toho dne vykonat musíš. 416) 

 
Samostatné meditace na prvním míst� podporují vlastní cit, intuici, vhled a individualitu. 
Pýthagorás své žáky sm�roval k pochopení, podstat� a smysluplnosti. 
 Úctu k božstvu �i boh�m, kterou doporu�oval, znamená jednak úctu k vyšším 
bytostem v jemnohmotn�jších t�lech, a pak úctu ke svým vyšším hodnotám, k sama sob�, ke 
svému duchu. Nabádá své žáky, aby na prvním míst� byli oni sami, nebo� jedin� když 
uskute�ním dokonalosti sama sebe - jež spo�ívá v úplném p�ijmutí sama sebe - mohu nejvíce 
pomoci, jak sob� tak i okolí. Proto až na druhém míst� je láska k rodi��m a p�átel�m. 
 

Domníval se, že cvikem v �e�nictví a rozumováním p�ed pochopením smyslu pravdy, 
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vychovávají se povrchní lidé a domýšliví sofisté (rozumá�i). 417) 

 
Pythagorovci, nau�ivše se tomu od Pythagory, pokládali za užite�né soudit o božstvu, 
že jest a že se chová k lidskému pokolení tak, že je pozoruje a nezanedbává. Nebo� my 
pot�ebujeme takové vlády, proti níž se nijak neodvážíme stav�t, a taková je vláda 
božstva, a�li je božství takové, aby zasluhovalo panství nade vším. Nebo� tvrdili - a 
právem -, že je živoucí tvor od p�írody zpupný a prom�nlivý ve svých pudech, touhách 
i ostatních citech; pot�ebuje tedy takové nadvlády a hrozby, z níž vzejde jakési 
umírn�ní a po�ádek. Domnívali se pak, že �lov�k, jsa si v�dom nestálosti své povahy, 
nesmí nikdy zapomínat na zbožnost a na úctu k božstvu, nýbrž si má stále uvád�t na 
mysl, že božstvo pozoruje a st�eží lidské chování. Po božstvu a po démonech je si t�eba 
nejvíce vážit rodi�� a zákona a pod�izovat se jim ne na oko, nýbrž z p�esv�d�ení. 
V�bec pak pokládali za nutné soudit, že není v�tšího zla nad bezpráví, nebo� �lov�k 
není s to se udržet, nevládne-li mu n�kdo. 418) 

 
(38) Doporu�oval mluvit o rodu boh�, daimon� a héro� s úctou a dob�e o nich smýšlet, 
být oddaný rodi��m a dobrodinc�m, poslouchat zákony [...]. 419) 

 
Takové povinnosti - i když obecné a nejzákladn�jší - jsou ur�ené spíše pro o�išt�ní skrze 
duši. T�lesné povinnosti nesm��ovali k askezi a popírání t�la - naopak: manželství bylo 
považováno za posvátné 420) -, avšak byly to obdobn� jednoduché a zásadní zm�ny v 
každodenním život�. 
 

(198) [...] Pýthagorovci se prý zdržovali ná�k� a slz a všeho podobného a ani zisk, ani 
touha, ani hn�v, ani ctižádost, ani nic podobného se nestalo p�í�inou rozep�e, ale 
všichni se chovali k sob� navzájem tak, jak se chová starostlivý otec ke svým d�tem. 
[...] 
(204) Usilovali také o to, aby se nikdy nic ned�lalo kv�li rozkoši, nebo� tento cíl je 
v�tšinou ne�estný a škodlivý, avšak p�i všem, co je t�eba konat, máme hled�t na to, aby 
to bylo dobré a �estné, a teprve na druhém míst� se máme ohlížet na prosp�šnost a 
užite�nost, a to vyžaduje bystrý úsudek. 
(206) Hned od útlého mládí je t�eba vést dospívající k tomu, aby toužili po tom, co je 
vhodné, a vyhýbali se pošetilým a zbyte�ným žádostem, aby je takové touhy nemátly a 
nešpinily, aby pohrdali t�mi, kdož si zaslouží pohrdání, protože se zapletli do žádostí. 
421) 

 
2.7.6 T�i �ásti nauky 
 
Výuka gymnastiky a hudby 422) sloužila pro t�lesné zdraví, využívaly se jejich lé�ivé ú�inky 
stejn� jako schopnosti udržet um��enost mezi duší, t�lem a duchem. Zatímco tyto dva 
p�edm�ty spolu s u�ením se nazpam�� verš� �eckých básník�, jako byl Homér, tak ostatní 
v�dní disciplíny byly již pro �ecké pom�ry n��ím novým, aritmetika a geometrie zde byly 
využívány hloub�ji, nadsmysln�ji a živ�ji než jak je dnes chápán ku p�íkladu obor 
matematiky. �íslo nebylo abstraktním množstvím, ale skute�nou a aktivní hodnotou. 423) 

 
V�da �ísel byla v�dou živoucích sil, božských schopností v �innosti ve sv�t� a v 
�lov�ku, v makrokosmu i mikrokosmu. 424) 

 



 59 

�ísla, písmena, obrazce geometrické sloužily za znaky této algeb�e okultního sv�ta a 
�ísti um�l je jen zasv�cenec. 425) 

 
Na prvním míst� byla pro žáka p�íprava, 426) spo�ívající v p�ijmutí povinností �ádu, dále se 
žáci museli nau�it vnímat v�du: „zanechat tlachání a vnímat v�du.“ 427) 

 Jakmile byly položeny základy v�deckého vzd�lání a smysl pro náboženský �ád, 
mohlo se rozvinout i filosofické myšlení. 
 Na druhém míst� p�ichází nutné o�išt�ní (katharsis), 428) a to prost�ednictvím v�dy 
�ísel: každé �íslo má definováno sv�j princip, zákon, aktivní sílu vesmíru.  
 �íslo je jen symbolem, prost�edkem, jak se spojit s t�mito prazákladními silami. Lze 
�íct, že zde Pýthagorás zaujal zcela libovolné stanovisko 429) a zvolil práv� �íslo. Není 
podstatné, že Pýthagorás zachází s �ísly, ale že zachází s živoucími silami. 
 Ona �íselná symbolika ješt� nem�la nic do�in�ní s matematikou 430) v dnešním 
smyslu slova. 
 Též v astronomii vystupovali tvary kosmických t�les jako archetypy �lov�ka-duše. 
431) 
 Na t�etím míst� - po p�íprav� a o�išt�ní - �eká na žáka dosažení dokonalosti 
(teleiótes). 432) V�da �ísel má být p�edmluvou k velkému zasv�cení a pono�ení se do hlubin 
p�írody a podstaty bytí, sestupivše z výšin Absolutna, aby zasv�cenec pochopil božskou 
myšlenku. 433) V�du �ísel st�ída vyu�ování kosmogonií. 434) 

 Pýthagorova a Platonova fyzika (zaznamenána v Timaiovi) jenom zobrazuje popis 
jejich tajné filosofie. Princip astronomie je �ist� symbolický: 
 

Tato zdánliv� d�tinská astronomie kryje tedy pojetí duchovního sv�ta. 435) 

 
Pýthagorás i další sta�í zasv�cenci m�li o fyzickém (hmotném) sv�t� poznatky daleko 
p�esn�jší, obzvlášt� když víme, že Pýthagorás na svých cestách navštívil Egyp�any, 
Chaldejce �i Foini�any. 436) 

 I o mnoho staletí pozd�ji se k Pýthagorovým astronomickým výsledk�m vraceli jiní. 
Tak samotný Mikuláš Koperník je pokra�ovatelem pýthagorské astrofyziky, když navazuje 
na Aristarcha ze Samu, jenž teoreticky zd�vodnil pohyb Zem�. 
 

Pythagorské u�ení o kulatosti zem� a o tom, že zem� není st�edem všehomíra, pat�í k 
nejgeniáln�jším myšlenkám, které z této školy vzešly. 437) 

 
Viditelný sv�t, pravil Pythagor, nebe se všemi hv�zdami jest jen do�asnou formou, duše 
sv�ta, jest to veliká Mája, která soust�e	uje a zhuš�uje rozptýlenou hmotu v 
nekone�ném prostoru, pak ji znovu rozptyluje a rozsévá ji v nezvažitelný kosmický 
ether (fluid). 438) 

 
Pythagor pak mluvil se svými u�edníky o otá�ení Zem�, podle podání Egyptského a 
asijského. On v�d�l, že Zem� v žáru byla p�vodn� obklopena ovzduším plynným, které 
ochlazením se zkapalnilo a utvo�ilo mo�e. Dle svého zvyku shrnoval metaforiky 
(p�enesený význam slova) tuto ideu �ka, že mo�e povstala ze slz Saturnových (období 
kosmická). 439) 

 
[(41)] Dával ješt� jiná pou�ení, která, jak �íkával, dostal od delfské kn�žky Aristokleie. 
N�která podával obrazn� mystickým zp�sobem. V�tší po�et jich zaznamenal 
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Aristotelés, že nap�íklad mo�e nazýval slz, Velký a Malý v�z Rheiny ruce, Plejády Lyra 
Múz, planety psi bohyn� Persefony. 440) 

 
(47) V�dami a úvahami na pomezí v�cí hmotných a nehmotných jako pr�pravnými 
cvi�eními se postupn� dostal ke zkoumání toho, co skute�n� existuje, tím, že metodicky 
vedl o�i od hmotného, které nikdy nez�stává ani trochu identické a na témže míst�, až k 
tomu, co je živí. Takto p�ivád�l lidi k pozorování toho, co skute�n� existuje, a �inil je 
š�astnými. 
 Výcvik v matematice byl zaveden z t�chto d�vod�. 
(48) Nauka o �íslech, jak �íká krom� jiných Moderatus z Gadr, který v jedenácti 
knihách svých Pýthagorovských studií shromáždil velmi srozumitelné názory našich 
filosof� pýthagorovc�, byla horliv� p�stována kv�li tomuto. Udánliv� proto, že nemohli 
jasn� vyložit slovy první formy a první zásady, nebo� vid�li, jak nesnadné je pochopit 
je a vysv�tlit je, pýthagorovci se pro jasnost vyu�ování utekli k �ísl�m a napodobili tak 
geometry a u�itele základních škol. Ti totiž, když cht�li vyložit hodnoty hlásek a hlásky 
samé, uchýlili se k písmen�m, a když za�ínají s vyu�ováním, tvrdí, že písmena jsou 
hlásky, a teprve pozd�ji je u�í, že písmena nejsou hlásky, ale že s jejich pomocí si lze 
skute�né hlásky p�edstavit. 
 (49) A stejn� si po�ínají geomet�i. Když nejsou schopni p�edstavit tvary t�les 
slovy, uchylují se k nákres�m obrazc� a �íkají, že toto je trojúhelník; necht�jí, aby 
trojúhelník bylo to, co padne do oka, ale to, co má takové vlastnosti, a takto všt�pují 
p�edstavu trojúhelníka. A totéž �inili pýthagorovci, pokud jde o první d�vody a formy: 
když nemohli vyložit slovy nehmotné formy a první po�átky, uchýlili se k výkladu 
pomocí �ísel. A tak ozna�ili pojem jednoty, totožnosti, rovnosti, p�í�inu souhlasu a 
soucít�ní vesmíru a p�í�inu zachování toho, co si podržuje nem�nnou identitu, slovem 
jedno. Vždy� jedno ve svých �ástech je s nimi spojené a spol�ené ú�astí na první 
p�í�in�. 441) 

 
Do výkladu kosmogonie pat�í též pohyb ducha, kolob�h života, 442) neboli nauka o st�hování 
duší. Žák si uv�domuje svoji ú�ast na sv�tovém d�ní a vrcholem je pak zjevení stavu 
dokonalosti (epiphanie), 443) pochopení pravdy v úplné celistvosti. 
 Proto tedy ona trojí �ást výuky, již Pýthagorás organizoval: esoterické (�i exoterické) 
v�dy, filosofie, mystika (�i náboženství). 444) Analogicky: t�lo, duše, duch. 
 
2.7.7 Pokra�ování Pýthagorovy školy 
 
Narozdíl od Egypta a dalších východních zemí, kde ve spole�enském rozd�lení p�evládal 
kastovní systém, tak v �ecku byl požadavek po rovnosti a svobod�. Pýthagorás a jeho škola, 
p�estože se zcela neuzavíraly a z�staly �inní i pro širší spole�nost, byli pozd�ji odsuzováni a 
pronásledováni pro svoji vn�jší odlišnost, tajemství, zvláštní principy a též pro svoji 
politickou aktivitu - pro náboženské spolky zcela nemyslitelný rys. 
 Nebo� „v demokratickém �ecku bylo nutné, aby se udržovala i rovnost mrav� i 
rovnost vn�jšího zp�sobu života,“ 445) byl zánik Pýthagorovy školy nevyhnutelný.  
 Až po smrti Pýthagora, p�ibližn� v polovin� pátého století p�. Kr. byl �ád rozbit a 
násiln� rozehnán; klubové domy byly vypalovány, �lenové pak vražd�ni a vyhán�ni. 446) 
Údajn� Kylónovci zapálili stavení, v n�mž m�li pýthagorovci sezení, v�tšina zde byla zabita. 
Jako jediní p�ežili Lysis, který odešel do achajských Théb a stal se u�itelem Epameinónda, a 
Archippos, jenž odešel do demokratického dórského státu, Tarasu. 447) 
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 P�eživší Pýthagorovci m�li dv� možnosti, bu	 zachovat tradici a vystavit se 
op�tovnému odporu, anebo se p�izp�sobit �eckému prost�edí. 448) 

 
Kylónovci (jak byli zváni) pokra�ovali ve svých sporech s pythagorejci a projevovali 
v��i nim všechny druhy nep�átelství. Po n�jaký �as však p�evládala mravní ušlechtilost 
pythagorejc� a zárove� i p�ání samotných m�st, aby byly jejich politické záležitosti 
spravovány práv� jimi. Avšak nakonec kylónovci p�ivedli své úklady tak daleko, že 
když se pythagorejci sešli k porad� v Milónov� dom� v Krotónu a projednávali 
politické záležitosti, zapálili d�m a upálili v n�m všechny p�ítomné s výjimkou 
Archippa a Lysida. Ti n�jakým zp�sobem prorazili ven, pon�vadž byli nejmladší a 
nejsiln�jší. Když se to stalo a m�sta nev�novala tomuto nešt�stí žádnou pozornost, 
pythagorejsi se o politické záležitosti p�estali starat. ... Co se tý�e on�ch dvou, kte�í 
p�ežili (oba pocházeli z Tarentu), Archippos se vrátil do Tarentu, ale Lysis byl 
znechucen nevšímavostí m�st a odešel do �ecka. Tam strávil n�jaký �as v Achaii na 
Peloponnésu, potom p�esídlil do Théb, kde o n�j projevili jakýsi zájem. Tam se stal 
jeho žákem Epameinóndas, který ho nazýval „otcem“. V Thébách také Lysis zem�el. 
Zbylí pythagorejci se shromáždili v Rhégiu a zde spolu strávili n�jakou dobu. Když 
však �as pokro�il a politická situace se dále zhoršila, opustili s výjimkou Archyty z 
Tarentu Itálii. 449) 

 
Tak jak jsme si již rozd�lili po�átky �ecké filosofie na ionskou v�tev a italskou, tak první je 
orientována po fyzikálních, hmotných p�í�inách a je tak zárodkem filosofického 
materialismu, zatímco druhá tvo�í p�echod od realistické filosofie k intelektualistické 
filosofie jako zárodek filosofického idealismu. 450) 

 P�ímými pokra�ovateli byli tito: „poslucha�em Ferekýdovým byl Pýthagorás, toho 
jeho syn Télaugés, Télaugovým Xenofanés, toho Parmenidés, toho Zénón z Eley, toho 
Leukippos a toho Démokritos; ten m�l mnoho žák�, zvlášt� však Nausifana a Naukýda, kte�í 
byli u�iteli Epikúrovými.“ 451) 

 Zdání, že u Pýthagorovc� p�evažovalo eticko-praktické nad teoretickým 452) je dán 
bu	 tím, že v pozd�jší filosofické tradici p�evažovala teorie, jež nem�la své úplné uplatn�ní v 
praxi, anebo pak vystupováním pythagorejc�, jež se snad až dogmaticky p�idržovali svých 
akúsmat. 
 V 5. a 4. st. p�. Kr. zapo�ala podstatná zm�na ve vývoji spíše již pýthagorist� než 
Pýthagorova u�ení. 453) U t�chto pak byla obvyklá taková tvrzení jako, že bezmasá strava 
doporu�ovaná Pýthagorem byla požadována �ist� z léka�ských d�vod�. 454) �asto 
p�izp�sobovali dochovanou tradici Pýthagorovc� svým zám�r�m a dokonce „tam, kde 
vznikla n�jaká mezera, neostýchali se sáhnout k um�lému vypln�ní, jen aby jejich soustava 
byla všude p�ísn� jednotná.“ 455) 

 
[Pýthagorova] škola se udržela až do devátého nebo desátého pokolení; nebo� 
posledními pýthagoriky, jež spat�il ješt� Aristoxenos, byli Xenofilos z thrácké 
Chalkidiky, Fantón z Fliúntu, dále Echekratés, Dioklés a Polymnástos, všichni rovn�ž z 
Fliúntu. Byli to žáci Taren�an� Filoláa a Euryta. [Pýthagorik Eurytos byl u�itelem 
Platónovým] 456) 

 
Iamblichos pak napo�ítává 218 nejznám�jších pýthagorejc� a 17 pýthagoridek. 457)  

 O další p�ímou návaznost se snažili Speusippos, jenž vyšel „z Platónova u�ení v 
pythagorovském zbarvení,“ z �ehož vznikl pýthagorský platonismus a v prvním století po 
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Kristu novopýthagorismus Moderáta z Gád a Apollónia z Tyany. 458) 

 Údajn� „ješt� v Platónov� dob� byli pýthagorovci v �ele stát� nebo vystupovali jako 
politická moc,“ 459) pokud je tomu tak, tak již ne tak suverénn�, jak tomu bylo za Pýthagora. 
Každopádn� Platón je Pýthagorovci ovlivn�n více než dost: „Pro Platóna je tedy Pythagoras 
u�itelem ur�ité regula vital - o ni�em více nemluví.“ 460) 

 
(53) [...] Krom� toho [že spisy Pýthagorovc� byly psány dórsky, dialektem, jenž byl 
pro iónský sv�t spíše hádankovitý; ku p�íkladu Filolaós a Archytas psali první 
domáckým jazykem, dórsky 461) ] si podle tvrzení pýthagorovc� Platón, Aristotelés, 
Speusippos, Aristoxenes a Xenokratés p�ivlastnili to nejplodn�jší, jen to trochu upravili 
a všechno, co bylo povrchní a lehké, i všechno, co pozd�ji zlomyslní pomluva�i 
vytýkali, aby Pýthagorovo u�ení zni�ili a zesm�šnili, sebrali a sestavili jako vlastní jeho 
škole. 462) 

 
Platón idealistickým zp�sobem p�enesl a zpracoval n�které Pýthagorovské myšlenky, 463) 

které se k n�mu donesly. 464)  
 Nej�ast�ji se zp�ístupn�ní Pýthagorovy filosofie Platónovi p�ipisuje p�íb�hu, v n�mž 
Platón zakoupil t�i knihy od Filolaa, a tato svá nová poznání pak zapsal do Timaia. 465) 
Avšak a� s touto filosofií seznámil tak, anebo od Euryta, z�stává, že Platón, jenž zásadn� 
ovlivnil následující pr�b�h evropské filosofie, vycházel a v mnohém se shoduje s p�vodní 
Pýthagorovou filosofií. 
 

Avšak z Platónových a Aristotelových myšlenek se živí celá �ímská, st�edov�ká a 
nov�jší filosofie a tak�ka všechny "poznatky" filosofických d�jin více �i mén� 
znetvo�ují dozvuky rozsáhlého sv�tového názoru, které byly zt�lesn�né prozíravým 
Pýthagorem, jenž �erpal v egyptských a chaldejských zasv�ceních do duchovního 
sv�ta. 466) 

 
A pak, shodujeme-li se s tvrzením, „že celé d�jiny filosofie nejsou ni�ím jiným než 
komentá�em k Platónovi,“ 467) zjiš�ujeme, že po�átky evropské filosofie spo�ívají v 
samotném Pýthagorovi - a od n�j op�t m�žeme hledat ko�eny moudrosti ve starých 
egyptských a Východních pramenech. 
 Snad tedy byla by cesta v nalezení p�vodních pramen�, a� zlomkovitých, v našich 
ko�enech; �i ješt� lépe prost�ednictvích nich nalezení Jednoho uvnit� sebe. 
 A tedy - hledáme-li nap�í� v�ky - filosofii Pýthagorovu �i jiného velikána, 
smysluplným výsledkem je vnit�ní a up�ímný dialog, který otev�e bránu, od níž ti, co milují 
Moudrost, hledali klí�e.  
 

Tak vyvolávají spole�n� to, co Schopenhauer nazývá geniální republikou v protikladu k 
u�ené republice: jeden obr vyvolává druhého p�es pusté prostory �asu a nerušen�, bez 
ohledu na trpasli�í št�betání, které se mezi nimi ztrácí, vedou vysoký rozhovor duch�. 
468)
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3 P ý t h a g o r o v a  f i l o s o f i e  
 
 
3.1 Kosmos 
 
Pojem kosmos (�ád) pat�í k t�m nejzákladn�jším, které se k Pýthagorov� škole p�i�azují. A� 
již pochází od samotného Pýthagora, anebo byla n�která jeho myšlenka takto definována 
pozd�ji jeho žáky, stále platí, že �ád prolíná celé pýthagorovské po�ínání. 
 �ád musí být v jejich �innosti, v�decké, filosofické �i nejviditeln�ji v náboženské. 
�ad ale také vyjad�uje to nejmenší (mikrokosmos) i to nejv�tší (makrokosmos); u jedince �ád 
vyjád�en jako jednota t�la-duše-ducha se svými pevn� danými zákony, s nutnou kázní, nebo� 
�ád zde neúprosn� platí pro vše, jak naho�e tak dole. 
 I samotná hudba sfér vychází ze souladnosti tón�, které jsou v daném pom�ru, a vše 
platí podle �ádu, nic nad to, nic pod to. 
 Kosmos ve smyslu �ád celku, um��enost a harmonie jeho �ástí stejn� jako uspo�ádání 
a jednota samotného celku. 469) Takový �ád je všeprostupný, všudep�ítomný, všehomírou 
(odtud kosmos jako všehomír 470) ) a analogicky platí �ád sv�ta jako �ád �lov�ka, ale i �ád 
spole�nosti, �ád školy. 
 �ád vše formuje a též napl�uje. Proto nám Pýthagorova škola p�ipadá jako 
náboženská sekta - je v ní onen �ád, totiž hierarchie - a chová se jako náboženský �ád - podle 
pravidel a p�íkaz� -: 
 

Funkce, hierarchie, �ád: v oblasti ideálné. 
Program, organizace, �ád: v oblasti reálné. 471) 

 
Prost�ednictvím �ádu - jeho napl�ováním, tedy kázní 472) - p�ichází logos, ve smyslu Tvo�ení, 
tvorba, tv�r�í princip. 
 

Pýthagorás první pojmenoval obsah celku sv�t (kosmos), a to pro �ád v n�m. 473) 

 
[...] termin “vesmír“ nebo kosmos ve smyslu sv�tového �ádu zavedli pythagorovci [...]. 
474) 

 
Sta�í tedy zjistili, že �lov�k jest analogický Vesmíru. Proto nazývali �lov�ka 
mikrokosmem (malým sv�tem) a Vesmír makrokosmem (velkým sv�tem). 475) 

 
3.1.1 Vznik rozlišování 
 
Uv�dom�ní v �eckém sv�t� takového kosmu p�ináší p�i nejmenším t�i základní jevy typické 
práv� pro �ecký sv�t: rozlišování dvou základních princip�, dvou protipól�, projevené v praxi 
odd�lení myšlení od náboženství, logu a mytu, vznik ionské a pýthagorovské školy; myšlenka 
kosmického �ádu zde není myšlena jako sh�ry daná, spo�ívající v moci nedostižného boha, 
nýbrž naopak: kosmický �ád je p�enesen do toho nejindividuáln�jšího sv�ta, stává se 
p�edm�tem poznávání každého filosofa, ono „poznej sám sebe“ k tomu též vybízí, v �ehož 
d�sledku se vyno�ují správné a harmonické vztahy, mizí nadvláda a každý si rovným díle 
vymezuje své místo i prakticky; sv�tový �ád uvažovaný geometricky �i matematicky 
(p�vodn� tedy v pýthagorovském smyslu, kdy �íslo a geometrický tvar jsou symboly) se 
promítá do všech v�dních obor� a za�íná prostupovat myšlení západního �lov�ka. 476) 
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Tyto t�i rysy - profánnost, p�ísná rovnost vztah�, na nichž spo�ívá abstraktní vesmírný 
�ád, geometri�nost univerza uspo�ádaného v homogenním a symetrickém prostoru - 
spolu úzce souvisí. Vystihují, co �ecká racionalita p�inesla svou formou i obsahem 
nového a co bylo jejím p�ínosem v porovnání s jinými civilizacemi P�edního východu. 
477) 

 
Zde m�žeme p�istoupit k Pýthagorov� kosmogonii: jsoucno je Jedno, to je Kosmos, 
Absolutno, Dokonalo. Z n�ho pak vychází, že Ono je nejvyšší a nejnižší, nejv�tší a nejmenší, 
omezené a neomezené.  
 Jedno je ve sfé�e absolutního, abstraktního, idealistického myšlení, avšak nejen 
myšlení, ale i cít�ní, bytí. Nelze Jedno pouze myslet. Jeho abstrakce však vychází z 
praktického života stejn� jako z teoretického života; abstrakce je pono�ením se do nejhlubší a 
nejpodstatn�jší skute�nosti života, tedy to samé jako odtažení a vzdálení se od n�j. 
 

Existuje pouze nekone�né, bez po�átku, nedvojné, ni�ím nespoutané, stále svobodné; 
�isté, v�domé, svrchované blaho - v�domí. 478) 

 
Jen v absolutn� absolutním nazírání spo�ívá filosofie neboli metafyzika. 479) 

 
Abstraktní myšlení nep�ivádí theurg� k boh�m blíže, co bránilo však proti tomu 
kontemplativn� filosofujícímu, dosáhnouti theurgického sjednocení s bohy? V�c se 
tedy ve skute�nosti tak nemá. Nebo� jedin� bohulibý výkon nevyslovitelných a všechno 
rozumové poznání p�esahujících ob�ad� zasv�covacích a síla tajných, pouze bohy 
poznávaných symbol� p�ivodí theurgické sjednocení. Proto nedospíváme také pomocí 
vn�jšího rozumu k výsledk�m theurgickým, sice by jinak závisely na našem rozumu a 
pochodily by od nás samých. Z tohoto obého není však žádné pravdou. A vskutku 
božské symboly p�ivodí bez p�i�in�ní našeho rozumu a samy sebou ú�inky, jim vlastní, 
a tajemná síla boh�, k nimž až ony symboly dosahují, poznává v nich sama od sebe 
sv�j vlastní obraz, aniž je naším rozumem k tomu povzbuzena. 480) 

 
3.1.2 �íslo jako prost�edek pochopení pojmu kosmos 
 
Zp�sob, jakým Pýthagorás a v�bec jakýkoliv mist�i zasv�covali své žáky a umož�ovali jim 
odkrýt tajemství, podstatu, Jedno, je dvojitá skute�nost �i mnohost jsoucna: „Protože však 
znají jeho [žákovu] lásku ke sv�tu a nechu� k neduální skute�nosti, která je jemná a nesnadno 
pochopitelná, nejd�íve jej konejší sladkými radostmi nebes, než mu p�edloží holou nedvojnou 
skute�nost.“ 481) 

 �íslo pak vystupuje spíše jako pojem, 482) jako symbol, snažící se tak zachytit 
vlastnosti, aspekty toho Jednoho. Nebo� vše jest ve všem (en to pan), v každém �ísle se 
zrcadlí Jedno. 
 

Avšak pro zkoumání ze všeho nejobtížn�jší a pro poznání pravdy nejnaléhav�jší je 
otázka, zda jsoucno a jedno jsou podstatami v�cí, zda každé z nich, aniž je n��ím 
jiným, jednak jednem, jednak jsoucnem, �i zda je t�eba dále zkoumat, co je jsoucno a 
jedno, nemají-li podm�tem podstatu (hypokeimenés allés fyseos). Nebo� jedni vidí 
jejich povahu v onom, druzí v tomto. Platón a pýthagorovci totiž míní, že jsoucno a 
jedno nejsou n��ím jiným, nýbrž že jejich p�irozená povaha je v tom, že práv� jejich 
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podstatou je být jednem a být jsoucnem. 483) 

 
Já ti to �eknu, a to myšlenkou nikoli malichernou, totiž že nic není samo o sob� jedno, 
ani že není správné, jestliže užiješ názvu „n�co“ nebo „n�jaké“, nýbrž jestliže n�co 
nazveš velikým, objeví se i malým, a jestliže t�žkým, objeví se lehkým a tak dále, 
protože nic není jedno ani n�co ani n�jaké; avšak všechno vzniká ze zm�ny místa, z 
pohybu a ze vzájemného míšení; my o to �íkáme, že to jest, ale to užíváme nesprávného 
názvu, nebo� p�ísudek „jest“ nenáleží nikdy ni�emu, nýbrž všechno stále vzniká. 484) 

 
Sv�t [kosmos] je jeden a po�al vznikat od st�edu a vznikal od st�edu stejným postupem 
nahoru jako dol�. Nebo� co je nad st�edem, leží obrácen� k tomu, co je pod ním, nebo� 
tomu, co je nejdoleji, je st�ed jakoby ho�ejškem a stejn� je tomu s ostatním; ke st�edu je 
obé v stejném pom�ru, arci leží v opa�ném sm�ru. 485) 

 
Dv� v�ci zdánliv� protivné mají vždy jeden spole�ný bod vzájemn� zprost�edkující. 
Tento prost�edník vzniká ve vzájemné �innosti obou protiv a má podíl na obou. 486) 

 
Projev Jednoho, této abstraktní a absolutní jednotky ke konkrétnímu tvaru, existenci, je 
napodobení (mimésis), tedy obdobný pojem, pro jaký Platón používá svoji ú�ast (methexis).  
 

Slovem „ú�ast“ (methexis) však zm�nil jenom jméno; nebo� pýthagorovci �íkají, že 
v�ci jsou napodobením �ísel, a Platón tvrdí, že ú�astí; ale to je jenom jiné jméno. Avšak 
co je to ú�ast v idejích anebo napodobení, p�enechali zkoumat jiným. 487) 

 
To jsi bezpochyby p�išel i na spisy velmi moudrých muž�, které tvrdí totéž [nebo� 
zajisté b�h vždy rovného k rovnému vede], že podobné je vždy nutn� p�átelské 
podobnému? To jsou asi ti, kte�í rozmlouvají a píší o p�írod� a o vesmíru. 488) 

 
3.1.3 Dvojnost a mnohost uvnit� Kosmu 
 
Absolutní idea, jednota, je souhra protiklad�: jednota je omezené a neomezené zárove�. 
Avšak dvojnost spo�ívá v pojetí odd�lených protiklad�: bu	 omezené, anebo neomezené. 
489) 
 

P�íroda se vytvo�ila p�i uspo�ádání sv�ta z neomezeného a omezujícího, a to jak celý 
sv�t, tak vše v n�m. 490) 

 
Je nutné, aby byly všechny v�ci bu	 omezující, nebo neomezené, nebo omezující i 
neomezené. Avšak jenom neomezené (nebo jenom omezující) v�ci nemohou být. Ježto 
se pak ukazuje, že nejsou ani jen z omezujícího, ani jen z neomezujícího, je patrno, že 
sv�t a v�ci v n�m byly spojeny z omezujícího i neomezeného. Ukazují to i skute�né 
v�ci, nebo� co je v nich složeno z omezujícího, omezuje, co z omezujícího a 
neomezeného, omezuje i neomezuje, a co je z neomezeného, ukáže se neomezeným. 
491) 

 
Podle Filolaa nebude v�bec nic poznáno, jsou-li všechny v�ci neomezeny. 492) 

 
Z�ejm� také oni [pýthagorovci] jsou toho mín�ní,že �íslo je po�átkem jak jako látka 
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(hýlé) jsoucna, tak jako jeho vlastnosti (pathé) a stavy (hexeis), a že prvky �ísla jsou 
sudé a liché. Z nich však prý se skládá z nich obou, protože prý je zárove� sudá a lichá; 
�ísla se pak skládají z jednotky a celé nebe, jak bylo �e�eno, z �ísel. 
 Jiní však, práv� z této školy, tvrdí, že po�átk� je deset a vypo�ítávají se sou�adn� 
<v protivách>, totiž (1) omezené a neomezené, (2) sudé a liché, (3) jedno a množství, 
(4) pravé a levé, (5) mužské a ženské, (6) v�c v klidu a v�c v pohybu, (7) p�ímé a k�ivé, 
(8) sv�tlo a tma, (9) dobré a zlé, (10) �tverec a obdélník. 493) 

 
Tabulka t�chto deseti protiklad� m�že být výsledkem zcela spekulativní filosofie, 494) neboli 
myšlení v�dom� opomíjející zkušenost (od lat. speculatio zkoumání, prohlížení) v tom 
smyslu, že d�lá jakousi syntézu s teorií: „Proto praktická složka doktríny [pýthagorské] je tak 
naprosto neodlu�ná od té teoretické, že tvo�í vlastn� nedílnou jednotu.“ 495) 

 �ád, jenž se ve sv�t� - makrokosmu - projevuje jako Jedno lze vid�t též jako 
Mnohost: „Vše je navenek jednoduchou tvá�ností ('idejí'), dovnit� však složitou spletí 
vnit�ností.“, 496) u �lov�ka - mikrokosmu - se projevuje jako nutné zákony, káze�, povinnosti, 
které se v Pýthagorov� �ádu usm�rnili do podrobností. 
 T�chto deset protiklad� jsou ur�ením téhož základu, 497) ovšem nejsou ur�ena r�zn� v 
tom smyslu, že bez �ádu. Jsou ur�eny nelogicky tak, že se ne�ídí rozumem, ale nepostrádají 
ho, tedy metalogicky, tento �ád se �ídí podle jiných východisek a je „podobný indickému 
vypo�ítávání princip� a substancí.“ 498)  
 Z toho také vyplývá, že �ád není nutn� logický, rozumov� uchopitelný, nýbrž práv� 
naopak, že logi�nost, rozumnost �ádu je jen jeho jedna polovina, jedna �ást, jeden protiklad. 
 Platí-li pak, že rozumnost zna�í lidskost, nebo� jméno homo sapiens sapiens, pak 
nerozumnost božskost - Jedno. Nerozumnost je pak myšlena taková, která nepostrádá 
rozumnost a logiku, ale p�ekra�uje jeho meze a možnosti a �ídí se jiným, tedy 
metaracionalita, metalogika. 
 

Pat�í k jeho [sv�ta] podstat�, že musí sám sebe negovat, byl by vyvrácen, kdyby sám 
sebe nevyvracel, - to� jedno tajemství kontradikcionismu, metalogismu, „absurdismu“.. 
499) 

 
Odtud též pramení p�i�azování pýthagorovc� k t�m, „kte�í uznávali více prvk� p�írody“ 500) 
co do jejího složení, tedy látky a snad i pralátky. Avšak takto lze pýthagorovce p�i�adit ke 
všem možným �len�ním: k monist�m, dualist�m, panteist�m - a ne menší roli pak p�ikládali 
k trojici, �tve�ici �i desítce. 
 Vše ale vychází od Jednoho a i dvojnost je ve své podstat� Jedno, stejn� jako 
následující d�lení. Slouží ovšem k dokonalému pochopení. Ku p�íkladu bytost jako Jedno 
m�že zpo�átku žák lépe chápat jako trojnost t�la, duše a ducha. 
 Obdobný problém lze najít snad u všech náboženství. Všechna vychází �i vycházela z 
p�edstavy Jednoho, ovšem pozd�ji z�stala s d�razem na ur�ité mnohosti, která bu	 se stala 
pouhým znázorn�ním Jednoho (tak k�es�anská svatá trojice), anebo na tom ulp�la a význam 
Jednoho se pot�el (tak byl ku p�íkladu chápán Evropou hinduismus, jenž se ale skute�n� 
vztahuje k Jednomu). 501) 

 Celek tvo�í jednotu, stejnost, plnost. Hned po jednot� je roz-díl, rozd�lení, rozdvojení, 
dv� �ásti: rozdíl - dva p�ímé protiklady. 502) Druhou protikladností je relativnost, vztažnost: 
neur�itá dvojitost (aoristos dyas). 
 Tedy na za�átku máme t�i zp�soby ur�ení v�cí: podle r�znosti (stejnosti), podle jejich 
protikladu, podle jejich vztahu. Jednota, dvojnost, trojnost: r�znost, protikladnost, vztažnost. 
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 Odlišnost mezi vztahem a protikladem spo�ívá v tom, že v protikladnosti je vznik 
jednoho zánikem druhého a naopak; a ve vztažnosti oba póly vznikají najednou a také 
najednou zanikají. Mezi protiklady není st�ed, rovnováha, ale um��enost a harmonie, 
vzájemná souhra, plynutí (ku p�íkladu: klid a pohyb); zatímco vztah má st�ed, v n�mž m�že 
spo�inout, avšak protiklad jde ke svému protikladu p�es nulu (v�tší a menší). 503) 

 Odtud t�i rody: nejvyšší je jedno o sob� a pro sebe; první protiklad má sv�j rod stejné 
a nestejné podle kvalitativní rozdílnosti (klid a pohyb); druhý protiklad má rod nadbytek a 
nedostatek podle kvantitativní rozdílnosti (v�tší a menší). 504) 

 V protikladu jsou si v�ci rovné, p�ímé; ve vztahu nerovné, nep�ímé, neur�ité. 
 Dokonalým názorným p�íkladem je znak Tao: jednotu tvo�í uzav�ený kruh, v n�mž 
jsou dv� rozdílné �ásti, které se v��n� prolínají, proudí a plynou - což je znázorn�no k�ivkou 
mezi �ernou a bílou �ástí, nikoliv dv�ma p�lkruhy -, nad to každá �ást obsahuje opa�ný pól 
toho druhého sama v sob�. 
 

Živly dále t�ídí polarita lehký = vzestupný a t�žký = sestupný. Na jednu stranu pat�í 
živly mužské - ohe� a vzduch, na druhou ženské - voda a zem�. Zatímco protiklady 
teplo-chlad, vlhko-sucho, mužskost-ženskost jsou absolutní (naprosté), lehkost a tíže 
jsou relativní (vztažné): ohe� je leh�í než vzduch, vzduch leh�í než voda a voda leh�í 
než zem�, zatímco podle soum�rného vztahu „tíže“ bude po�adí opa�né. 505) 

 
JIN:   JANG: 
ženský princip mužský princip 
noc   den 
stálost  nestálost 
tma   sv�tlo 
m�síc  slunce 
pasivní  aktivní 
zem�  nebe 
forma  beztvárnost 
hmota  energie 
trvání  prom��ování 
klesání  stoupání 
vlhko  sucho 
podzim, zima jaro, léto 
nitro  povrch 
t�žké  lehké 
vpravo  vlevo 
dost�edivé  odst�edivé 
 
Vše existující obsahuje oba principy: Ohe� je nap�íklad jangový, ale obsahuje jin - 
hmotu ho�ícího paliva. Proto nakonec každý ohe� vyhasne. Protože každý princip 
obsahuje zárodek svého opaku, mohou se jeden v druhý prom�nit. Z toho vyplývá 
nestálost jakékoliv existence. 506) 

 
3.1.4 Kosmos jako projevené absolutní Jedno 
 
Kosmos z�stává proto jako pojem vyjad�ující Jednotu a Mnohost zárove�; zákon, �ád, káze�, 
svobodu, první a poslední. Kosmos je ur�it�jším vyjád�ením toho, co je Jedno, nazna�uje a 
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p�ibližuje pochopení, avšak práv� proto také ubírá na dokonalosti Jednoho. 
 Jsou-li dnešní matematická �ísla jako tehdejší symboly, tak i �ád dostává obdobnou 
symbolickou hodnotu. Nebo�, „jak o nezjevných, tak o smrtelných v�cech mají jasno bozi; 
nám však jakožto lidem náleží (pouze) odkazovat na to,“ 507) máme zde nástroje jako je 
Pýthagorovo symbolické �íslo, náboženské alegorické obrazy, které nás uschop�ují 
metalogicky uchopit, pojmout a stát se samotným Jedním. 
 Jedním, tedy nejen p�í�inou a následkem, ale samotným bytím: 
 

P�ed pravým jsoucnem a p�ed P�í�inami universálními jest jeden a jediný B�h. Byl 
d�íve, než první B�h a král, a setrvává nepohyblivý v samojedinosti své jednoty. S ním 
nem�že se spojit ani nic duchovního, ani cokoliv jiného. Jest pravzor vpravd� 
dobrotivého Boha, jenž sám sob� jest Otcem, sám od sebe zplozený a jest jediným 
Otcem. Jest nejv�tší a nejpevn�jší ze všeho, je zdroj, z n�hož vše vychází, a základ 
inteligibilních, prvních ideí jsoucna. Z tohoto Jediného zjevil sám sebe sob�sta�ný B�h, 
jenž jest odtud sám sob� Otcem a sob� posta�itelný. Jest Po�átek a B�h všech boh�, 
Jednotka pocházející z Jediného, jest nade vším jsoucnem a p�í�ina jsoucna. Z n�ho 
vychází bytnost a jsoucnost, pro�ež se nazývá Otcem jsoucnosti. 508) 

 
Ale tajemství sv�ta je hluboko skryto, musíš se zastavit, no�it, pono�it v n�: 
uzmout sv�ta a života �ád. 509) 

 
 
3.2 Hudba sfér 
 
Hudba sfér pat�í vedle nauk o st�hování duší a o �íslech k nejrozší�en�jším 510) a také 
nejkouzeln�jším zprávám o Pýthagorov� po�ínání. 
  

Souzvu�n� s bratrskými sv�ty  
zní slunce dávnou hudbou sfér 
a h�mí, jak dobíhá své mety, 
sv�j majíc vykázaný sm�r. 511) 

 
Hudba sfér vlastn� ozna�uje harmonii �íselných vztah�, soulad celého kosmu (�ádu). Vztahy 
�ísel m�ly „poskytnout harmonii �íše �ísel.“ 512) 

 Tyto vzájemné vztahy mezi �ísly, k nimž Pýthagorás došel, nebyly omezeny 
v�deckými úmysly, ale naopak sloužily k pojmutí všech vrstev, mikrokosmu i makrokosmu, 
k mystickému proniknutí do taj� jsoucna; a poté k dosažení harmonie sama v sob�. 
 

Také zde není na prvním míst� zájem o teorii proporce tón�, nýbrž o vliv hudby na 
o�išt�ní a uklidn�ní duše. 513) 

 
Harmonie je pro Pýthagoru v�decky srozumitelnou �ástí života - ve svém biologickém 
významu - a sou�asn� jeho nejvyšším rozkv�tem. 514) 

 
Tak jako hudb� sfér i pozemské hudb� jsou základem srozumitelné �íselné pom�ry. 515) 

 
Hudba sfér je patrn� op�t symbolickým obrazem, p�ibližující jiným zp�sobem souhru, 
um��enost, st�ední míru, dokonalou funk�nost více vrstev, �ástí, funkcí, sfér jednoho celku. 
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(30) [...] Sám [Pýthagorás] pak naslouchal harmonii vesmíru, protože vnímal 
univerzální harmonii sfér a hv�zd, jimi uvedených do pohybu, kterou my neslyšíme pro 
nedostate�nost naší p�irozenosti. 516) 

 
Ctnost je souladností a práv� tak i zdraví, každé dobro i božstvo; proto je též vesmír 
složen souladn�. 517) 

 
Tak jako se nacházejí ve spektru duhy tuny barev, které nem�žete spat�it fyzickým 
zrakem, jako existující ultrafialové a ultra�ervené barvy, jsou také barvy tón� v hudb� 
sfér, která není slyšitelná fyzickým sluchem. N�které byly nízké frekvence a formovaly 
�ástice toho, �emu �íkáme hmota, fyzická substance. Neznali bychom sv�tlo, kdyby 
nebylo miniaturních �ástic hmoty v éteru, od kterých se odráží. 
 Mezi barvou a zvukem a všemi ostatními projevy života existuje intimní spojení. 
Zvuk leží na žeb�í�ku nad formou a substancí hmoty. Je prost�edníkem mezi vyšší 
úrovní abstraktních myšlenek mysli a konkrétní formou. Je schopen transformovat éter 
do tvar�. Pomocí t�chto tvar� se pak mysl hmotn� projevuje. 518) 

 
Každopádn� Pýthagorás zaznamenal hudební vztahy, slyšitelné rozdíly, �ist� matematicky, 
teoreticky. P�i�ítá se mu tak objev základních harmonických tón�, spo�ívajících v 
jednoduchých �íselných vztazích - ovšem objev na teoretickém poli p�sobnosti. 519) 

 
Avšak nejvíce prý se zabýval Pýthagorás její [geometrie] aritmetickou složkou; též prý 
objevil vzájemný vztah tón� na jedné strun�. 520) 

 
3.2.1 Harmonie jako pom�rnost 
 
Všiml si vztahu mezi výškou tónu a délkou, tlouš�kou a stupn�m nap�tí struny, obdobném 
jako vztah sloupce vzduchu v dechovém nástroji. Odvodil z toho hlubší hudební teorii, že 
vlastní vztah rozli�ných hudebních nástroj� z�stává vždy stejným - je �íselným vztahem. 521) 

 Stejn� jako u hudebních nástroj� tomu pak je všude. 
 

Podobá se, d�l jsem, že jako jsou stvo�eny o�i pro pozorování hv�zd, tak že jsou uši 
stvo�eny pro vnímání harmonického pohybu v hudb�, a tyto v�dy že jsou vespolek 
n�jak p�íbuzné; tak tvrdí Pythagorovci a my, Glaukóne, s tím souhlasíme. 522) 

 
Rozsah harmonie (oktávy) je kvarta a kvinta; kvinta pak je o tón v�tší než kvarta. 
Nebo� od hypaty ( „horní“ struny, nap�. e) je k mese ( „st�ední“, a) kvarta, od mesy (a) k 
net� ( „spodní“, e) je kvinta, od nety (e´) k trit� ( „t�etí“, h) je kvarta a od trity (h) k 
hypat� (e) je kvinta. Mezi mesou (a) a tritou (h) je tedy pom�r 9/8 (velký celý tón), 
kvarta má pom�r 4/3, kvinta 3/2 a oktáva 2/1. Tak má oktáva 5 tón� a 2 p�ltóny, kvinta 
3 tóny a p�ltón a kvarta 2 tóny a p�ltón. 523) 

 
Zdá se mi, že matematikové došli výborného poznání, a není divu, že správn� smýšlejí 
o povaze každé v�ci. Nebo� nabyvše výborného poznání o povaze veškerenstva, musili 
výborn� vid�t i povahu jednotlivostí. Poskytli nám tedy jasného poznání o rychlosti, 
východech i západech hv�zd, o m��ictví, �íslech, o nebeské kouli a zejména o hudb�. 
Zdá� se nám, že jsou tyto nauky sp�ízn�ny, nebo� se obírají dv�ma sp�ízn�nými 
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prvními tvary jsoucna. [Tj. �íslem a velikostí.] 
 P�edevším tedy zpozorovali, že nem�že být zvuku, nenastane-li vzájemný úder 
n�kolika v�cí. Pravili pak, že vzniká úder, kdykoliv se pohybující v�ci vzájemn� setkají 
a srazí. Tu v�ci, které se pohybují protivným sm�rem, se zadržují p�i vzájemném 
setkání a vydávají zvuk, a v�ci, které se pohybují stejným sm�rem, ale nestejnou 
rychlostí, p�sobí zvuk úderem, když jsou dostihovány v�cmi za nimi se pohybujícími. 
 Mnohé však z t�chto zvuk� nem�žeme poznat vzhledem k své p�irozenosti, jedny 
pro slabost úderu, druhé pro velikou vzdálenost od nás a t�etí pro p�íliš velikou sílu, 
nebo� silné zvuky nevnikají do našeho sluchu, tak jako nic nenate�e do nádob s t�sným 
hrdlem, nalévá-li se mnoho. 
 Ze zvuk� dorážejících na náš sluch ty, které p�icházejí rychle a (prudce) z úder�, 
jeví se nám vysokými, a ty, které p�icházejí pomalu a slab�, jeví se hlubokými. Nebo� 
vezme-li n�kdo prut a pohybuje jim leniv� a slab�, zp�sobí úderem hluboký zvuk; 
pohybuje-li jím rychle a siln�, vysoký. A poznali bychom to nejen tímto zp�sobem, 
nýbrž i takto: když chceme mluvíce nebo zpívajíce vydat silný a vysoký hlas, tu 
vydáváme hlas silným dechem. D�je se to i u st�el: prudce vymršt�né st�ely letí daleko, 
slab� vymršt�né blízko, nebo� prudce letícímu ustupuje vzduch více, mdle letícímu 
mén�. Totéž se stane i s hlasy: hlasy vydávané silným dechem jsou silné a vysoké, 
hlasy vydávané slabým dechem jsou slabé a hluboké. Avšak mohli bychom to vid�t i na 
tomto nejnápadn�jším dokladu: vydá-li týž �lov�k silný hlas, slyšíme ho i zdáli; vydá-li 
slabý hlas, neslyšíme ho ani zblízka. Ale také v píš�alách, vniká-li vzduch vycházející z 
úst do otvor� blízko úst, vydává vyšší zvyk pro prudkou sílu; vniká-li do vzdálen�jších 
otvor�, vydává hlubší zvuk. Je tedy zjevno, že rychlý pohyb �iní zvuk vysokým a 
pomalý pohyb hlubokým. Totéž se v�ru d�je i s kole�ky otá�enými p�i zasv�cování v 
mysterie: otá�ejí-li se pomalu, vydávají hluboký zvuk; otá�ejí-li se prudce, vysoký. 
Také rákos, ucpe-li se jeho dolní �ást a fouká-li se do n�ho, vydá nám hluboký jakýs 
hlas; fouká-li se však do polovice nebo kterékoli jiné jeho �ásti, zazní vysoko, nebo� 
týž dech prochází velikým prostorem slab�, menším prudce ... Že se tedy pohybují 
vysoké zvuky rychleji a hluboké pomaleji, ukázalo se nám na mnoha v�cech. 524) 

 
Z p�edchozí citované pasáže též jasn� vyplývá v�decký rys zkoumání: z praktického života 
vyvozování �ist� teoretických úvah a záv�r�. 
 Následující Boethiova legenda vypráví o tom, jakým zp�sobem dokázal Pýthagorás 
vyjád�it svoji myšlenku �íselných vztah� práv� v hudb�, �i spíše akustice, projevujících se v 
nejr�zn�jších sférách sv�ta. Zp�sob je to, jak se zdá, experimentální. 
 

Pythagoras usilovn�, p�emýšlející o problému matematického vysv�tlení ustálených 
interval� stupnice, náhodou, z milosti boží, míjel kovárnu a jeho pozornost byla 
upoutána více �i mén� harmonickým bušením kladiv o kovadlinu. Byla to p�íležitost k 
prozkoumání tohoto problému za nových podmínek, které nemohl odolat. Vešel a 
dlouho pozoroval. Pak jej napadlo, že r�zné tóny jsou snad úm�rné síle muž�. Požádal 
je, aby si mezi sebou vym�nili kladiva. Ukázalo se, že jeho první nápad nebyl správný, 
nebo� zvuk z�stal nezm�n�n. Vysv�tlení bylo t�eba hledat v kladivech samých, nikoli u 
muž�. 
  V �innosti bylo p�t kladiv. Zeptal se, zda je smí zvážit. Div divoucí! Váhy �ty� z 
nich byly v pom�ru 12, 9, 8, 6. Páté, jehož váha nem�la žádný významný �íselný vztah 
k ostatním bylo to, které rušilo harmonii. Bylo odstran�no a Pythagoras naslouchal 
op�t. Ano, zvuk nejt�žšího kladiva, jež vážilo dvakrát tolik než nejleh�í, byl o oktávu 
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nižší. Nauka o úm�rnosti v aritmetice a harmonii vedla ho k pochopení zjevu, že ostatní 
kladiva dávají ostatní pevné tóny, aby pokra�oval ve svých pokusech - tentokrát, mohli 
bychom �íct - v laboratorních podmínkách. 
 Spo�ívá celá p�í�ina harmonie on�ch tón� na matematických vztazích, které 
pozoroval? Pythagoras to vyzkoušel na novém prost�edku, na chv�jících se strunách. 
Shledal, že tón je úm�rný délce struny. Ale jak je tomu s tlouš�kou a s nap�tím struny? 
T�mto dv�ma otázkám se také podíval na kloub. Kone�n�, vraceje se k vztah�m délky, 
vyzkoušel to znovu na rákosových píš�alách. Pak teprve si byl jist. Takové je podání 
Boethiovo. 525) 

 
3.2.2 Harmonie jako um��enost 
 
Pýthagorás nejspíš považoval úlohu duše za podobnou harmonii: „Mnozí z filosof� 
(pythagorovci) �íkají, jedni, že duše je harmonií, druzí, že obsahuje harmonii.“ a: „Pytagoras 
a Filolaos tvrdili, že duša je harmónia.“ 526) Hudba sfér je pak duší - harmonií sv�ta (�i 
sv�t�). 
 Obdobn� je jeho dokonalou �inností um��enost (sófrosyné): „...jak pravil Archytas, v 
p�irozeném pohybu je pom�r rovnosti - nebo� vše se pohybuje úm�rn� - a tento pohyb jediný 
se k sob� vrací, takže �iní kruhy a oblouky, kdykoli nastane.“ 527) 

 
S p�írodou a harmonií (vl. „spojením“) se to má takto: podstata v�cí, jež je v��ná, i 
p�íroda sama p�ipoušt�jí jen božské poznání a ne lidské. Tím spíše by nebylo možné, 
abychom n�co poznali z v�cí, kdyby nebyla základem podstata v�cí, z kterých se skládá 
sv�t, a to jak omezujících, tak i neomezených. Ježto pak byly základem po�átky sob� 
nepodobné a nep�íbuzné, bylo by bývalo v�ru nemožné, aby byl z nich vytvo�en sv�t, 
kdyby k nim nebyla p�istoupila harmonie, a� již vznikla jakýmkoli zp�sobem. Podobné 
a p�íbuzné v�ci v�ru nikterak nepot�ebovaly harmonie, ale nepodobné, nep�íbuzné a 
nestejn� spo�ádané musí být sev�eny takovou harmonií, jakou mají být udržovány ve 
sv�t�. 528) 

 
Harmonie je sjednocení mnohonásobn� smíšeného a souhlas r�zn� smýšlejícího. 529) 

 
Symbol hudby sfér tak m�že z�stat jak mystickým m�stkem, od n�hož se lze odrazit do 
hlubin mikrokosmu, stejn� jako makrokosmu, též ale m�že ukazovat z jiného úhlu pohledu 
harmonii a um��enost; v neposlední �ad� je ukázkou �íselných vztah� a �ísla - symbolu, 
prostupujícího všechny vrstvy - sféry životy - od nejprvn�jší do nejposledn�jší, protože 
všechno je Jedno. 
 

... nezá�í ti tu do o�í 
údy hbitého slunce 
ani hrubá síla zem� ani mo�e. 
Tak spo�ívá v pevném skrytu Harmonie 
kulový Sfairos 
jenž vládne s hrdostí v samot� v�kol... 530) 

 
 
3.3 P�evt�lování a nesmrtelnost duše 
 



 72 

Za st�ed Pýthagorova u�ení bývá �asto ozna�ována nauka o nesmrtelnosti duše a jejím 
st�hování. 531) Nejspíše je tomu tak pro ojedin�lost takového názoru na evropské pom�ry, 
obzvlášt� v tehdejší dob�, kdy vliv jiných kultur a náboženství byl velice nápadný. Nehled� 
pak na to, že Pýthagorova teorie o duši byla za jedno s praxí, tudíž pro n�ho a jeho školu 
n��ím zcela samoz�ejmým, p�irozeným a nutným. 
 Jakákoliv výjime�nost u Pýthagora byla zveli�ena, vždy� Pýthagorova škola byla 
velice dob�e sledována: „S Pýthagorou vzniká nový zp�sob života uzav�eného spole�enství, 
které je soudržné díky spole�ným pravidl�m a p�edstavám o duši a život�.“ 532) 

 Teorie o duši je tedy sou�ástí celého Pýthagorova u�ení, nad to je uvád�na v 
souvislosti s celkem sv�ta, stává se tak jednou jeho stránkou, 533) kamínkem v dokonalé 
mozaice sv�ta, kosmu, Jednoho. 
 P�evt�lování (reinkarnace, metempsychosis �i metempsychóza) spo�ívá v rozd�lení 
bytosti - jakékoliv - na strukturu t�la, duše a ducha, p�i �emž u každé takové bytosti se tyto 
�ásti projevují v jiné mí�e. Duch je Jedno, jedním pro všechny, v n�m je každá bytost vším, 
pro každou platí Já Jsem B�h; na duchu se tedy podílí duše, individualizovaná �ást, která 
poznává sama sebe, aby v sob� našla Boha a taková také byla již uv�domená; t�lo je 
nejhrubohmotn�jším prost�edkem, jak vyjád�it život.  
 T�lo je pod zákonem �innosti (karma), pro n�j platí, že se musí zachovávat rovnováha 
všech jednotek, aby celek byl zdravý a funk�ní. Duše má t�lo jako oblek, je-li opot�ebovaný, 
pot�ebuje nový. 
 

Alkmaión �íká, že zdraví se udržuje rovnoprávností sil vlhkosti a sucha, chladu a tepla, 
kyselého a sladkého i ostatních - a že samovláda každé z nich p�sobí nemoc. 
Samovláda kterékoliv z nich je zhoubná. Nemoc vzniká z nadbytku tepla nebo chladu, 
vzniká v krvi, míše nebo v mozku. N�kdy však nemoci vznikají i z vn�jších p�í�in, jako 
z n�kterých vod nebo z krajiny, námahy, násilí a podobn�. Zdraví spo�ívá v 
soum�rnosti sm�si t�chto �initel�. 534) 

 
P�evt�lování se m�že stát „kolob�hem nutnosti“, 535) nebo� t�lo je poplatné svým zákon�m. 
Tudíž dokud nezasáhne svobodná v�le duše, dokud nedosáhne poznání Já Jsem, bude se to�it 
v kolob�hu život� a pozbude smysluplnosti, �i spíše smysluplnost zde bude asi taková jako 
jízda na kruhovém objezdu stále dokola a dokola: tedy dokud si �idi� neuv�domí, jaká je 
správná cesta. 
 Nev�domost minulého, neboli neschopnost vzpomenout si na to, co bylo, má toliko 
význam, jako nechu� vzpomenout si na své neš�astné d�tství; nechu� - jako vlastní svobodná 
v�le -, jež se pozd�ji zm�ní v neprodyšnou mlhu ve vzpomínkách na d�tství, stejn� jako na 
své minulé životy. Duše si tím uleh�uje situaci tak, že má možnost vzpamatovat se, uv�domit 
se a p�ipravit si síly, aby dosáhla svého úplného poznání, nezatížena prozatím t�žkou 
minulostí.  
 Takže tak zvaná víra v p�evt�lování se opírá ne jen o teorii danou v tomto p�ípad� 
Pýthagorem, ale ve vlastní niterné cít�ní, že tomu tak je. Víra obdobná té Ferekýdov�, jenž si 
na sv�j náhrobek nechal dát nápis: 
 

Veškerá moudrost je shrnuta ve mn�; je-li co nad to, 
duše i po smrti život veskrze radostný má, 
a�li má pravdu moudrý Pýthagorás, jenž poznav 
názory veškerých lidí, v mysl uložil svou. 536)  
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3.3.1 Nauka o p�evt�lování a nesmrtelnosti duše 
 
P�vod u�ení o duši m�že být Pýthagorovým vlastním p�irozeným poznáním, nebo� nebylo by 
nic divného, kdyby tuto hlubokou pravdu sám procítil a t�eba si i uv�domil d�íve, než p�išel 
do n�jakého u�ení. 
 Le� stále z�stávají podobnosti s naukami, s nimiž se na svých cestách setkal. Od nich 
vtiskl svým myšlenkám tvar, dal jim vyjád�ení, slova, obrazy co nejlépe a nejdokonaleji, aby 
vše mohl p�edat dalším lidem, zejména pak svým žák�m. 
 Podobnost Pýthagorova u�ení o duši lze vid�t s egyptskými naukami, ale též s 
indickými upanišadami, s nimiž se mohl setkat bu	 p�ímo, anebo prost�ednictvím Peršan�. 
537) Obdobné myšlenky byly v Thrákii, v orfismu, v �eckých mystériích a v šamanské tradici. 
 

Egyp�ané byli první, kte�í pronesli ten výrok, že duše �lov�ka je nesmrtelná, že se totiž 
p�i zániku t�la vždy pono�uje do jiné rodící se živé bytosti. Když projde všemi 
suchozemskými, mo�skými i ok�ídlenými zví�aty, vstupuje op�t do lidského t�la. Tento 
její ob�h se d�je po t�i tisíce let. Tohoto u�ení užívali i n�kte�í z �ek�, jedni d�íve a jiní 
pozd�ji, jako kdyby bylo jejich vlastní. Znám sice jejich jména, ale nepíši je. 538) 

 
To, že st�hování duší tvo�í základní dogma pýthagoreismu, je nesporné a za jedno jsme 
dnes také v tom, že Pýthagorás toto u�ení p�evzal z orfických mystérií a ne naopak. 539) 

 
P�ínos u�ení o duši a oduševn�ní života p�ineslo do tehdejšího �ecka nutné oživení 
skute�nosti 540) a v�tší chu� do žití. Nese sebou objevení smysluplnosti, dosažení �ádu a 
vložení jej do svých vlastních rukou, uv�dom�ní své individuality a také odpov�dnost za sebe 
sama.  
 Toto u�ení, t�ebaže v rozli�ných podobách, bylo vždy trnem v oku moci chtivých 
vládc� a farizej� vyko�is�ujících lid. Proto bylo z k�es�anství u�ení o duši na jednom z 
koncil� jednoduše vyškrtnuto. 
 �lov�k tímto uv�dom�ním dochází k vlastnímu pochopení zap�ádání ducha do hmoty 
(involuce) a jeho p�irozeného vývoje (evoluce). 541) Nad to o�ista duše postupným 
p�evt�lováním do r�zných t�l (palingenesia) 542) m�že být umocn�na, bez ohledu na �as duše 
m�že dosáhnout mistrovství a dokonalosti. 
 
3.3.2 Duše jako harmonie 
 
Op�t není náhodou, že toto u�ení mluví o duši a ne o pomíjivosti t�la �i v��nosti duše. I tímto 
u�ení spadá duše mezi t�lo a ducha jako jejich st�ed, harmonie, �inná um��enost. Duše se 
podobá duchu - Bohu ve své nesmrtelnosti, 543) nem�nnosti, dokonalosti, aktivit� pasivitou a 
pasivit� aktivitou. T�lu se podobá svým možným omezením prostoru a �asu, pomíjivostí, 
prom�nlivostí, vývojem. 
 Tuto dvojtvá�nost, dvojí základní podobnost lze vyjád�it takto: 
 

Jak hermetické spisy u�í, má �lov�k duše dv�. Jedna pochází od prvotního jsoucna 
inteligibilního a ú�astní se též moci Tv�rcovy, druhá duše jest však do nás vložena 
pohybem sv�ta nebeského (t. j. hv�zd), k n�muž se vrací, majíc Boha nazírati. 544) 

 
Dopouštíme se tím ale dalšího d�lení, �len�ní, nazírání skrze mnohost, jednotlivosti, obdobn� 
jako jsme d�lili Jedno na více aspekt� (ku p�íkladu práv� t�i). 
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 Z tohoto stanoviska - duše jakožto harmonie, �inná um��enost - m�žeme všechny 
Pýthagorovy cesty sm��ovat takto: v�decká �innost, zejména v�da �ísel, slouží k o�išt�ní 
duše; 545) filosofie k jejímu uv�dom�ní a dokonalému p�ijmutí sv�ta a Jednoho; náboženství 
k splynutí s Jedním, bytím Bohem. 
 
�íkají, že duše je jakousi harmonií, nebo� harmonie je sm�s a spojení protiv a t�lo se 
skládá z protiv. 546) 

 
Alkmaión pokládal (duši) za pohybující se samu od sebe na zp�sob v��ného pohybu a 
proto ji pokládal za podobnou boh�m. 547) 

 
Mezi duší a životem je rozdíl; duše je nesmrtelná, protože i to, od �eho je odtržena, je 
nesmrtelné. 548) 

 
3.3.3 Vztahy t�lo a duše, duše a duch 
 
Pro pochopení vztahu duše a ducha se používá obraz rozd�lení po�áte�ního Jednoho na 
nespo�et duší. P�esn�jší by však mohlo být p�echod od vid�ní Jednoho k Mnohosti, kdy ono 
Jedno se zrcadlí ve všech duších, takže v podstat� je pouze Jedno. 
 �lov�k, k jehož t�lesné schránce duše dosp�la a vt�lila �i p�evt�luje se do n�j, je 
dokonalým obrazem božím, tedy analogie mikrokosmu a makrokosmu. 
 �asto pak bývá na místo duše dosazována mysl. Ano, ovšem mysl v tom smyslu, že je 
racionální a iracionální zárove�, neplatí zde pro mysl synonym rozumu: mysl p�esahuje 
možnosti t�la - mozku, rozumu, logiky, a proto se podobá duchu, jako to, co jsme nazvali 
duší. 
 

Mudrci tvrdí, že duše vnímá jednak prost�ednictvím t�la, jako nap�. p�i slyšení a vid�ní, 
jednak uvažuje sama o sob� bez jakékoli pomoci t�la. Proto též z v�cí jsoucích jsou 
jedny p�edm�tem smyslového vnímání, druhé p�edm�tem myšlení. 549) 

 
Jak �íká Epicharmos: 
 Mysl vidí a mysl slyší, smysly jsou slepé a hluché. 
 ... Vždy� smyslové vjemy se zdají mít sob� vlastní možnosti, avšak mysl pomáhá, 
mysl krášlí, mysl je vít�zící, vládnoucí a kralující, zatímco ostatní je slepé a hluché, 
stahuje k neoduševn�lému, tíží a zahanbuje ty, kterým chybí zdatnost... 550) 

 
Když zbožnou myslí chápe p�irozen�, ne vášn�mi a ne nic zlého, 
setrvává duch naho�e na nebi (ve vztahu k nebi). 551) 

 
Tak Epicharmos (který byl pýthagorejec) �íká: 
 Božskému nic neunikne, to musíš v�d�t; 
 je o�itým sv�dkem všeho, b�h p�ece není nemohoucí. 552) 

 
Vztah mezi t�lem a duší je �asto popisován velice subjektivn� z pohledu �lov�ka, jenž spíše 
trpí spojením t�la a duše. �lov�k m�že trp�t �i být blažený - to je to samé, avšak opa�né 
(jedna mince, rub a líc). 
 Každá duše se vt�lí ze své vlastní v�le, sama si stanoví podmínky života, jež jí 
vyhovují, ale jež jí jsou p�ístupné a pomohou jí, tedy nevybírá si, co je snadné, ale co je 
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správné. Obdobn� jako budoucí vysokoškolák stojí p�ed téže volbou a obdobn� jako duše i on 
m�že po prvních letech studia zapomenout na svoji po�áte�ní touhu - vše se mu prom�ní v 
zdánlivou povinnost postrádající smysluplnost. 
 Tedy cesta duše se d�je podle nutnosti; 553) nutnosti, která ale p�edstavuje �ád, dle 
n�hož se vše �ídí, a duše, jež má vlastní svobodnou volbu, bu	 pozná tento �ád, anebo p�jde 
proti n�mu, cestou utrpení �i trpení. 
 

Ale jist�, i jak ty lí�íš, je to hrozný život. Nic bych se totiž nedivil, že snad má pravdu 
Euripidés v t�chto slovech: 
 
kdo ví, zda toto žití není mrtev být 
a smrt zda není žít? 
 
a my jsme snad opravdu mrtvi; já jsem totiž také už slyšel od kteréhosi z moudrých 
muž�, [snad od Filaloa] že my nyní jsme mrtvi a naše t�lo že nám je hrobem, [V �e�tin� 
je pom�r t�chto dvou p�edstav upevn�n podobností slov sóma (t�lo) a séma (hrob).] ta 
pak �ást duše, v které jsou žádosti, že má vlastnost dát se p�emlouvat a obraceti se sem 
a tam; a tuto �ást duše, pro její schopnost dáti se p�emluvit a uv��it, kterýsi vtipný 
spisovatel, snad ze Sicílie nebo z Itálie, [snad Empedoklés] obrazn� nazval, užívaje 
slovní h�í�ky, sudem, nerozumné lidi nezasv�cenými, a u nerozumných lidí p�irovnal tu 
�ást duše, v které jsou žádosti, nez�ízenou její složkou a bez pevných st�n, k d�ravému 
sudu narážeje na její nenasytnost. 554) 

 
Tento známý slovní obrat - t�lo hrobem - je práv� p�íkladem p�evážení t�la na duchem, 
neum��enosti, kdy t�lesný aspekt p�evyšuje a ubíjí duši a zabra�uje jí st�ízlivému pohledu. 
 Navíc pojem t�la tak, jak jej chápeme dnes, byl tehdy v �ecku nemyslitelný, tedy 
dnešní použití obratu t�lo hrobem je o to více p�evážením t�lesného nad duchovním. 
 

Sta�í z�ejm� mínili výrazem SÓMA n�co zcela odlišného od toho, co my míníme 
t�lesem. Ze slovníku se dozvídáme, že SÓMA znamená „t�lo“ a� už živé �i mrtvé, 
v�etn� jeho �ástí - úd� �i ústrojí, le� pouze nebyly-li odd�leny: u�atá ruka �i vy�íznuté 
srdce tedy nejsou SÓMATA. Nadto má SÓMA i �adu jiných výmluvných význam�. Lze 
jím ozna�it n�co jako skupenství, konzistenci, stav, zp�sob projevu: tak déš�, sníh, 
kroupy jsou SÓMATA vody. Za SÓMA lze dále vydávat n�jaký soubor �i sbor nap�. 
spis� �i pov��enc�; viz naše výrazy „korpus“, „korporace“, „korporativní“ ap. 
Kone�n�, slovem SÓMA se ozna�ovalo „jádro“ nauky �i knihy: jejich in nuce (v 
kostce) vystiženou podstatu nebo obsah sd�lení. 
 Lze proto soudit, že výrazem SÓMA bylo patrn� mín�no celkové vzez�ení (projev, 
„manifestace“), zp�sob, jímž se skute�nost smysl�m v jednotlivostech ohlašuje nejen 
svým vzhledem, ale též typem pohyblivosti, prom�nlivost, �lenitosti. 555) 

 
Dnešní radikální rozdíl mezi pojetím t�lesného a duchovního je tak umocn�n. Ve skute�nosti 
- jak v�dci poznali - zde panuje plynulý p�echod od hrubohmotných �ástice po jemnohmotné 
�ástice, tedy od tak zvan� t�lesného po duchovní, p�es duševní. 
 Všechno je Jedno - jedna energie a žádné hranice v ní nejsou: pouze pro naši 
p�edstavu, naše chápání dovolili jsme si ji roz�lenit. Proto pro duši není rozdílu mezi životem 
a smrtí, a není rozdílu mezi božským a lidským, pop�ípad� zví�ecím. Vše Jedno. 
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Vskutku tedy, Simmio, opravdoví filosofové se p�ipravují k umírání a smrt je ze všech 
lidí jim nejmén� strašná. 556) 

 
3.3.4 �ád p�evt�lování 
 
O samotném kolob�hu duší jsou pak spíše zprávy bez �ádu a ladu - kosmos se ale musí jevit i 
zde, a to neúprosn�, z�eteln� a jasn�.  
 Zachovaly se tedy zprávy o tom, že Pýthagorás u�il o odd�lení duše, t�la a ducha, o 
pomíjivosti jednoho, nesmrtelnosti a st�hování druhého a v��nosti t�etího.  
 Nesmrtelnost je myšlena tak, že na duši se nevztahují zákony p�írody stejn� jako na 
t�lo: duše z�stává nem�nná a nedotýká se jí vliv �asu a prostoru v takové mí�e jako t�la. 
 �asto se dává do spojitosti tato nauka s p�íkazem nezabíjení a nepožívání masa. Pravý 
význam je však v tom, že díky v�domí o cestování duší je jasné, že ve všem je život, duše 
stejn� hodnotná jako ta naše, že všude se zrcadlí Duch - Jedno, a kone�n� že každá taková 
duše - a� v jakémkoli stupni vývoje - má vlastní svobodnou v�li. Tudíž zde platí pravidla 
obdobná t�m jako „miluj bližního svého, jako sama sebe“ �i „chovej se k druhým tak, jak 
chceš, aby se oni chovali k tob�“. 
 Další v�cí je, že o zp�sobu p�evt�lování - o �ádu, jenž zde panuje - se píše spíše jen 
tak mimochodem: 
 

[(19)] Z jeho u�ení je nejznám�jší toto: p�edevším že duše je nesmrtelná, dále že 
p�echází do jiných živo�išných druh�, krom� toho že co bylo, rodí se po ur�ité dob� 
znova, že nic není zcela nové a že je t�eba považovat všechno živé za jeden a týž druh. 
To jsou podle tradice dogmata, která Pýthagorás první v �ecku zavedl. 557) 

 
Z u�ení mystérií �erpá p�esv�d�ení, že všechny bytosti jednou "ochotné" a od toho 
okamžiku musí projít vývojem výše do nerostných, rostlinných a zví�ecích život�, 
dokud nakonec nedosáhnou lidského t�la a kone�n� po �etných vt�leních  se vrátí zp�t 
do p�vodní blaženosti Boh�. 558) 

 
Duše na sebe bere rozli�ná t�la všech bytostí, které jsou ve vesmíru.  
[...] 
Cesta prom�ny vede skrze celý vesmír. Co pýthagorovci nazývali za 
<<kosmologické>>, se m�žeme jen domnívat, avšak jist� to pat�í do u�ení prom�ny 
duše. 559) 

 
První prý též projevil názor, že duše procházejíc kruhem nutnosti se spojuje brzy s 
t�mi, brzy s on�mi živo�ichy. 560) 

 
P�i p�evt�lování ovšem panuje jakási hierarchie: �ím výše, tím v�tší uv�dom�ní sama sebe a 
schopnost chápat: „�lov�k se od jiných (živo�ich�) liší tím, že pouze on chápe. Ostatní 
vnímají, avšak nechápou.“ 561) �i spíše chápou �áste�n�, ne v celku, a tedy �ím výše, tím 
uv�dom�lejší dosažení Jednoty a splynutí s ní: „U Pythagora apotheosa �lov�ka nebyla 
vno�ení se do bezv�domí, ale byl to vstup do �innosti tv�r�í ve v�domí nejvyšším.“ 562) 

 
Slepá a nerozlišená síla v nerostu zosobn�ná v rostlin�, polarisována v citlivosti a pudu 
zví�at, sm��uje tímto pomalým propracováváním se k sebev�domé monád� [duši]; a 
tato základní monáda jest p�ítomna i ve zví�eti nejnižším. 563) 
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Síla polarisovaná stane se citlivou, citlivost stane se pudem, pud stane se inteligencí. 
564) 

 
„Zví�ata jsou p�íbuzna s �lov�kem a �lov�k je p�íbuzným s Bohy,“ �íkal Pythagor. 565) 

 
Tento proces cestování duše lze p�irovnat cestování dít�te školními t�ídami: dle stanoveného 
�ádu stoupá stále výše a výše, dle svých zásluh a �inností m�že t�ídy p�esko�it, anebo v nich 
ulp�t, cílem mu je sebevzd�lání a na konci tohoto procesu zjistí, že celou dobu poznával sám 
sebe. Tedy že vyu�ování bylo jakýmsi rozpomínáním se, hledáním v sob�, že vzd�láváním 
objevil op�t ono Já Jsem. 
 Jako žák jde stále do vyšších t�íd, tak i duše snad stoupá od nejr�zn�jších nerost�, 
p�es rozmanité druhy rostlin, živo�ich� až po �lov�ka. Jako žák m�že leda propadnout, ale ne 
se vracet do nižších t�íd, jedin� až jednou jako u�itel. 
 Avšak z�ejm� se ani nevylu�uje to, že zaostal-li kdo na svém stupni vývoje, pom�že 
mu i lekce z t�ch nejnižších t�íd, zopakování si základ�, aniž by se ale jeho vývoj zastavil, 
nebo� je analogický s myslí, duší, v�domím, které jsou neustále v chodu, by� t�eba tom 
nejnepatrn�jším. 
 Celý t�lesný, materiální, hrubohmotný sv�t lze pokládat také za ur�itý stupe� vývoje, 
období u�ení, které m�že být celé utrpením, anebo blažeností: 
 

Dosv�d�ují i to sta�í bohoslovci a v�štci, že je duše spjata s t�lem pro jakési pokuty a že 
je jakoby poh�bena v tomto hrob�. 566) 

 
Filolaos pravil, že jsou n�které myšlenky nad nás siln�jší. 567) 

 
Následující zpráva o setkání Pýthagora a Xenofana vypadá spíše jako anekdota o setkání 
dvou rozli�ných sv�t�: Xenofana, jenž zastával monoteistický názor a otev�en� vystupoval 
proti všem homérským p�edstavám o bozích s lidskými vlastnostmi, a Pýthagora, jenž byl 
�asto pro nedostatek pochopení p�i�azován práv� k t�m, co božský sv�t polidš�ovali: 
 

Pýthagorovo p�echázení od jednoho k druhému dosv�d�uje i Xenofanés v elegii, která 
za�íná takto: 
 Nyní však p�ejdu k jiné �e�i, ukáži cestu. 
O n�m samotném pak �íká, že se to s ním má takto: 
 Když jednou procházel kolem týraného št�n�te, 
 m�l nad ním lítost a pronesl tento výrok: 
 „Usta� a už je netlu�, vždy� je to duše muže, p�ítele, 
 kterou jsem rozpoznal, slyše, jak zazn�la.“ 568) 

 
Podobn�jší Pýthagorov� u�ení jsou verše z Empedokleovy O�istné písn�, v níž jednak p�ímo 
schematicky nazna�uje pohyb duše jednotlivými t�ly, a pak také b�h všeho v�bec. 
 

...kdysi jsem se již stal 
chlapcem i d�v�etem, 
kv�tinou, ptákem, ml�enlivou rybou, 
jež vyplouvá z hlubin... 569) 
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...dv� v�ci ti povím: jednota 
n�kdy roste v jediné jsoucno z mnoha díl� 
Dvojí je p�vod i zánik smrtelných v�cí: 
slu�ování prvk� 
jednomu dává vznik a druhé ruší 
Rozpadem roste zánik jednoho, 
druhého p�ikrývá. 
A tato v��ná zm�na nikdy neustává, 
hned láska všechno spojí v jednotu, 
hned se zas všecko rozkotá �ád�ním Sváru. 
Tak tedy vzniká jednota z mnohosti 
a mnohost zase z trosek jednoty. 
Potud se v�ci rodí 
a potud jim není p�ána v��nost. 
B�h jejich prom�n však nikdy nep�estává - 
potud jsou v��né a nic. 570) 

 
Základem u�ení o p�evt�lování, st�hování, pohybu, nesmrtelnosti duší je v�domí, že ve všem 
je duše, vše je možné nazírat jako t�lo-duši-duch, le� u každého vynikají boží aspekty jinak, 
každý se projevuje individuáln�, na r�zném stupni vývoje, avšak stále jsou všichni Jednotní. 
Neboli: „Celý vesmír, z n�hož pocházejí nes�etné malé substance duší, je oduševn�n. 
Oduševn�n nikoliv v animistickém �i spiritualistickém, nýbrž ve vitalistickém smyslu [...].“ 
571) 
 

Nebo� v�z, 
že vše má v�domí a podíl myslící duše... 572) 

 
 
3.4 Nauka o �ísle a �íslech 
 
Vrcholem všeho u�ení je dosažení jedno-duchosti, tedy po-chopení nejen rozumov�, ale 
celou bytostí t�lem-duší-duchem zárove�. Prost�edkem, jak sám dosáhnout Jednoty, je 
Pýthagorovi �íslo.  
 �íslo je zp�sob, prost�edek, nástroj. Ovšem bylo by mylné ponížit takto úlohu �ísla, 
stejn� jako by bylo mylné stanovit �íslo jako abstraktní podstatu sv�ta sama o sob� stojící a 
nic nad to. Daleko více se �íslo podobá struktu�e t�lo-duše-duch. 
 Tak tedy �íslo je jak kvantitativní, tak kvalitativní; platí jak velikost, tak míra �ísla; 
jak praktické použití �ísla v užité matematice a geometrii, tak symbolika �ísel; nad to je pak 
�íslo jako �íslo, absolutní a abstraktní, Idea. 
 Tedy �íslo v praktických výpo�tech v každodenním život� s ohledem na p�írodní - 
t�lesný sv�t, �íslo jako symbol nesnažící se o experimentální pokusy, ale pracující s hodnotou 
�ísla; a �íslo jako mystika. Tedy �íslo trojí: v�dy - filosofie - náboženství. 
 

Filosofie si postupn� musela vytvo�it sv�j vlastní jazyk, vypracovat pojmy, vybudovat 
logiku, sestavit vlastní racionalitu, aby mohla zvládnout teoretické nesnáze, „aporie“, 
kterých na cest� jejího rozvoje stále p�ibývalo. Nicmén� p�írodní realitou se zabývá jen 
okrajov� a jen málo �erpá z pozorování p�írodních jev�. Nepracuje experimentáln� a 
sám pojem experimentu jí z�stává cizí. Vybudovala matematiku, aniž se pokusila 
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uplatnit ji p�i zkoumání p�írody. Mezi matematikou a fyzikou, mezi výpo�tem a 
zkušeností schází propojení, které p�vodn� existovalo mezi geometrií a politikou. 573) 

 
�íslo v podob� matematiky a geometrie bylo Pýthagorovi práv� nástrojem - hybnou pákou - 
duše, um��enosti, hudby sfér.  
 Absolutno, Jedno, B�h, první po�átky jsou nevyjád�itelné, myšlenkov� nezachytitelné 
a jakékoliv jejich znázorn�ní, vysv�tlení vede zákonit� k jejich omezení. Tyto Pojmy mohou 
být jedin� aktuáln� žité, poznávané, a to v tomto p�ípad� prost�ednictvím �ísel, matematické 
oblasti. 574) 

 
3.4.1 Filosofický idealismus 
 
�ísla navzdory své abstraktnosti si udržují mnohovrstevnatost skute�nosti, 575) jsou 
zt�lesn�ním �ádu a jejich uspo-�ád-áním a vzájemnými harmonickými vztahy zt�lesn�ním 
hudby sfér. Ve své podstat� je �íslo božským životem, teplou nehmatatelnou, ale cít�nou 
životností, 576) �íslo je vyjád�ením Boha a práv� proto a pro nic jiného je ozna�ováno za 
podstatu všech v�cí. 577) 

 Takový zp�sob myšlení-nemyšlení pomocí �ísel se stal první filosofií, která ovšem 
byla pro svoji hádankovitost pro nezasv�cené a vn�jší pozorovatele nepochopitelnou a 
nep�ijatelnou - to je také d�vod, pro� s Pýthagorovým odchodem odešla i jeho škola a pro� 
jejich filosofie byla aplikována v Platónov�, Aristotelov� a Speusippov� filosofii. 
 Když tedy pýthagorovci analogicky odvodili, že jakýkoliv �ád se zakládá na �íslech, 
tedy i hmotný sv�t, zaujali pozici filosofického idealismu. 578) U nich za�ala idealistická 
v�tev �ecké filosofie a pozd�ji filosofie v�bec; �i spíše byli „ur�itým ideovým základem 
pozd�jšího idealismu,“ obdobn� jako milétská škola ješt� není �istým a hotovým 
materialismem. 579) Hlavn� ale Pýthagorás stále rozlišuje celek a jeho �ásti, tudíž �íslo má 
svoji úlohu v dané struktu�e, ale tím to kon�í - a za�íná. 
 �íslo tedy jako prost�edek Poznání; poznání �ádu sv�ta, hudby sfér: „Geometrická 
struktura zm�nila uspo�ádání sv�ta v pravý opak mytického obrazu. Žádný prvek sv�ta, žádná 
látka nejsou nad�azeny ostatním, žádná p�írodní síla nemá výsadní postavení, neprosazuje 
jako basileus svou nadvládu (dynasteia) nad ostatními.“ 580) 

 
�íkají moud�í mužové, Kalliklee, že i nebe a zem� i bozi a lidé mají mezi sebou 
spole�enství, p�átelství, uspo�ádanost, um��enost a spravedlnost, a proto nazývají, milý 
druhu, tento sv�t kosmem, �ádem, a ne nespo�ádaností ani nevázaností. Ale ty, jak se mi 
zdá, p�es všechnu svou moudrost si t�chto v�cí nevšímáš a nepozoruješ, že rovnost, ta 
geometrická, [znamená rovnost pom�rnou, úm�rnou, podle níž má být každému dáno 
tolik, kolik mu p�ísluší podle jeho stavu, zdatnosti, vzd�lání apod.] má velký význam i 
mezi bohy i mezi lidmi, kdežto podle tvého mín�ní je t�eba p�stovat zásadu „míti víc“; 
nedbáš totiž geometrie. 581) 

 
Taková filosofie vyjad�uje samotnou skute�nost v její podstat�, neutíká od ní a nevzdaluje se 
jí, ale no�í se do ní; a práv� proto je zde nutná spekulativnost ve smyslu odvrácení se od 
zkušenosti, ovšem v tom smyslu v jakém jsme si definovali metalogismus - Pýthagorova 
filosofie tedy spadá v pravém slova smyslu do metafyziky, v níž �íslo není p�edobrazem, ani 
subjektivní myšlenkou, naopak �íslo je samotným bytím - prost�edkem vcít�ní se do toho 
bytí. 582) Snad tedy jakoby bylo �íslo Jeho (Jednoho) t�lem. 
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(1) Co se však tý�e �ísel, mohlo by se zkoumání zam��it také na otázku, jak se máme 
p�esv�d�it o jejich skute�né jsoucnosti. Pro toho, kdo uznává ideje, poskytují ur�itý 
druh vysv�tlení jsoucnosti v�cí, pokud každé �íslo je n�jakou idejí a pokud idea, a� tak 
nebo onak, je p�í�inou jsoucnosti jiných v�cí. P�ipus�me t�ebas, že tomu tak jest. Ale 
ten, kdo tak nemyslí, protože vidí obtíže v u�ení o idejích, i nepohlíží takto na �ísla, 
uznává však �íslo matematické, otáže se, kde je pak d�kaz pro to, že taková �ísla 
skute�n� jsou a v �em jsou ostatním v�cem prosp�šná. P�vodce názoru, že �íslo 
skute�n� jest, nepojímá je v�bec jako prosp�šné, nýbrž pokládá je spíše za samostatnou 
podstatu (fysis), ani se mu nejeví jako p�í�ina; nebo� všechny aritmetické v�ty, jak bylo 
�e�eno, vztahují se k smyslovým p�edm�t�m. 583) 

 
3.4.2 Mystika �ísla 
 
Odtud a potud tedy pochází, že �íslo je podstatou v�cí. Spíše je ale p�esn�jší, že �íslo se 
ú�astní - je podobné podstat� v�cí a zárove�, že �íslo je mnou; nebo� tak jako t�lo-duše-duch 
je bytostí jen a jenom, jsem-li v tom a tím Já, tak stejn� s �ísly, jedin� mou ú�astí - mou 
podobností se vše udává do pohybu. 
 Tedy taková je analogie, k níž se te	 došlo: Já Jsem - �íslo - Podstata. 
 Díky takovému pojetí �ísla staly se v�da �ísel, filosofie �ísel a mystika �ísel 
zp�sobem, jak otev�ít bránu všehomíry, 584) díky �emuž byly dále objevovány matematické 
souvislosti a vztahy mezi �ísly, 585) filosofie našla �ád pro svoji �innost a mystika nem�nné 
symboly a vskutku vstupní brány k princip�m - p�í�inám života. 
 

Pythagoras jako první v d�jinách lidstva kodifikoval u�ení o mystice �ísel. 586) 

 
[...] vykládací karty, jako je t�eba Tarot, vycházejí z Pythagorových teorií a z 
egyptského u�ení o „vibra�ních otiscích“. Podle nich každé �íslo, slovo, obrázek - 
prost� úpln� všechno - vibruje ur�itou rychlostí. 587) 

 
Pýthagorovo užití �ísla m�lo vliv jak na vzr�st „náboženského mysticismu, založeného na 
matematice,“ tak také na „soustavné plánování m�st,“ 588) tedy praktické, teoretické a 
náboženské hledisko zde jde neustále spole�n�, tvo�í jednotu, nerozd�liteln� vedle sebe: 
„�íslo není jim pouze základem sv�ta, nýbrž projevuje svoji moc také 've všech �emeslech'.“ 
589) 
 
3.4.3 Vliv Pýthagorovy nauky o �íslech 
 
Pýthagorás beze sporu do své nauky o �íslech na�erpal v�domosti egyptských kn�ží a 
znalosti mystik�, jež potkal na svých cestách. P�enesl je ale do Evropy a dokázal je p�edat 
svým žák�m, a tak se to základní uchovalo, zm�nilo svoji podobu, p�izp�sobilo se 
Západnímu sv�tu a dodnes tak funguje, a� p�ímo - jako ona mystika �ísel -, anebo nep�ímo - 
zasazeno v podv�domí zp�sobu Západního myšlení. 
 

[...] matematické v�dy vznikly nejprve v Egypt�; tam na to totiž m�li kn�ží �as. 590) 

 
V�d�ní musíme nabývat bu	 tím, že se nau�íme od n�koho jiného, nebo že sami 
nalezneme, co kdo nev�d�l. U�íme se od jiného a s cizí pomocí, nalézáme však skrze 
sebe samy a vlastním p�i�in�ním. Nalézt, nehledáme-li, je obtížné a vzácné; hledáme-li, 
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je to snadné a lehké; neumíme-li však hledat, je to nemožné. 
 Nalezení výpo�tu ukon�í svár a zv�tší svornost. Nebo� nalezne-li se, není již 
nadvlády a je rovnost, ježto se jím dohodneme o vzájemných stycích. Pro n�j berou 
chudí podporu od zámožných, bohatí dávají pot�ebným a obojí d�v��ují, že budou mít 
podle n�ho stejn�. On je m��ítkem i brzdou nespravedlivých a ty, kdo dovedou po�ítat, 
zadržuje, než uk�ivdí, pon�vadž se p�esv�d�í, že se nebudou moci ukrýt, p�istoupí-li k 
výpo�tu. T�m pak, kdo nedovedou po�ítat, zabrání v k�ivd�, protož jim objasní, že 
práv� tím k�ivdí. 591) 

 
Je pravd�podobné, že prvotní u�ení vycházející od Pýthagora a podle možností žák� p�ijaté 
pýthagorovci, bylo u pozd�jších pýthagorejc� zkreslené, �áste�né a neúplné, odkázané na 
vlastní znalosti a v�domosti. 
 V tomto duchu vedl dialog s pýthagorovstvím Aristotelés, když vid�l, �eho jsou 
n�kte�í v zájmu potvrzení svého dogmatu schopni: „Usilovn� hledali a hled�li vyrovnat 
všechno, v �em jen mohli ukázat na podobnost mezi �ísly a harmoniemi na jedné stran� a 
mezi vlastnostmi a �ástmi nebe a celého uspo�ádání sv�ta (diakosmésis) na stran� druhé; tam, 
kde vznikla n�jaká mezera, neostýchali se sáhnout k um�lému vypln�ní, jen aby jejich 
soustava byla všude p�ísn� jednotná.“ 592) 

 Ale i základní Pýthagorova teorie - a �eckých filosof� v�bec - byla v novov�ku 
znovuobjevena, nebo� jinými cestami se došlo ke stejným záv�r�m. 
 

Elementární �ástice nejsou v��né a nezni�itelné jednotky hmoty, mohou se v sebe 
navzájem p�em��ovat. Narazí-li na sebe dv� elementární �ástice s vysokou rychlostí, 
m�že p�itom vzniknout mnoho nových elementárních �ástic, a to z pohybové energie, 
která je p�itom k dispozici. A je možné, že �ástice které se navzájem srážejí, p�itom 
zmizí. Je to d�kaz, že všechny �ástice jsou ze stejné substance, z energie. Avšak 
podobnost moderních názor� s Platónovými a pythagorejskými názory je ješt� v�tší: 
elementární �ástice v Platónov� dialogu Timaios nejsou látkou, nýbrž matematickou 
formou. „Všechny v�ci jsou �ísla“ zní v�ta, která byl p�ipsána Pýthagorovi. Jediné 
matematické formy, které byly v oné dob� známy, byly takové geometrické nebo 
stereometrické útvary, jako jsou pravidelná t�lesa a trojúhelníky, které tvo�í jejich 
povrch. V dnešní kvantové teorii lze sotva pochybovat o tom, že elementární �ástice 
jsou koneckonc� také matematické formy, avšak formy mnohem složit�jšího a 
abstraktn�jšího druhu. 593)  

 
3.4.4 �íslo jako zcela libovolný prost�edek Poznání 
 
�íslo bylo Pýthagorem použito jako jedna z mnoha možností, jako symbol, prost�edek, díky 
n�muž analogicky lze poznávat Jedno a jeho jednotlivé aspekty (lat. aspectus pohled) �i idey 
(�ec. ideá jev, podstata, pravzor, eidos obraz). T�mito symboly m�že poznávat jedin� ona 
božská síla v každém: tedy poznání podobného - v podstat� stejného, ú�astn�ní - neboli 
sjednocení. 
 Lze �íct, že �íslo má též t�i role - v obdobném smyslu, v jakém bylo používáno v 
Egypt� písma, které se Pýthagorás p�eci údajn� na svých cestách nau�il: „Trojímu písmu, 
dopisovému, hieroglyfickému a symbolickému, která bu	 vyjad�ují vlastní význam 
napodobením skute�ných p�edm�t�, nebo vyjad�ují smysl alegoricky pomocí jakýchsi 
hádanek.“ 
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�ísla nejsou tedy jenom pojmy matematické, nýbrž v prvé �ad� theologické a 
metafyzické. [...] B�h jest jednotka, idey jsou �ísla. 594) 

 
Cht�jí-li Egyp�ané vyjád�iti podstatu vesmíru a tv�r�í moc boh�, nazna�ují jisté obrazy 
mystických, skrytých a nezjevných poznatk� p�im��enými symboly, práv� jako p�íroda 
neviditelné principy vyjád�ila jaksi symbolicky ve formách viditelných a jako tv�r�í 
moc boh� pravdu a skute�nost ideí (Platonových) znázornila viditelnými obrazy. 595) 

 
...�íslu se podobá všechno. 596) 

 
Zdá se, že si Pythagorás nade všechno vážil nauky o �íslech..., p�ipodob�oval všechny 
v�ci k �ísl�m. 597)  

 
A zajisté vše, co se poznává, má �íslo, nebo� bez n�ho není možno nic ani pomyslit, ani 
poznat. 598) 

 
Nutno si však uv�domit, že, je-li �íslo prost�edkem, tak jakmile se dosáhne poznání a žák se 
stane mistrem, �íslo se zm�ní z prost�edku na zát�ž a správné pak je vzdát se celého u�ení o 
�íslech - v�c, kterou Pýthagorovi následovníci nem�li na z�eteli, obohacovali teorii, 
rozši�ovali ji a pop�eli tak smysluplnost jí samé. 
 Neboli obrazn�: jdu-li do ur�eného cíle prost�ednictvím svých nohou, tak až jej 
dosáhnu, je nutné se zastavit a vzdát se ch�ze a nohou: až pak budu v cíli; nebo� bych sv�j cíl 
minul, kdybych se v �as nevzdal i teorie �ísel. 
 
3.4.5 Iracionální �íslo 
 
Z dnešního matematického a geometrického úhlu pohledu je �íslo, jak racionální tak 
iracionální.  
 Pýthagorovi se p�i nejmenším tato skute�nost zjevila p�i zkoumání pravoúhlého 
rovnoramenného trojúhelníku (p�i zkoumání úhlop�í�ky �tverce), nebo� v tomto p�ípad� se 
p�i odv�snách rovných jedné p�epona rovná druhé odmocnin� ze dvou. P�epona p�edstavuje 
�íslo iracionální - alogos, nep�edstavitelno, bezrozm�rnost bod�. 599) 

 
Dv� délky nejsou naprosto iracionální. Nedají se však navzájem vyjád�it celými �ísly a 
také se nedají p�irovnat n�jakým druhem zlomk�, jsou tedy ve vzájemném pom�ru 
iracionálním, jsou tedy nesoum��itelné. 600) 

 
Pythagorás zm�nil geometrickou v�du v podobu svobodné nauky tím, že obecn� 
zkoumal její základy a že probíral její pou�ky nehmotné a pomysln�; nalezl také nauku 
o irracionálních �íslech a složení sv�tových tvar� [T. j. p�ti pravidelných t�les.]. 601) 

 
Iracionální �íslo bývalo považováno až za mystické tajemství. Jeho objevení pak za jakési 
zklamání, nedokonalost, za „n�co tragického,“ 602) avšak opak je pravdou. Iracionální je 
potvrzením dokonalosti, celistvosti, Jednoty jsoucna. 
 Racionální a iracionální odpovídá prvnímu protikladu v oné tabulce: omezené a 
neomezené. Týká se v�ci dvou protiklad�, p�íkladem jejich p�ekro�ení je onen metalogismus 
�i metafyzika. 
 Vypráví se o jednom pýthagorovci p�íhoda, patrn� Hippasovi, 603) jenž vyzradil 
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matematické tajemství �ádu, tedy skute�nost iracionálního �ísla; vysvítá z ní, jaká báze� 
panovala p�ed iracionální skute�ností - nejenom �ísla, ale iracionálního jsoucna v�bec. 
 
�iká se, že �lov�k, který poprvé zve�ejnil zkoumání iracionálného, zahynul p�i 
ztroskotání lodi. A to proto, že to, co nelze vyslovit a co si nelze p�edstavit, m�lo vždy 
z�stat skryto. Proto také byl ten ohavník, který se náhodou tohoto obrazu živoucího 
dotkl a jej odhalil, na míst� svého �inu zaražen a tam v��nými vlnami smeten. 604) 

 
3.4.6 Výklad absolutní podstaty pomocí �ísla a �ísel 
 
Následující vyložení Absolutní podstaty pomocí �ísla nemilosrdn� zachází s Jednotou a 
Mnohostí, racionálním a iracionálním - na což obzvlášt� evropsky myslící �lov�k dosud 
nebyl zvyklý, le� zvyk je zvyk a rozhodn� neznamená pravdivost - a p�echází od smyslových 
p�edstav k myšlenkám a naopak. 
 Jednoduchost a oby�ejnost �ísel je dokonalou p�íležitostí, jak je využít jiným 
zp�sobem - symbolicky -, avšak veškerá tvrzení se neobejdou bez vlastního �tená�ova 
zkoumání: bez vlastní zkušenosti, bez v�domostí zde podaných, což dohromady jedin� dává 
znalost a Poznání. 
 V�domí t�chto základních rys� snad i tehdejší Pýthagorovy teorie �ísel tedy otvírá 
bránu k vlastnímu poznání; a naopak též, kdo na toto nebere z�etel: „Tomu se neodhalí, že 
pythagorovskými ur�eními je vyjád�en b�h ve spekulativním smyslu, že to nejvznešen�jší je 
p�ítomno v t�chto prostých slovech, že to nejhlubší je dáno v tom, co je známé, co je na 
povrchu a doko�án otev�eno; že v chudob� t�chto abstrakcí je obsaženo to nejbohatší.“ 605) 

 Jedno (monas, monáda; Jednota, Jednotka) je první nejjednodušší pojem, podstatou, 
606) výchozím bodem všech �ísel a v�cí, 607) nebo� další �ísla jsou složeninami a opakováním 
Jednoho; 608) úst�ední Ohe� sv�ta, veliká Monáda, Ned�litelno a velké Neprojeveno, Jediný, 
V��ný, Nezm�nitelný, skrytý v mnohosti v�cí, které se m�ní a pomíjejí. 609) 

 
Tak prý po�átky jsou velikost a malost (to mega kai mikron) jako látka, jako podstata 
však prý je jedno; nebo� z on�ch podle ú�asti v jednu prý se stávají z idejí �ísla. 610) 

 
(49) [...] A tak ozna�ili pojem jednoty, totožnosti, rovnosti, p�í�inu souhlasu a soucít�ní 
vesmíru a p�í�inu zachování toho, co si podržuje nem�nnou identitu, slovem jedno. 
Vždy� jedno ve svých �ástech je s nimi spojené a spol�ené ú�astí na první p�í�in�. 611) 

 
A tak po�íná u�ení egyptské, krá�ejíc od prvních P�í�in k všem posledním, od nejvyšší 
Jednotky a sestupuje k mnohosti (sv�ta zjev�v), která zase nejvyšší jednotkou je �ízena 
a ovládána. 612) 

 
Po�átkem všeho je jednotka, z ní pak vznikla nevymezená dvojka, která je jako látka 
pod�azena jednotce jako p�í�in�. Z jednotky a nevymezené dvojky vznikají �ísla, z �ísel 
pak body, z bod� �áry a z �ar zase plošné útvary, z plošných útvar� prostorové tvary, z 
nich pak vnímatelná t�lesa, jimž jsou i �ty�i prvky: ohe�, voda, zem� a vzduch. Ty se 
mezi sebou p�em��ují a zcela p�echázejí jedno v druhé navzájem. Z t�ch také vzniká 
oduševn�lý sv�t, nadaný myslí. Má podobu koule obklopující Zemi uprost�ed. 613) 

 
Všechna �ísla spadají pod pojem jedna; nebo� dvojitost je jedinou dvojitostí, a práv� 
tak i trojitost je n��ím jedním, a desítka je jedinou hlavou �ísel. To p�im�lo Pythagoru, 
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že vyhlašoval jednotku za princip všech v�cí v tom smyslu, že ú�astí na jednotce lze 
všechno pojmenovat jedním. 614)  

 
Z p�vodní jednoty spojené s neur�itou dvojitostí vzniká dvojka, nebo� dvakrát jedna jsou 
dv�: „�ísla vznikají pak tak, že se jednota pohybuje vp�ed a neur�itá dvojitost neustále vytvá�í 
dvojku.“ 615)  
 Zde m�ní se �íslo v �íslo a �ísla a po�et je pramenem tvaru. 
 

Tvar tedy ur�ujeme v podstat� po�ítáním. �ím však po�ítáme, je �íslo, �i lépe po�et. 
616) 

 
Proto je jednota �inným principem t�chto dvou princip� a dvojitost je pasivní látkou, a 
jako z nich pythagorovci nechávají vznikat �ísla, tak vznikla i sv�tová soustava a vše, 
co je v ní. 617) 

 
Dvojnost (dias, dyada; Dvojka, Dvojice) tedy p�edstavuje rozd�lení celku na zp�sob tabulky 
deseti protiklad�; p�edstavuje dva základní principy tvo�ící Jedno; protiklady, které se 
dopl�ují: racionální a iracionální, omezené a neomezené, t�lo a duch, mužské a ženské a tak 
do nekone�na. 
 

(Podle pythagorovc�) p�ísluší st�edu jednotka..., za st�edem jde dvojka, kterou nazývali 
mín�ním a odvahou. 618) 

 
Pythagor pravil, že veliká Monáda p�sobí jako tv�r�í Dyada (dvojice). 
[...] 
Dyada p�edstavovala tedy jednotu v��ného Mužství a v��ného Ženství v Bohu, tedy 
jeho dv� podstatné shodné (korenspondující) vlastnosti. 619) 

 
Jednota, myšlena ve své identit� se sebou je jednotou. Myslíme-li ji však jako rozdílnou 
v��i ní samé a p�idáme-li ji k ní samé, stává se neur�itou dvojitostí, protože žádné z 
ur�itých nebo jinak vymezených �ísel není touto dvojitostí, le� všechna jsou poznávána 
ú�astí na ní, jak to bylo �e�eno o jednot�. Podle toho jsou dva principy v�cí. První je 
jednota, ú�astí na níž jsou všechna jednotlivá �ísla jednotlivými �ísly. Druhým je 
neur�itá dvojitost, ú�astí na níž jsou všechny ur�ité dvojitosti dvojitostmi. 620) 

 
(50) Pojem r�znosti, nerovnosti, všeho d�litelného, m�nlivého a chovajícího se pokaždé 
jinak nazvali dvojitým a dyadou, dvojící, nebo� taková je v �ástech povaha dvojího. A 
nelze �íci, že by tyto názory platily jen pro pýthagorovce a pro ostatní ne; jak lze vid�t, i 
jiní filosofové p�ipustili n�které síly sjednocující a udržující vesmír a znají také pojmy 
rovnosti, nepodobnosti a r�znosti. Tyto pojmy kv�li srozumitelnosti vyu�ování 
ozna�ují jmény jednotka (MONAS) a dyada a nezáleží jim na tom, �íká-li se tomu 
dvojité, nestejné �i rozdílné. 621) 

 
Trojitost (trias, triada; trojka, trojice, potrojnost) je hlubokou formou, první dokonalostí; jí 
dochází Jednota ke svému vyvrcholení, ke svému uskute�n�ní: monas spojena op�t s 
neur�itou dyadou tvo�í trojku: a trojitost tak obsahuje jednotu a mnohost; k�es�anská 
trojjedinost - není ni�ím vznešeným, ale ani ni�ím triviálním; 622) trojitost božská jako t�lo-
duše-duch a trojitost lidská Otec-Matka-Dít�; 623) potrojný zákon �ídí �ády bytostí. 624) 
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K lidských slastí dovršení 
láska sdruží dvojici: 
na trojici však ji zm�ní, 
chce-li božských dosíci. 625) 

 
Triada �ili zákon božské trojice jest uspo�ádávajícím zákonem v�ci a skute�ným klí�em 
života. 626) 

 
Jak také �íkají pythagorovci, celý vesmír i všechny v�ci jsou omezeny t�emi, nebo� 
konec, st�ed a po�átek mají �íslo vesmíru, a to �íslo t�i. 627) 

 
T�lesa nemají žádnou jinou velikost krom� t�í; proto též pythágorovci �íkají, že vše a 
vesmír je ur�eno trojitostí. 628) 

 
Protože též �erpajíce toto ur�ení z p�írody, používáme ho v bohoslužb�, takže teprve 
v��íme, že jsme bohy umluvili, když je v modlitb� vyzveme t�ikrát. Dv�ma �íkáme oba, 
ale ne všichni. Teprve o t�ech �íkáme: všichni. Teprve co je ur�eno trojkou, je celkem 
(PAN). Co je trojnásobn� d�leno, je dokonale d�leno. Jednotlivé je jen v jednu, to jiné 
je jen ve dvou, ale t�i jsou celkem. 629) 

 
Vezmeme-li n�jaké v�ci její trojitost, zni�íme ji a ud�láme z ní abstraktní myšlenkový 
p�edm�t. 630) 

 
(51) Podobné je to i s ostatními �ísly. Každé �íslo odpovídá n�jaké síle. Existují p�ece 
v�ci, které mají po�átek, st�ed a konec, a takové form� a takové p�irozenosti p�isoudili 
�íslo t�i. Proto všemu, co má prost�edek, �íkají trojité. A podle nich všechno dokonalé 
má takový po�átek a je upraveno v souladu s ním. Z nedostatku jiného pojmenování 
užívají název triada - trojice. A protože nás cht�jí p�ivést k její znalosti, u�inili to 
prost�ednictvím této formy. A s ostatními �ísly je to podobné. Takový je po�ádek, podle 
kterého jsou zmín�ná �ísla se�azena. 631) 

 
�ty�ka (tetras, tetrada; �tvernost) je rozvinutou trojitostí, jejím dovršením; jak �ty�i sv�tové 
strany, tak �ty�i Empedokleovy po�átky; trojitost obsahuje �ty�ku, pokud trojka je jednotou, 
nebo� sou�et t�chto moment� (trojitost a jednota) je roven �ty�em; 632) spravedlnost, �ád a 
úplnost. 633) 

 
(Podle Pythagory) je spravedlnost stejné �íslo násobené stejným. 634) 

 
Nikoliv, p�ísahám p�i tom, jenž objevil moudrosti naší 
�tve�ici, pramen to, v n�mž jsou ko�eny p�írody v��né. 635) 

 
Potrojnost lidská a božská shrnuta v Monád� tvo�í posvátnou tetradu (posv. �tvernost). 
636) 
 

Podstatné principy jsou dány v prvních �ty�ech �íslech, které tvo�í všechna další. 
 P�tka zna�í s�atek jako sou�et dvojky (ženský princip) a trojky (mužský princip). 
Další d�ležitost se p�i�azuje �ísl�m sedm a deset. 
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Sedmi�ka je zákonem, �ídícím vývoj; 637) sou�et t�í a �ty� znamená jednotu �lov�ka s 
božstvím: sedm jako �íslo adept� a velkých zasv�cenc�. 638) 

 
Pravý �as... nazývali sedmou. 639) 

 
Když ješt� chlapec je malý a d�tský, již ohrada zub� 
vzniká a vyr�stá pak v pr�b�hu sedmi mu let. 
Jestliže dalších sedmi dá b�h mu zas dosáhnout rok�, 
rašící jinošský v�k najevo znaky své dá. 
Ve t�etím období údy dál mohutní a jeho k�že 
postupn� ztrácí sv�j pel, na brad� chmý�í se vous. 640) 

 
Nebo� �ísla, u�il mistr, chovají v sob� tajemství v�cí a Boh� a harmonii univerzální. 
Sedmero posvátných zp�sob�, sestaveno na sedmi notách heptacord� (lyra 
sedmistrunná) odpovídá sedmi barvám sv�tla, sedmi planetám a sedmi zp�sob�m 
„bytí“ (existenci), které opakují se ve všech sférách materiálního i duševního života, od 
nejmenšího až do nejv�tšího. 641)  

 
Deset (dekas, dekada; desítka) je jinou formou �ty�ky: �ty�ka je pojata jako tetraktys (od 
tettara �ty�i a agó �iním), �inná a p�sobící �ty�ka; pozd�jším nejznám�jším pýthagorovským 
�íslem; 642) Zdroj a Ko�en v��né p�írody, posvátná desítka; sou�et jedné, dvojky, trojky a 
�ty�ky, které dávají dohromady - znázorn�né jako body pod sebou - tetradu, rovnoramenný 
trojúhelník; 643) p�edstavuje všechny božské principy rozvinuté a spojené v nové jednot� 
(theogonie); nad to platí, že nula p�ipojena k jedni�ce - �i k jakémukoliv �íslu - umoc�uje její 
hodnotu. 
 

...�íkají, že se po obloze pohybuje deset (nebeských t�les)... 644) 

 
Pýthagorský tetraktys, tajemná skupina �ty��íslí sjednocuje to nejhlubší s nejvyšším. 
645) 

 
Tetraktys se �íká �íslu, které v sob� obsahuje �ty�i první �ísla a vytvá�í nejdokonalejší 
�íslo, totiž po�et deset. Dojdeme-li k desíti, uvažujeme je op�t jako jednotu a za�ínáme 
od za�átku. Praví se, že tetraktys má v sob� pramen a zdroj v��né p�írody, protože je 
rozumem vesmíru, duševního a t�lesného. 646) 

 
    To božské �íslo jde dál, 
až s posvátným �íslem Jedna, jež nem�že svátosti pozbýt, 
p�ichází božská Trojka a dále rodi�ka všeho, 
jež všechno pojme a starým je mezníkem všeho, 
jež únavy nezná a zvratu; ta jméno má Desítka svatá. 647) 

 
�íká se, že jednou Pýthagorás kohosi požádal, aby po�ítal do deseti; avšak ten sta�il 
pronést jen: „1, 2, 3, 4“ a Pýthagorás po�ítání p�erušil. „Vidíš,“ �ekl „to, co ty nazýváš 
�ty�i, není nic jiného než 10 - dokonalý trojúhelník a naše p�ísaha.“ 648) 

 
Lysis praví: „P�ísahám p�i tom, jenž naší duši dal poznání �tve�ice, pramenu v��né 
p�írody, to je: p�ísahám p�i tom, jenž nau�il mou duši poznávat samu sebe a tím mne 
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uvedl do stavu pochopení celé p�írody, jejímž obrazem v malém je duše.“ 649) 

 
�iny a podstatu �ísla je t�eba pozorovat podle síly, která je v desítce, nebo� síla �ísla a 
zvlášt� desítky je veliká, vše plnící, vše p�sobící a je po�átkem i v�dkyní božského, 
nebeského i lidského života a se vším se stýká. ... Bez ní je vše neomezené, nejisté a 
nejasné. Nebo� povaha �ísla dává poznání a každého vede i pou�uje o každé nejasné a 
neznámé v�ci. Nebo� nikomu by nebyla žádná z v�cí jasná, ani sama o sob�, ani ve 
vztahu k jiné, kdyby nebylo �ísla a jeho podstaty. Avšak �íslo, uvád�jíc v duši všechny 
v�ci v souhlas s vjemem, �iní je poznatelnými a navzájem souhlasnými po zp�sobu 
gnómonu, [soudélník, tj. rovnob�žník objímající úhlop�í�nu jiného, v�tšího 
rovnob�žníka, spolu s dv�ma dopl�ky] tím že zt�les�uje a rozlišuje pom�ry v�cí - 
každý zvláš� - neomezených i omezujících. 650) 

 
(52) I �ísla jdoucí za sebou jsou obsažena v jednom pojmu, v jediné síle, kterou 
nazývají dekada - desítka, to jest totéž co dechada - souhrn. Proto také nazývají desítku 
„dokonalé �íslo“, nebo ješt� spíš nejdokonalejší ze všech, zahrnující v sob� všechny 
rozdíly �ísel, všechny druhy vztah�, všechny úm�rnosti. Vždy� jestliže je p�irozenost 
všeho ur�ena �íselnými vztahy a úm�rnostmi, jestliže �ídí �íselnými vztahy všechno, co 
vzniká, roste a dochází dokonalosti, a jestliže dekada - desítka v sob� zahrnuje všechny 
vztahy a všechny úm�rnosti a všechny formy �ísel, jak by si nezasloužila být nazývána 
dokonalým �íslem? 651) 

 
Tuto teorie �ísel lze použít pro praktický život indukcí a analogiemi, 652) vid�ním ve všem 
symboliku. Suchá ur�ení bez procesu a pohybu lze uvést v život vlastním náhledem: propojit 
teorii a praxi v jedno. 
 P�echod ke geometrickému �ádu �ísel zna�í symboliku �ádu celého sv�ta. 653) 
Prostorové vztahy - tedy geometrie - a hudba mají k sob� velice blízko, ob� se vztahují k 
oblasti p�írody a ducha. 654) Význam a role �ísla se dále sdružuje - je spíše figurativní -, 
spojuje se v n�m geometrie, fyzika, astronomie i hudební estetika. 655) 

 
3.4.7 P�echod od matematiky ke geometrii 
 
Význam matematických vztah�, nazna�ených ku p�íkladu v Platónov� Tiamaiovi, byl dosud 
nejasný, pro nás t�žkým a libovolným - a také proto byli pozd�jší pýthagorejci p�ezdíváni 
jako „temní“. 656) 

 
Tak se na �ízení �ísel vytvá�í t�lesnost, z t�lesnosti ur�itá t�lesa, voda, vzduch, ohe� a 
v�bec veškerý vesmír, o n�mž �íkají, že je harmonicky organisován; jde o harmonii, jež 
spo�ívá jedin� v �íselných vztazích, jež vytvá�í rozli�né souzvuky absolutní harmonie. 
657) 

 
Myšlenka budiž jedním; poznání �ili v�d�ní dv�ma, nebo� se tý�e výhradn� Jedna. 
�íslo plochy je však p�edstavou, mín�ním; smyslový po�itek je �íslem t�lesna. Všechny 
v�ci jsou posuzovány bu	 myšlenkou, nebo v�d�ním, nebo mín�ním, nebo po�itkem. 
658) 

 
Jednotka je geometricky znázorn�na jako bod, dvojka jako dva body �i p�ímka, trojka jako t�i 
body �i plocha, �ty�ka jako �ty�i body �i objem - podle nejmenšího po�tu bod� k ohrani�ení 
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t�chto útvar�.  
 Neboli: pohyb bodu (jednotky) zp�sobí p�ímku (dvojku), pohyb p�ímky plochu 
(trojku), pohyb plochy t�leso (�ty�ku). 659)  

 
Pythagorovci vymezují bod jako jednotku, která dostala polohu. 660) 

 
(Pythagorovci) p�evád�jí všechno na �ísla a �íkají, že pojem �áry je pojmem dvojky. 
661)  

 
Jedno je bod, dv� je �ára, t�i trojúhelník, �ty�i jehlan. 662) 

 
3.4.8 �íslo - Jedno: vyjád�ení pojmu B�h 
 
Ješt� je nutné zd�raznit funkce jednotlivých samotných �ísel. Vystupuje-li jedni�ka jako 
Jedno, tedy jako �íslo, ne dosud jako jedno z mnoha, z �ady �ísel; pak je Monas (tedy Jedno, 
Jednota) symbolem Boha, Absolutna, Dokonalosti.  
 Pýthagorás tedy vtisknul pojm�m, jež používáme i my dnes - ku p�íkladu pojem B�h -
, zcela specifickou podobu; v tom smyslu, že �islo Jedna - a další - bylo definováno, zcela 
jasn�, dan� a nevyhnuteln�, tedy nemohlo docházet k nepochopením, jež dovoluje pojmosloví 
dnešní doby. 
 Zárove� ale tento pojem - Jedno - z�stávalo branou, do níž žák musel vstoupit, cht�l-li 
poznat obsah i formu u�itelova sd�lení a ješt� n�co navíc, to, co d�lá mystiku mystikou: 
bezprost�ední zážitek, poznání, a ne-li probuzení, pak ztotožn�ní svého v�domí s božským. 
 

Podívejme se na božskou ideu z magického hlediska. Pro pr�m�rného �lov�ka je 
božská idea op�rný bod jeho ducha, aby nebyl v nejistot� nebo se neztrácel. Proto mu 
jeho B�h z�stane vždy nepochopitelný a nep�edstavitelný. Jinak je tomu u mága, jenž 
zná svého Boha ve všech aspektech. Nespokojí se s pouhým uctíváním, ale jelikož ví, 
že byl stvo�en podle obrazu božího a je tedy �ástí Boha, vidí sv�j nejvyšší ideál, svou 
svatou povinnost a sv�j nejvzdálen�jší cíl v splynutí s Bohem, touží se stát Boho-
�lov�kem. 663) 

 
K tomuto Pýthagorovu pojmu - Jedno - sm��ují všechna tak zvaná monistická náboženství; 
jeho všeobsáhlost a dokonalost, a proto pro �lov�ka jen �áste�né pochopení a zprvu obtížné 
splynutí s ním, je zaznamenáno v t�chto slovech: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ni�eho, 
co je naho�e na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ni�emu takovému 
klan�t ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin [pojmenování Hospodin, Pán a podobn� je p�ímým 
falšováním hebrejského originálu; správn� znamená: Já Jsem, kterýž Jsem - Absolutní 
V�domí a Bytí. Pravé a nevyslovitelné Jméno Boží, které vyjad�uje podstatu samého Boha. 
664) Tedy Já Jsem to Já Jsem], tv�j B�h, B�h žárliv� milující.“ (Ex 20, 4-5) 
 Obdobných pravd se na po�átku držel jak Pýthagorás, tak i Mojžíš, ale i další 
náboženství a a filosofické systémy: 
 

Hlavní místo tohoto spisu [kniha Lao-c´] bývá zejména �asto vyjímáno: „Beze jména je 
tao, po�átek nebe a zem�; pojmenován je matkou vesmíru. Obtíženi vášn�mi, m�žeme 
o n�m uvažovat jen v jeho nedokonalém stavu; kdo jej chce poznat, musí být bez vášní. 
665) 
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Tao, jež lze vyjád�it slovy, není stále tao. Jméno, jež lze pojmenovat, není stále jméno. 
Bezejmenné je po�átkem nebe a zem�, mající jméno - je matka všech v�cí. Proto, kdo 
je prost vášní, vidí jeho (tao) zázra�né (tajemno), kdo však chová vášn�, vidí je pouze v 
kone�ném tvaru. 666) 

 
Jedno je proto Vrchol všeho bytí, veškeré v�dy, filosofie jako náboženství. Z lidského 
pohledu, jenž utkv�l na relativnosti, pomíjivosti a prom�n�, se Jedno vyskytuje na po�átku a 
na konci, ve skute�nosti je zde neustále p�ítomno. 
 Proto není a je primitivismus vid�t za Sv�t samotné Jedno. 
 Jedno, které ale samoz�ejm� má svoji mnohost - která je zdánliv� skute�ná -, a tak 
spat�ujeme nespo�et p�írodních zákon�, princip� a podstat v�cí. Tímto uv�dom�ním vede 
cesta k božskému v�domí - božskému, které již nezná rozdíl b�h-�lov�k, ale je jedním, 
obojím -: „Musíš poznat sama sebe a síly, které jsou v nás. Pak p�ijde poznání, co je pravé Já 
a co jsou síly.“ 667) 

 Avšak v záp�tí, po takovém uv�dom�ní, p�ichází splynutí, vzdání se p�edstavy �ísla, 
toho pojítka mezi mnou a tím, nebo� ten rozdíl tady-tam již není; p�ichází jasné a z�etelné, na 
všech úrovních se projevující, všude souzn�jící Já Jsem tady a tam: „Pokud se poznává, je to 
dvojnost. Nic nepoznávat, nemít co poznávat, je jednota.“ 668) 

 
[Védanta] U�í �lov�ka, aby se zbavil všech p�ání, protože vše mimo nedvojného 
Brahman [Jedno] je zatíženo utrpením, aby se oprostil od lásky i nenávisti, od 
sv�tských pot�šení, rozetnul uzel ega projevujícího se jako „já“, odvrátil se ode všech 
klamných jev� jako „ty“, „on“, „to“, „ono“, „mé“, „tvé“, zbavil se pojm� „já“ a „moje“, 
žil bez zájmu o páry opozic jako teplo, zima, bolest, radost, z�stal pevn� zakotven v 
dokonalém uv�dom�ní stejnosti všeho a ne�inil rozdíl� žádného druhu, nikdy si nebyl 
v�dom ni�eho jiného než Brahman a stále okoušel blaho nedvojného Já. 669) 

 
Jednota zprvu p�sobí jako Individuální, Podstata. I Jednota si zachovává Já, ale ucelené, 
jednotné. Já (lat. ego) je bezbranné, ubohé a nicotné pouze, uzavírá-li se p�ed vyšším, anebo 
naopak p�ed nižším. Dokáže-li se však sjednotit tyto sféry, pak prochází vším Jedno - Já 
Jsem. 
 Ukazujeme-li si cestu od zrození Jednoho a dalších �ísel, pak musíme v�d�t, že cestou 
je nutné projít i nazp�t: od �ísel k Jednu. 
 

Abel Remusat �íká, že tao by se dalo nejlépe vyjád�it �eckým LOGOS. Další slavný 
citát uvád�ný �asto staršími autory je ten: „Rozum zrodil Jedno, Jedno zrodilo Dv� a 
Dv� zrodily T�i; T�i produkují celý sv�t. 670) 

 
Jedni�ka: Syntéza božské Idey, p�vod všehomíra, idea nestvo�ená, v��ná, jež 
individualizuje hmotu tvarem. 
 
Dvojka: Idea prvotní, záporná, uskute��ující se zp�sobem kladným. Sjednocení duše s 
t�lem, �inného s trpným, mužského se ženským, síry se rtutí. Hmota oživená Duchem; 
stálé a prchavé. 
 
Trojka: �íslo stvo�ení, obraz božské Trojice, t�i stavy hmoty, duch, duše, t�lo. T�i 
vlastnosti Tv�rce. Teplo, vlhko, sucho. T�i principy: síra, rtu�, s�l. 
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�ty�ka: �íslo všeobecné rovnováhy, Jednota, projevená v Trojici. �ty�i tv�r�í prvky, 
�tvero období, �ty�i fáze luny. �ty�i živly. 
 
P�tka: Pravá idea v kvintesenci, oživující �ty�i živly. 
 
Šestka: Trojice duchovní, uskute�n�ná v trojici fyzické. T�i tv�r�í vlastnosti, 
uskute�n�né v základních prvcích. Dvojka, spojená se �tverkou. 
 
Sedmi�ka: Syntetické �íslo všehomíra. Sedm abstraktních povah. Šestka, oživená 
duchem Trojice, projevená �tverkou, spojením dvojky s p�tkou.  671) 

 
3.4.9 Hranice v�deckého, filosofického a mystického �ísla 
 
�ísla lze chápat jako pojmosloví (v�decky), jako prost�edek spodobn�ní, jež dopom�že k 
uv�dom�ní (filosoficky), ale též jako bezprost�ední zážitek Jednoho (mysticky): „nejlépe 
však vyjad�uji pojem Boha tím, že ponechám na papíru kus prázdný.“ 672) 

 V tabulce protiklad� jsou na prvních dvou místech: omezené a neomezené, sudé a 
liché. Up�esn�ní pak protikladu sudé a liché podávají následující citáty, zárove� nazna�ují 
jejich možnosti analogického využití. 
 

Jsou-li d�lena �ísla ve dva stejné díly, tu z�stává p�i lichém �ísle uprost�ed jednotka, p�i 
sudém však zbývá prázdné místo, bez pána a bez �ísla, jako by bylo neúplné a 
nedokonalé. 673)  

 
�íslo má dva zvláštní druhy, druh lichý a sudý, a t�etí z obou dvou smíšených, 
sudolichý; [Jsou to �ísla tvaru 2 (2n+1), jež, jsouce rozp�lena, dávají liché �íslo, na p�. 
6, 10.] obou dvou druh� je mnoho podob, které každá v�c sama sebou ozna�uje. 674) 

 
Jednotlivé geometrické útvary byly op�t pojaty spíše symbolicky, k nim pak p�i�azeny další 
pojmy a symboly. Zde je tabulka homologických �ad sestavené z pýthagorejských fragment�: 
 

1. voda: Kronos, sfairos, sféra, sever, plá�, dvacetist�n [Ikosaeder], jedna, dva; 
2. vzduch: Zeus, slunce-m�síc, nebe, léto, plození, osmist�n [Oktaeder], t�i, �ty�i; 
3. aithér: Arés, planety, mo�e, den a noc, hn�v, dvanáctist�n [Dodekaeder], p�t, šest; 
4. zem�: Afrodíté, Zem�, zem�, krychle [Kubus], touha, sedm, osm; 
5. ohe�: Hermés, protizem�, jih, �ty�st�n [Tetraeder], myšlení, dev�t, deset; 675) 

 
Patero je t�l vesmírné koule: v kouli ohe�, voda, zem�, vzduch a páté, lo	 koule 
[aithér]. 676) 

 
Až sem sahají pýthagorejské hry s �ísly. Samotná Pýthagorova úloha je jasná: on p�inesl, 
stanovil a použil �íslo jako prost�edek vyjád�ení Kosmu, Hudby Sfér, Jednoho; jeho dosažení 
a splynutí s ním. 
 Užití �ísla jako vyjád�ení veškerých �ád�, v mikrokosmu, jako v makrokosmu, 
vychází pouze z otázky: „Pokud mohou být hudební tóny p�im��eny k �ísl�m, pro� ne také 
všechno ostatní?“ 
 

V�ci jsou �ísla. 677) 
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3.5 Vznik teorie 
 
P�e�asto bývá Pýthagorovo u�ení, ku p�íkladu o �íslech, považováno za n�co samo o sob� 
stojící - v tomto smyslu pak podstata jako �íslo samo o sob� - s t�ží poznatelné, ba takovým 
kritikem Aristotelém tak�ka nepoznatelný, tudíž zna�n� pochybným a ned�v�ryhodným; 
takto ale zachází se s teorií. 
 Teorie odtržená od praxe, jeden protiklad, zá�iv� jasný duch, bez tíže, létající v �íši 
idejí, ke svým ú�el�m vymezených a stvo�ených pojm� - teorie. Po�átkem evropské v�dy je 
práv� takové zásadní roz�len�ní poznávání p�írody na praxi a teorii. 
 P�i nahlížení teoretických myšlenek - a� tedy �íselné nauky, anebo nauky o 
p�evt�lování, harmonii sfér a v�bec všech - �ist� a pouze v teoretické sfé�e, tedy opomíjejíce 
teorii, pak se vskutku i �íslo m�že jevit jako tou nejmrtv�jší kontinuitou, jež maximáln� 
postrádá pojmového charakteru. 678) 

 Bylo v mnoha souvislostech použito pojmu teorie - �i v�dy �ísel, je nutné tedy dostát 
doslova t�mto tvrzením. Tehdejší zvláštnost Pýthagorovy postavy spojené s teoretickou 
úvahou o o�išt�ní (katharsis), �ádu života a jeho jednotlivých �ástech, 679) z dnešního 
pohledu není tak silná, avšak na tehdejší pom�ry velice ojedin�lá.  
 Pýthagorovi je v�da nástrojem. Nikoliv jako pozd�ji, kdy „nepatrná �eta pr�kopník�, 
opojená posvátnou touhou, zapomíná, k �emu mají být nástroje vytvo�eny,“ a kdy v�da byla 
samoú�elnou, ale jako nástroj slouží v�da. 680) 

 Snad by poznávání mohlo být p�i�azeno do sféry duše, kdy by vystupovalo jako 
harmonie a um��enost dvou sv�t�: zkušenosti a v�domosti. Pro prvé jsou charakteristické 
experimenty, tedy cílené pokusy, jež mají posloužit k obecným záv�r�m, jež jsou pak platné 
pro veškeré podobné �in�ní.  
 Tímto p�ipodobn�ním poznávání (poznávání jako harmonie) a jeho roz�len�ním 
(poznávání jako zkušenost a v�domost) dostává v�da - snad v Pýthagorov� smyslu - nové 
rozm�ry: „v pythagorejství je p�ece jen od p�vodu nejd�ležit�jší složka filosofická, ovšem 
nikoli ve smyslu v�dy pro v�du, nýbrž v�dy pro život, a mystická komponenta, p�irozen� 
velmi významná, hrála by p�ece jen hlavn� úlohu formovaného materiálu.“ 681) 

 Hlavním úkolem Pýthagorovy v�dy je pochopit samo skute�no, jsoucno, podstatu, 
která sebou nese svoji mnohost, zákony, principy a uspo�ádání. 682) Op�t z dnešního pohledu 
se dívaje zdá se jejich po�ínání - metodicky - jako primitivní, zárode�né, po�ínající, avšak 
snad lze �íct, že se Pýthagorás ani nesnažil vyvinout novou metodu experimentování, ale na 
základ� analogie - podobnosti, tedy na základ� sama sebe, svých úsudk�, pln� a 
bezprost�edn� spoléhající na své Já Jsem, též prolínající každou skute�nost a v každé v�ci se 
zrcadlící.  
 Metoda analogie jim byla tou nejdokonalejší. 
 Matematika, jež v �ecku m�la praktické cíle jako m��ení vzdáleností, pozemkových 
ploch �i obchod, se po�ala m�nit v „�istou v�du“ 683) a geometrie se formovat ve svobodné 
tvo�ení; 684) nezastávalo stanovisko samostatné v�dy, ale „v nejužším sep�tí se všemi 
ostatními v�dami“ jako samotná p�íroda tvo�ila ne�len�nou celistvost. 685) 

 
K zájm�m theoretické filosofie o p�írod� se p�ipojily zájmy filosofie o �lov�ku; vznikla 
filosofie praktická. 686) 

 
Samotná teorie vzniká ve chvíli, kdy Pýthagorás formuluje myšlenky nezávislé na 
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konkrétním p�ípadu, kdy je myšlenka po�átkem a východiskem, �istou teorií. 687) 

 
Od orfik� a Pýthagora vychází pravd�podobn� též samotný pojem teorie, který 
p�vodn� znamenal vášnivé a chápavé z�ení, oduševn�lé intelektuální nazírání pravdy. 
V hudb� a matematice se mystický a racionální prvek bizarn� spojoval - a to byla 
teorie. 688) 

 
Existuje však jiný a v�tší �ecký šaman [jak Epimenides], který teoretické d�sledky 
nesporn� vyvozoval a nepochybn� v��il ve znovuzrození. 689) 

 
3.5.1 Neustálé prolínání v�deckých teorií všech dob 
 
D�vody k neutuchající spojitosti mezi tehdejší �eckou filosofií a dnešní v�dou mají 
opodstatn�ní v tom, že se Pýthagorás a jiní nesnažili o vysv�tlení p�írody samotné, ale za 
pomocí zjednodušení a p�iblížení zapo�ali cestu od skute�ných jev� k zjednodušeným, 
základním, prvotním abstrakcím - princip�m, zákon�m, vzorc�m. 690) 

 Ony harmonické �íselné vztahy, soum�rnost, pom�rnost a um��enost, dosahují 
konkrétní podoby ve vzorcích a �íselných p�íkladech: „pojetí p�írodní zákonitosti jako 
algebrické rovnice.“ 691) 

 
Vedle kvalitativní kombinatorické klasifikace živl� nám antická filosofie odkázala též 
pokus o jejich racionalizaci aritmetickou a geometrickou. Oba modely jsou obsaženy v 
pozdním Platónov� dialogu Timaios, který p�edstavuje první kosmologický výklad 
sv�ta. 692) 

 
Moderní filosofie a v�da p�i všech svých závratných úsp�ších a objevech z�stává 
vázaná na �ecké pozadí p�edsókratik�, Platóna a Aristotela. 693) 

 
Neboli tím, že moderní fyzika, ale i filosofie, uznala nehmatatelného p�sobce, vrátil se op�t 
dnešní zp�sob myšlení k antickému. 694) 

 
Od Pýthagory a Platóna je matematika na tom nejvyšším stupni, jak sama o sob�, tak 
jako vstupní brána k filosofii. 695) 

 
Zde vystupuje jako zakladatel všech �eckých v�d a jako pr�vodní postava prodchnutá 
nutkáním poznání, la�ného zkoumání, které se nazývá nejd�íve filosofií. 696) 

 
V�domosti, které si Pýthagorás p�ivezl od Egyp�an� a dalších národ�, jež po staletí zkoumaly 
to své - jakýsi sv�j obor -, základy, jež dostal od Thaléta, jenž též �erpal u Egyp�an�, p�ichází 
tak i do Evropy: spole�ný po�et, troj�lenka, rovnice o jedné neznámé, 697) znalost vytvo�ení 
libovolného pravoúhlého trojúhelníka (podle starých Ind� dle pom�ru 5, 12, 13, podle 
Egyp�an� dle pom�ru 3, 4, 5), 698) základ goniometrie. 
 

[Egyp�ané] Provozují sférickou trigonometrii, m��í úhly na kouli, v duté kouli oblohy. 
Rozd�lili kruh na t�istašedesát stup��, užívají �íselné soustavy o základu 60 a mistrn� 
vypo�ítávají obtížné výpo�ty s velkými �ísly, ba dokonce i �ísla �tvercová a krychlová. 
699) 
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Tolik proslulá Pýthagorova v�ta (�tverec nad p�eponou pravoúhlého trojúhelníku rovná se 
sou�tu �tverc� nad ob�ma odv�snami) tvo�í podstatu goniometrie (sin2x+cos2x=1), 
diferenciálního po�tu (kde diferenciál ds oblouku každé k�ivky je dán rovnicí ds2=dx2+dy2) a 
i vzdálenost dvou bod� v rovin� (d2=(x2-x1)2+(y2-y1)2) je vyjád�ena pomocí základních 
vztah� vyjád�ených Pýthagorovou v�tou: tím se nám ale Pýthagorova v�ta „jeví jako jeden ze 
základních sloup� celé naší (euklidovské) geometrie.“ 700) 

 
Není pochyb, že Pýthagorás a jeho škola studovaly geometrii a aritmetiku sou�asn�. 
701) 

 
Po t�chto [Thalés z Milétu, Mamerkos] prom�nil Pythagoras zam�stnání se tímto 
odv�tvím v�dy (matematikou) ve skute�nou v�du, p�i �emž uvažoval její základy s 
vyššího hlediska a její pou�ky probádal duchov�ji a rozumov�ji. On to také byl, kdo 
vynašel teorii irracionality a konstrukci kosmických t�les. 702) 

 
A sama skute�nost, že Pythagorovci, i když zprvu s ryze mysticko-kultickým úmyslem, 
za�ali p�stovat teorii �ísel, byla p�ímo rozhodující pro rozvoj matematiky. 703) 

 
Po nich však Pýthagorás prom�nil filosofii týkající se geometrie vzh�ru do podoby 
svobodné nauky (paideias eleútherú) tím, že dohlédnul její principy, a že probíral její 
theorémata nelátkov�, tedy myšlen�. Naleznul také úsilí všeho o úm�rnost (ana logon) 
i soustavu kosmických postavení. 704) 

  
Zavedl také první míry a váhy u �ek�, jak tvrdí Aristoxenos Músický. 705) 

 
Všeobecn� se má za to, že v polovin� pátého století došli k v�tšin� výsledk�, které byly 
uvedeny v soustavu Euklidem v I., II., VII. a IX. knize jeho základ�. 706) 

 
3.5.2 V�da podložená experimenty a tvo�ící jednotu všech obor� 
 
Již z citovaných legend o tom, jak prý Pýthagorás do slova zhmotnil svoji teorii hudby sfér 
prost�edníctvým r�zných pokus� a zkoušek, vysvítá míra experimentálnosti samotného 
Pýthagora; navíc „znamenají formální vyvrácení �asto zastávaného názoru, že �ekové 
neznali experimentální v�du. Je t�eba si dále povšimnout, že tradice p�ipisuje tento objev 
samotnému Pythagorovi. V tomto p�ípad� m�žeme mít za to, že tomu tak vskutku bylo. 
Vývoj experimentální metody v akustice a v jiných odv�tvích fysiky nesporn� a p�edevším 
p�ispívá k sláv� pythagorovské v�dy.“ 707) 

 Obrazn� lze i v�deckou Pýthagorovu �innost ozna�it za apollónskou; za svrchovan� 
jednotou - jedna v�da prost�ednictvím mnoha obor� -, nebo� Apollón v sob� spojuje 
praktické s teoretickým tak jako Pýthagorás, jako jeho u�ení. Apollón, jenž navíc 
symbolizuje harmonické propojení rozli�ných obor�: lé�itelství, hudba, v�štectví. 
 

Zlatý je šat, jejž Apollon nosí, a zlaté jsou sponky, 
zlatá lyra a krétské luk a zlatý je toulec, 
zlaté jsou opánky též: je� bohat Apollon zlatou. 
Také je majetkem bohat: to m�žeš poznati v Delfech. 
Dále je napo�ád krásný a mladistvý: na dív�ích lících 
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Foibových ani dost mále se chmý�í neobjevilo. 
Vonnými oleji zem je skráp�na s Foibovy kštice; 
není to tak, co splývá Foibovi s mladistvých vlas�, 
kane s nich lék, jenž vyhojí vše; a v m�st�, kde padnou 
na zem ty boží kapky, je živo všechno a zdrávo. 
 
Um�ní tolik co Foibos Apollon nezvládl nikdo. 
On se stal mistrem luku a stal se i ve zp�vu mistrem 
(Foibovi totiž je sv��en luk, i zp�v mu je sv��en), 
v n�ho se vt�lily v�dmy a v�štcové; od Apollona 
um�ní oddálit smrt se nau�il dovedný léka�. 708) 

 
Podstatou Pýthagorovy teorie je analogie (z �ec. analogía podobnost, pravidelnost, to od 
análogos podobný, p�im��ený, a to kone�n� od aná a lógos jako pom�r, po�et, platnost); tedy 
podobnost, nebo� v každé v�ci - v každém bytí se zrcadlí p�vodní a kone�ná, absolutní a 
jediná p�ítomnost v�domí Já Jsem: „Analogií vymezují se vztahy, stávající mezi fenomény.“ 
709) 
 Tímto v�deckým, teoretickým, pop�ípad� kosmologickým, filosofickým poznáváním 
schovává se mystika pod roušku v�dy a filosofie. 710) 

 
 
3.6 Pojem filosofie 
 
Ve spojitosti s Pýthagorem se �asto užívá výrazu filosofie, le� v jakém smyslu? Co je 
filosofie pro Pýthagora? 
 Dovolil jsem si dát filosofii na st�ed mezi v�dy a náboženství, na místo um��enosti a 
harmonie. Z toho jasn� vyplývá, že filosofie objímá oba protipóly, sjednocuje je a udržuje 
mezi nimi harmonii. 
 Filosofie je hybnou pákou. Už její název: na jedné stran� filein ve smyslu milovat, 
toužit, na druhé stran� sofos jako moudrost, vrchol poznání. Filein ne jako za-milovanost, ale 
láska, milování, cítit, jenž v��n� ho�í a plyne, skládá se z úsp�chu a neúsp�chu, ale neustále 
jde s otev�enou náru�í dál. V protikladu k n�mu pak sofos, klidné a nem�nné, dokonalé a 
jediné, božské a pravdivé. P�itom ale takové t�lesné filein obsahuje v sob� kus oné 
dokonalosti Ducha, bez níž by bylo spíše rozkoší nemajícího napln�ní a smysluplnosti v��i 
celku, anebo zamilovaností, která se to�í v kruhu a nemá východiska, zaslepen� naráží a 
nevidí do výše. Duchové sofos také obsahuje zárodek t�lesného, nebo� moudrost vychází ze 
sv�ta nejhrubohmotn�jšího stejn� jako nejjemnohmotn�jšího, moudrost mající sv�j jas a klid 
všude, jak naho�e tak dole. 
 V sou�tu tedy taková filosofie je poznávání. Poznávání a nikoliv hloubání �i bádání, 
nebo� v t�chto dvou jde bu	 nap�ed duch, anebo t�lo, tedy myšlení, anebo zkoumání 
vn�jšího. Ale poznávání - filosofické - znamená harmonickou souhru zkušenosti a v�domosti, 
které jdou výše �i níže, ale jejich výsledkem je rozši�ování v�domí. Ano, moudrost je vlastn� 
v�domí. A Jedno je Božské V�domí. 
 

V úmyslu a bádání �ek� nebylo naprosto na prvém míst� hloubání, nýbrž skladebnost, 
jež se pak tak rychle naplnila. 711) 

 
3.6.1 Vznik filosofie 
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Pýthagorás je prvním filosofem. Ovšem v tom smyslu, v jakém tyto pojmy jako „první“ �i 
„poslední“ používáme. Tedy „první“ z našeho hlediska, které vidí jen nepatrnou hrstku lidí z 
t�ch, o nichž máme možnost mluvit, a tito jsou op�t jen nepatrnou hrstkou lidí, kte�í byli 
historií �i spole�ností zaznamenáni a upamatováni. 
 Filosof� jako Pýthagorás chodilo už tehdy na Zemi nespo�et, ale Pýthagorás nám te	 
poslouží jako zástupce t�chto všech, kte�í z historického hlediska otev�eli bránu vývoji 
filosofie a kte�í z osobního hlediska u�inili krok, jejž každý �lov�k na po�átku vlastního 
filosofování musí u�init.  
 V tomto se také nachází smysluplnost d�jin filosofie, totiž že jednotlivá údobí, 
postavy a myšlenky prodlévají v každém z nás a jejich poznáním každý m�že rozší�it své 
v�domí, objevit v sob� vrstvu po vrstv�; a v tom tedy ozna�ení Pýthagora jako prvního 
filosofa též, nebo� pochopením �innosti tohoto muže upevní si kdo v sob� filosofického 
ducha, jednak zapustí ko�eny a také se rozlítne do výše - což se nevylu�uje, ba naopak 
dopl�uje, a �ím pevn�jší a hlubší ko�eny t�lesného, tím širší a vyšší rozlet duchovního. 
 Tak tedy to, že n�jaký první filosof m�že být, to, co tvo�í výchozí bod filosofie, to, co 
p�edstavuje postava Pýthagora celým svým bytím, je veliké spojení sv�ta techniky, tedy 
zkušenosti, a v�dy, tedy v�d�ní. 712) To� dv� podmínky pro znalost, jíž p�ichází poznání.  
 D�ív�jší život, spo�ívající v praxi, poznávání sv�ta a p�írody kolem sebe, poznávání 
bezpo�tu zákonitostí a princip�, a� p�i práci na poli, anebo p�i zkoumání energií proudících v 
sama sob�, tato mnohost, jež jakoby tryskala na povrch, avšak z�stávala a vysychala tam 
nevyužitá, prázdná a neduchaplná, to jest jednou omezeností a p�ekážkou na cest� k filosofii. 
 Naopak pozd�jší - též dnešní - v�domosti o zákonech platící obecn� na celé jsoucno, 
dokonalé a zá�ivé, ovšem neuplatn�né, bezkrevné a bez chuti, jako voda tryskající do 
vzduchu, ale ztrácejí se kdesi a kv�li tomu neovlažující p�írodu pod sebou; v�d�ní pro v�d�ní 
jako druhá mez na cest� k filosofii. 
 Spojením obojího p�ichází poznání Jednoho, Celku, Dokonalosti. Jednotlivosti - 
nekone�né projevy p�írody v praktickém život� se analogicky zjevují jako jedno a to samé; a 
dokonalé a ucelené v�d�ní rozv�tvuje se, oplod�uje, tvo�íc život a mnohost, potvrzujíc sama 
sebe. Nebo� teorie mluví - na po�átku z�eteln�, pozd�ji již tolik ne - jen a jen o praxi; praxe je 
projevenou teorií. 
 Jednoduše: sv�t zkušeností (t�lo, projevený sv�t, hrubá hmota, náboženství, mnohost,  
Matka) tvo�í jednotu se sv�tem v�domostí (duch, neprojevený sv�t, jemná hmota, v�da, 
jednota, Otec). To, co „tvo�í“, ten �inný proces, ona hudba sfér, je poznáváním (duše, 
propojení v celek, harmonie, um��enost, filosofie). A nebo� „tvo�í“, jejich Dít�tem je 
Uv�dom�lé Poznané Jednotné Boží Bytí toho JÁ JSEM.  
 Když se zaposlouchám do dvou slov láska a moudrost: láska k moudrosti, moudrost 
láskou. To jsou nejvyšší principy dualistického pojetí Jednoho:  
Láska a Moudrost 
ženské a mužské 
cit a rozum 
zem� a nebe 
t�lo a duch 
a tak dále až do nekone�na. 
 

Zem� volá k slunci: Já jsem láska, miluji t�. Slunce odpovídá: Jsem moudrost. Dávám ti 
moudrost. Zem� prosí touhou: Dej mi moudrost, abych t� pochopila. Slunce odpovídá: 
Miluj mne. Dej mi svou lásku a pochopíš mne. 
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�íká se - láska je slepá. Ano, to je pravda. Ale je-li moudrostí ovlivn�na, ovládána, pak 
se stane vidoucí, naprosto dokonalou. 
 
Božství, chce-li se projevit, rozdvojí se na Boha Otce, Moudrost všepronikající, a Boha 
Matku, Lásku všeobjímající. Jakmile nastane toto rozdvojení, které vlastn� je v��né 
spojování, zrodí se Syn, to je Bytí. Bytí však samo o sob� je nev�domé a teprve když 
sestoupí V�domí - Duch svatý do Bytí, totiž Bytí si uv�domí Synovství s Bohem Otcem 
a s Bohem Matkou, pak teprve nastane Jednota a on splyne s Božstvím, vrátí se do 
Božství. 713) 

 
Pýthagorás, zvoucí se filosofem, s úsm�vem a v�dom� zjevuje nejvyšší tajemství a nejhlubší 
pravdu už samotným, jednoduchým a p�irozeným: já jsem filosof. 
 Kdyby se zachovalo toto jediné slovo, které Pýthagorás pronesl - ve skute�nosti jich 
je o n�co málo více -, tak zanechal odkaz pro p�íští hledající dokonalý a ucelený. Filosofie: 
Láska Moudrosti. A vskutku dodnes se používá toto sl�vko, i když donedávna byl jeho 
význam neuv�domen. 
 

Názvu „filosofie“ první užil a sebe filosofem, p�ítelem moudrosti, nazval Pýthagorás v 
rozhovoru s Leontem, samovládcem v Sikyón� nebo Fliúnt�, jak tvrdí Hérákleidés 
Pontský v spise O mrtvé žen�; nebo� nikdo z lidí prý není moudrý, nýbrž jen b�h. 714) 
Filosofie se nejprve nazývala sofia (moudrost) a mudrcem (sofos) se nazýval ten, kdo 
se jí po�ádn� zabýval; tedy �lov�k, o n�mž se m�lo za to, že došel vrcholné úrovn� 
duše. Filosofem pak nazýváme toho, kdo se s láskou (filia) oddává moudrosti. 715) 

 
Sósikratés praví v Nástupnictvích, že na otázku fliúntského samovládce Leonta, kdo je, 
odpov�d�l: „Filosof“. 716) 

 
3.6.2 Pýthagorás jako ideál filosofa, anebo jeho první stupe� 
 
Z�sta�me ale ješt� u filosofa typu Pýthagora, nebo� nám na jedné stran� ukazuje dokonalý 
ideál Filosofa, na druhé stran� pak onen první výkrok do sv�ta filosofie, zrod, po�átek 
filosofické cesty. Spojuji-li tedy první šlép�je filosofa s Pýthagorovou postavou, co zde tedy 
stojí za uv�dom�ní a poznání? Co d�lá - utvá�í tento typ? Co je podstatné? Kde jsou toho 
ko�eny a kam sm��uje vzlet? 
 Pýthagorás, spojující Východní a Západní, mythos a logos, fantazii a rozum, 
náboženství a v�du, mystiku a �ád. Pýthagorás, �ecký �lov�k se svobodnou v�lí a individuální 
bytostí. Pýthagorás, �lov�k Mnoha sm�r�, vloh a zájm�, �lov�k Jednoho. Pýthagorás, no�ící 
se do harmonie, rozeznívající hudbu sfér. Pýthagorás, lidské a božské v Jednom. 
 

Slovo filosofia nám praví, že filosofie je p�vodn� n��ím, co ur�uje existenci �ectví, a 
nejen to - filosofia ur�uje i nejvnit�n�jší, základní rys západoevropských d�jin. Zp�sob, 
jimž se �asto, jak slýcháme, hovo�í o západoevropské filosofii, je ve skute�nosti 
tautologie. Pro�? Protože filosofie je svým bytostným ur�ením �ecká - což znamená: ve 
svém p�vodu je filosofie bytostn� ur�ena tak, že zprvu se dovolává �ectví a pouze �ectví 
a v jeho rámci se rozvíjí. 717) 

 
T�ch n�kolik málo aspekt� Pýthagora - v�decké bádání, praktická filosofie, mravnost, pevný 
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�ád, harmonie, hudba sfér, um��enost, st�hování duše, mystický vhled, �íslo, kosmologie, 
náboženský charakter, esotercké u�ení, politická �innost a tak dále - vystupuje vždy do 
pop�edí dle toho, jak ten, kdo k Pýthagorovi p�istupuje, chce. Neboli každý si jej tvo�í ke 
svému obrazu, v�dom� �i nev�dom� samoz�ejm�. Pro každého je d�ležité, výjime�né a 
dokonalé n�co jiného, a to je dob�e. Nebo� práv� tak si onen doty�ný prohlubuje své poznání. 
Ovšem d�ležité si uv�domit, že každý aspekt je kousí�kem z celku, každý je celkem: každý 
kousí�ek je ve své podstat� tím Jedním - jsou stejné -, a�koliv se tvá�í odlišn�, individuáln�. 
 Filosof Pýthagorova typu našel �ád a našel své vyjád�ení; rozši�uje své v�domí. Avšak 
vn�jší pozorovatel jej mohl chápat jako života se stranícího a od n�j utíkajícího, ale zde je 
p�í�ina jeho filosofování: kde je ten život? Uvnit�, ve mn�, v nitru, v jednom bod�, v Jednom, 
tam tepe Život, všechno proudí a všechno ustává - tam je V�domí; a to v�domí musí 
vytrysknout na povrch a oblažit vše vn�jší. Tak jako voda se ukrývá pod zemí, v nitru Zem�, 
tak také ono Jedno. Má-li se nalézt, pak: Poznej sám sebe! Poznej sám sebe a poznáš Sv�t. 
 Na za�átku filosofování: 
 

Poznáš, že lidé sami si p�sobí všechny své strasti. 718) 

 
To jest negativn� �e�eno; pozitivn�: poznáš, že každý �lov�k je p�vodcem všech (svých) 
v�cí. Toto poznání vede p�ímo k obrácení se k sob�, hledání ne vn� (ne-bohý) sebe, ne u sebe 
(u-bohý), ale v sob� (v bohu), poznává sebe (boha) a stává se sám Sebou (Bohem), 
individuálním, ale božským: pak platí už jedin� Já Jsem všude a ve všem, to� mé poznání. 
 Pýthagorás sm��uje své žáky k tomuto v�domí, poznání zkušeností (mysticko-
nábožensky) a v�domostí (v�decky), tedy filosoficky. 
 

Pythagoras p�ednášel filosofii tak, aby myšlenku zbavil její tíže. Bez myšlenky nelze 
nic pravdivého poznat ani v�d�t. Myšlenka slyší a vidí vše v sob� samé, kdežto ostatní 
je hluché a slepé. Aby dosáhl svého cíle, používá Pythagoras matematické oblasti, 
protože ta je uprost�ed mezi smyslovým a mezi myšlenkami. Používá jí jako formy 
cvi�ení se k tomu, co je samo o sob� a pro sebe. 719) 

 
(46) Vyznával filosofii, jejímž cílem bylo vytrhnout a zcela osvobodit z takového 
v�zení a z takových pout ducha, který nám byl p�id�len a bez n�hož nikdo se nem�že 
nau�it ani žádným smyslem vnímat nic zdravého a pravdivého. Duch totiž sám sebou 
„všechno vidí a všechno slyší, ostatní je hluché a slepé“. Když je duch o�išt�n, je t�eba 
poskytnout mu n�co prosp�šného. Pýthagorás vymyslel tuto metodu a poskytl mu toto: 
p�edevším ho ponenáhlu vedl k pozorování v��ných nehmotných v�cí téhož druhu, jako 
je on, které z�stávají stále v stejném a nem�nném stavu, postupoval p�i tom pozvolna, 
aby ho náhlá a prudká zm�na nevyd�sila a neodvrátila a aby neztratil odvahu, kdyby 
byl p�íliš dlouho vyživován špatností. 
 (47) V�dami a úvahami na pomezí v�cí hmotných a nehmotných jako pr�pravnými 
cvi�eními se postupn� dostal ke zkoumání toho, co skute�n� existuje, tím, že metodicky 
vedl o�i od hmotného, které nikdy nez�stává ani trochu identické a na témže míst�, až k 
tomu, co je živí. Takto p�ivád�l lidi k pozorování toho, co skute�n� existuje, a �inil je 
š�astnými. 720) 

 
3.6.3 Filosofie jako cesta harmonie, um��enosti k Jednomu 
 
Pýthagorova filosofie rovná se mohutný proud života, uprost�ed zá�ící a slune�ná harmonie, 
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do stran se rozlévající um��enost, jas a klid. Lze ji však charakterizovat ješt� obrazn�, po 
pýthagorovsku. 
 Následující podobenství, v n�mž ono t�lesné vystupuje jako zem�d�lec, jenž tvo�í 
podmínky pro naše žití, na n�mž m�žeme stav�t vše ostatní: díky nim stojíme nohama na 
zemi; rodi�e - jako duch - nás povznášejí, anebo spíše prosycují nás ze shora jednoduchostí a 
dokonalostí, oblažují, oni nám vdechli život a zasadili do úrodného života. Avšak na nás je, 
abychom vlastní cestou v�novali pé�i tomu i tomu, ale neopomíjeli st�ed, poznání, harmonii, 
ba p�ímo je up�ednost�ovali, nebo� se vztahují i k on�m zem�d�lc�m i rodi��m: ze st�edu - z 
Jednoho - všechno vychází. 
 

(246) O filosofii je t�eba pe�ovat víc než o rodi�e a o zem�d�lství, nebo� rodi�e a 
rolníci mají zásluhu o to, že žijeme, avšak filosofové a u�itelé mají zásluhu o to, že 
žijeme dob�e a že jsme moud�í, protože jsme vynalezli správný zp�sob, jak si vést v 
život�. 721) 

 
Další podobenství dívá se na v�ci jinak, avšak sm��uje op�t ke stejnému. Jedni lidé otro�í 
svým p�áním, touhám, žádostem, vše jim pod�izují a ženou se za svým cílem, jenž v��n� mizí 
za horizontem a nikdy nebude dostihnut - to� jako závodníci -; další již umírn�n�jší se 
životem kup�í, m�ní n�co za n�co, z�stávají v mnohosti a vybírají si, nabízejí a požadují, 
když dávají, o�ekávají n�co na oplátku, nenechají život plynout a brzdí jej svou omezeností - 
jako obchodníci -; a další pak, p�edstupe� dokonalosti, jsou diváci: život je jim proudem, 
nenechají se unášet, ale ani mu nebrání, zkoumají jej, pozorují jej (zde podobnost: 
etymologicky slovo teorie vychází od dívám se) a poznávají - neskákají do proudu života 
jako závodníci a nesnaží se tento proud usm�rnit podle sebe jako obchodníci. Vrcholným 
stupn�m je pak Tv�rce, B�h. 
 

Život p�irovnával k národní slavnosti. Nebo� jako na ni p�icházejí jedni jako závodníci, 
druzí za obchodem, t�etí nejlepší, jako diváci, tak se i v život� rodí jedni, lidé otro�tí, 
jako lovci slávy a bohatství, a druzí, filosofové, jako lovci pravdy. 722) 

 
Život prý p�irovnával ke slavnosti. Jako tam totiž jedni p�icházejí sout�žit o cenu, druzí 
za obchodem a t�etí, ti nejlepší, jako teoretici, tak se v život� rodí otrocké duše jako 
lovci slávy nebo bohatství, ale filosofové jako lovci pravdy. 723) 

 
Jak v t�chto podobenství, tak i v t�ch pár ryze Pýthagorových pojmech lze hledat a nacházet 
nepoznané hlubiny a odhalovat tak roušku tajemství, tedy nev�domosti. 
 Dívat se na Pýthagora, v n�mž jako v každém jiném se zrcadlí Dokonalost Jednoho, 
pomáhá otvírat své Dve�e a poznávat, co za nimi. Dívat se dále pak p�ináší jediné: jako p�i 
pohledu do o�í vidí se jen obraz sama sebe, tak i zde skrze Poznání sama sebe nalezne se 
jediná p�ítomnost a v�domí toho Já Jsem. 
 
 
3.7 Pýthagorovy symboly 
 
Odjakživa je klí�em k proz�ení, pochopení, vhledu, analogie - podobnost, tolik užívána v 
nejrozli�n�jších podobenstvích, symbolikách, p�íslovích a úslovích, obrazných vyjád�ení. 
 �asto tak tomu mohlo být k v�li vn�jším okolnostem: pro zachování tajemství a 
hloubky pravdy, - �i spíše - pro jasnost oné pravdy, tak zá�ivé a dokonalé, že ne každý byl sto 
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ji snést. Daleko �ast�ji ale tento zp�sob z�ení je užíván pro omezenost lidského chápání, tedy 
alespo�, pokud se onen �lov�k chápal na prvním míst� za rozumného �lov�ka (homo sapiens 
sapiens, anebo animal rationale), ochuzoval se tak vlastní volbou o �ást Jsoucna, o tu 
metalogickou, metaracionální, metafyzickou. 
 Obrazná vyjád�ení tak typická pro básnictví, literaturu, ale um�ní v�bec jsou v této 
souvislosti dokonalým zp�sobem laického zasv�cování �i individuální cesty mystiky. Též 
malí�ství, hudba jsou symboly, již ne slovy vyjád�enými, ale stále symboly -- a tímto 
zp�sobem, od slova, p�es malbu a tón, lze jít do nekone�na: vše jest symbol. Vše podobnost: 
vše zrcadlení Jednoho. 
 

Nejtišší forma myšlení je nazírání, dívání se. Pak p�ijde už než Jest - Já Jsem. Nap�ed je 
dívání, pak myšlenka, pak slovo, pak forma - a od formy zas nahoru. V��né prolínání - 
v��ná tvorba - v��né rození. Proto zni�it formu, slovo, myšlenku a stát se divákem. A 
zni�í-li se divák, pak je „Já Jsem...“ 724) 

 
Mnoho z toho, co se dochovalo z Pýthagorových doporu�eních, je myšleno symbolicky, a to 
více �i mén�, dle toho zda ozna�ují, co n�co je, co je v nejvyšším stupni, anebo co se má 
d�lat nebo ned�lat. 
 Ku p�íkladu z posledního podobenství postava diváka: je myšlena nanejvýš abstraktn� 
a symbolicky, avšak též ur�ena pro podobné - analogické po�ínání; ale pro� by nemohla být 
myšlena i zcela konkrétn� v praktickém život�? Samoz�ejm�: základní pravidlo u t�chto 
symbol�, že slovo zde není myšleno doslovn�; avšak stává-li se t�lo a duch jedním, p�estává-
li být rozdílu, vrací-li se op�t Jednota? 
 

Chléb nemá prý se lámat, protože v dávných dobách se scházeli p�átelé k jednomu 
spole�nému chlebu jako ješt� i nyní barba�i: a nemá prý se d�lit chléb, který p�átele 
spojuje. 725) 

 
O soli �íkal, že má být p�edkládána na st�l jako p�ipomínka na to, co je správné; nebo� 
s�l uchovává všechno, cokoli p�ijme, a vzniká z nej�istších v�cí, slunce a mo�e. 726) 

 
Zde vbízí se spíše význam nedoslovný - jako podobenství. A� je ale každý v�dom t�chto slov 
- že mnoho, obzvlášt� od Pýthagora, je symbolické, analogické, nedoslovné -, nebo� jsou 
doporu�ení, jež jakoby by byly z praktického života a pro nic jiného, avšak ale i zde vystupují 
slova symbolicky: naopak �ím jsou oby�ejn�jší a znám�jší, tím žit�jší a jasn�jší pro nás, a 
tudíž i analogie m�že být dokonalým proz�ením. 
 Ku p�íkladu vemme si slovo žena. Žena jako princip, tedy ženská energie proti 
mužské energii, zastupující nespo�et dalších protiklad�; nejen žena jako bytost ženského 
pohlaví, vždy� i �lov�k - žena �i muž - v sob� musí zachovávat harmonii ženského a 
mužského; žena jako tv�r�í princip, boží l�no, rodi�ka; žena jako cit, rozdvojenost - dvojí 
cesta, proto �asto ona 	ábelskost (od �ec. diábolos pokušení) -; žena jako láska; žena jako 
Panna Maria a její neposkvrn�né po�etí, což je obraz dokonalé, božské Idey, jež je �istá - 
proto neposkvrn�ná - a uchovává v sob� obrovský potencionál - možnost tvo�ení. A dále a 
dále lze tento jediný symbol - žena - rozvíjet. 
 

U�ení se sd�luje nejlépe Ml�ením a ten, kdo dovede naslouchat �e�i beze slov, odnáší si 
nejvíce. To co je Prazákladem všeho, ono Nezjevené, Nezrozené se nedá postihnout 
rozumováním, popsat slovy. Je to Život v jeho pravé p�irozenosti. Je majetkem každého 
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odevždy. Ten však, kdo Pravdu nežije, je v zajetí nev�domosti a neví, �ím vskutku je.  
 A p�ece je každému možno Poznání dosáhnout. Dostavuje se z �lov�ka samého, 
nikoliv milostí zvn�jšku. Je t�eba dbát jen jednoho: Pravdy. Nep�emýšlíme o 
povinnostech ke sv�tu - jak by na to zbyl �as, když toužíme po Poznání tolik, jako 
tonoucí po doušku vzduchu? Vztah k sv�tu se upraví naším Poznáním, sami si ho 
vytvá�et nemusíme. Vždy� sv�t má jen takový význam, jaký mu p�ikládáme. Jeho obraz 
vyplynul z našich d�ív�jších myšlenek, pocit�, z naší p�ipoutanosti. Nezm�níme-li 
postoj, je pro nás p�ipraven bezpo�et dalších obraz�, sv�t�, život�, v nichž naše já bude 
trp�t. A p�ece každá v�c života nás m�že p�ivést p�i správné analýze k post�ehnutí 
�irého V�domí, které je Subjektem i Objektem d�ní. Ze všech jev� m�že ovšem p�isp�t 
k našemu prohlédnutí nejvíce ten, kdo se sám s �irým V�domím ztotožnil. Že jsme ho 
potkali a že ho poznáváme, není náhoda. Vždy� je sou�ástí Jeho V�domí a on našeho. 
Žije v soucít�ní se všemi a se vším, v soucít�ní, pramenícím z totožnosti stvo�eného s 
nestvo�eným, kone�ného s bezpo�áte�ným, z Jednoty, z Prázdna. 727) 

 
3.7.1 Analogie, klí� Poznání 
 
Ona Symbola a Akúsmata (tak zvané zaslechnuté výroky) pocházející od Pýthagora jsou 
velice podobná nám známým lidovým p�íslovím; a v �em je v�tší hloubka a moudrost, ve 
v�deckých teoriích, v p�íslovích, anebo v život� samém? V �íslech, v Pýthagorových 
Symbolech, anebo v mystickém pohroužení (t�eba skrze �ísla)? 
 K výklad�m vždy vybízela všechna díla, nejen taková symbolická vyjád�ení, ale vše: 
od literárních a v�deckých d�l, až po p�írodní jevy. P�í�ina je pochopitelná a p�irozená: 
každý, každi�ký �lov�k p�ehodnocuje a - by� i nepatrn� - je oním divákem, p�ijímá v�ci, co k 
n�mu p�icházejí a hledá v nich, z nich, skrze n� �i bezprost�edn� v sob� moudrost.  
 Avšak jedním ze základních zákon� jest individualita - tudíž do�asné nahlížení skrze 
sama sebe, své aspekty, své cesty; tedy jakýsi jednotný výklad by byl p�i nejmenším op�t tak 
obecný a svád�jící k dalšímu výkladu, anebo jiný, �áste�ný, neúplný.  
 Výsledkem takových výklad� jsou mnohdy správná a odpovídající - ba snad vždy 
jsou odpovídající - ur�ení, nebo� analogická a s oním podobná, ale p�e�asto utíkají do jiných, 
tak vzdálených, sfér, zcela unikajíc od Pravdy; výsledkem jsou tedy mnohé domn�nky, tak 
jako ku p�íkladu o Pýthagorov� doporu�ení nepožívání bob�. 
 Každý však a� následuje sv�j cit, nikoliv pocity - ty jsou podobné zamilovanosti, totiž 
p�ichází a odchází a jen tak letmo se dotýká Pravdy -, ale cit jediný vede ke Své Pravd�. 
 

Jeho hesla byla tato: nerozhrabávat ohe� dýkou; nep�ekra�ovat váhy; nesedat si na 
hrne�ek obilí; neujídat srdce; nepomáhat p�i skládání b�emene, nýbrž p�i jeho 
nakládání; pokrývky mít vždy sbalené; nenosit na prstenu obraz boha; zahrabat v 
popelu stopu po hrnci; neutírat stoli�ku pochodní; nemo�it obrácen k slunci; nechodit 
po ve�ejných cestách; nevkládat na nikoho lehce pravici; nemít vlaštovky pod touž 
st�echou; nechovat ptáka s ohnutými drápy; na odst�ižené nehty a vlasy nemo�it ani 
nešlapat; odkládat stranou ostrou dýku; p�i odchodu ze zem� se na hranici neobracet. 
Smysl r�ení „nerozhrabávat ohe� dýkou“ byl: nevzbuzovat hn�v a kypící nevoli 
mocná��. „Nep�ekra�ovat váhy“ pak znamená nep�estupovat rovnost a právo. „Nesedat 
si na hrne�ek obilí“ zna�í starat se stejn� o p�ítomnost jako o budoucnost, protože 
hrne�ek obilí byl mírou denní stravy. R�ením „neujídat srdce“ nazna�oval, že se nemá 
duše nechat ch�adnout zármutky a strastmi. Výrazem „neobracet se k hranici p�i 
odchodu ze zem�“ napomínal ty, kte�í odcházeli ze života, aby nelp�li dychtiv� na 
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život� a nedali se svést pozemskými rozkošemi. 728) 

 
Mnohé výklady jsou zrcadlením pravdy p�es n�kolikero zrcadel, tedy obraz a pravda se zdají 
být menšími, snad až nepatrn�jšími, ale výklad se �asto zp�es�uje, dostává mnoho a mnoho 
podob a tvá�í - �i p�esn�ji: zv�tšuje se a zjas�uje. 
 Klí�em k t�mto obraz�m je analogie, avšak klí� se musí vložit do zámku, aby byl co k 
�emu, a tímto vložením je individuální p�ístup, tedy p�ijmout sám sebe, necenzurovat se, 
nerozlišovat dobré a zlé, ale vše jako Jedno a jít za tím; oto�ením klí�e je proces poznávání. 
Poznání je uchopení kliky a otev�ení božských dve�í a vstup do Své Zá�e, do dve�í, je vzdání 
se Poznání a splynutí v Jedno - Já Jsem. 
 

(42) Existoval ješt� jiný druh obraz�, jako: 
 „Nep�ekro�it váhy“, to je nechtít víc, než ti pat�í. 
 „Nerozhrabávat ohe� me�em“, to je nedráždit jízlivými slovy �lov�ka rozjit�eného 
hn�vem. 
 „Neotrhávat listí z v�nce“, to je neporušovat zákony, nebo� to jsou v�nce m�st. 
 A ješt� další toho druhu: 
 „Nejíst srdce“, to jest netrápit sám sebe soužením. 
 „Nesedat si na m��ici“, to jest nežít ne�inn�. 
 „Nevracet se, když už jsi jednou odešel“, to jest nelp�t na život�, když umíráš. 
 „Nechodit po širokých ulicích“, tím zakazoval sledovat názory davu, ale cht�l, 
abychom se drželi názoru lidí ne�etných, ale vzd�laných. 
 „Nepoušt�t si do domu vlaštovky“, to jest nebrat pod svou st�echu mluvky 
neschopné držet jazyk za zuby. 
 „Pomáhat lidem nesoucí b�emeno p�i nakládání, ne však p�i skládání“, tím vybízí 
nesdružovat se s nikým kv�li pohodlí, ale kv�li ctnosti. 
 „Nenosit obrazy boh� na prstenech“, to jest své názory a soudy o bozích nemít 
stále po ruce a každému na o�ích a nesd�lovat je davu. 
 „Konat úlitby u ucha poháru“, tím navád�l, abychom uctívali bohy a oslavovali je 
hudbou, nebo� ta prochází uchem. 
 „Nejíst to, co není dovoleno“, to jest plození, r�st, za�átek, konec,ani to, na �em 
spo�ívá základ všeho. 729) 

 
Co jsou ostrovy blažených? Slunce a Luna. 
 Co je v�štírna v Delfách? �tve�ice. [Tetraktys.] 
 Co je vskutku harmonie? V níž jsou Sirény. 
Výroky o tom, co je v nejvyšším stupni, jsou nap�. tyto: 
 Co je nejspravedliv�jší? Ob�tovat. 
 Co je nejmoud�ejší? �íslo a potom ten, kdo dal v�cem jména. 
 Co je nejmoud�ejší z v�cí u nás (lidí)? Léka�ství. 
 Co je nejkrásn�jší? Harmonie. 
 Co je nejsiln�jší? Myšlenka (d�mysl, zám�r, gnómé). 
 Co je nejlepší? Blaženost (eudaimonia). 
 Co se �íká nejpravdiv�ji? Že lidé jsou špatní (škodliví, nemocní, ponéroi). 
(83) Takové tedy jsou ony Zaslechnuté výroky... Zaslechnuté výroky o tom, co se má 
d�lat nebo ned�lat, jsou nap�íklad tyto: 
 Je t�eba plodit d�ti, nebo� je nutné zanechat po sob� n�koho, kdo by místo nás 
uctíval boha.  
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Nebo: 
 Je t�eba nejprve uvazovat pravý st�evíc. 
Nebo: 
 Nemá se chodit po ve�ejné silnici, ani pono�ovat ruku do nádoby s posvátnou 
vodou, ani se koupat ve ve�ejných lázních; nebo� p�i tom všem není jasné, zda 
spoluú�astníci jsou (rituáln�) �istí. (84) A další takovéto... 730) 

 
[...] „Nepozvedávat jho“, „nekopat (nerozd�lovat ohe�?) nožem“, „nejíst odlomený 
chléb (nebo: nejíst chléb z celého bochníku?)“... 731) 

 
Pýthagorské Symboly staly se pozd�ji jakýmisi maximami. Maxima ovšem co se tý�e 
absolutních, dokonalých a božských v�cí, tedy sféry ducha. Nebo� v praktickém život� musí 
se naopak udržovat um��enost - harmonie - mezi maximou a minimou; tedy v tomto p�ípad� 
hledat optimu. 
 

Toto jsou ona tak �e�ená Symbola: 
1. Když se jdeš poklonit do chrámu, nemluv ani ned�lej nic, co souvisí se všedním 
životem. 
2. Cho	 mimo cestu, nevstupuj do svatyn�, ... 
3. Ob�tuj a kla� se neobutý. 
4. Odvra� se od ve�ejných cest a vykra�uj si po p�šinách. 
5. Nedotýkej se mo��vky (?), pat�í totiž chthonickým boh�m. 
6. 
7. Zvuk vanoucích v�tr� ucti. 
8. Nerozd�lávej ohe� nožem 
[...] 
11. Obouvej si nejprve pravou botu... 
12. O pýthagorejcích bez sv�tla ani nemluv. 
13. Nepozvedávej jho. 
14. Nevracej se, když odcházíš z domu. Jdou totiž Erínye. 
15. Nemo� oto�ený ke Slunci. 
16. 
17. Kohouta nejez ani neob�tuj. Je totiž zasv�cen M�síci a Slunci. 
[...] 
21. Vlaštovky netrp v dom�. 
22 Prsteny nenos. 
[...] 
25. Nem�j ned�v�ru k nepochopitelným boh�m ani k božským dogmat�m. 
[...] 
30. Nepojídej srdce. 
31. Nejez mozek. 
32. 
33. �ervené neber. 
34. 
35. Nem�j zlato a nep�ibližuj se k plození d�tí. 
36. Pe�uj o od�v a krok, ten je „od�v za t�i oboly“. 
37. Zdrž se bob�. 
38. 
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39. Zdrž se všeho, v �em je duše. 732) 

 
3.7.2 Pýthagorovská Zlatá slova 
 
Dalším textem, v n�mž se zrcadlí Pýthagorova filosofie, jsou Zlatá slova, jež jsou sice s 
nejvyšší pravd�podobností podvrhem, tedy p�ipsána Pýthagorovi, napsána však n�kterým z 
jeho žák� �i pokra�ovatel� jeho školy. 
 Každopádn� stejn� jako v Symbolech �i Akúsmatech prosvítá z nich pravda, zde 
výrazn� spojená s i s doporu�eními do praktického života. 
 Pýthagorovských Symbol� je udáváno od r�zných autor� daleko více. 733) Zmínky 
jsou u Diogena Laertinského, Iamblicha, Anaximandra (jiného než Anaximandra filosofa; 
autor díla Explanation of the Pythagorean Symbola), Porfiria, Aristotela - v první �ad� - a pak 
u Plutarcha, Phocylida, Aristoxena, Heraclida Pontského, Callimacha, Eudoxa, Philostrata, 
Diodora Sicula. 734) 

 Zde p�episuji p�eklad Zlatých slov: 
 

ZLATÁ SLOVA 
 

(P�íprava) 
 
 P�edevším cti nesmrtelné bohy, jak stanoví zákon, a zachovávej p�ísahu. Dále m�j 
v úct� slavné héroy a pozemské daimony a jednej podle zákon�. 
 

(O�ista) 
 
 Cti své rodi�e a ty, kte�í jsou rodem nejbližší. Z ostatních lidí u�i� svým p�ítelem 
toho, kdo je ctností nejlepší. 
 Pod�izuj se dobrým radám a podporuj prosp�šné �iny. Dokud m�žeš, nezlob se na 
svého p�ítele kv�li malé chyb�,vždy� Moc bydlí blízko Nutnosti. 
 Ned�lej nic neslušného ani s jiným, ani když jsi sám; sty	 se p�edevším sám p�ed 
sebou.  
 Dále si navykni být spravedlivý �inem i slovem a v ni�em si nepo�ínat neuvážen�, 
avšak uv�dom si, že zem�ít je souzeno všem. Peníze um�j získávat i ztrácet. 
 Pokud jde o bolesti, kterými trpí lidé z božské v�le, snášej sv�j úd�l a nermu� se 
kv�li tomu. Zmír�uj je, pokud to jde, a �íkej si: Dobrým lidem sudba t�chto v�cí nedává 
mnoho. 
 Lidé vyslechnou mnoho slov špatných a mnoho dobrých, nežasni nad nimi a 
nenech se jimi svést z cesty. Bude-li ti �e�ena n�jaká lež, snes ji klidn�. Vše, co ti 
�eknu, vykonej. Nedej se nikým ovlivnit ani slovem ani skutkem, abys vyslovil nebo 
vykonal n�co, co by pro tebe nebylo nejlepší. 
 Rozvažuj p�ed �inem, abys nejednal nerozumn�. Jen hloupý muž jedná neuvážen�. 
Ty však jednej tak, abys toho pozd�ji nelitoval. 
 Ned�lej nic, co neumíš, ale nau� se, co je pot�ebné, tak budeš žít životem 
nejp�íjemn�jším. 
 Nesmíš zanedbávat t�lesné zdraví, ale musíš zachovávat správnou míru v pití, jídle 
i v t�lesných cvi�eních. Za správnou považuj takovou míru, která ti nebude škodit. 
 Neutrácej v nevhodnou dobu jako �lov�k, který neví, co je správné, ale nebu	 
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lakomý. Ve všem je nejlepší um��enost. 
 �i� to, co ti neuškodí a p�ed �inem uvažuj. 
 

(Zdokonalení) 
 
 Do svých ospalých o�í nevpoušt�j spánek, dokud neprobereš každý ze svých �in� 
toho dne z trojího hlediska: „V �em jsem se provinil?“, „Co jsem vykonal?“, „Co jsem 
m�l vykonat, a nevykonal jsem to?“. 
Projdi všechny své �iny po po�ádku od prvního a potom se pokárej za špatné a raduj se 
z dobrých. Takové musíš milovat; takové t� zavedou do stop božské ctnosti. To ti 
p�ísahám p�i tom, kdo odhalil naší duši �tve�ici, pramen p�írody. 
 K dílu p�ikro� tenkrát, až poprosíš bohy, abys je mohl dokon�it. Budeš-li takto 
jednat, poznáš podstatu nesmrtelných boh� i smrtelných lidí i jak vše probíhá a trvá. 
Jak je správné, poznáš také, že p�irozenost všeho je stejná, takže ani nebudeš doufat v 
nic nemožného, ani ti nic nez�stane tajné. 
 Poznáš, že chudáci lidé, kte�í mají dobra nablízku, ale ani je nevidí, ani neslyší, 
sami si zavi�ují strasti, a málokte�í v�dí, jak se zbavit svých potíží. Taková sudba mate 
mysl smrtelník� a lidé jako válce se kutálejí hned sem, hned tam a snášejí nesmírné 
strasti. 
 Svár, neblahý pr�vodce, lidem škodí; �lov�k ho nesmí vyvolávat, naopak musí 
p�ed ním ustoupit a utéci. 
 Ot�e Die, v�ru všechny bys osvobodil od mnoha útrap, kdybys všem ukázal, jaké 
je jejich božstvo! 
 Ty však bu	 dobré mysli, vždy� lidé jsou z rodu boh� a p�irozenost jim odhalí a 
ukáže všechna tajemství. 
 Jestliže se t�mto v�cem aspo� �áste�n� nau�íš, dosáhneš toho, co ti p�edpisují, 
uzdravíš se a vysvobodíš duši z t�chto strastí. 
 Zdržuj se pokrm�, o kterých jsem mluvil, p�i o�iš�ování uvažuj a nade vše stav 
rozum, nejlepšího vozataje. Jestliže po opušt�ní t�la p�ijdeš do svobodného nebe, budeš 
nesmrtelný b�h, nehynoucí, nikdy neumírající. 735)
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D o s l o v  
 
 
Prameny poznání, jichž jsem užil k tomuto obrazu Pýthagora, jsem dával dohromady jako 
st�ípky kouzelného zrcadla, a tak jsem si p�ipravil s citem práci pro rozum, abych 
Pýthagorovu filosofii oprášil a s jejím jádrem op�t vyšel na sv�tlo sv�ta. 
 Nepochybn� její tvá� je zna�n� ovlivn�na mnou a mými prameny, ale podstata a rysy 
oné tvá�e z�staly nem�nné, a proto Pýthagorovy. 
 Je jasné v jakém duchu se Pýthagorás snažil vyu�ovat. Nebo� dob�e v�d�l o mí�e 
p�ipravenosti evropských žák�, ponechal u�ení roz�len�né: spat�oval podstatu v mnohém, a� 
desítce, �ty�ce, anebo trojce, na vrcholu a v propasti všeho stojí JEDNO.  
 Jím vše jest. Žák se musí p�ipravit na takové vnímání a v�domé bytí, a tak na za�átku 
jeho cesty je dobré a užite�né zam��it se na systematické, tedy ucelené a dle �ádu, poznávání 
a u�ení. Vskutku s libovolným po�áte�ním stanoviskem, ovšem s nutnými všepronikajícími 
zákony, principy - �ádem (KOSMOS). 
 Jen on, jediný, neúprosn� zní všemi vrstvami skute�nosti jako spodobn�né JEDNO, 
boží t�lo, jehož duší je líbezná HUDBA SFÉR. Kouzelný to obraz, avšak stejn� neúprosný ve 
své �innosti, blížící se dokonalosti a božské rovnováhy, jíž jen to jediné je. 
 Tedy op�t m�žeme pokra�ovat v oné struktu�e - pokra�ovat ale jen, má-li to význam, 
což v tomto p�ípad�, u základních pojm�, o nichž se ve spojitosti s Pýthagorem vždy hovo�í, 
souhlasí - analogicky jsou si rovny tyto �ty�i trojice: KOSMOS-HUDBA SFÉR-JEDNO, 
T
LO-DUŠE-DUCH, V
DA-FILOSOFIE-MYSTIKA.  
 Tyto trojice - jako jakékoliv množství - lze ur�it po r�znu; základn� pak podle 
protiklad�, anebo jako struktura. T�lo proti duchu a jejich harmonií, st�edem, �innou 
um��eností (SÓFROSYNÉ), duše. Anebo jako stupn� na p�ímce, v trojúhelníku �i pyramid�, v 
nichž s výší roste kvalita a klesá kvantita. 
 Nejdokonalejším spodobn�ním této Filosofie je Koule, anebo znak Tao; obojí ale 
z�stává pouhým, bytostným stínem, toho, co poznat lze jen sám sebou, k �emuž nedopom�že 
žádný Pýthagorás, ale jen a jen své vlastní Poznání. 
 Cesta je z�eteln� znázorn�ná: životem zde v tomto kraji, líbivém a nelíbivém, svou 
p�ítomností, svým pozorováním, diváctvím (TEORIE) rozši�ujeme v�domí a zapouštíme 
ko�eny do živého bytí; svým o�iš�ováním duše (HARMONIE) ji osvobozujeme a promítáme 
obraz Boha do všeho živého a vše živé do Boha, nebo� kone�n� též zažívá vše svým 
nejvnit�n�jším poznáním, sjednocením (MYSTIKA). 
 A na této cest� se držíme prost�ednictvím n��eho - vlastn� �ehokoliv, zcela libovoln� 
daného - a v našem p�ípad� �ísla (�ÍSLO), které je tím, �ím já chci mít: zpodob�uje - ú�astní 
se - je zákony (principy, p�í�inami, podstatami, mnohostí, aspekty) sv�ta (Jednoho), k n�muž 
vede naše snaženínesnažení. Tedy prost�ednictvím �ísel k �íslu. 
 Pomocníkem vše prostupujícím je podobnost, nebo� - dokonalé to podobenství - je 
jediná bytost, jediné bytí, jediné, které se leskne, odráží a zrcadlí v nespo�etném množství 
st�ípk� Boh�. A jaký je rozdíl mezi st�ípkem Boha a Bohem? 
 Pýthagorás, mluvící jako B�h, na své cest� odhazuje vše, nebo� tak jako se o�istila 
duše, tak se musí o�istit i vše zbývající, odhazuje v�d�ní, harmonii a vcít�ní se; odhazuje 
�íslo a zpodob�ování a vstupuje - a i vstupování odhazuje - do v�domí p�ítomnosti Jednoho, 
Boha, Absolutna (V
DOMÍ TOHO JÁ JSEM). 
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R e s u m é  
 
Pýthagorás ze Samu, známý p�edsókratovský filosof a p�eci donedávna zlegendarizovaný a 
tajemný, nyní odhaluje svoji tvá� a odkrývá podstatu své filosofie a �innosti v�bec. 
Celoživotní vzd�lávání se a cesty na Východ� mu p�inesli sjednocení tehdejších znalostí, 
hlavních esoterických nauk a všech druh� náboženství. Do �ecka p�inesl spojení logu a 
mythu, rozumu a citu, myšlení a zp�sob života Západu a Východu a p�edal jej jak široké 
ve�ejnost tak své esoterické škole. Zasadil semínka vzd�lanosti a jednoty v Evrop�. 
Pýthagorova �innost je trojí, i když ve své podstat� jednotná: v�decká, filosofická a mystická 
(náboženská). Toto trojí d�lení je obdobné i u �lov�ka (bytosti, mikrokosmu): t�lo, duše, 
duch i u sv�ta (p�írody, makrokosmu): �ád (kosmos), hudba sfér, Jedno. Nauka o �íslech je 
tak nástrojem, prost�edkem jak skrze um��enost (sófrosyné) a soulad protiklad� (harmonie) 
dosáhnout cíle filosofa: poznat sám sebe (gnóthi seauton). 
 
 

R e s ü m e e  
 

Pythagoras aus Samos, der bekannte vorsokratische Philosoph und doch bis unlängst 
verlegendärische und geheime, jetzt entschleirt sein Gesicht und überhaupt die Substanze 
seiner Philosophie und Tätigkeit. Seine lebenslange Ausbildung und die Reisen durch Osten 
bringen die Vereinigung damaliger Kenntnisse, haupter esoterischen Lehren und Religion 
aller Arten. Nach Griechland kommt damit die Verbindung logos und mythos, der Vernunft 
und des Gefühls, Denken und Lebensart des Westens und Ostens und er übergibt es weiten 
Gesellschaft und auch seiner esoterischen Schule. Er pflanzt die Sämener der Ausbildung und 
Einheit in der Europe ein. Die Tätigkeit des Pythagoras ist dreifach: wissenschaftlich, 
philosophisch und mystisch (religiös). Diese dreifache Teilung ist analogische zum Mensch 
(Mikrokosmos): Körper, Seele, Geist; zum Welt (Makrokosmos): Ordnung (kosmos), 
Sphäremusik, Eins. Die Lehre von Zahlen ist das Mittel, wie Gemessenheit (sófrosyné) und 
Einklang (harmonie) also auch das Ziel des Philosopher erreichen: erkenn dich selbst (gnóthi 
seauton). 
 
 

R e s u m e  
 

Pythagoras from Samos, the well-known Presokratic Philoshoph and notwithstanding it 
legendary and mysterious, now debunks his Philosophy. His lifelong learning and travel on 
the East have given synthesis then knowledge, main esoteric doctrine and all kind off 
theology. Pythagoras gives to the Greece the union of mythos and logos, reason and feeling, 
thinking and lifeway of the West and East and he propagated it to general public as well as to 
his esoteric school. He has laid the foundations of education and union in the Europe. The 
activity of Pythagoras is three, although in substance unified, scientific, philosophical and 
mystic (religious). This three partition is likewise with the human (ens, microcosm): body, 
psyche, spirit; with the universe (nature, macrocosm): order (kosmos), music of the spheres, 
the One. The doctrine about numbers is the stepping stone - through moderation (sófrosyné) 
and accord of opposite (harmonie) - to the completion of Philosophie, that is: recognize 
thyself (gnóthi seauton).
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B i b l i o g r a f i e  
 
 
Všechny uvedené prameny byly použity k této práci. Primární literatura se témat� 
Pýthagorás, jeho �innost a filosofie dotýkají p�ímo a z ní pocházející myšlenky a údaje 
tvo�ily základ této práce. Sekundární literatura má bu	 dopl�ující úlohu k uvedeným 
témat�m, anebo se týká myšlenek, jež nesouvísí p�ímo s Pýthagorem, avšak p�ímo souvisí s 
jeho myšlenkami - tuto literaturu lze pak využít k pochopení takových myšlenek, nebo� jejich 
autor�m jsou vlastní. 
 Tato bibliografie rozhodn� není všeobsáhlou, což zna�í, že mnohé lze doplnit, 
rozvinout, rozší�it, a� už pro up�esn�ní, anebo pro vlastní pochopení a proniknutí do 
Pýthagorovy filosofie. 
 U Pýthagorových životopisc� se �asto vyskytuje uchovávání mnoha - �asto si 
proti�e�ících - názor� na jednu v�c. V této práci jsou údaje o Pýthagorov� život� sestaveny na 
základ� pravd�podobnosti. Je tím docíleno ucelenosti a jednoty jak údaj� tak tématu. 
 Cílem pak práce je na prvním míst� objasn�ní Pýthagorovy filosofie, nikoliv 
jednotlivé údaje, které jsou uvedené s vírou v jejich pravdivost, avšak jsou otev�ena 
p�ípadným up�esn�ním. Filosofie z�stává ale stejná a nem�nná - rozdílná jsou pouze slova a 
myšlení t�ch, kdo se snaží ji pochopit. 
 Veškeré citované texty jsou zachované ve své p�vodní pravopisné podob�. 
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D o d a t k y  
 
 

1  P ý t h a g o r á s  v  o b r a z e c h  
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Na obraze Raffaela Santiho, Aténská škola, se nachází i Pýthagorás. Ve st�edu zájmu tohoto 
obrazu jsou postavy Platóna, jenž ukazuje rukou k nebi a drží v rukou Timaia, a Aristotela, 
ukazující k zemi a držící svoji Etiku. Jsou tak nazna�ena dv� základní stanoviska, dva 
protiklady: ducha a t�la. Pýthagorás se pak nachází na Platónov� stran� a zapisuje do knihy, z 
níž mu jakoby n�kdo opisoval - tak jako bylo mnoho od Pýthagory p�evzato jinými autory; a 
kone�n� je u n�j dívka, držící mu tabulku, na níž je znázorn�na posvátná desítka, tetraktys, od 
níž se  vše odvíjí. 1) 

 

   
 
Socha Pýthagory ze Samu vystavena v pa�ížském muzeu Louvre (Galerie de la Melpom�ne), 
jejímž autorem je Pýthagorás z Rhégia. 2) 
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Pýthagorova bysta ve Vatikánském muzeu v �ím�. 3) Pýthagorova bysta v muzeu Capitolino 
v �ím�. 4) 

 

 
 
Pýthagor�v pomník v p�ístavu m�sta Pýthagoreio na jižním pob�eží ostrovu Samos v 
Egejském mo�i. Na p�ední stran� podstavce stojí nápis: „�íslo 3 je st�edem vesmíru.“ Na 
zadní stran�: „Vesmír se pohybuje souladn� [harmonicky].“ A na zadní stran� naklon�ného 
sloupu: „P�íroda je všude.“ 5) 

 
 
 
1) WITCOMBE, C. Art History [online]. <http://witcombe.sbc.edu/> 
2) INSECULA: Guide intégral du voyageur [online]. <http://insecula.com/> 
3) WIKIPEDIA: The Free Encyklopedia [online]. <http://en.wikipedia.org/> 
4) SANTOS, A. R. Epsilones: Revista electrónica, aperiodica y levemente matemática [online]. 
<http://www.epsilones.com/> 
5) VOLK, WOLFGANG. Zeugnisse über Mathematiker [online]. <http://www.w-volk.de/> 
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2  M a p y  
 
 

 
 
M�sto Samos, v n�mž zapo�aly Pýthagorovy cesty spojené se sebevzd�láváním, naukami 
nejr�zn�jšího typu a zasv�cováním do tajných u�ení. Malá Asie. 1) 

 

 
 
Velké �ecko (Magna Graecia) a Sicílie. 2)  
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V dnešním italském Krotónu je k nalezení pomník, p�ipomínající Pýthagora ze Samu a 
Alkmaiona. Vedle bronzové desky stojí cedule, na níž se vysv�tluje a popisuje použitá 
symbolika: 
 

Výklad symbolického poselství 
Alkmeonovy a Pýthagorovy moudrosti 

zobrazené na bronzové desce socha�e Ludovica Grazianiho 
- dva pravoúhlé trojúhelníky na pr��elí chrámu p�ipomínají Pýthagorovu v�tu 

- chrám poukazuje na Pýthagorovy božské rozm�ry - Luca Pacioli 
- Alkmeón na levé stran�: praotec krotónské léka�ské školy 

a zastánce nadvlády rozumu a pýthagorejských teorií 
- Pýthagorás ze Samu: zakladatel italské pýthagorejské školy (530 p�. Kr.) 

- sloupy chrámu Hery Lacinie odd�lují oba mistry 
- mapa Magna Graecia pop�ípad� antické Itálie 

- 9 (dokonce 10) nebeských sfér nad lodí: astronomie - hudba 
- lodní plachta je zlatým trojúhelníkem (s úhly 36° - 72° - 72°) 

- �ecká �ísla namísto vody: všechno je �íslo 
- koule, jehlan, kostka: p�edm�ty Pýthagorových bádání 

- zkumavka, had, hmoždí�, destila�ní bu�ka. Léka�ské symboly 
- zástupy lidí: píle Krotó�an� 

- p�ticípá hv�zda (pentagram): symbol pýthagorejské školy 
symbol zdraví, harmonie a kázn� 

(Mecenáši: C. Mazzei and M. Giancotti) 3) 

 
 
 
1) KLEIÓ: Chronografie starov�kých d�jin [online]. <http://www.kleio.cz/> 
2) PENNINGTON, KEN. Southern Italy in the Ancient and Early Medieval World [online]. 
<http://faculty.cua.edu/pennington/> 
3) VOLK, WOLFGANG. Zeugnisse über Mathematiker [online]. <http://www.w-volk.de/>  
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3  K r o t ó n s k é  m i n c e  
 
V druhé polovin� sedmého století p�ed Kristem se v Lýdii za�aly razit mince a kolem roku 
550 p�ed Kristem se ražba mincí dostala i na západ do �ecka. Od téhož roku se datuje stá�í 
nalezených krotónských mincí. 
 Z každé strany mince byl symbolický obraz; na v�tšin� pak z jedné strany trojnožka, z 
druhé pak dopln�ná jiným obrazem, Apollónem, býkem, helmou, orlem, Pegasem, 
Hérakleem. 
 Pýthagor�v p�íchod do Krotónu tedy spadá do období, kdy zde byla zavedena ražba 
mincí. P�idáme-li k této skute�nosti Pýthagor�v vliv a moc, spojených s postavením 
uprost�ed spole�nosti po boku obchodník� a bohatých výrobc�, je pravd�podobné, že i na 
motivech obraz� ražených mincí se vyskytlo Pýthagorovo symbolicky nazna�ené u�ení. 
 Výjime�né jsou mince s jedním obrazem, na jedné stran� vytla�eném, na druhé v 
prohloubení. Toto dvojí ztvárn�ní jednoho totožného obrazu nazna�uje Pýthagorovo pojetí 
jednoty a dvojnosti: jednota protiklad�. Je-li jedno více, druhé je mén�; jak naho�e tak dole; 
tedy na rubu klasické zobrazení trojnožky, na líci jeho negativní a opa�né, prohloubení. 
 Motiv trojnožky je spojován s Apollónem a s delfským chrámem, v n�mž Pýthie 
v�štila práv� za pomoci trojnožky. 
 

 
 
Krotónská mince, 550 - 500 p�. Kr., trojnožka / vtla�ená trojnožka [ANS3 227-50, 252]. 
 



 131 

 
Krotónská mince, 500 - 465 p�. Kr., trojnožka / vtla�ená trojnožka [ANS3 251, 253-82]. 
 

 
 
Krotónská mince, 465 - 440/435 p�. Kr., trojnožka / vtla�ená trojnožka [ANS3 298-303]. 
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4  L i t t e r a  P y t h a g o r a e  
 
Pýthagorovo písmeno (Litera - �i Littera Pythagorae, The Letter of Pythagoras) je 
ozna�ením písmena Y, �eckého uspilon, které pro sv�j tvar symbolizuje božskou trojici, cestu 
dobra a zla, mezi nimiž si m�žeme svobodnou v�li vybrat, anebo bytost obojího pohlaví 
(androgyn). Jeho symbolický význam má pak jistou souvislost s k�es�anským k�ížem a 
stromem poznáním. 
 Y jako v�tev, vidlice �i vidlicový k�íž znázor�uje b�h života, jehož stezka se 
rozdvojuje do dvou sm�r�: volba dobra a zla. Spodní �ást písmena je p�ímá a jednotná jako 
dít�, pak p�ichází jakési rozcestí, k�ižovatka, na níž se stáváme dosp�lými, tedy uv�dom�lými 
sama sebe, a volíme dvojí: na levo a na pravo, snadné a správné, ne�est a ctnost. 
 Tato dvojtvá�nost poznávání je k�es�anskému sv�tu velice známá: „Vejd�te t�snou 
branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je t�ch, kdo tudy 
vcházejí. T�sná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“ (Mt 7, 13-14) 
Anebo „Snažte se vejít úzkými dve�mi, nebo� mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale 
nebudou schopni.“ (Lk 13, 24) 
 Zatímco volba do leva symbolizuje práv� širkou cestu, tak do prava úzkou, tedy 
blaženost, v��nost, napln�ní a dokonalost. Tyto dv� cesty vyjad�ují dvojnost jiným 
zp�sobem: levá jako ženský princip (m�síc, tíhnoucí k zemi, zlo, liché, omezené) a pravá 
jako mužský princip (slune�ní, zvedající se k nebi, dobro, sudé, neomezené); jsou analogické 
protiklad�m, jaké Aristotelés uvádí ve své tabulce protiklad�, anebo zástupu protiklad� pod 
dvojicí Jin - Jang. 
 Pravá a levá - tyto dva pojmy se hojn� používají symbolicky. I zde platí, že se 
dopl�ují a tvo�í spole�n� jednotu. Levá strana t�la p�edstavuje ženský aspekt, pravá mužský, 
naopak ale u mozkových hemisfér. „I odd�lí jedny od druhých, jako pastý� odd�luje ovce od 
kozl�, ovce postaví po pravici a kozly po levici.“ (Mt 25, 32-33) 
 Písmeno Y ve smyslu cesta jako poznávání, hledání, vnit�ní poutni�ení, je podobná 
dalším symbol�m jako strom, žeb�ík, schodišt�, obelisk, pyramida, provaz, �et�z. Každý 
symbol má v sob� vlastní ur�ení a odlišnost, spole�né ale mají cestu stupn�mi vzh�ru k nebi, 
proces o�išt�ní. 
 Analogie s biblickým stromem poznání, jenž hraje významnou roli v k�es�anské 
nauce a vlastn� stojí na po�átku p�íb�hu Adama a Evy, je z�etelný; Y však jasn�ji ukazuje 
dvojnost dobra a zla. „[Dal vyr�st] uprost�ed zahrady pak stromu života a stromu poznání 
dobrého a zlého.“ (Gn 2, 9) 
 Podle legend byl k�íž utrpení Ježíše Krista vytesán práv� ze stromu poznání, což 
patrn� zna�í poznání - dvojnost, dobro a zlo - jako prost�edek, cestu, po níž však p�ichází 
op�tovné sjednocení. 
 V poslední symbolice se p�ipodob�uje tvar písmena Y k �lov�ku s roztaženýma 
rukama a vzhlížejícího tak vzh�ru, tedy k zt�lesn�ní o�ekávání, vztahu pozemského a 
nebeského. Naopak p�evrácení písmene Y symbolizuje sestupování nebe, které se rozprostírá 
dol� na sv�t; tedy zcela opa�ný stav poznání: odevzdání se. 
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Ypfilon 1) 

 

   
 
Herkules na rozcestí: Y 2) Hermeticky nazíranná littera pythagorae jako tajemství lásky - 
tajemství sjednocení; spojení Dobra a Zla. 3) 
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5  P e n t a g r a m  
 
 
P�ticípá hv�zda byla u pýthagorovc� poznávacím znakem a umis�ovali ji na po�átek svých 
dopis�. Ozna�uje se také jako pentagram (pentagramm), pentakl (pentacle); pentalfa (podle 
pýthagorovc� se p�ticípá hv�zda skládala z p�ti písmen alfa; p�edstavuje znak t�lesného a 
duševního zdraví); stopa Ve�ernice (lat. pentagulum, pentaculum); signum Pythagoricum 
(znak Pýthagorc�); signum Hygiae (znak Hygieie, bohyn� zdraví); signum salutatis (znak 
zdraví); mu�í noha (ozna�ení získalo pro svou ochranou moc p�ed kouzelnickou silou). 
 Hv�zda v�bec je znakem harmonie a dle po�tu svých cíp� p�edstavuje to konkrétní 
�íslo v rovin�. P�tka na místo pojmu �i p�ti bod� nakreslených vedle sebe dostává dv�ma v 
sob� zk�íženými rovnoramennými trojúhelníky bez základen nový tvar: oba trojúhleníky se 
nekone�n� prolínají, a tak svojí nekone�ností p�ipomínají kruh, dokonalost a celistvost. 
 P�ticípá hv�zda pat�í k nejjednodušším, nejstarším a nejrozší�en�jším symbol�m 
lidstva. Vyskytuje se na etruské keramice, na malbách v staroegyptských hrobkách, na 
asyrských a �eckých mincích; pozd�ji jako odznak �i znamení u gnostických sekt a tajných 
spole�ností; je nedílnou sou�ástí magické praxe; obecn� byla hv�zda v duchu antické tradice 
znamením vládc�, církevní auto�i ji ztotož�ovali s Kristem; mezi druidy vystupovala jako 
znamení hlavy božstva; objevuje se ve st�edov�ku jako stavební motiv; a v novov�ku je 
známa jako politický symbol. 
 Symbol p�tky se vyskytuje ve všech sv�tových tradicích: p�t Kristových ran, p�t 
pilí�� zbožnosti Islámu, v �in� �íslo p�t jako harmonické spojení Jinu a Jangu, v hinduismu 
jako životní princip (Šivových p�t tvá�í, z nichž pátá pohlíží vzh�ru, p�edstavuje osu sv�ta a 
v�tšinou není znázor�ována), v buddhismu p�t p�ikázání (wu-t´ie: nezabíjet, nekrást, 
nepodléhat rozkoším, nepodvád�t, nepít alkohol ani nejíst maso) a ve st�edov�ku hledali 
alchymisté pátý element dopl�ující �ty�i základní, tedy tak zvanou kvintesenci. 
 �ínských p�t (d�evo, ohe�, zem�, kov, voda) základních sil, prvk�, aspekt�, stav� 
prom�ny života (wu sing) p�edstavuje ono Pýthagorovo �íslo, jež je sou�tem prvního lichého 
a prvního sudého �ísla, p�tku. Stejn� tak jednotlivé obrazy v Bibli: p�t Mojžíšových knih, 
jejichž obsahem je Boží zjevení a uzav�ení smlouvy na ho�e Sínaji; p�t oblázku sebraných z 
potoka, jimiž David porazil Goliáše; p�t chleb�, jimiž Ježíš nakrmil tisíce. P�t je písmen ve 
jménech Jesus a Jahve. 
 P�tka je sjednocením Matky Zem� (dvojka) a Otce na Nabesích (trojka). Geometricky 
pak znázorn�na jako p�ticípá hv�zda, jedním tahem nakreslená. Symbol mikrokosmu - 
�lov�ka. 
 P�ticípá hv�zda p�ipomíná lidskou postavu s rozpjatýma rukama a roztaženýma 
nohama. Lidské t�lo odráží strukturu sv�ta (makrokosmos) se všemi jeho �ástmi. P�t vrchol� 
jako p�t smysl�, p�t �ástí t�la, p�t prst� na ruce. Analogicky se mikrokosmem (lidské t�lo) 
prost�ednictvím pentagramu zjevuje makrokosmos (sv�t). V souvislosti s p�ti aspekty 
jednoho bytí lze umístit p�t �ínských základních sil a �ty�i evropské živly, dopln�né o Jedno. 
 Pentagram užívaný magiky jako ochranné znamení spo�ívá ve sm�ru paprsk� hv�zdy: 
dva paprsky sm��ující dovnit� zadržují dobré, jeden sm��ující ven posílá zlé pry�. Tak 
pentagram m�že p�edstavovat dvojí znamení podle sm�r� svých paprsk�. Je-li postavena na 
dvou, pak je znamením bílé magie, dobra, spásy; a je-li p�evrácena a postavena na jednom 
hrotu, je znamením �erné magie, zla, pokušení. 
 P�evrácený pentagram proslul jako znamení satanist� (z hebrejského satan 
znamenající odp�rce �i nep�ítele) �i 	ábla (z �ec. diábolos pokušení). Na místo �lov�ka zde 
jako symbol uvnit� hv�zdy vystupovala hlava kozla (Jidášský kozel, �erný kozel). 
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P�evrácený pentagram neboli bafomet, jehož dva cípy sm��ující vzh�ru vyjad�ují dualitu a t�i 
cípy sm��ující dol� pop�ení trojnosti. Tento symbol ale p�vodn� nejspíš znamenal opak 
života, p�irozenosti. 
 �íslo p�t, pentagram v rovin�, anebo jehlan - pyramida - v prostoru, symbolizuje 
dokonalost, sjednocení, vládu ducha - Jednoho - nad �ty�mi elementy - základními prvky 
bytí. Poznání této symboliky sebou nese prost�edek k sjednocení mnohosti, protikladnosti, 
zárove� harmonii a um��enost a kone�n� k dosažení Dokonalosti, Jednoty, mystického 
S�atku. 
 

 
 
Bez za�átku a bez konce, spojení p�ti bod� jako nekone�ný kruh. 1) 
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Dokonalá soum�rnost lidského t�la: Agripp�v pentagram. 2) 
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Pentagram od Elipha Léviho. 3) 
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6  K  P ý t h a g o r o v �  g e o m e t r i i  
 
 

 
 
Pýthagorova Tetraktys. 1) 

 

 
 
Platónská t�lesa, popsaná v Timaiovi, jsou kosmologickými pravzory. Tedy obdobn� jako 
Pýthagorovy sloužila �ísla, tak i geometrická t�lesa znázor�ují, zprost�edkovávají ur�ité 
aspekty Jednoho.  
 �ty�st�n (tetrahedron) symbolizuje ohe�, krychle (cube) zemi, osmist�n (octahedron) 
vzduch, dvacetist�n (icosahedron) vodu, dvanáctist�h (dedocahedron) vesmír, éter, Jedno. 2) 
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P�t platónských t�les od Keplera, které se dopl�ují, jeden se objevuje v druhém a tvo�í tak 
nedílný �ád, pln� souladný. 3) 
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3) SILLANPÄÄ, AIMO. Kopernikaaninen vallankumous [online]. <http://www.astro.utu.fi/> 



 141 

7  T a o  
 
 

�ínský pojem Tao (tchaj-t´i) je obdobný Pýthagorov� Monas - Jedno. Tao se p�ekládalo jako 
cesta, smysl, proz�etelnost �i B�h. V každém p�ípad� znak �i pojem Tao p�ibližuje, nikoliv 
rozumov� vysv�tluje, spekulativním zp�sobem podstatu a celek v�cí. 
 Podobn� jako Pýthagorova nauka o �íslech i zde nelze jednozna�n� �íci, že je 
monistickou �i dualistickou teorií: je obojím a ni�ím. O Tau se píše, že z n�ho - z Jednoho - 
se nejprve vyno�ila dvojnost - Jin a Jang -, potom sv�t stav� prom�ny - tedy p�t základních 
princip�: d�evo, ohe�, zem�, kov, voda -, které stvo�ily deset tisíc v�cí. 
 Pojmy Tao, Jedno �i B�h jsou práv� tak t�žko definovatelné, že jejich p�iblížením se 
okamžit� stávají konkrétností, ur�itostí, tím jedním aspektem Jednoho z mnoha. 
 �teme-li Tao te �ing, setkáváme se s totožnou odpov�dí na otázku po podstat�, 
nejvyšší v�li, ale také po ur�ení postavení �lov�ka a po h�e sv�ta jako v Pýthagorov� u�ení. 
 

Existuje cosi - mlžné a beztvaré, 
a p�ece hotové a dovršené. 
Povstalo p�ed nebem a zemí. 
 
Je tak tiché! Tak pusté! 
Stojí samo a nem�ní se. 
Proniká vše v�kol a nic je neohrožuje. 
M�že se pokládat za matku veškerenstva. 
 
Jeho jméno neznám. 
Ozna�uji je jako „tao“. 
Donucen dát mu jméno, 
nazývám je „svrchované“. 
 
Svrchované - to� vzdalující se. 
Vzdalující se - to� vracející se. 1) 

 
Odkud vím, že takový je zrod všech v�cí? 
Práv� skrze toto. 2) 

 
Tao ve svém jasu zdá se temné,  
ve svém postupu zdá se ustupovat, 
ve své podstat� zdá se podružné. 3) 

 
Tao plodí jedno, 
jedno plodí dv�, 
dv� plodí t�i, 
t�i plodí všechny v�ci. 4) 

 
Jen �iré a klidné m�že být mírou sv�ta. 5) 

 
Avšak zdaž není n�co velké práv� tím, 
že se to jeví jako nicotné? 6) 
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Znak Tao znázor�uje Jednotu jako kruh. V n�m je v neustálém toku, v prom�n�, dvojnost, 
tedy dva protiklady zastoupeny dv�ma �ínskými základními principy a vzory Jin a Jang. 
Každý v sob� obsahuje zárodek toho druhého, a tak se toto d�lení a množení opakuje 
neomezen� a donekone�na, a�koliv uvnit� omezeného a ukon�eného. 
 Jin a Jang jsou odd�leny k�ivkou ve tvaru písmena S, které se skládá z levé poloviny 
horního kruhu a pravé poloviny dolního kruhu. Ony dv� �ásti rozd�lené k�ivkou S jsou 
protiklady, jejich pohyb znamená neustálý zánik jednoho a vznik druhého. Zatímco jádro 
toho druhého, které Jin i Jang obsahují, z�stává klidné a k druhému jádru se vztahuje. Mezi 
nimi je vztah, jenž má st�ed. - Obdobn� jako trojnost, jež se skládá z protiklad� a jejich 
st�edu. - 
 Tedy Tao jako Jedno. 
 

 
 
Jedno: soulad mnohosti. Tao: Jin a Jang. 
 
 
 
1) LAO-C´. Tao te �ing. Praha: Dharma Gaia 2003. S. 82, 25. kapitola 
2) tamtéž, s. 73, 21. kapitola 
3) tamtéž, s. 124, 41. kapitola 
4) tamtéž, s. 126, 42. kapitola 
5) tamtéž, s. 131, 45. kapitola 
6) tamtéž, s. 178, 67. kapitola 
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