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Předmluva


Postavy předsókratovských filosofů stojí majestátně a takřka netečně na počátku dějin evropské filosofie. U nich láska k moudrosti začína jako uvědomělá činnost jakožto u čerstvě probuzené duše ze svého polospánku, pokračuje jako poznávání sama sebe a rozšiřování svého vědomí a končí objevením Lásky a Moudrosti, Jednoho, které v nás věčně dříme.
	U předsókratovců daleko více než u jiných filosofů jsme odkázáni na vlastní úsudek, poznání a proniknutí do jejich myšlenek. Což nám na jednu stranu ubírá na jistotě našich znalostí o nich, na druhé straně se ale otvírá kouzelná náruč nejistoty, údivu a celý svět, vzbuzující touhou po poznání.
	Mnohdy jsou naše vědomosti o filosofii starého Řecka zúžené na nepatrné zlomky, útržky či sentence, osamocené, ale přeci hluboké. Zrcadlí se v nich původní a ryzí pravda, snad též proto, že nejistota vzbuzuje na druhé straně víru, která vše podrží a poponese ku předu.
	Pýthagorás ze Samu jako jeden z prvních na počátku evropského myšlení vůbec. I po něm zůstala jen malinká část učení a převeliká hora domněnek, legend a nespočet promítnutí sama sebe do jakéhosi ideálu, obrazu, představy - postavy Pýthagora ze Samu. 
	Přese všechno, jádro učení je zde stále a neměnné, neboť podstata vlastně každého učení je totožná: pravda je jednojediná, a proto i my můžeme dnes poznat Pýthagora a jeho učení, které tolik vábí a přitahuje, a jen a jen proto, že Pýthagorás byl úžasně zbožštěn nad jiné.
	Snad proto také byl původně zjev Pýthagorův pozapomenut a umenšen na minimum, které ovšem tvoří základ geometrie, tvoří samotný název a od něj plynoucí prvotní význam filosofie a tvoří také pojmy uložené v myslích spíše jako kouzelné obrazy - hudba sfér, kosmos, číslo.
	Přeci však je zde nutná otázka: co je pravdy na všech těch legendách tvořících z filosofa politika, mystika, poloboha? Co zde můžeme poznat, dnes po dvou a půl tisíciletích? Je tento spis skutečně medailónkem filosofa Pýthagora ze Samu živšího v šestém století před Kristem v Řecku, jeho filosofie a činnosti? Anebo množstvím mých zbožných přání, mého poznání a mého myšlení?
	Dvě otázky - ve své podstatě - základní a určující hodnověrnost a zejména vědeckost kteréhokoliv díla. Avšak - opět v podstatě a pro filosofické účely - jaký je rozdíl v jejich odpovědích? Kdy může mít filosof jistotu, že jeho poznání je totožné s poznáním jiného? Nepochybně, dosáhnul-li vlastního poznání, vlastní, odlišnou a individuální cestou jediné a proto v myšlení každého filosofa shodné Pravdy.
	Pýthagorás dnes patří do části světa, řekněme Západního, v němž převládá rozum a logika nad citem a fantazií, mnohost nad jednotou, vědeckost nad náboženskostí, mužský princip nad ženským; avšak samotný Pýthagorás patří do obou světů najednou: vyšel z prvního, aby se naučil moudrosti druhého a poznal onu spojující látku těchto zdánlivě jiných smýšlení a způsobů života.
	To nejlepší - ve smyslu: to nejzákladnější, nejúplnější a nejpřiměřenější poměrům tehdejšího Řecka - přinesl zpět domů, aby zde zasadil náramný strom Vědy, Filosofie  a Mystiky; každé odvětví v možnostech oné doby, ale sjednocující a obohacující poznání člověka.
	Často se stává - a je to tou nejpřirozenější věcí na světě -, že dokonalost zářící v některém člověku (ale i v čemkoliv jiném) na tolik oslní, ohromí, až zaslepí a zatemní všechny kolem sebe; a až dlouho, dlouho poté, jakoby ze sna procitne většina lidí a uvědomí si ono bohatství, které jim tehdy bylo dáno.
	A jako se ten, vycházející z platónské jeskyně, na čerstvém vzduchu a v záři dokonalého Slunce octne v tmě, než prozře, tak i Pýthagorás ocitnul se v našich očích jako tajemná, zázračná a podivná bytost. Avšak dnes přichází Pýthagorás opět.1 Život Pýthagora ze Samu


1.1 Jméno Pýthagorás

Nejprve se sluší poznat samotné jméno. Před Pýthagorovým narozením si jeho otec nechal od delfského orákula předpovědět, jaký syn jej to čeká. Ona zpráva se zachovala v legendě, „patřící jistému básníku ze Samu“:

Z objetí boha Apollona
Narodil se Pýthagorás, přítel Jovův. 1)

Ať původně delfská věštírna tuto věštbu vydala jen z důvodů vlastní ziskuchtivosti, nepřihlížeje tak k vlastnímu umění a schopnostem, anebo nikoliv, jméno Pýthagorás, jež si v tomto případě jeho nositel ponechal, v sobě nese určitou charakteristiku. 
	Tak význam spříznění s Jovem (Jupiterem) označeného jako přátelství (tedy sympatie, souznění, spojení) leží v následujícím popisu Jupiterova významu:

Dle jména jest Juppiter světlý bůh vůbec, a proto i otec a vládce nebes, od něhož původ mají všecky zjevy nebeské [...]. Za nejstarších dob, jakož se podobá, neodvozoval se původ Jova italského od žádných rodičů, nýbrž svrchovaný tento bůh stkvěl se sám sebou v světlé velebnosti, vládna s výšin nebes všemu míru; a takto již jest bytost Jovova bytosti Diovy velebnější. 2)

Podrobný etymologický výklad slova Pýthagorás je takový: „Pýth-agorás (mluvící jako bůh pythijský, Apollón v Delfech; 'agoreuó' = mluvím).“ 3) Apollon, který již zazněl výše v prvním verši, je zde myšlen určitěji - jeden jeho aspekt (Pythian Apollo 4) ).

Bůh světla jest ovšem také bohem věštby [...]. Nejslavnější věštírna Apollonova byla v Delfech. Nedlouho totiž po svém narození zabil Apollon prvními šípy svého luku draka, zvaného Python (nebo dle udání pozdějších Delfyne či Delfines), který matku jeho Latonu byl pronásledoval a v okolí delfském pole hubil, lidi a dobytek dusil, nymfy zaháněl a vše vůkol pustošil. Jakmile Apollon do této krajiny přišel, ihned toho draka (symbol temných mocností zemských a tmy) skolil, [...]. 5)

1.2 Pýthagorův původ

Po tak zvané homérské době, v archaickém období Řecka - 8. až 6. st. př. Kr. - 6) kolem roku 590 př. Kr. 7) se Pýthagorás narodil; na ostrově Samos, ležícím v maloasijském Řecku a byvším tehdy sídlem filosofie. 8) Jeho matka byla žena zvaná Parthenis 9) a otec Mnésarchos, rytec prstenů, 10) jenž s nimi též úspěšně obchodoval, 11) díky čemuž také pracoval na dvoře tyrana Polykrata. 12) Je možné, že Mnésarchos pochází z Tyrrhén. 13)
	Delfská Pýthie jeho rodičům přislíbila „syna, jenž bude užitečným všem lidem, za všech časů.“ 14) Otec díky tomu věnoval obzvláště péči, aby syn dostal to nejlepší možné vzdělání, a také, aby dostál věštbě.
	Podstatné z těch historických údajů, jež jsou často udávány zcela odlišně, jsou širší souvislosti a klíčové události, které v Pýthagorově životě a jeho filosofii měly směrodatný vliv. Obdobně jako zmíněné věštby jsou jednotlivosti jeho života spíše výchozími body, možnostmi, předpoklady; ve skutečnosti vždy záleží na samotném člověku, který je historicky takřka nedoložitelný, obzvláště pak u postavy, jako je Pýthagorás.

Tak jako člověk je ve svém fyzickém bytí ovlivňován v daném konkrétním životě svým původem a kořeny v materiálním slova smyslu (sociální postavení, fyzické danosti), je stejným způsobem podmíněn i duchovně prostřednictvím svého duchovního původu. Duchovní kořeny každého člověka mají prvotní a určující vliv na jeho vzhled, způsoby a chování, a hlavně podmiňují, v čem daný jedinec spatřuje smysl svého života. 15)

1.3 První učitelé v Řecku

Základem Pýthagorova úspěchu, jeho znalostí a vědomostí, je vzdělání; či spíše vzdělávání, dlouhodobé a důkladné. Od mládí rozmlouval se samskými kněžími a vědátory, kteří v okolí zakládali školy a vyučovali základy fyziky. 16)
	Smrtí otce byl nucen zcela se osamostatnit a postavit na vlastní nohy. Jeho neobyčejný zjev a chování se patrně už tehdy vymykaly všeobecným zvyklostem.

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

Jeho úžasná pověst, i když byl dosud mladý, nedosáhla pouze proslulosti moudrosti můžu, jako byli Thalés z Milétu a Biás z Priény, ale rozšířila se i do sousedních měst. Všude byl znám jako "vlasatý Samčan" [...]. 18)

V osmnácti letech 19) odešel do učení. Nejdříve se stal jeho učitelem Ferekýdés ze Syru (živší kolem r. 540 př. Kr.); dalšími byli Hermodamás , Anaximandros z Milétu (611 až 546 př. Kr.), Thalés z Milétu (640 až 562 př. Kr.). 20)
	Pýthagorás jejich učení přijal a ztotožnil se s tím nejlepším, co mu přírodní filosofie, ale i jiná pojetí světa nabídly. Jeho snaha o vzdělání nebyla v žádném případě jednostranná, o jeho mistrech lze říct, že jej „všichni zbožňovali.“ 21)
	Ferekýdés si nechal na hrob dát nápis:

Veškerá moudrost je shrnuta ve mně; je-li co nad to,
Pýthagorovi mému to přičti, neboť
on první ze všech je v helénské zemi. Nejsou lží tato má slova. 22)

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

Thalés sám, ještě než k němu přišel Pýthagorás, šel se učit k „hlubší, starší, jasnější moudrosti“ 24) do nilské delty, kde ležely řecké osady i s řeckým pomocným vojskem k službám faraonů, neboť Řekové se zde usídlili nejprve jako faraonovi žoldnéři a až později jako kupci. 25)
	Thalés je učencem egyptských kněží, nikoliv však jejich tajných - esoterických - věd. Pouze mu ukazují základní měření a „jednoduché věci“. 26) Je tedy nasnadě si vyvodit, že Pýthagorás prohloubil poznání svého učitele a sám vše ověřil na svých cestách, při nichž pobýval u egyptských kněží.

Thalés, jenž přišel první do Egypta, přinesl do Řecka tuto nauku (geometrii); mnohé v ní sám nalezl a počátky mnohého ukázal svým následovníkům. 27)

Podle Pamfily naučil se [Thalés] geometrii u Egypťanů a první vepsav do půlkruhu pravoúhlý trojúhelník [...]. 28)

Nikdo ho [Thaleta] neuvedl do vědeckého bádání, ledaže se stýkal s kněžími, když přišel do Egypta. Hierónymos o něm praví, že vypočítal výšku pyramid podle jejich stínu, změřiv je právě v tom čase, když náš stín má stejnou velikost jako naše tělo. 29)

Díky takovému studiu, jakému se Pýthagorovi dostalo už v Řecku, mohl být považován za „nejduchovnějšího z mužů.“.
	Jedna z nejhodnotnějších lekcí, které dostal od Thaléta, je „Význam šetření s časem.“ Pro Pýthagorovi každodenní duchovní činnost jsou základní věcí dostatečně zajištěné potřeby a vyrovnaný chod těla. Proto mu Thalés doporučuje

naprosto se zdržovat vína a živočišné stravy, což jej uchrání od nenasytnosti a zjednoduší mu přípravu a zažívání jídla. Jako výsledek se jeho spaní zkrátí, duše očistí a stane bdělejší a celkové zdraví jeho těla ustálí. 30)

1.4 Vzdělávání na cestách

Pro dnešního člověka není již tolik lákavé a zajímavé cestování po světě jako dříve. Rozdíly mezi jednotlivými národy a zeměmi se stírají, povětšinou zůstává povrchní tradice a hloubka, jejich smysluplnost a význam se ztrácejí. 
	V době Pýthagorova života bylo cestování jednak považováno za prostředek vzdělání 31) a také učení tehdejších mistrů bylo přeci jen původnější a žitější, nežli dnes. Období jeho života, strávené na cestách a navštěvováním nejrozmanitějších učení, lze prozaicky charakterizovat takto:

Jeho bouřlivý život podobá se kocábu spuštěnému do nejhustší bouře, který s plachtami rozpjatými sleduje svůj cíl, aniž by uhnul s cesty, obraz to klidu a síly uprostřed rozbouřených živlů. 32)

Obecně řečeno, podnikl cesty do Afriky, Asie a celého tehdejšího antického světa. 33) 
	Nejdříve jeho kroky vedly do Egypta, kde panovala dohoda mezi egyptským faraónem a řeckými vládci, jak je napsáno výše. Doporučení, s nímž Pýthagorás do Egypta odjížděl, k Amásidovi, tehdejšímu egyptskému faraónovi, mělo pocházet od Polykrata, jenž ale patrně samským tyranem dosud nebyl.

Poněvadž byl mlád a toužil po učení, odstěhoval se z vlasti a dal se zasvětit do helénských i barbarských mystérií. Do Egypta přišel v době Polykrata, jenž ho doporučil listem Amásidovi. [Amásis, egyptský král, jenž zrušil později spojenectví s tyranem na Samu Polykratem.] Naučil se egyptské řeči, jak praví Antifón v spise O mužích, kteří vynikli v ctnosti; byl též u chaldeů a mágů. [...] ale i v Egyptě se mu dostalo přístupu do svatyň a obeznámil se s tajemnými naukami o bozích. 34)

[(7)] Pýthagoru zaujal způsob života egyptských kněží a zatoužil mít na něm účast, proto požádal tyrana Polykrata, aby napsal svému příteli a hostiteli egyptskému králi Amasiovi, aby se směl účastnit výchovy kněží. Když přišel k Amasiovi, dostal od něho dopis pro kněze. Zašel za kněžími do Hieropole, ti ho však poslali do Memfidy, tam že jsou kněží 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 přikázali, aby se podřídil přísným předpisům, odlišným od řeckého způsobu života. On je dodržoval ochotně, až to v nich vzbudilo podiv takový, že mu dovolili obětovat bohům a připojit se k jejich studiu - nelze zjistit, že by něco takového bylo někdy dovoleno jinému cizinci. 35)

Výjimečný však tento způsob vzdělání rozhodně nebyl, vždyť i Thaletova matematika vychází z egyptského učení; anebo Solónovo vyprávění o Atlantidě, zaznamenané Platónem, pochází od egyptského kněze Sonchida, 36) u nějž také Pýthagorás byl. 
	Nejen v Egyptě, ale též v dalších východních zemích, zůstalo původní učení, které se dlouhodobě vyvíjelo a předávalo.

Pýthagorás, Eudoxos [z Knidu, syn Aischinův] a Platón byli žáky barbarů [...]. 37)

Neslušelo by se také, když Pythagoras, Platon, Demokritos, Eudoxos a mnozí jiní ze starých Hellénů přijali přiměřené poučení od kněží za jejich dob žijících, abys ty, jenž v této naší době chováš tytéž úmysly, jako oni staří, pominul vedení kněží, kteří nyní žijí a uznávají se všeobecně jako veřejní učitelé. 38)

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

Významný vliv na Pýthagora mělo spojení s kastou egyptských kněží, u nichž se setkal s myšlením, stejně hodnotným jako je spekulativní filosofie, totiž s neustálým dotazováním se, „jak uskutečnit mravní vědomí člověka, kterou tu poznal: jednotlivec tu měl zvláště dbát na sebe, aby byl vnitřně i navenek důstojným člověkem, a má sám sebe uskutečňovat jako mravní umělecké dílo.“ 40)
	Od těchto kněží také pochází Pýthagorovy sklony k pevným pravidlům, řádu spojeného s kázní, příkazům, neboť egyptští kněží byli tímto způsobem odmalička vychováváni, odděleně od ostatních lidí, se svými specifickými cíli, „tak měli také zvláštní, pravidly řízený mravní život, který prostupoval veškerým životem.“ 41)
	Zasvěcování v Egyptě trvalo dvacet dva let pod pontifikátem velikého kněze Sonchida. 42) Seznámil se zde s astronomií, geometrií, vzdělal v genethlialogii - středověká astrologie je jen zlomkem tohoto učení - 43) a „byl zasvěcován do neformálních či vnějškových učení všech tajů Boha.“ 44)

Zde, v Egyptě pečlivě obešel všechny chrámy a svědomitě bádal, přičemž získal úctu a obdiv všech kněží a učitelů, s nimiž se spřátelil. 45)

Pýthagorás ze Samu..., když se dostal do Egypta a stal se učedníkem Egypťanů, jednak přinesl tuto jinou filosofii k Řekům, jednak zjevněji než jiní věnoval péči obětem a posvátným obřadům, které vedl... 46)

Školou života mu bylo setkání s brutálním chováním Peršanů na jejich válečných taženích. 47) Další Pýthagorova cesta se totiž popisuje jako zajetí v Babylonu, kam byl Kambýsovými vojáky unesen s dalšími jako egyptský kněz, zajatec. Pravděpodobnější však než spojení této události s Kambýsovým dobytím Egyptu kolem roku 525 př. Kr. je, že po svém kompletním zasvěcení v Egyptě se vydal na cestu do Babylonu, který byl kolem roku 539 př. Kr. připojen k Persii; čímž byl přiřazen do společnosti s mágy, „kteří jej vyučovali prastarým vědomostem a nejdokonalejšímu uctívání Boha.“; 48) a okolnostmi byl nucen zde po přibližně deset let zůstat.
	V Babylonu, centru vědomostí, se blíže setkal s „aritmetikou, hudbou a dalšími vědami.“ 49) Seznámil se zde s třemi náboženstvími: od chaldejských kněží, kteří jej zasvětili obdobně jako v Egyptě; od perských mágů; a od Židů. Nadto v Babylonu poznal arkány antické magie. 50)

Chaldejové jsou nejlepšími astronomy [...] výpočet zatemnění slunce a měsíce, zkoumají a určují kalendář a vyznají se velmi přesně v úhlech, pod nimiž vycházejí a zapadají souhvězdí i v drahách, jimiž probíhají planety. 51)

	Z Babylonu se pak dostal do Persepole k perským mágům a do Indie. 52) Oni perští mágové Pýthagora seznámili se Zoroastrovým učením, proto bývá udáváno, že se setkal se samotným Zarathustrou, kerý však žil dříve (přibližně v 7. až 6. st. př. Kr.).

[...] o Pythagorovi se tvrdilo, že Zarathustru navštívil v Babylonu. To je patrně legenda, ale jeho nauka o reinkarnaci, jak se zdá, odráží podobnou víru, popisovanou v indických upanišadách, které mohly k řeckým myslitelům proniknout prostřednictvím zoroastrismu. 53) 

Zoroastrismus mu přiblížil ontologický dualismus; ostatně nejen to, tak jako v každém náboženství i zde prosvítá nauka o Trojici, Jednotě:

Vyprávějí, že přišel Pythagorás k Zaratovi (Zarathuštrovi) a ten mu vyložil, že jsou od počátku dvě příčiny jsoucna, otec a matka, a otec je světlem, matka tmou, části světla pak jsou teplo, sucho, lehkost a rychlost, části tmy chladno, vlhko, tíže a pomalost. Z nich se skládá celý vesmír, ze ženského a mužského živlu. 54)

Ostatně nebyl Pythagoras vynálezcem tohoto učení: bylotě rozšířeno od Číny až do nejzašší Skandinávie. Vyskytuje se vybraně vyjádřeno ve věštbách Zoroastrových:
Trojúhelník září všude ve Vesmíru
a monada jest jeho principem [...] 55)

Na dalších svých cestách do Sidonu, Fénicie (Phoenicia) se setkal s místními učiteli a mystiky; 56) byl zasvěcen do všech mystérií Byblu (Byblus) a Týru; „na duchovních postech působil v mnoha částech Sýrie“; 57) a v celku je možné, „že se dal zasvětit takřka do všech mystérií Řeků i barbarů a že byl přijat do řádu či do kasty egyptských kněží.“ 58)

Z dlouhých cest, na nichž se vzdělával a jež jej musely vtáhnout do vědění a bohoslužeb Féničanů, Chaldejců, perských mágů, Indů, Arabů, Židů, samotných Thráčanů a galských druidů, přede vším ale do tajemství Egypťanů [...]. 59)

[(11)] V Egyptě se stýkal s kněžími a naučil se jejich moudrosti i egyptskému jazyku.
	(12) Trojímu písmu, dopisovému, hieroglyfickému a symbolickému, která buď vyjadřují vlastní význam napodobením skutečných předmětů, nebo vyjadřují smysl alegoricky pomocí jakýchsi hádanek. Naučil se také něco víc o bozích.
	V Arábii se stýkal s králem. V Babylónu se scházel s Chaldejci a přišel za Zarathuštrou, ten ho očistil od všeho, čím byl poskvrněn jeho dřívější život, a naučil ho, čeho se mají řádní lidé stranit, aby zůstali čistí. Poslouchal také výklad o přírodě a na jakých zásadách spočívá vesmír. Na cestách k těmto národům si Pýthagorás získal nejvíce moudrosti. 60)

(6) Ještě je třeba říci něco o jeho [Pýthagorově] vzdělání. Většina tvrdí, že znalosti zvané matematické získal od Egypťanů, Chaldejců a Foiníčanů. Geometrii totiž odedávna pěstovali Egypťané, znalost čísel a výpočtů Foiníčané a zkoumání nebe Chaldejci. Bohoslužby a ostatní zásady prý poznal u Mágů a převzal je od nich. 61)

Po takovýchto studiích měl Pýthagorás klíč ke všem dostupným náboženstvím a esoterickým naukám: židovský monoteismus, perský dualismus, indické trojbožství, řecký polyteismus. 62)

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

Se svými zkušenostmi a vědomostmi - Poznáním - byl schopen reprodukovat esoterické nauky Egypta a Východu rozumově, s helénskou jednoduchostí, jasností a rázností; 64) tedy spojit náboženství a mystiku východního pojetí se západním-řeckým; nadto byl schopen všechny zkušenosti pojmout čistě rozumově, tedy teoreticky, a vznik teorie rovná se vzniku vědy.
	Návratu do své vlasti, praktikování svých zkušeností, myslitelské a filosofické činnosti mu již nic nebrání. Přináší v sobě bohatství, které doslova oplodní Evropu na dlouhou dobu dopředu, neboť „jeho nauka představuje velkolepý celek, jehož části jsou vzájemně spojeny základním pojetím.“65)

1.5 Návrat do Samu

Okolo svých 56 let se Pýthagorás vrátil do svého rodiště, na Samos. 66) Po cestách, na nichž dospěl a dozrál, nejen duševně, ale také tělesně, byla jeho postava majestátní, vzhled krásný; každopádně budil přirozenou důstojnost svým ušlechtilým a vznešeným chováním i vnějškovou zvláštností, kvůli níž mohl někomu připadat až tajemný.
	Tehdy taková osobitost, co do povahy, tak i do oblékání a vzhledu, musela obzvláště působit. V dnešní době člověk ztratil pojem o smysluplnosti oblékání a lhostejně se přizpůsobuje módním vlnám, veřejnému mínění a očekávání. Navíc moudrost, jež z něj patrně vyzařovala, a výřečnost, s níž dokázal promluvit, si bezděčně přitahovaly pozornost a zájem. 67)
	Je možné - a bylo by to zcela přirozené -, kdyby po svém návratu, chtěl působit právě v Samu. Obsahově by se jeho veřejná - neuzavřená - výuka mohla podobat pozdějšímu vystupování Sókrata, sám Pýthagorás „vystupoval samostatně a pro sebe, ne jako státník nebo válečník, ani jako politický zákonodárce lidu, který upravuje jeho vnější vztahy, nýbrž jako veřejný učitel lidu.“ 68)

(9) Když se vrátil do Iónie, otevřel ve své vlasti školu, zvanou ještě dnes Pýthagorův půlkruh, kde se Samští shromažďovali k poradám o veřejných záležitostech. Z jeskyně za městem učinil sídlo své filosofie a trávil tam velkou část dnů a nocí spolu s některými ze svých druhů. 69)

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

Filosofie má od počátku dvě větve, jednu od Anaximandra, druhou od Pýthagory. Anaximandros byl posluchačem Thalétovým, Pýthagoru uvedl do filosofie Ferekýdés. První větev se nazývala iónskou, protože do ní Anaximandra uvedl Thalés původem Ión (byl totiž z Milétu); druhá se nazývala italskou po Pýthagorovi, protože ji nejvíce pěstoval v Itálii. 70)

Duševní předchází tělesnému. To znamená, že myšlenka, pozornost, paměť, řád, zákon jsou prvotní, kdežto vlastnosti hmoty jsou druhotné. To, co je nazýváno přírodou, je ovládáno řádem a duchem. To je tradice, která pochází od Pythagora. 71)

Milétská škola staví na pozorování přírody a z toho odvozování obecných vztahů, 72) je tedy jakýmsi zárodkem dnešní podoby fyziky, přesto ale se vztahuje k vyššímu pochopení a dochází tak k pojetí nekonečna. Thaletova voda je „nemytická“ a „nealegorická“, „když Thalés říká: 'Vše je voda', tak pozvedá člověka nad jeho červí ohmatávání a lezení sem a tam v oblasti jednotlivých věd, tuší poslední řešení věcí, a tímto tušením překonává obecné zajetí na nižších stupních poznání.“ 73)
	Zatímco Pýthagorás se obrací dovnitř sama sebe, nehledá ve vnějších jevech - v přírodě -, ale v sobě; proto ten náboženský a mystický nádech jeho filosofie. 

Pýthagorás a Miléťané jsou dva póly klasického řeckého myšlení, které mezi sebou neustále bojovaly o nadvládu a nikdy se úplně neshodli [...]. 74) 

Důvodem, proč Pýthagorás záhy opustil Samos, je příchod Polykratovy tyranidy, která započala okolo roku 532 př. Kr. 75)
	Polykratés, samský tyran, nejvyšší vládce v období ostrého třídního boje na Samu, se své vlády zmocnil s pomocí družiny asi padesáti lidí. Nepatřil k aristokracii, naopak vedl „energickou vnitřní i zahraniční politiku v neprospěch aristokracie a zároveň podporoval obchod a řemesla.“ 76) Dokonce byl znám jako příznivec umělců, spisovatelů a básníků (Anakreonta, Íbika), avšak jeho tyranida měla slabou společenskou oporu. Přes to ale byla jednou z nejskvělejších:

Polykratés svrhl statkářkou šlechtu, zahájil přímý obchodní styk s Egyptem, podnikal ohromné veřejné stavby, mimo jiné stavbu přístavního mola a podzemního vodovodu, na zkoušku razil mince a usiloval o obchodní nadvládu nad oblastí Egejského moře. 77)

Navzdory všemu, i jeho uměleckému mecenášství, zůstal skutečným samozvancem, prosazujícím si svoji vůli, na úkor svobody ostatních lidí a na úkor míru. Pýthagorův odchod tak může mít zcela prosté odůvodnění, totiž že „nesnášel jho někoho sobě nerovného.“ 78)
	Anebo také že „Pýthagorás a tyran , jakožto typy lidí své doby, se ukazují jako dva skutečné protiklady a skuteční soupeři,“ 79) a činnost jednoho by omezovala toho druhého, kvůli čemuž by mohl Polykratés později - pro něho zcela přirozeně, aby zachoval svoji suverenitu - znemožnit Pýthagorovo vyučování.
	Rozhodnutí vydat se na cestu do Řecka a najít si místo, které by odpovídalo jeho záměrům, bylo nasnadě. 80)

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

Aristoxenos říká, že když bylo Pythagorovi čtyřicet let, viděl, že Polykratova tyrannis je příliš přepjatá na to, aby mohl svobodný muž snášet takové poručníkování a despocii, a odcestoval z tohoto důvodu do Itálie. 82)

Potom se vrátil na Samos, ale naleznuv svou otčinu pod mocí samovládce Polykrata, odstěhoval 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 zůstal:

Anaximenés Pýthagorovi.

Nejlépe z nás sis poradil ty, přestěhovav se ze Samu do Krotónu, kde si žiješ v pokoji. Neboť synové Aiakovi páchají nesnesitelná zla a Míléťané se nemohou zbavit samovládců. Hrozí nám nebezpečenství i od krále Médů, nebudeme-li chtít mu být poplatnými. Iónové se sice hodlají pustit do války s Médy za svobodu všech, ale učiní-li tak, nemáme již naděje na záchranu. Jak by tedy mohl Anaximenés pomýšlet na zkoumání hvězd, jsa pln strachu před záhubou nebo otroctvím? Ty však jsi oblíben u Krotónských a rovněž u ostatních Helénů v Itálii; přicházejí pak k tobě i posluchači ze Sicílie. 84)

Pýthagorás Anaximenovi.

I ty, nejlepší z mužů, by ses přestěhoval z Míléta, kdybys nepřevyšoval Pýthagoru rodem a slávou; nyní tě 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 ještě větší nebezpečenství od Peršanů. Není vždy dobré zkoumat oblohu; krásnější je pečovat o svou otčinu. Ani já nevěnuji všechen čas výtvorům své mysli, nýbrž účastním se též válek, jež vedou Italikové navzájem proti sobě. 85)

1.6 Cesty po Řecku

Při své cestě po Řecku jej již předcházela pověst. Všude byl přijat jako mistr. Předsedal mysteriím v Eleusinách. Pobíral právo nejvyššího a největšího učitele Řecka. 86)
	Zasadil vnitřní reformu v chrámech a svatyních, která dala sílu věštecké vědě a upevnila svrchovanost delfských kněží. Delfy se pak staly morálním ústředím Řecka více než kdy jindy. 87)
	Navštívil všechny řecké věštírny. Pomohl upevnit moc a autoritu chrámů, které v 6. st. př. Kr. již ztráceli svoji ústřední roli. Díky tomu došlo k částečnému zveřejnění a zpřístupnění esoterických tajů, původně orfických. 88)
	Nějaký čas strávil na Krétě a ve Spartě, kde se přiučil zákonům a právům. 89) Jeden rok pak pobyl v Delfách, kde zasvětil nejvyšší kněží do všech tajemství své nauky. 90) Sám se na cestách nepřestal vzdělávat a nasávat atmosféru Řecka, v němž chtěl natrvalo zakotvit.

Praví však i Aristoxenos, že Pýthagorás převzal své mravní poučky většinou od delfské kněžky Themistokleie. 91)

(16) […] Když se na své cestě dostal do Delf, napsal na Apollónův náhrobek elegii, v níž tvrdil, že Apollón byl synem Silénovým, že ho zabil Pythón a že jeho tělesné pozůstatky byly pochovány v tak zvané Trojnožce, nazvané tak proto, že tam stály tři dcery Triopovy a zpívaly žalozpěv nad Apollónem. 92)

Pýthagorás byl náramně zbožšťován. Podobně jako v předpovědi k jeho narození, tak nyní, je dáván do společnosti s Apollónem. Pýthagorás jako hyperborejský Apollón. 93)

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

Jeho zjev prý byl neobyčejně vznešený a jeho žáci ho pokládali za Apollóna, jenž přišel od Hyperboreiů. [Hyperboreové (Nadseveřené), báječný národ, jejž kladli Heléni do nejsevernějších končin Evropy a Asie.] 95)

Podstatné je ale symbolické přirovnání, Pýthagorás jako člověk s vynikajícím apollónským aspektem v sobě. 96)

V některých krajinách Řecka, zvláště na Delu a v Miletu, ale i v Delfech a jinde slavíval se na podzim odchod Apollona do dalekých krajů hyperborejských a na jaře jeho návrat z týchž krajin. Hyperboreové jsou dle báje národ blažený, žijící v stálém poklidu a jasnu daleko na severu, kde věčné jest světlo [donikla totiž k Řekům pověst o krajinách na severu, v nichž slunce ani nevychází ani nezapadá]. Tito Hyperboreové neustále velebí a ctí Apollona, posvátné zpěvy mu prozpěvujíce. 97)

Thrákie je další zastávkou na Pýthagorově cestě. Odtud také pochází orfismus, náboženské hnutí, které je ve svých základech podobné Pýthagorově učení. 
	Orfismus se rozšířil z Thrákie do Itálie a Sicílie; a právě tyto tři oblasti byli Řeky v těsném a stálém styku s původním kmenovým zřízením a starými tradicemi, narozdíl od Iónů, daleko více racionálnějšími, světskými a se světovým názorem. 98)

Thrákové pohlíželi na život jako na velké neštěstí. [...] Blízcí seděli kolem novorozence a oplakávali ho a truchlili nad neštěstím, které ho čeká v životě a vypočítávali všechny lidské útrapy. Zemřelé pak pohřbívali s radostí a jásotem, říkaje: „nyní se zbavil všeho zla a žije v blaženosti.“ Ženy zemřelých se přely vzájemně o čest být usmrceny na mohyle muže. 99)

	Je možné, že v Thrákii rozšířil a potvrdil své znalosti. 100) Každopádně Pýthagorás převzal ionskou tradici a spojil ji s lidovými tradicemi v Itálii. 101)

1.7 Příchod do Krotónu

Pýthagorás svoji školu založil v achájském městě, Krotónu. On sám byl ale ionského původu 102) „a smysl pro řád byl původně spojen s achájskými státy.“ 103) Ačkoliv tedy Pýthagorás patřil původně do ionského světa, jeho smysl pro řád a kázeň se umocnil a upevnil na cestách, zejména pak v Egyptě díky kněžím. 104)
	Do Krotónu přišel kolem roku 530 př. Kr. a zůstal zde přibližně dvacet let. 105)
	6. a první polovina 5. st. př. Kr. jsou vrcholným rozkvětem staré italské kultury, položené na dvou základních pilířích, a to řeckých a etruských principech. 106) Přibližně od roku 710 př. Kr. se zde začali usazovat achájští Řekové 107) a zakládali kolonie na jižní části Itálie a na Sicílii; na území později známém jako Velké Řecko (Magna Graecia). 108)
	V rámci tak zvané Velké kolonizace zde vznikly kolonie jako Tarent, Sybaris či Krotón. 109) Rozkládaly se v náramně úrodné oblasti, byly položené ve výborných zálivech a tak „se brzy vyvinuly v kvetoucí městské republiky (poleis) hellénského světa.“ Příčinou jejich rychlého a skvělého rozkvětu je skutečnost, že spojovaly západní-italský a řecký-východní svět. 110)

1.7.1 Krotón

Krotón (Croton či Crotona, dnes Crotone) „se rozkládal po obou stranách ústí Aisaru (Esaro).“ 111) Nejbohatším městem v okolí bylo Sybaris. Ještě před příchodem Pýthagora bylo město proslulé svým lékařstvím: „Bylo to kvetoucí město, proslavené svou lékařskou školou, z níž právě v té době vyšli dva význační lidé. Jeden z nich, Demokedes, současník Pýthagory, se stal lékařem perského krále. Druhý, Alkmaion, byl o několik let mladší.“ 112)

Z Krotónu přišel Démokédés k Polykratovi takto: V Krotónu měl neustále potíže s prchlivým otcem. Když už to nemohl vydržet, opustil jej a odešel na Aiginu. Usadil se tam a již v prvním roce překonal všechny ostatní lékaře, ačkoli neměl žádné nástroje ani jiné věci, jichž je k tomu umění třeba. Ve druhém roce mu Aiginští poskytovali mzdu jednoho talentu z veřejných prostředků, ve třetím roce Athéňané sto min a ve čtvrtém roce Polykratés dva talenty. Tak tedy přišel na Samos. Tímto mužem se Krotónští nejvíce proslavili. Stalo se to totiž tehdy, když byli krotónští lékaři považovaní za první lékaře v celém Řecku; druzí byli lékaři kyrénští... 113)

Pýthagorás tedy věřil, že zde nalezne lepší přijetí pro svoji školu, ale pro svoji činnost vůbec, neboť jak již vysvítá z citovaného listu (Pýthagorás Anaxymenovi), jeho zájem se neomezuje na uzavřenou společnost, esoterickou školu, ale věnuje se také veřejnosti, tedy činnosti politické. Věřil, že u krotónského pomyslného senátu nalezne prostor pro své reformy a že i jeho pojetí náboženství, bude moct dostat vědeckou formu: zasadit „principy vědeckého náboženství“. 114)

(18) Pak připlul do Itálie a dostal se do Krotónu. Jak vypráví Dikaiarchos, když tam po tak dlouhém putování přišel tento muž tak bohatý a po stránce tělesné tak dobře vybavený Štěstěnou (byl velký, jeho vzhled byl ušlechtilý, měl v sobě mnoho půvabu a řeč jeho, mravy jeho i všechno ostatní bylo upravené), učinil na obyvatele Krotónu takový dojem, že okouzlil radu starců mnoha krásnými řečmi, pak se z příkazu úředníků obrátil ještě na mládež s poučením vhodným pro jejich věk, potom promluvil ještě k chlapcům ze škol, kteří se shromáždili ve velkém počtu a nakonec k ženám - i ženy se kvůli němu sešly! 115)

Poté [tj. po bitvě u říčky jménem Sagras] se Krotónští vzdali cvičení v mužných ctnostech i cvičení se zbraněmi. Začali mít totiž v nenávisti to, čeho se s tak nešťastným výsledkem chopili, a kdyby nebylo filosofa Pythagory, oddali by se životu plnému přepychu. ... Pythagoras přišel do Krotónu vybaven všemi těmito znalostmi [tj. moudrostí Východu a znalostí spartských a krétských zákonů] a způsobil svou autoritou, že se lidé propadlí životu v přepychu vrátili k prostým mravům. Vychvaloval totiž každodenně ctnost, přičemž vypočítával neřesti života v přepychu a žalostný osud obcí, které propadly následkem této nemoci zkáze. Vyvolal následně v obyčejných lidech takový zápal po prostém životě, že nebylo možné uvěřit, že někteří z nich byli předtím oddání luxusu. Poskytoval také často poučení vdaným ženám odděleně od jejich manželů a dětem odděleně od jejich rodičů. 116)

1.7.2 Esoterická a exoterická činnost

Pýthagorás tedy v Krotónu založil jednak svoji esoterickou školu, uzavřenou vnějším zásahům a viditelně oddělenou od ostatních obyvatel, avšak nestranící se jich; a pak byl jakýmsi veřejným učitelem. 

Byl pak tu muž, jenž ze Samu pocházel, prchl však z něho
před pány, tyranskou vládu měl v záští a z vlastní své vůle
vyhnancem byl. Ten muž až k bohům pronikl v duchu,
vzdáleným v končinách nebes, a postřehl duševním zrakem
všechno, co lidským očím kdy příroda vzala a skryla.
Když pak prozkoumal vše svou bdělou prácí a duchem,
předkládal veřejně nauku svou a mlčícím žákům,
žasnoucím nad jeho slovy, rád vykládal velkého světa
počátky, příčiny všeho a učil, co to je božstvo,
co jest příroda, odkud je blesk a z čeho jsou sněhy,
zdali snad rozráží vítr či Júpiter oblaka hřmící,
cože to otřásá zemí, dle jakého zákona hvězdy
krouží, i vše, co skryto. [...] 117)

Zajímavé jsou zmínky o tom, že mluvil „nakonec k ženám - i ženy se kvůli němu sešly!“ či že „poskytoval také často poučení vdaným ženám odděleně“, neboť postavení žen v tehdejší době patrně nebylo rovnoprávné, převládal patriarchální typ společnosti v duchu pozdějšího křesťanství, jež zcela nezastřeně znerovnoprávňuje postavení ženy. Pýthagorás tak vyšel vstříc všem bez rozdílu, každému dávaje podle potřeby.
	Neméně zajímavý je jeho vliv na politiku. On a jeho žáci brzy získaly moc nad okolními městy či spíše byl jejich názor respektován a uznáván. Není se čemu divit, je-li pravdou, že v Krotónu, než přišel Pýthagorás, vládla statkářská oligarchie, založena asi dvě stě let dříve. 118) Proto skutečně „není divu, že jako při svém prvnímu výstupu v Krotónu získal všechnu úctu, tak nedlouho poté i v celé Itálii.“ 119)

Ale když ne v životě veřejném, snad že v soukromí se osvědčil Homér za svého života vůdcem ve vzdělání některým lidem, kteří si ho pro ty osobní styky vážili a odevzdali pozdějším jakousi homérskou cestu života, tak jako byl i sám Pythagoras z tohoto důvodu zvláštním způsobem ve vážnosti a také ještě i nyní na jeho následovníky s jejich tak nazývaným pythagorejským způsobem života pohlíží se jako na něco význačného mezi ostatními lidmi. 120)

(21) Města v Itálii a na Sicílii, která na svých cestách nalezl zotročená jedno druhým (některá byla v takovém stavu už mnoho let, jiná odedávna), naplnil duchem svobody a prostřednictvím svých žáků, které v tom kterém městě měl, 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 sousedů závist. Kenturipský tyran Simichos složil moc a svůj majetek rozdělil mezi svou sestru a své spoluobčany, protože poslouchal Pýthagoru. 121)

(54) Pýthagorás spolu se svými druhy, kteří se kolem něho shromáždili, byl dlouho v Itálii tak obdivován, že řada měst svěřila vládu jeho přívržencům. 122)

Za těch přibližně dvacet let, co žil v Krotónu, získal nevídaný vliv a moc. Ovládal svoji školu i s jejími sídly v dalších městech po italských březích. Ovládal politiku Krotónu a všech zdejších malých států. Lze jej tedy chápat spíše jako reformátora, nikoliv vládce; vládnul nápady, zavedením řádu a nového pořádku - patrně nejen v politickém životě. 
	Nebyl přívržencem utlačování oligarchie, ani demagogů, jejichž výsledkem byl jen zmatek, rozvrácení stávajících zvyků a postrádání nového řádu. Chtěl povznést moc vědeckou nad moc politickou. 123) A to vše cestou dohody, jak vyplývá z této příhody: „Kenturipský tyran Simichos složil moc a svůj majetek rozdělil...“ 

Povolán k jednomu tyranovi (samovládci) Sicilie, přiměl ho svou výmluvností, že zřekl se svého bohatství nespravedlivě nabytého a poděkoval se ze své uchvácené vlády. Co se týče měst, učinil je samostatnými a osvobodil je z poddanství jednoho od druhého. Tak dobrodijná byla jeho činnost, že když přicházel do měst, říkalo se: „Nepřichází vyučovat, ale uzdravovati.“ 124)

Zaváděl pořádek, spravedlnost a svornost v celé jižní Itálii až k Etruskům, ať tehdy, kdy Pýthagorovi a jeho žákům lid naslouchal a tak zvaně byl u moci - tím, že jeho myšlenky uskutečňovali -, anebo tehdy, ke konci života, kdy musel žít v ústraní a on sám, snad i někteří z žáků, byly ztělesněním celého svého učení.
	V této své činnosti se Pýthagorás podobá řeckým mudrcům, kteří se zasadili o vnitřní změny života v obcích, o nastolení nového řádu, díky čemuž se změnil i život každého občana. Život se osvobodil od vyšší moci, která jim však nebyla rovna - podobně jako případ Pýthagorův a Polykratův -; vyrovnala se váha povinností a potřeb. V toho důsledků se život také individualizoval, neboť byl-li člověk a společnost uzdraveni, mohli se věnovat sami sobě úmyslně. Již ne pod nátlakem okolností, ale vědomě.
	Tímto jsme si zodpověděli otázku: „Jak došlo k tomu, aby mohli sami filosofovat tak , jak to učinili?“ 125) Touto cestou byl možný přechod 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. př. Kr. Je spjata s plejádou poněkud neprůhledných postav, ozdobených aureolou až legendární slávy. Řecko je nepřestane oslavovat jako své první skutečné „mudrce“. Předmětem této moudrosti není svět fysis, nýbrž svět lidí; zabývají se tím, z jakých prvků se tento svět skládá, jaké síly jej rozdělují a staví proti sobě, jak je sladit a sjednotit, aby se z jejich sporu zrodil lidský řád obce. 126)

Proto tedy zasloužilé přívlastky: „Pythagor byl největším mudrcem řeckým.“ 127) či „[evoluce Řecka] měla také uznaného vůdce, zasvěcence prvého řádu, inteligenci svrchovanou, tvůrčí a organisační [...] Pythagor je mistrem laického Řecka.“ 128)
	Pýthagorás ale díky svým cestám, vzdělávání se, poznáváním tajů esoterických učení - bylo mu tehdy přibližně šedesát let, když přijel do Krotónu - nezaložil vlastní rodinu. Až zde měl možnost a podmínky uspokojivě se věnovat rodině.

1.7.3 Pýthagorova rodina

Ženou se mu stala Theanó, která k němu původně přišla jako žačka. Ovládal vášně, pečoval o čistý život, věnoval se svému poslání a plně své škole a sňatkem s Theanó tak dovršil svůj život. Tehdy mu bylo okolo šedesáti let. 129)
	Po Pýthagorově smrti se Theanó stala středem pýthagorovského řádu. 130)

(19) Toto všechno [příjezd do Krotónu] mu přineslo velkou slávu a přivedlo k němu mnoho žáků z města samého, a to nejen mužů, ale i žen, z nichž jedna, Theanó, se proslavila, a také mnoho žáků ze sousedních barbarských zemí, krále a vládce. 131)

Vypravuje se též o ní [o Theanó], že na otázku, kolikátého dne je žena čistá od styku s mužem, odpověděla: „Od styku s vlastním ihned, od styku s cizím nikdy.“ Ženu, jež měla jít k svému muži, vybízela, aby s oděvem odložila i stud, ale až bude od něho vstávat, aby si jej s oděvem 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 převzal školu, jakmile dospěl do příslušného věku, a později byl Empedokleovým mistrem. Arimnéstos se stal učitelem Démokritovým. 133)
	Pohlavní zdrženlivost či celibát, které jsou u náboženských spolků často užívány, jsou smysluplné pouze, jsou-li používány za jediným účelem, to je využití sexuální energie a její vyzdvižení k vyšším účelům - při vnitřním náboženství či mystice tedy k zažívání Boha či duchovní činnosti. (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 podstatě je cestou vnitřního zažívání Boha.) Proto tedy založení rodiny je chápáno jako dovršení díla - života.

1.7.4 Pýthagorův odchod

Není pochyb, že Pýthagorás na sebe svým počínáním soustředil pozornost a někdo jej obvinil z nečistých úmyslů, obdobně jako ve známějším případě se Sókratem, kdy jej zažalovali politik Anytos, řečník Lykón a básník Melétos. 134)
	Kylón (Cylon), když se ucházel o místo v Pýthagorově škole, byl odmítnut. Jako neúspěšný kandidát se stal Pýthagorovým zarputilým nepřítelem. 135)

[(54)] Krotónský občan Kylón svým rodem, slávou předků i bohatstvím vynikající nad své spoluobčany, byl však zlý, násilnický a tyranský a využíval pomoci svých přátel i moci, kterou mu propůjčovalo jeho bohatství, k páchání křivd. Ten člověk se považoval za hodného všeho, co se mu zdálo krásné, a zejména se domníval, že si nejvíc zaslouží mít účast na Pýthagorově filosofii. Zašel za Pýthagorou, sám se před ním vychvaloval a chtěl se k němu připojit. Pýthagorás okamžitě prozkoumal z rysů jeho tváře jeho povahu, podle znamení, která objevil na jeho těle poznal, jaký je a vyzval ho, aby se vzdálil a šel po svém; Kylóna, který byl i jinak zlý a nedokázal ovládnout svůj hněv, se to nemálo dotklo a považoval to za urážku. 136)

Když se proti Kylónovi začínalo obracet lidové mínění, založil vlastní spolek. Připravoval převrat s cílem vyhnat pythagorovce.
	Ke svým účelům využíval závist, nenávist a zlobu v davu, vyvolanou ať už kvůli tajům uzavřeného učení, politickým neshodám či lhostejností k Pýthagorovým radám. 137) „Shromáždil přátele, Pýthagoru osočil a začal proti němu i jeho žákům chystat úklady.“ 138)
Je možné, že Pýthagorovy názory falešně vykládal a překrucoval a že jej nařkl z „náboženského katechismu a ohrožení svobody.“ 139)

Se Sókratem se přel, jak tvrdí Aristotelés v třetí knize Poetiky (fr. 75), Antilochos z Lémnu a Antifón, vykladač věštebných znamení, podobně jako s Pýthagorou Kylón z Krotónu; s Homérem zaživa Syagros a po smrti Xenofanés z Kolofónu; s Hésiodem zaživa Kerkóps, po smrti pak už zmíněný Xenofanés; s Pindarem Amfimenés Kóu a s Thalétem Ferekýdes a Biás Salaros z Priény. 140)

Mezi Sybaridou a Krotónem byl nenávistný vztah, časté násilnosti, rivalství, boj o obchodní a hospodářskou nadvládu. Harmonické soužití panovalo pouze kolem roku 530 př. Kr., kdy ještě společně s Metapontem spolupracovali na zničení Siridy, kolofonské kolonie ležící mezi Sibaridou a Metapontem. 141)
	Je možné, že Kylón využil těchto nepokojů ve svůj prospěch; obzvláště když v samotné Sybaridě docházelo k lidovým povstáním. 142) A tak „roku 510 Krotoňané s pomocí nezávislého Sparťana Doreia vítězně zaútočili na samotnou Sybaridu, údajně na podnět z ní vyhnaných oligarchů. Tím se stal Krotón vůdčí silou celé jižní Itálie.“ 143)
	Válka, která vypukla mezi Krotónem a Sybaridou vyzněla v neprospěch Sybaris, jež byla zničena. 144) Jakmile Pýthagorás ztratil mezi většinou obyvatel váhu svého slova a vlády se ujali Kylónovi podobní lidé, „město upadalo do tak krvavých třídních rozbrojů, jaké byly i v řeckých poměrech zcela nezvyklé.“ 145)
	Nedlouho po té, co Pýthagorás zcela ztratil svoji dřívější váženost a Krotóňané se proti němu vzbouřili, z Krotónu odešel a nakonec se uchýlil do Metapontu, kde také svůj život dokončil. 146)
	Většina lidí se k Pýthagorovi chovala nejspíše v tomto duchu: „Pýthagoro, my víme, že jsi moudrý a schopný člověk, avšak protože my ve svých zákonech nenalézáme nic, co bychom jim mohli vytknout, pokusíme se držet se jich dál. Ty pak odejdi někam jinam, a chybí-li ti něco z potřebných věcí, přijmi to od nás.“ 147)
	 Otevřená vzpoura a nekompromisní povstání proti všem pythagorovcům vypukli až po Pýthagorově smrti či odchodu. Pakliže zde ještě zůstal, jeho věk dosáhl podle většiny zpráv devadesáti let, 148) tedy zemřel okolo roku 500 př. Kr.

Nejpravděpodobnější je, že nepokoje vypukli až po Pýthagorově smrti, je-li pravda, že už jeho opozice a přátele v době, kdy žil, se bouřili a když také přestěhování do Metapontu pokládal za nutné [...]. 149)

Jak je známé z komunistického režimu, účinným způsobem, jak vládnoucí strana může očistit své jméno a zvýšit tak svoji moc, jsou úpravy dějin, jejich přetvoření - či spíše znetvoření - a ničení zpráv o nich.
	Proto je historicky doložených zpráv o Pýthagorovi poskrovnu, ale proto také „dějiny velkého Řecka jsou nám vůbec málo známy.“ 150) 

Ač Pythagor objevuje se již za bílého dne dějin, zůstává přece osobou legendární. Hlavní příčinou toho je zarputilé pronásledování, jehož stal se obětí v Sicile a což stálo život tolika Pythagorců. 151)2Pýthagorova činnost


2.1 Pýthagorás a jeho legendarizace

Pýthagorova postava je zahalena rouškou tajemství, neboť čím výjimečnější a odlišnější člověk, tím více se kolem něho tvoří domněnek a nejasností. I Pýthagorás byl obklopen množstvím legend, nadpřirozeností, obdařen božskými činy a snad i titulem poloboha, ne-li boha samotného. Pýthagorovi životopisci hromadili „množství zázračných věcí.“ 152)
	Stále však zůstává jedno, totiž že časem, kdy se postupně vyvine i společnost a dožene tak hloubku vhledu jedince, tak zvaného génia, jenž je před staletími ohromoval, zjistí, že ne zázraky a nevysvětlitelné činy, ale zcela jednoduché a přirozené počínaní, avšak toho, kdo je na své stezce Poznání dále než jiní.
	Obdobně je to tak i s jednotlivými filosofiemi, naukami, systémy. Hérakleitos, často označovaný za temného či „plačtivého“ filosofa, psal jasně a zřetelně, „ovšem velmi zhuštěně, a proto jistě pro rychločtenáře temně.“ 153)
	Dosud byl Pýthagorás brán za filosofa spíše s ostychem a rozpaky či jen částečně: „[...] Pythagoras byl filosof jen potud, nakolik byl mudrc.“ 154) Přitom jeho odkaz a vliv na filosofii je dokonalý a pro evropskou filosofii určující, avšak jen pro toho, kdo se nenechá zmást nánosem prachu na jeho životopise. Veškerá „nevysvětlitelna“, „zázračna“ a „složitosti“, jsou dány jen těmi, kdo neprohlédli či nepoznali skutečnost natolik, aby spatřili pravdu, která je ve své podstatě Jednoduchostí.
	Právě Pýthagorás je snad nejvíce zahalen legendami a podobnými příběhy. V těsném závěsu, co se legend týče, jde snad Empedoklés, žák Pýthagorova syna Télauga.

Empedoklés je po Pythagorovi snad prvním antickým filozofem, o kterém už ve starověku vznikla obsáhlá, často polemická literatura. 155)

2.1.1 Idealizace Pýthagorova obrazu

Přitom je nanejvýš pravděpodobné, že svým dlouhodobým učením na Východě došel i ke schopnostem, tedy praktickému využití svých vlastností: „nárokoval a snad i skutečně vlastnil mimořádné duševní schopnosti.“ 156) A opět slovo „mimořádné“ použije pouze vnější pozorovatel, daleko vzdálený Pýthagorovi, neboť z jeho - Pýthagorova - hlediska je jeho počínání tou nejvyšší přirozeností, tedy činností dle jasného a dokonalého řádu.
	A pozorujeme-li či učíme-li se z Pýthagorovy filosofie, je nutné sjednotit se s ním, stát se jím a až pak načerpat to nejlepší, co lze; přinejmenším tedy nezúčastněně mu přihlížet, avšak z roviny, kde jsme mu, co nejblížeji.
	Je samozřejmé, že bude-li kdo považovat ať Pýthagora či kohokoliv za výjimečného a nedosažitelného, tak pro něj také takovým zůstane a skutečně nedosáhne toho, co tady po sobě Pýthagorás zanechal, toho, co teď sám může poznat. Souhlasím tedy, že Pýthagorás je „mužem praktických dovedností a ostrovtipu stejně jako teoretikem.“ 157)

Pýthagorás je jednotný jev: uomo e idea, člověk a idea současně [...]. 158)

Díky tomu, že „Pýthagorova postava zaměstnávala filosofy a literáty na konci antiky tak jako žádný jiný předsokratovec,“ 159) a díky tomu, že s ním bylo zacházeno spíše jako s nedostižným idolem, než přístupnou ideou, stalo se mnohé z interpretací, výkladů a polemik spíše ztělesněním oné představy: Pýthagorás jako ideál, nikoliv idea. Rozdíl zdánlivě nepatrný, avšak předurčující pozdější Pýthagorovu roli mudrce a divotvůrce.

Všechny věci na Nebi a na Zemi chtěl znát - jak se o Pýthagorovi později řeklo - všechno budoucí a minulé, každému člověku prozradit jeho život před životem, o všech potrestáních, o odměněních na onom světě moci vypovídat. 160)

Tento Pýthagorův obraz je však iluzí, něčím zcela neplodým - tedy co se filosofie týče - a přináší leda jeho oslavování a zlegendarizování:

Když věštec velel Římanům, aby ve svém městě postavili sochu nejmoudřejším z Řeků, postavili na foru bronzovou sochu Pythagorovu. 161)

2.1.2 Božské vlastnosti

Nyní ale i legendy a četná zbožštění odhalí svá tajemství, neboť „právem bylo řečeno, že národ není charakterizován ani tak velikými muži jako způsobem, jak je poznává a ctí.“ 162)
	Jak jsme již použili řeckého Apollóna jako ryzí symbol - nikoliv jako obraz polidštěného boha -, tak lze naložit i s pojmy, které fungují obdobně symbolicky, avšak naopak činí pravdu temnější a zahalenější.
	Pýthagorás „mudrc“ tedy představuje první vykročení k filosofii, otevření se společnosti a využití moudrosti k věci veřejné - tak jak učinil Solón. „Divotvůrce“ představuje činnost, dosud rozumem neuchopenou těch, co jí přihlíží, zároveň činnost, která se vymyká většině oborům - kdysi tak mohl i Démokédés, krotónský lékař,  být považován za divotvůrce. A „polobůh“ či „bůh“ představuje ztotožnění se s představou Dokonalosti - s teorií - a jejím ztělesněním, vyzařováním Pravdy, která v publiku vyvolává až bezmeznou víru; víru i u přihlížejícího, která jedině dokáže způsobit zázraky.

V tomto stavu [kdy vyspělá duše, jež projde vývojem a stane se dokonalou] člověk není již člověkem, jak pravil Pythagor; jest to polobůh. Neboť on celou svou bytostí vyzařuje nevýslovné světlo, jímž Bůh naplňuje nesmírnosti. U něho věděti znamená moci, milovati jest tvořiti, býti znamená zářiti pravdou a krásou. 163)

Je možné, že i sám Pýthagorás zavdal za svého života svým pozdějším legendám, a to právě zmatením pojmů; tedy tím, že jinak bylo pochopeno, co říkal a jak to myslel on sám. Což není nijak zvláštní, neboť stalo se pravidlem, že cesty vyřčeného a pochopení této mluvy se míjejí.
	A mohl tak také učinit obdobně jako Empedoklés, který svými spisy skutečně zavdal mnoho slov, majících více možných výkladů, pochopení: „Empedoklés je tak v jistém smyslu tvůrcem své vlastní legendy [...].“ 164)
	Empedoklés, jakožto boží muž, jmenuje deset nejznámějších šamanů, tedy divotvůrců, obdobných božích mužů: Pýthagorás ze Samu; Abaris, Pýthagorův žák či učitel; Kúrétos - první soudce v podsvětí [Epimenidés Krétský]; Aristeás z Prokonnésu; Orfeus; Ferekýdés ze Syru, učitel Pýthagorův; Zalmoxidés; Apollónios z Tyan; Alexandr z Abonoteuchu, Pýthagorova inkarnace; Empedoklés, Pýthagorův žák. 165) Z nich většina je přímo společná s Pýthagorem.
	Těchto deset postav ma třináct společných znaků, které tvoří jádro jakéhosi božího muže: „mimořádné okolnosti narození (sporná otcovství, božský původ); mimořádný zjev a chování; mimořádné stravování; předvídání budoucnosti; pamatování si minulých životů; magik a kouzelník (bilokace, pohyb vzduchem); sestup do podsvětí; nauka o nesmrtelnosti duší; básník a autor náboženských poém; lékař a léčitel; prohlášení se bohem a božské pocty; obvinění z podvodnictví; mimořádný způsob smrti.“ 166)
	Každý takový znak je jednak zjednodušením věci a zejména symbolem. Symbol, který je životopiseckou tradicí dodán k dané postavě; symbol, který ve své podstatě obsahuje určité sdělení. Tudíž doslovné chápání jako konečná informace je podporováním bludů, naopak jejich funkce výchozího bodu k vlastní úvaze je správnou cestou.

2.1.3 Vzpomínky na minulé životy

Pýthagorovou praxí k jeho teorii převtělování duší je jeho upamatování se na minulé životy. U tak zvaných vyšších mistrů, učitelů, je obvyklé, že si dokáží vzpomenout i na svůj předcházející život. Zjednodušeně lze říci, že čím jasnějším a čistším životem člověk žije v onom teď a tady, tím méně je pro něj překážkou minulost a budoucnost, tím méně tajemství a zázraků pro něj, neboť vše se stává jednoduchým, pochopeným a přijatým, tím méně neproniknutelných vzpomínek - jak na dětství, tak na období před vtělením, tak na minulé životy -, a tím více Pravdy v sobě.

Tradice chce tomu, že zasvěcenci prvního stupně, božští proroci lidstva pamatovali si své minulé životy pozemské. [...] a o Pythagorovi se vypravuje, že říkával, že vděčí zvláštní přízni Bohů, že se upamatovává na některé své minulé životy. 167)

Následující Empedokleova slova označují takovou schopnost; jsou přisuzovaná vzpomínce na Pýthagora, ač jeho jméno zde zmíněno není a zůstává tato souvislost domněnkou, 168) přesto je ale vystihnuto ono „pamatování si minulých životů“, ať patří komukoliv:

byl mezi nimi muž, znalý velikých věcí,
který si získal bohatství nesmírného ducha,
muž ze všech nejschopnější moudrých skutků.
Ten, když se vznesl silou myšlenek,
za deset, dvacet lidských životů
prohlédal snadno i nejmenší částečky jsoucna 169)

Údajně tedy vyprávěl o svých minulých vtěleních v Aithalidovi, Euforbovi, Hermotímovi a Pyrrhovi. K schopnosti vzpomínání na minulé životy přišel díky Hermovi, jenž spolu s Apollónem jsou „důvěrnými soudruhy, kteří vespolek si pomáhají a vzájemně se podporují, ač povahou jsou rozliční; oba milují stáda, oba milují hudbu a palaistru, oba jsou strážci cest a veřejných míst a jestli nazvali jsme Apollona ústy Diovými, můžeme Herma nazvati pravou jeho rukou.“ 170) Hermés má několikero funkcí, z nichž tou, co dopomohla Pýthagorovi, je nejspíše „5. průvodce pocestných, a za tou příčinou také průvodce duší zesnulých do podsvětí, jež někdy i na hořejší svět z podsvětí provází (jako ku př. Persefonu).“ 171) Což, bráno symbolicky, značí 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 sobě říkal, jak kdysi byl Aithalidés a byl pokládán za syna Hermova, že jej však prý Hermés nabídnul, aby si vybral, co by chtěl, krom nesmrtelnosti. Vyžádal prý si, aby si za živa i po smrti mohl pamatovat vše, co se mu přihodí. Tak si prý pamatoval všechno nejen za svého života, ale zachoval si tuto vzpomínku i když zemřel. V pozdějším čase pak přišel do Euforba a byl poražen Meneláem. Euforbos vyprávěl, že kdysi žil jako Aithalidés a že od Herma obdržel onen dar. Vyprávěl i o putování duše, jak putovala sem a tam, do kolika rostlin a živočichů přišla, co všehno zažila v Hádu a co podstupují ostatní duše. (5) Když Euforbos zemřel, přešla jeho duše do Harmotíma, který tomu chtěl dodat věrohodnosti a odebral se do Branchídy (=Didymy). Když vstoupil do Apollónovy svatyně, ukázal na štít, který tam zavěsil Meneláos (ten prý totiž, když odplouval z Tróje, věnoval Apollónovi štít). Štít byl už celý zpuchřelý, pouze obličej ze slonoviny zůstal neporušený. Po Hermotímově smrti se pak stal Pyrrhem, rybářem na Délu. A opět si všechno pamatuje, jak byl nejprve Aitahlidés, pak Euforbos, potom Hermotímos, pak Pyrrhos. Po Pyrrhově smrti se prý stal Pýthagorou a pamatuje si vše, co bylo řečeno. 172)

(26) Mnoha lidem z těch, s nimiž se sešel, připomněl dřívější život, který jejich duše v minulosti prožívala, než se spojila s jejich nynějším tělem. Dokazoval také nevývratnými důkazy, že on je novým vtělením Euforba, syna Panthova. [...]
	(27) To, co se vypráví o štítu Fryga Euforba zasvěceného spolu s kořistí v Mykénách na počest argejské Héry, necháváme stranou jako příliš všední. 173)

Dobře vím: já sám jsem býval za trojské války 
Euforbos, Pantheův syn, jejž do prsou poranil zpředu
mladší Átreův syn svým pádným oštěpem 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 dřívější vtělení a říkal, že byl nejprve Euforbem, podruhé Aithalidem, potřetí Hermotímem, počtvrté Pyrrhem a teď že je Pýthagorou. Tím dokazoval, že duše je nesmrtelná a že lidé, kteří byli očištěni, pamatují si na svůj dřívější život. 175)

Potom i stinný oštěp se v rukou mu úplně zlomil,
veliký, těžký a pevný a s kovovým hrotem, a také
z ramen zdobený štít i s řemenem upad mu na zem;
rovněž Apollón vladař, syn Diův, mu uvolnil krunýř,
Patrokla pojala závrať a klesly mu ztepilé údy,
strnule stanul; v tom zblízka jej zezadu broušeným kopím
do zad doprostřed plecí muž dardanský zasáhl, totiž
Euforbos Pantoův syn, jenž vojáky stejného věku
překonal kopím a jízdou i nohama rychlýma v běhu,
neboť on srazil z vozu už tenkrát na dvacet mužů,
s vozem když poprvé přijel, ač teprve učil se válčit. 176)

[...]

 [Hektór promlouvá k Petroklovi]
Mne to však zhoubný osud a Létin potomek zabil,
z lidí pak Euforbos - ty mě dobýjíš nyní jak třetí. 177)

[...]

Promluvil takto a bodl ho do štítu podoby kruhu,
oštěp však neprojel naskrz, hrot oštěpu dříve se ohnul a 
o jeho mohutný štít. - Jak druhý se rozehnal kopím
Átreův Meneláos, když k otci se pomodlil Diu.
Když pak Euforbos couval, tu vbodl mu do jícnu vespod
oštěp a přirazil tělem, vždyť věřil své pravici pádné:
rázem ta měkkou šíjí mu projelo ostří skrz naskrz.
Padl, až duněla zem, a výzbroj mu na těle břinkla.
Krví mu jihly již vlasy, tak podobné Charitek vlasům,
prstence, které zlatem a stříbrem se spínaly k sobě.

Jako když olivy stromek, tak mladý a bujný, si pěstí 
sadař v odlehlém místě, kde vyvěrá dostatek vody,
krásný a svěžího růstu, a poryvy všelikých větrů
chvějí korunou jeho, jež hýří bělostným květem ---
avšak s náramnou bouří se najednou povětří strhne,
stromeček vyvrátí z jamky a vyrvaný povalí na zem -
podobně Panthoův syn, rek Euforbos, kopiník zdatný,
padl, když Meneláos ho zabil a svlékal mu výzbroj. 178)

2.1.4 Pýthagorův stupeň vývoje jako příčina zlegendarizování

Pýthagorás se nepochybně na svých cestách seznámil s mnoha způsoby, jak zacházet se svým tělem a duševními schopnostmi. Ku příkladu už samotná znalost Thalétovy lekce „Význam šetření s časem“ přinese hluboký rozdíl mezi tím, kdo ji praktikuje, jemuž bude spánek o několik hodin kratší než dříve a zároveň plnohodnotným a přirozeným a jemuž bude tělesné zdraví sloužit stále takřka s neochovějností, a tím, kdo o své tělo vůbec nepečuje. 
	Mnohé kouzelnické, magické, divotvorné vlastnosti jsou též připisovány díky léčitelským schopnostem; tak „slovo mág původně označovalo kněze a lékaře.“ 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 cíleně a systematicky pracovali na svých schopnostech, není žádného divu, čeho dokázali.
	Mluví-li se o duševních vlastnostech, je tím myšlena schopnost mysli, rozumu, vůle, tedy síla vlastní myšlenky, vlastního rozhodnutí. Čili jedná se o vnitřní schopnosti individuálního jedince, neboli jeho nabytý mystický vhled, bezprostřední 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 činech - v hmotě, na těle, skutky. 
	K tomu také směřuje ono „jste bohové“ (J 10,34), což je myšleno bezpodmínečně a důkazem toho jsou Empedokleovi hrátky s počasím.

Dovíš se o lécích, které jsou ochranou před zlem i stářím,
protože jedině tobě mám v úmyslu toto vše svěřit.
Nezdolných větrů též utišíš sílu, které se prudce 
ku zemi ženou a dechem svým veškeré osení ničí; 
avšak budeš-li chtít, zase mírné přivedeš vánky.
Učiníš z černého deště počasí suché, jež lidem 
přišlo by vhod, a naopak učiníš z letního sucha
přívaly živící stromy, jež z oblohy prouditi budou.
Dokonce vyvedeš z podsvětí sílu mrtvého muže. 181)

O Pýthagorovi se tak píše obdobně; a takových případů je více. Zcela přirozené jsou tyto činy u šamanů, tak zvaných mágů či egyptských kněží.

(27) [...] Jednoho dne prý také spolu s mnoha druhy překročil řeku Kaukasos, pozdravil ji a řeka mu jasně odpověděla: „Buď zdráv, Pýthagoro!“
Takřka 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 těch městech měl, a veřejně s nimi rozmlouval, a přitom vzdálenost mezi těmi městy činí mnoho stadií po zemi i po moři, takže by na její překonání bylo zapotřebí mnoho dní.
(28) Hodně se mluví o tom, že ukázal zlaté stehno Hyperborejci Abaridovi, který jej pokládal za totožného s hyperborejským Apollónem, jehož byl knězem, a zadušoval se, že to je pravda. Stejně tak se mluví o tom, jak přistávala loď a přátele vyslovovali přání, aby přivážený náklad byl neporušený, a tu prý jim Pýthagorás řekl: „Budete mít mrtvolu“, a loď skutečně přistála s mrtvolou. Stejně se jednomyslně o tom muži vypráví množství dalších příběhů ještě podivuhodnějších a božštějších. O nikom zkrátka lidé nedomýšleli víc věcí a neobyčejnější věci.
(29) Připomíná se, že neklamně předpovídal zemětřesení, rychle odvracel mor, zastavoval prudké vichřice a krupobití, uklidňoval rozbouřené vlny na řekách i na moři a umožňoval tak svým druhům snadný přechod. Stejné schopnosti prý měli i Empedoklés, Epimenidés a Abaris a často vykonali podobné činy. Jejich básně o tom podávají jasná svědectví. Ostatně Empedoklés měl přezdívku „Zaháněč větrů“, Epimenidés „Očišťovatel“ a Abaris „Nebeský poutník“, protože prý dostal od hyperborejského Apollóna šíp a na něm přelétával vzduchem řeky, moře a neschůdná místa. Tuto vlastnost přisuzovali někteří i Pýthagorovi, když se téhož dne setkal se svými druhy v Metapontu a Tauromeniu.
(30) Zažehnával také rytmy, písněmi a zaříkáváním utrpení duševní i tělesná. 182)

Legenda o zlatém stehně může být opět připodobněním k symbolu Apollóna Hyperborejského; legenda o lodi s nákladem jasnozřením - jasnovidectvím. Další činy mohou být dány jeho schopností umět číst ve znameních přírody a tudíž předpovědět, co nastane; anebo v léčitelských schopnostech, v síle mysli, o nichž byla výše řeč.
	To, že byl Pýthagorás viděn na dvou místech v tu samou dobu, či další legendy o létání, jsou patrně dány astrálním cestováním, 183) díky němuž se může duše pohybovat rychlostí myslí z místa na místo.
	Zřejmý vliv východního učení je v tom, že „zažehnával, rytmy, písněmi a zaříkáváním“, což je jasný druh šamanského či kněžského léčení, tedy obyčejné léčitelství.
	
Lidé jako Epimenidés a Pythagoras však ještě všechny uvedené funkce [filosof, básník, mág] mohli dobře zastávat. Nešlo jim o „syntézu“ těchto širokých sfér praktického a teoretického poznání; jako „světci“ se bez rozpaků věnovali všemu. Jejich „syntéza“ byla osobní, nikoli logická. 184)

Poznání těchto lidí vychází z učení a pramenů jejich vlasti neznámých, buď - jako Pýthagorás - cestovali a šli do mnoha esoterických učení, anebo - jako později Empedoklés - tato esoterní a tajná učení převzali od jiných, co je do vlasti přinesli. 
	Ta většina lidí, co se o tyto nauky nezajímala či se s nima neseznámila, se převelice divila, když se pak s takovým Pýthagorem či Empedoklem setkala; a poté buď přijala jejich učení, anebo tvořila legendy a rádo by nevysvětlitelné, nadpřirozené, nepřirozené.

Dosavadním výkladem směřuji k hypotéze spirituální rodové linie, která má svůj počátek ve Skythii, vede přes Helléspont do maloasijského Řecka, spojuje se možná s některými pozůstatky minójské tradice přetrvávajícími na Krétě, putuje spolu s Pythagorou dále na západ a nalézá svého posledního význačného představitele v sicilském Empedokleovi. Právě tito muži rozšířili víru v to, že duše nebo „já“ je odlučitelné, že při užití vhodných technik může tělo opouštět i během života a že „já“ je starší než tělo a přežije ho. 185)

2.1.5 Symbolika a smysluplnost legendarizace

Často se dochovávají i legendy legend. Původní podobenství či symboliky se maskovaly čím dál tím více. Anebo se přiřazovali postupem času k jiným postavám, ač si poté taková legenda v mnohém protiřečila; přesto byla opět po nějaké době úzkostlivě chráněna a vykládána.
	Tak, ačkoliv Pýthagorás oběti nečinil, v tom smyslu, že zabil zvíře, aby uspokojil jakési vnější představy polidštěných bohů, ačkoliv chránil zvířecí život do té míry, jak to šlo, a ačkoliv doporučoval vegetariánskou stravu, bájí se následující verze:

Když řecký filosof Pýthagorás, jenž prokázal též jako nejvýznamnější matematik, zase jednou dostal geniální nápad, byly jeho výkony chválené po celé zemi. Avšak jak to tak bývá, našli se i tací závistivci, kteří se pokoušeli jeho zásluhy znehodnotit. Pýthagorás vděčil za své myšlenky pouze dobrému vztahu k Bohům. Olympané jej osvítili, tvrdili. Pýthagorás se nemohl odvážit jim odporovat. Měl by veřejně ponižovat Bohy? Lidé by mu to nikdy neodpustili, sic by jej jako bezbožného ukamenovali. Jeho kolegové, vskutku chytráci, ho konečně donutili obětovat Bohům dvacet volů. Tehdy to byla drahá záležitost. K vydatné hostině patřilo též výraznější popíjení.
	„Od teď se volové musí třást strachy před každým novým nápadem,“ řekl Pýthagorás. 186)

Matematik Apollodóros tvrdí, že obětoval sto krav, když objevil, že se čtverec nad přeponou pravoúhlého trojúhelníka rovná součtu čtverců nad odvěsnami. 187)

(36) Když přinášel oběť, nebyl bohům protivný, ale získával jejich přízeň moukou, obětními koláčky, kadidlem, myrtovými věnci, nikdy však ničím, v čem byl život, jen někdy obětoval kohouty a velmi mladá podsvinčata. Když obětoval dobytče, bylo to dobytče z těsta, jak říkají ti nejpřesnější autoři. Stalo se to tenkrát, když objevil, že čtverec nad přeponou pravoúhlého trojúhelníka se rovná součtu čtverců nád oběma odvěsnami. 188)

Podle jedné legendy Pýthagorás přinesl na počest jednoho ze svých matematických objevů ze samé radosti neslýchaně štědrou oběť bohům: nařídil zabít sto býků. Tato legenda našla krásnou odezvu u německého satirika a vědce z počátku XIX. století Adalberta von Chamissa. Od dob pýthagorské oběti bohům se až po naše dny opakuje stejná historie: všechna „hovada“ na zemi se chvějí, když dochází k velkému objevu. 189)

Další dvě legendy - či podobenství - se váží k Pýthagorově setkání s rybáři. 

Když Pýthagorás přistál na březích Itálie, potkal rybáře, kteří se právě vrátili z neúspěšného lovu. „Vyjeďte ještě jednou,“ poradil jim Pýthagorás, „a chytíte tisíc ryb.  Kdybych vám špatně poradil, můžete mě ztlouct, považuji však za správné, aby jste mi splnili jedno přání.“ Rybáři vyjeli ještě jednou na moře a skutečně si přivezli úlovek. Na břehu spočítali ryby a poznali: bylo jich tisíc. Pak se rybáři optali po Pýthagorově přání. Ten jim odpověděl: „Dejte ty ryby“ - z nichž zatím žádná nezdechla - „zpátky do moře. To je mé přání, jež jste se mi zařekli splnit.“ 190)

(25) Jednou přišel k rybářům, kteří právě vytahovali z hlubiny bohatý úlovek, a řekl jim, kolik ryb vytahují - udal přesné číslo. Ti lidé mu slíbili, že učiní, co jim poručí, jestliže bude číslo odpovídat. Když ryby přesně spočítali, poručil jim, aby je hodili živé zpátky do moře. Nejpozoruhodnější je to, že během počítání žádná ryba, která byla na suchu, v jeho přítomnosti nelekla. 191)

Ačkoliv mnoho svádí k závěru: Pýthagorás legendární, stačí nám i střípečky pravd, abychom si utvořili vlastní obraz o něm a snad také Pýthagorův obraz. 
	Co se týče jeho filosofie a učení, jež v sobě přinesl, je náš závěr jednoduchý, neboť „mudrci a proroci nejrůznějších dob dospěli v jádru o pravdách prvních a posledních k stejným závěrům - ač v různých formách - a to vždy cestou vnitřního zasvěcení a rozjímání.“ 192)


2.2 Určení postavy našeho Pýthagora

Samotné jméno Pýthagorás není ojedinělé, ba právě naopak; údajně současně s naším Pýthagorem žili další tři muži s tímto jménem. Je pak známo ještě dalších pět Pýthagorů.
	Zmiňuji se tak o nich, neboť je možné, že některý z životopisců, pátraje po jméně Pýthagorás, zahrnul i historii a životní příběh jiného Pýthagora.
	Ku příkladu, navzdory Pýthagorově doporučování vynechání živočišné stravy a chránění zvířecího 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 předtím otužovali jejich těla sušenými fíky, tvarohem a též pšeničnou moukou, jak vykládá týž Favórínus v 8. knize Rozmanitého vyprávění. Podle jiných zavedl tento způsob výživy nikoli tento Pýthagorás, nýbrž jiný jakýsi cvičitel; neboť filosof Pýthagorás prý zakazoval i samo zabíjení zvířat, natož aby byl dovoloval požívat jejich maso, ježto mají stejné právo na duši jako my. 193)

Pýthagorové tedy byli: z Krotónu; učitel tělocviku z Fliúntu; ze Zakynthu; filosof ze Samu; sochař z Rhégia; sochař ze Samu; řečník; lékař; dějepisec.
	Poslední jmenovaný, dějepisec Pýthagorás, se vystoupil „jako odborný pěstní zápasník v 48. olympiádě,“ 194) kde také zvítězil.

Byli čtyři Pýthagorové, žijící v téže době a v nevelkém časovém odstupu od sebe. První, původem z Krotónu, člověk s choutkami tyrana; druhý, původem z Fliúntu, učitel tělocviku (podle některých natírač); třetí, pocházející ze Zakynthu; čtvrtý náš filosof, jemuž se připisuje tajné učení [jehož byl učitelem] a na nějž se také vztahuje výrok „On sám to řekl“, který přešel jako přísloví do života. Někteří tvrdí, že byl ještě jiný Pýthagorás, sochař z Rhégia, jenž, jak se zdá, první stanovil zákony rytmu a souměrnosti; a jiný sochař ze Samu; a další špatný řečník; dále lékař, který psal o průtrži a pořídil nějaké výklady o Homérovi; a konečně ještě jiný, který se zabýval dórskými dějinami, jak uvádí Dionýsios. 195)

2.2.1 Postava Zalmoxida

S Pýthagorem je spojena postava Zalmoxida, popisována jako jeho otrok, 196) popřípadě jeho druh, který, když dostal svobodu, se vrátil do rodné Thrákie, stal se zde knížetem Getů a byl zbožštěn. 197)

(14) [Pýthagorás] Měl ještě jednoho mladíka, získaného v Thrákii, jmenoval se Zalmoxis, protože na něho po narození hodili medvědí kůži a kůži říkají Thrákové zalmos. 198)

[Měl] též otroka Zamolxia, jemuž obětují Getové, pokládajíce ho podle Hérodota za Krona. 199)

Pravděpodobnější však je, že Zalmoxis je postava z thráckého božstva, bůh mrtvých, uctívaný zvláště Gety. 200) A právě se Zalmoxidem mělo Pýthagorovo učení společné prvky, tudíž s ním byl takto bezděčně spojen.

Analogie mezi Zalmoxidem a Pythagorou si museli povšimnout řečtí osadníci v Thrákii, od nichž se Hérodotos o Zalmoxidovi dozvěděl, protože z něj učinili Pythagorova otroka. Byl to nesmysl, což muselo být jasné i Hérodotovi. Skutečný Zalmoxis byl daimón, snad heroizovaný šaman ze vzdálené minulosti. 201)

Se Zalmoxidem - který tedy má s Pýthagorem společného tolik, že idea nesmrtelnosti, čili pokračování života duše po smrti těla, je vyřčena právě jimi dvěma - se pojí legenda, která byla patrně přenesa i na Pýthagora, legenda spočívající ve lsti, kdy se dotyčný vydává za mrtvého a po čase se opět objevil, aby se stal uctívaným jako bůh. 202)

Tento Zalmoxis byl člověk a sloužil na Samu, jak jsem se však dozvěděl od Řeků, kteří bydlí u Helléspontu a u Černého moře. Byl otrokem Pýthagory, syna Mnésarchova. Později se stal svobodným člověkem, získal veliký majetek a vrátil se s ním zpátky domů (k thráckým Getům). Tehdy však Thrákové žili bědně a byli úplně nevzdělaní, zato Zalmoxis poznal iónský způsob života a způsoby lepší než ty thrácké, neboť se stýkal s Řeky a mezi Řeky i s Pýthagorou, který hostil význačné lidi a přitom je poučoval, že ani on, ani jeho spoluhodovníci včetně svých potomků nezemřou, ale že přijdou na takové místo, že budou moci věčně užívat všeho dobrého. Zatímco toto vykládal a říkal takovéto věci, budoval si podzemní příbytek. Jakmile jej měl hotový, zmizel z Thrákie, neboť sestoupil do tohoto podzemního obydlí a tam žil tři roky. Thrákové po něm toužili a oplakávali ho jako mrtvého. Čtvrtého roku se Zalmoxis Thrákům ukázal a tak je přesvědčil o pravdivosti všeho, co říkal. Toto prý udělal. (96) Já neříkám, že tomu vyprávění o podzemním příbytku nevěřím, nedůvěřuji mu však bezvýhradně. Myslím si totiž, že se tento Zalmoxis narodil o mnoho let dříve než Pýthagorás. Ať už byl nějaký člověk Zalmoxis, nebo ať je to nějaké getské domorodé božstvo, ať se má dobře! 203)


2.3 Podobnost s učením tehdejších mistrů

Pýthagorův zjev není v historii ani ve své době ojedinělý, ani v té řecké, ani ve světové. S jistotou lze tvrdit, že veliké a významné historické předěly probíhají souběžně po celé planetě. Jiné prostředí chce ale jiný plášť, jinou formu. Tak mnohá učení se zdají být zcela rozličná, avšak ve své podstatě jsou totožná a co do obsahu zcela stejná.
	 V Řecku se pak v 6. století př. Kr. pohybovali další muži, považováni za divotvůrce či kouzelníky, z nich Abáris (6. st. př. Kr.), Aristeás z Prokonnésu (asi 6. st. př. Kr.) a Epimenidés z Kréty (kolem roku 600 př. Kr.). 204)
	Též je řazen mezi tak zvaných sedm mudrců:

Jiní k nim přidávají též Pýthagoru. [...] Hermippos praví ve spise O mudrcích, že jich bylo sedmnáct, z nichž prý se různě vybírá sedm; jsou to: Solón, Thalés, Pittakos, Biás, Chilón, Mysón, Kleobúlos, Periandros, Anacharsis, Akúsiláos, Epimenidés, Leófantos, Ferekýdés, Aristodémos, Pýthagorás, Lásos, syn Charmantidův nebo Sisymbriův nebo podle Aristoxena Chabrínův, původem z Hermiony, a Anaxagorás. Hippobotos však jmenuje v Seznamu filosofů Orfea, Lina, Bianta, Pittaka, Epicharma a Pýthagoru. 205)

	Ve stejné době, na různých místech přišli velcí reformátoři, jež jsou pamatováni dodnes, s podobnými naukami, které jsou též dodnes užívány. 206)
	V Čině vystoupili Lao-c` (kolem r. 600 př. Kr.), Kchung-c` (kolem 551 až 478 př. Kr.); v Indii Siddhárta (přibližně 563 až 483 př. Kr.) a Mahávíra (599 až 527 př. Kr.); a pak Zarathustra (snad 7. až 6. století př. Kr.) či Jeremiáš (650 až 586 př. Kr.).
	Z nadčasového hlediska jej lze umístit mezi řadu mistrů, z nichž každý svým učením otevřel stejné dveře, avšak každý jiným způsobem. Jsou to Rama, Krišna, Hermés, Mojžíš, Orfeus, Pýthagorás, Platón, Ježíš. 207) Rama tak ukazuje spíše přístup ke chrámu, zatímco Krišna a Hermés nám dávají od něho i klíče, Mojžíš, Orfeus a Pýthagorás ukazují vnitřek a Ježíš Kristus představuje jeho svatyni. 208) Jinak řečeno Orfeus je zasvěcencem jitra, Pýthagorás bílého dne a Platón „ukládající se Helenie.“ 209)
	V tomto smyslu zde nalézáme Leibnitzovu věčnou filosofii (philosophia perennis), jež je stálá, neměnná, jednotná a dokonalá s tím však, že každý k ní nalézá svoji cestu, svůj přístup, nahlíží ji vlastním úhlem pohledu, prostřednictvím svých vloh, své individuality, ji otvírá a noří se v ní.


2.4 Pýthagorova nauka

Jako učitel představuje Pýthagorás pro Evropu zcela jiný způsob vyučování. Ze svých cest si přivezl vzor pro svoji budoucí činnost; to také bylo, co jej tolik odlišovalo od ostatních Řeků, když se vrátil, neboť v sobě spojil oba světy (západní, řecký, a východní, včetně egyptského) a právě u kněží viděl „pevné vzájemné soužití za účelem vědeckého a mravního zdokonalování, jež trvalo celý život.“ 210)
	Pýthagorův všudypřítomný řád (kosmos) se projevuje i v jeho učení. Tak zatímco Thalés, Anaximandros, Pýthagorovo a další učitelé do té doby spíše rozdělovali své zážitky a myšlenky svým přátelům a žákům, Pýthagorás se snaží o systematické, soustavné, společné i vlastní úvahy, vycházející z praktického života a stávající se samostatnými tvrzeními, obecnými pravdami. Proto Pýthagorás je „první lidový učitel v Řecku, jenž zavedl vyučováním vědám.“ 211)
	Jeho náboženská praxe má jednak za účel smysluplně zajistit tělesné potřeby a mystický vhled, ale také využití všech svých poznání a vyvozování z nich důsledků, tedy teorií, za účelem dosáhnout moudrosti. Neboli „Pythagor představuje nám adepta prvého řádu, avšak s duchem vědátora, jehož filosofické podání blíží se již duchu modernímu.“ 212)
	Další tolik křiklavá odlišnost od ostatních řeckých filosofických spolků té doby je propojení praxe a teorie v jedno, tedy jejich filosofie je zároveň životem, morálka je jim dennodenní činností. 213)
	Tento základ učení, jeho dvojnost (roz-dílnost) toho, co je doporučováno (morální zásady, teorie, obsah pozdějšího pojmu etika), a toho, co se skutečně dělá (praxe, život), dvojnost, která však tvoří jednotu a vzájemně se prolíná, doplňuje a jedno bez druhého není myslitelné, tudíž tvoří jedno jediné Učení, se dále dělí na tři základní aspekty.
	Takové učení je pak usilováním o „nový princip vzděláváním inteligence, citu a vůle.“ 214) Tedy odlišování ducha, duše a těla. 

K dosažení tohoto ideálu bylo třeba, podle Pythagora, dosáhnout tří dokonalostí: realisovat pravdu v inteligenci [v duchu], ctnost v duši a čistotu v těle. 215)

2.4.1 Nové principy sebevzdělávání

Podstatou praxe je individualita. Už samotný pojem morálka vychází z vnitřního - tedy individuálního a subjektivního - uvědomění, 216) zatímco taková mravnost je společensky daným chováním a obecnými pravidly.
	Tedy opět docházíme k hranici mýtu a logu, jež je v tomto případě překročena.

Neboť smyslem mýtu je právě, jak jsme viděli, vzdát se sama sebe, své individuality, možnosti vědomě proniknout ke své nejvlastnější bytosti, vzdát se do rukou minulosti, pravěku, který vládne ještě doposud. 217)

Soumrak mýtu začal tehdy, když první mudrci otevřeli diskusi o lidském řádu, pokusili se jej definovat, převést ve formulace přístupné pochopení, a uplatnit i zde normu čísla a míry. Tímto způsobem 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 prostřednictvím sama sebe, svých vloh, mysli, rozumu, citu, pocitů, neboť „mýtus je polosen mysli.“ 219)
	Tak zvaná nařízení, příkazy a povinnosti, které byly Pýthagorem dány jsou jeho poznání, neboť čerpal „Pravdu z původního pramene,“ 220) a tudíž doporučeními, radami, jak se chovat vlastně předával svá poznání. Jsou jím dána, aby každý přehodnotil a přijal podle sebe tak, jako sám Pýthagorás učinil. Každý spolek, ať vzdělávací, náboženský či vědecký, musí zachovávat jednotu, a tedy, chce-li se kdo vzdělávat právě u Pýthagora, je jeho povinností dodržovat jeho pokyny, jeho řád; avšak jeho svobodnou volbou neustále zůstává jít k Pýthagorovi či nejít, tudíž i ono „On sám to řekl“ je buď popíráním své individuality, anebo zevním nazíráním na Pýthagorův řád a nepochopením jeho podstaty. Je obecnou zákonitostí, že svobody dosáhne se pouze a jedině prostřednictvím řádu, udržovaného kázní. Čili pojmy svoboda, řád a kázeň tvoří jednotu.
	Neboť jsme použili dvojici mythos a logos sluší se - sice z určitého úhlu pohledu - je zasadit do souvislostí. Mýtus tedy „představuje mít životní otázky rozřešeny, a to dříve, nežli se vůbec člověkovi kladou,“ 221) což ale znamená, že v takovémto stavu musíme žít neustále, tedy v každém okamžiku být připraven jednat, mít odpověď, zároveň ale nevylučovat zcela opačnou pozici - nikoliv na úkor logu. Zde - v tomto významu - se mýtus a logos doplňují. Logos nám dává jistotu, že „každý rozbor musí se dít v dvojí přítomnosti, v přítomnosti věci a v duchapřítomnosti toho, kdo rozebírá,“ 222) jistotu, která musí mít svoji nejistotu - mýtus, který zároveň je i jistotou - a tak se tato dvojice točí a mění, obdobně jako teorie s praxí.

2.4.2 Podstata uceleného učení: náboženství, filosofie, věda

Pýthagorův model učení představuje tedy specifický náboženský obsah a náboženský řád na jedné straně a na druhé filosofické pojetí světa s vědeckými představami. 223) Skutečně se zde objevuje „oblast myšlení oddělená od náboženství,“ 224) kterou ovšem nutno chápat jako vytvořivší se dvojnost z předchozí jednoty. Jednoty, která stále trvá a trvala; jedinou změnou je náš pohled na ni - spatřujeme její dva aspekty -, naše postupující poznání. 

Pýthagorás měl bez pochyb v úmyslu založit zárodek školy zbožnosti a pevné morálky, umírněnosti, zdatnosti, pořádnosti, sebevlády namísto vyšších přikázání a zákonů; přátelství a vůbec všech ctností, které patří k řeckým a obzvláště dórským představám moudrých mužů a které též patří k pythagorejské morálce [...]. 225)

Rozdělili jsme tedy již, jako Pýthagorás, každou jednu bytost na tělo, duši a ducha, neboli svět přírodní, svět lidský a svět božský, 226) neboli vědecké nazírání, filosofické nazírání a náboženské nazírání.
	Duch je nejvyšší princip, ono Já Jsem, Bůh v nás, „to, co se samo sebou hýbe.“ Duše jako mysl, uschopňující být poznáván, „podobá se tedy etherickému tělu, které si duch spřádá a pro sebe staví.“ Tělo jako nejhrubohmotnější příbytek, jediné „smrtelným, dělitelným a podřízeným.“ 227)
	Těmito třemi směry (a to se rovná tímto jedním směrem, neboť to všechno je Já Jsem) se upírají Pýthagorovy rady. Nelze upřednostnit jednu část na úkor druhé; je to struktura jednotlivých funkcí, kvalitativně rozlišených.

Jest tedy třeba čistého těla, aby i duše byla čistou. Dále je třeba, aby duše, neustále jsouc osvětlována inteligencí [duchem], získala odvahu, odříkání, oddanost a víru, jedním slovem ctnost a utvořila z ní druhou svou podstatu, kterou by nahradila svou podstatu pravou. Jest konečně třeba, aby vědou intelekt dosáhl moudrosti tak, aby dovedl rozlišovati dobro od zla a viděl Boha i v nejmenších tvorech, jakož i v celistvosti světů. 228)

Pýthagorás, pokud veřejně radil a doporučoval, pak jedině vzhledem k tělu (zachování jeho čistoty omezením zabíjení a pojídání masa, umírněnost, svornost), k duši (vzdělávání se, kázeň, zachování přátelství, uměřenost), avšak k duchu, jakožto zažívání své podstaty mystickým způsobem, nenabádá; jedině v tom smyslu, že péče o duši a tělo rovná se i péče o ducha. 
	Z toho tedy také vyplývá, v jakém poměru zde vystupuje věda, filosofie a náboženství. V esoterních kruzích převažuje náboženský aspekt nad vědeckým, v exoterních opačně; zatímco filosofie zůstává ve středu, majíc roli božské uměřenosti (sófrosyné) a souladu (harmonie).
	Snad ve všech zaznamenaných Pýthagorových doporučeních - a též zprávách o jeho vlastním chování - zůstává obdobná struktura těla, duše a těla.

Ve spisech Pýthagorových jsem viděl cosi velikého, viděl jsem, že vlivem tajemné moudrosti poznává nejen sebe, kdo je, ale i kým býval, že se dotýkal čistý oltářů a že měl žaludek neposkvrněný živočišnou potravou, že jeho tělo nebylo poskvrněno rouchy všeho druhu, jež jsou složena z kůží zvířat, že první z lidí uvěznil jazyk a vymyslil zásadu mlčení a že ostatní filosofii založil jako věštebnou a pravdivou. 229)

(32) Když Diogénes popisuje jeho každodenní život, říká, že doporučoval všem, aby utíkali před ctižádostivostí a touhou po slávě, což nejvíc probouzí závist, a vyhýbali se styku s mnoha lidmi.
	Svou činnost začínal až za svítání ve svém domě, cvičil svůj hlas za doprovodu lyry a zpíval starobylé Thalétovy paiány. Zpíval také Homérovy a Hésiodovy verše, o kterých soudil, že jsou schopny zjemnit duši. Tančil také takové tance, které považoval za schopné dodat tělu obratnost a zdraví. Když se procházel, neprobouzel závist velkým doprovodem, ale chodil jen s jedním nebo dvěma přáteli ve svatyních nebo posvátných hájích - k procházkám si vybíral nejklidnější a nejkrásnější místa. 230)

(41) Takové věci tedy doporučoval, především však pravdomluvnost, neboť pravda jediná činí lidi podobné bohům. Vždyť, jak se dozvěděl od Mágů, i sám bůh, kterému říkají Oromazdés [Ahura Mazda (Ahura = pán, vládce; mazda = vzít si k srdci, řídit se radou], se tělem podobá světlu, duší pravdě. 231)

(22) [...] Často totiž říkal všem, ať už bylo kolem něho mnoho lidí, nebo málo, že je třeba zbavovat ohněm, železem, zkrátka jakýmkoli způsobem tělo nemoci, duši nevzdělanosti, žaludek rozmařilosti, město rozbroje, rodinu nesvornosti a současně odstraňovat nemírnost ve všem a všemožně se tomu vyhýbat. 232)

Diferenciace mezi vědou, filosofií a náboženství zde již je. Nikoliv však v tom smyslu, že by byly postaveny zcela nezávisle, neodvisle, nýbrž doplňují se a tvoří jednotu - a tak jedině mohou fungovat -, neboť, kdyby bylo postaveno samotné náboženství, tu by si začalo samo v sobě tvořit vědu a filosofii, aby se doplnilo a skutečně tvořilo jednotu. Diferenciace je zde tedy již zřetelná a vnímatelná.
	Pýthagorova odlišnost od celé řecké filosofické tradice je dána mystikou, náboženským prvkem, kterým jsou jeho přírodovědné a filosofické názory podloženy. 233) Podobně jako Pýthagorás činí Empedoklés, vycházející z jeho nauky, a jemu podobní.
	Lze říct, že Pýthagorás rozlišil dva světy, hmotný a duchovní, tělo a ducha; 234) neboť „tento dualismus sám nebyl výtvor Platonův ani Sokratův;stvořila jej starší řecká filosofie a je obsažena v učení pythagorském i v nauce školy elejské.“ 235)
	V tomto dualistickém pojetí vystupovali - v průběhu filosofických dějin - dva pojmy: tělo a - na místo ducha - duše. „Duše a tělo byly antagonistické protiklady.“ 236) Tyto dva pojmy se analogicky používaly jako duše rovná se pán a tělo rovná se otrok; 237) avšak skutečný dualismus si vyžaduje i opak, tedy duše se rovná otrok a tělo se rovná pán; neboli jak nahoře tak dole. Nebo též duše jako prostředek vědění (rozumové chápání, racionalismus) a tělo jako prostředek zkušenosti (smyslové chápání, empirismus).
	Takovýto dualismus však vyžaduje účast obojího: jedině prostřednictvím vědění a zkušenosti zároveň dosáhnu poznání.
	Pýthagorás - a vůbec boží trojnost a nauky o trojím původu světa - dosazuje mezi tělo a ducha duši, což „je počátkem antického úsilí o pojem ducha, jakožto bytí zcela opačné vůči veškeré hmotě.“ 238) Avšak tělo může být postaveno do protikladu k duchu jen, aby vynikl jejich význam, přechod mezi nimi - jako mezi všemi protiklady - je jemný, volný a přirozený. 239) Názorným a dokonalým příkladem je znak Tao.
	Platí nám tudíž buď takový dualismus, anebo, doplněno o duši: vzestupně, hierarchicky, na vertikále (trojúhelníku, pyramidě) stoupá kvalita, klesá kvantita u 
jednotlivých funkcí - tělo, duše, duch.

2.4.3 Očištění těla a duše

Veškerá Pýthagorova doporučení směřují k pročištění, projasnění, prozáření pravdy naším tělem, duší a duchem zároveň. 

[...] Pythagor, jakož i všichni theosofové, posuzovali život pozemský jako potřebné propracování vůle a život nebeský jako vzrůst duchovní a dovršení. 240)

Právě nejproslulejším Pýthagorovým doporučením je nezabíjení zvířat za účelem pojedení jejich masa a samotné nepojídání masa. Na evropské poměry bylo donedávna toto pravidlo něčím velice odlišným a nepochopeným, zatímco na Východě zcela známým, používaným a někdy až samozřejmým. Odtud tedy legendarizování a nadměrný údiv právě nad tímto.

[...] On první zavrhl přísně
předkládat na stůl maso a první otevřel ústa
k takovým moudrým slovům, ač nedošla bohůžel víry:
	„Lidé, hříšným jídlem se varujte poskrvrňovati
těla! Obilí máte a ovoce, které svou tíhou
sklání haluze k zemi, a na révě nalité hrozny;
máte i rostliny sladké a takové, které se mohou
zjemnit a změkčit v ohni; a nikdo vám mléčného moku
nebere, nebere med, jenž voní mateřídouškou.
Hýřivě dává země jak bohatství, tak také pokrm
lahodný, dává co jísti, a bez vraždy, prolití krve.
Masem ukájí hlad jen zvěř, a ještě ne všechna!
Například kůň a brav i skot, ti travou se živí; 
ti však, jejichžto duch jest surový, divý a krutý,
tygřice z arménských hor a lvové vznětliví, vzteklí,
medvědi, jakož i vlci - ti z krvavých těší se hodů.
Běda, ach, jaký to zločin, když maso se do masa naší,
dravé a lačné tělo když tuční polknutým tělem,
když je živočich živ zas jiného živoka smrtí!
Při tomto bohatství všeho, jež země, ta nejlepší matka,
rodí, tebe snad těší jen žvýkati zuřivým chrupem
žalostné kusy masa a řídit se Kyklópů mravem?
Cožpak bude ti možno jen záhubou jiného tvora
ukojit žaludku hlad, té neslušné, hltavé šelmy? 241)

Bezmasá strava má pak dvě příčiny. Jedna ve větě: jste to, co jíte a jak myslíte. Neboli jídlo se stává naším tělem. Tudíž, jaké vlastnosti má naše strava, takové bude mít i tělo. A považují-li se zvířata za živočichy nižšího vývojové stupně v porovnání s člověkem, pak je nasnadě výběr jiné stravy. Druhou příčinou je prosté činění nenásilí, nezabíjení.

Pokud máš čistou mysl [duši], je čisté celé tělo. 242) 

Souvislost se stěhováním duší je pak v tom, že ve svém světě - tím, že za účelem pojíst maso, zabíjíme, přímo či nepřímo, živá zvířata - udržujeme násilné zabíjení, svými činy zatěžujeme svoji duši, držíme ji při zemi; naopak se jí pak nedostává toho nebeského života.

Pýthagorás a Empedoklés určují, že je jeden základ práva pro všechny živé tvory, a vyhlašují, že těm, kteří se dopustí násilí na živé bytosti, hrozí neodpustitelné tresty. 243)

Tyto „neodpustitelné tresty“ nejsou ničím jiným než zákonem karmy, tedy zákonem činu, jemuž je tělo povinováno. Tedy zákonem, který se vyskytuje v každém náboženství, v indickém pod pojmem karma, v křesťanském pod podobenstvími jako „oko za oko, zub za zub“ (Ex 21, 24), což ovšem není míněno doslovně, nýbrž obrazně. (Ku příkladu, pokud zabiji zvíře neznamená to, že budu zabit či bude zabit někdo z mých bližních či ze zvířat, spíše to znamená, že činím-li násilí, udržuji si jej ve svém světě, a tak se s násilím jistojistě opět setkám.) A nadto přikázání „Nezabiješ,“ (Ex 20,13) je-li chápáno doslovně, ale i alegoricky, zní zcela jasně.

Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. (Gn 1, 29-31)

Následující legendy popisují, jaký měl Pýthagorás ke zvířatům vztah: jako k svéprávným bytostem, zachovávaje u nich základní zákon, zákon svobody; jako k bytostem, které jsou na jiné vývojové úrovni, majíce však určitou úlohu, funkci, s níž je celek - příroda - jednotný.

(23) [...] V Daunii prý chytil medvěda, který škodil obyvatelstvu, dlouho jej hladil, krmil ho plackami a ovocem, nakonec ho zavázal přísahou, že už se nikdy nedotkne živého tvora a propustil ho na svobodu. Medvěd okamžitě odběhl do hor do houští a potom ho nikdo nikdy neviděl útočit nejen na člověka, ale ani na rozumné zvíře.
(24) Jednou viděl v Tarentu býka, jak na pastvině plné nejrůznějších travin spásá zelené boby; přistoupil k pastýřovi a vyzval ho, aby býkovi domluvil, ať nechá boby na pokoji. Když se mu pastýř posmíval a říkal, že neumí mluvit řečí skotu, přiblížil se k býkovi, pošeptal mu něco do ucha, a býk nejenže tentokrát odešel od pole oseté boby, ale ani v budoucnu se bobů nedotkl. Ten býk žil velmi dlouho v Tarentu u Héřina chrámu, dožil se vysokého věku, říkali mu svatý býk a krmili ho tím, co přinesli návštěvníci.
(25) Když jednou mluvil v Olympii se svými přáteli o věštbách, znameních a nebeských úkazech a říkal, že to jsou poselství a hlasy přicházející od bohů a určené lidem skutečně bohulibým, létal prý nad jeho hlavou orel, on prý ho nechal snést se dolů, pohladil ho a zas ho propustil. 244)

O tom, jak se na zabíjení zvířat o požívání jejich těl, dívá egyptské náboženství a jeho kněží, vypovídá následující:

Pro nás má ovšem požití těl usmrcených zvířat za následek obtížení naší bytosti a poskvrnění, vzbuzuje v nás chtíč po rozkoši a přivodí duši mnohé jiné nemoci. 245)

O obětech bohu či bohům mluví Empedoklés, jehož názor vychází od Pýthagora:

pro ně však nebyl Arés bohem
nebyl jím králem Zeus ani Kronos a Poseidón,
leč královna lásky, největší ze všech bohů.
Tu vzývali se zbožnými dary,
ozdobenými obrazy živých tvorů,
k ní kouzelně voněly obětní masti,
dým kadidel a vůně ryzí myrhy,
jí ulévali v oběť nazlátlý mech
na stupně oltáře.
Nestřipěli však kněžiště záplavou býčí krve - 
největším zločinem lidem bylo
odebrat život a zhltnout nádherné údy 246)

Část Pýthagorova učení - moudrost Východu - o nezabíjení zvířat a nepojídání jejich masa je tedy smysluplná pro zachování si čistoty těla a duše, za tím účelem také praktikovaná. Toto, stejně jak celé učení a Pýthagorova filosofie, „směřuje v prvé řadě k dosažení svatosti a bohumilnosti života.“ 247)
	Aplikování tohoto Pýthagorova doporučení je dnes stejně tak správné jako tehdy, ovšem stejně jako tehdy i dnes to není lehké. Není pravdou, že by lidské tělo nezbytně nutně potřebovalo protein právě z masa. 248) Avšak je pravdou, že tělo, které si již zvyklo na příjem látek z masa, ať naším stravováním či výživou dítěte v prenatálním vývojovém období, potřebuje nadále látky z masa a člověk, který bez přípravy a bez jakékoliv náhrady začne s bezmasou stravou, vystavuje své tělo šoku. Přesto platí:

V živočišném světě existuje mnoho příkladů, které dokazují, že masožravý aspekt „potravinového řetězu“ není nezbytně nutný pro zdravé přežití. 249)

Existuje ale ku příkladu metoda, jak se plynule, postupně a bezpečně stát během patnáctiletého období očišťování vegetariánem či fruktariánem. Tedy postupně během tří pětiletých fázích dát svému tělu čas, aby si zvyklo na příjem potřebných látek z jiných potravin a aby každý člověk sám nalezl nový zdroj energie. 250)

2.4.4 Pýthagorova doporučení

Svými doporučeními o tom, co se má dělat, se Pýthagorás snažil poskytnout rady, jak ukáznit tělo a duši, usměrnit je a dodat jim dostatečné péče. Znamenají tedy jakousi předmluvu k Pýthagorově skutečné nauce; i u těch nejjednodušeji znějících platí, že jsou určitým podobenstvím, tedy že jich lze užít v nejrozmanitějších případech, praktických i teoretických, dle pravidla: jak nahoře, tak dole.

(39) Doporučoval také toto: neubližovat rostlinám jedlým a plodícím ovoce a stejně tak živým tvorům neškodícím člověku a neničit je. Nejen svěřené peníze, ale i svěřená slova věrně střežit pro toho, kdo je svěřil do úschovy. Uznávat tři rozdílné druhy věcí hodných péče, za nimiž by měl člověk jít a jimiž by se měl zabývat: první věcí je to, co je ušlechtilé a krásné, druhou, co je užitečné pro život, a třetí a poslední to, co je příjemné. Nepřipouštěl však rozkoš obyčejnou a šalebnou, nýbrž bezpečnou, důstojnou a chráněnou před pomluvou, protože jsou dva druhy rozkoší: jedny se rozmařilostí zavděčují břichu a smyslnosti, ty přirovnával k vražedným zpěvům Sirén, druhé pak jsou spojeny s krásnými, spravedlivými a pro život nutnými věcmi, v přítomnosti jsou příjemné a později nevyvolávají žádné výčitky; ty se podle něho podobají múzické harmonii. 251)

A že se nemá přísahat při bozích, neboť každý prý se má snažit osvědčovat se důvěryhodným. A starší lidi prý máme ctít, pokládajíce to, co časově předchází, za úcty hodnější, jako ve vesmíru východ slunce před západem, v lidském životě počátek před koncem a v živé přírodě zrození před zánikem. Bohy prý je třeba ctít více než daimony, héroy více než lidi a z lidí nejvíce rodiče. Navzájem se máme k sobě chovat tak, abychom si neudělali z přátel nepřátele, nýbrž spíše vytvořili z nepřátel přátele. Nic se nemá pokládat za vlastní majetek. Zákonu je třeba pomáhat, s nezákonnostmi bojovat. Ušlechtilá rostlina nemá se ničit ani poškozovat, rovněž tak živočich, který neškodí lidem. Slušnost a zdrženlivost je neoddávat se ani smíchu ani se neškaredit. Je třeba se vyhýbat nadměrné tloušťce, na cestách střídat námahu s odpočinkem, cvičit paměť, v hněvu nic nemluvit ani nekonat, uznávat ne všechny druhy věštění, doprovázet zpěvem hru na lyru a chvalozpěvy na bohy a zdatné muže, projevovat jim náležitou vděčnost. Bobů je třeba se zdržovat, protože obsahujíce vzduch mají nejvíce vztah k životnímu dechu; mimo to nepožívání jich činí útroby klidnějšími a proto též způsobuje lehké a nezneklidňující sny v spánku. 
[...]
Co je spravedlivé, má hodnotu přísahy, a proto se též nazývá Zeus bohem přísahy. Ctnost je souladností a právě tak i zdraví, každé dobro i božstvo; proto je též vesmír složen souladně. Také přátelství je souladná rovnost. Bohům a héroům se nemají prokazovat stejné pocty, nýbrž bohům vždy s posvátným mlčením, v bílém rouchu a s čistým tělem, héroům pak jen od doby polední. Čistota se získává očišťováním koupelemi, pokropováním, jakož i tím, že se člověk zdržuje styku s mrtvými, soulože a každé poskvrnky, a dále tím, že se zdržuje masa ze zašlých jedlých zvířat, parem a ryb černoocasých, vajec a vejce snášejících zvířat, bobů a ostatních věcí, jež zakazují požívat i kněží, provádějící v chrámech mystické obřady. 252)

Obzvláště se zachoval důraz na nepožívání bobů: „bědní, nastokrát bědní, nedotýkejte se bobů!“, 253) i v úsměvných legendách, kdy dotyčný raději podlehne nepříteli, který jej pronásledoval, než aby přeběhl pole s boby.
	Vyprávění o Pýthagorově chování a příběhy o pýthagorovcích jen dosvědčují, že na prvním místě jejich praxe bylo udržení si stálého klidu a pravdy jak v duši, tak v těle.

(35) [...] Jeho tvář prozrazovala, že jeho duše má stále stejnou povahu. Nestalo se totiž, že by se rozjasnila potěšením nebo stáhla bolestí, ani nebylo vidět, že by ho ovládla radost nebo zármutek - nikdy ho nikdo neviděl smát se nebo plakat. 254)

Nikdy ho nebylo vidět ani přejedeného ani pohlavním rozkošem se oddávajícího ani opilého. Zdržoval se též smíchu a jakékoli líbivosti, např. děláním vtipů a vyprávěním hrubých příběhů. V hněvu netrestal ani nikoho z otroků ani ze svobodných. Napomínání nazýval přetvářením. 255)

(197) O pýthagorovcích se také říká, že žádný z nich netrestal otroka ani nekáral svobodného, když byl rozhněván, ale každý počkal, až se jeho duše uklidnila. O kárání říkali, že je to PAIDARTÁN, poučování, neboť mlčením a klidem se cvičili v trpělivosti. Proto také Spintheros často vypravoval, jak se Teranťan Archytás po nějaké době vrátil z války, kterou vedl Tarent proti Messéňanům, a přišel na svůj statek, a když uviděl, že jeho správce a ostatní otroci nehospodařili dobře, ale velmi nedbale, tak se rozhněval a rozzlobil, že svým otrokům řekl, jak se slušelo na pýthagorovce: „Máte štěstí, že jsem rozzloben; kdybych nebyl, neprošlo by vám tak velké provinění beztrestně.“ 256)

K dosažení moudrosti je bezpodmínečně potřebná zkušenost - prostřednictvím těla -, pro jejíž pochopení, poučení se z ní a uvědomění zase vědomost - prostřednictvím duše-, jedině jejich syntéza, sjednocení, Jednota vede k cíli - a též je cestou.
	Nejde o to popřít své tělo, popřípadě svoji duši; naopak je přijmout a vztáhnout je k duchu, k Pravdě.

Podobá se, že nás [filosofy] při zkoumání za účasti rozumu vede k cíli jakoby nějaká úzká stezka, protože pokud máme tělo a naše duše je smíšena s tímhle zlem, nikdy nedosáhneme náležitě toho, po čem toužíme; a ten předmět naší touhy jest, jak tvrdíme, pravda. Neboť tisíciré starosti nám způsobuje tělo pro nutnou výživu; k tomu pak, padnou-li na nás nějaké nemoci, překážejí nám v naší honbě za jsoucnem. A naplňuje nás láskami a žádostmi a strachy a všelijakými přeludy a mnohými malichernostmi, takže nám pro ně doopravdy a vskutku nikdy není možno, jak se říká, mít ani jednu rozumnou myšlenku. Vždyť i války a rozbroje a bitvy nezpůsobuje nic jiného než tělo a jeho žádosti. Neboť všechny války vznikají pro hmotné statky a statky jsme nuceni získávati pro tělo, sloužíce jeho potřebám; a tím se nám pro tohle všechno nedostává času pro filosofii. A nejhorší ze všeho je to, že i když máme od těla na chvíli volno a dáme se do zkoumání něčeho, tu nám zase při samém hledání všude vpadá do cesty, způsobuje pobouření a zmatek a rozrušuje nás, takže pro ně nemůžeme viděti pravdu. Vskutku se nám ukázalo, že chceme-li někdy něco čistě poznati, musíme se od něho odloučiti a dívati se samou duší na samy věci; a tehdy, jak se podobá, dostane se nám toho, po čem toužíme a čeho jsme podle svých slov milovníci moudrosti, totiž až zemřeme - jak ukazuje ta úvaha -, zaživa však ne. Jestliže totiž nelze ve spojení s tělem nic čistě poznati, je možné jedno z dvojího, buď že vůbec nijak není možno získati si vědění, anebo až po smrti; neboť tehdy bude duše sama o sobě bez těla, dříve však ne. A pokud budeme žíti, budeme, jak se podobá, nejblíže vědění tak, jestliže se nakažovati jeho přirozeností, nýbrž zůstaneme čisti od styku s ním, dokud nás bůh sám od něho neodpoutá. Jsouce pak takovýmto způsobem při svém odloučení čisti od nesmyslnosti těla, budeme, jak lze čekati, mezi stejně čistými a budeme poznávati sami skrze sebe všechno ryzí, a ryzí je bezpochyby pravda; neboť nečistému čistého se dotýkati myslím, že asi není dovoleno. 257)

2.4.5 Písemná činnost Pýthagora a jeho žáků

Nedochoval se nám žádný ze spisů, který by pocházel od Pýthagora. Pravděpodobnou příčinou je násilné pronásledování pýthagorovců a zavržení samotného Pýthagora. Obzvláště pak když sdělování svého vědění, celé své nauky či filosofie tehdy nebylo obvyklé, 258) písemně své vědění formou knihy zveřejnili až Anaximandros (611 až 546 př. Kr.) či Ferekýdés. Z Thalétova listu Ferekýdovi:

Dovídám se, že jako první z Iónů hodláš Helénům podat výklad o věcech božských. Tvá myšlenka, učinit pomocí spisu tu věc společným vlastnictvím, spíše než ji svěřit jen ledajakým lidem bez jakéhokoli užitku, je správná. 259)

Tajemství a pravdy, do nichž Pýthagorás zasvěcoval své žáky byly na tolik odlišné obyčejnému myšlení, že se jednak spisům nesvěřovali, neboť by byly prohlášeny za svatokrádež, 260) a pak každý žák byl vázán mlčenlivostí. Z obdobných důvodů jsou též stále používána mnohá podobenství či symbolická vyjádření.

Že nám stále zůstává mnoho nejasného i ze samých základů pythagorského učení, není nic divného. Povinné mlčení se vztahovalo i na mnohé stránky jejich práce vědecké, jejichž sklon k mystičnosti pak často zahaloval do podoby leckdy značně nesrozumitelně i výklady podávané veřejnosti. 261)

Po Pýthagorově smrti proběhla důkladná pálení knih, listů a všeho, co s pythagorovstvím souviselo. 262) A někteří žáci, kteří snad psali o Pýthagorově učení či o Orfeovi, jenž se jejich nauce svou praxí podobal, svá jména neudávali; obdobně jako v Egyptě vznikali spisy přisuzované Hermovi Trismegistovi (Corpus Hermeticum): jejich jméno jednoduše nebylo nutné, buď jimi jakoby On sám psal, anebo to byla Jeho nauka.

Zásada společné práce, na které byla vybudována jeho škola, neponechává ovšem možnosti rozlišiti u spisů jeho žáků a jeho následovníků, co je vlastním učením mistrovým a co je dílem jiných. 263)

Přese všechno se zachovala Zlatá slova 264) (Hieros logos; Posvátné slovo 265) či Slovo posvátné; 266) The Golden Verses, Zlaté verše).
	I když těchto - prastaře napsaných, v podstatě ale nadčasových - moudrostí máme poskrovnu, v každé větě se může skrývat mnoho, anebo snad Jedno. 

Proto jest nám hledati základy daleko pevnější a nalezneme je ve spisech spisovatelů, žijících dávno před školou alexandrijsou, Pythagora, Platona, Aristotela, Plinia, T. Flavia atd. 267)


2.5 Vliv řeckých mystérií na Pýthagora

V 7. a 6. století př. Kr. se v Řecku rozmohly tak zvané mystérie, původně spojené s uctíváním Deméter, z prvu božská Matka Země 268). Samotný název mystérie (řec. mystérion, lat. mysterium) pochází od řeckého myó, což znamená zavírám oči, přeneseně pak „uzavírám se před vnějším světem a ponořuji se v duševno.“ 269)
	Na počátku jejich účelem bylo objasnit záhadu smrti, ukázat myšlenku koloběhu lidského života a vnést tak do života lidí víru v nesmrtelnost duše, která se stěhuje z těla do těla. Mystérie byly spojené s dlouhodobými přípravami, do nichž patřilo očištění těla. Zasvěcenci (mystové) byly vázáni slibem mlčenlivosti, takže, ačkoliv se mystérie těšili veliké oblibě, o dění uvnitř chrámů při zasvěcování se nezachovali žádné úplné zprávy.
	Slavnosti probíhali v Eleusíně a dělili se na malé (oslavovány na jaře) a velké (po devět dní v září a říjnu). Jejich vyvrcholením bylo shlédnutí symbolických příběhů a Persefoniných osudů.

Původně byla Demeter v Eleusině ctěna pouze slavnostmi venkovskými, jejichž hlavní ráz zobrazoval způsob zasévání obilí, žně a t. p. Později proměnil se tento prostý kult v tajemství (mysterie), v něž třeba bylo zvláštního zasvěcení, zvláště od té doby, co se do nich vkládalo tajemství života lidského, osud duše po smrti a podobné věci; neboť ovšem pozorování rostlin vždy umírajících a vždy opět k životu se vracejících vzbuzovalo myšlenku o nesmrtelnosti duše. 270)

Mysterie eleusinské, spojené se jménem attického města Eleusiny u Saronského zálivu, byly ve své podstatě mysteriemi znovu se rodícího obilí: jako zrno hozené do brázdy nezahyne, nýbrž po jistém setrvání pod krytem země vzejde, tak vzejde k novému životu i duše člověka, vloženého do lůna země. Toto učení našlo výraz k mytu: dcera Demetřina, Kore, byla uloupena králem podsvětí; její matka po dlouhém a strastiplném putování našla místo jejího pobytu a docílila toho, že její dcera byla jí na určitou dobu vrácena, a to tak, aby žila třetinu roku u svého manžela a dvě třetiny u své matky. Dosáhla toho svojí láskou mateřskou; láska a touha spojiti se s těmi, kdož od nás odešli, nikoliv však zdánlivý egoismus jedince, milujícího život, byly v antickém náboženství zřídlem, který oduševňoval nauku o nesmrtelnosti duše. Kore svým únosem poznala tajemství podzemního světa; poznavší je, vyjevila je své matce. Demeter i Kore znají, jak si může člověk zabezpečiti >>lepší úděl<< na onom světě; a poněvadž milují lidi, souhlasily sděliti i jim svoje vědění. 271)

Tímto vznikla eleusínská mystéria. Jen ti, co se účastnili předběžnému zasvěcení na jaře, v malých mystériích, se mohli zúčastnit těch velkých, na jejichž konci byli v chrámu mystérií (telesterion) „obšťastněni patřením na posvátné drama, budící u diváků přesvědčení, že duše jejich je nesmrtelná a že je čeká >>lepší úděl<< na onom světě.“ 272)
	Zasvěcení pak nebylo jen formálností, ale jejich obsahem byla morálnost, „život vedený v zásadách spravedlnosti.“ 273) Mystérie zprostředkovaly nauku představou, ale též celým tělem, 274) když při vyvrcholení v chrámu po dlouhodobých přípravách a očekáváních pociťovali celé dění samy na sobě. Avšak výsledkem nebyla věčná extéze a touha po ní, naopak vrácení se zpět na zemi, kde jsou nyní „lepší, silnější a lépe zoceleni pro zkoušky života.“ 275) Nad to samotné pochopení smysluplnosti a významu člověka dodává sil a odhodlání.
	Pýthagorás se setkal s takovými mystériemi jak v Egyptě, tak i zde, v Řecku, a v určitých směrech se pak pýthagorská činnost dává dohromady s eleusinskými slavnostmi, později dionýskými či bakchickými slavnostmi, vycházející snad původně z thráckých slavností. 276)

Vlněné věci však (Egypťané) nenosí do chrámů, ani se v nich nedávají pohřbívat, neboť to není bezbožné. V těchto věcech jednají stejně jako takzvaní orfikové a bakchikové, kteří jsou Egypťany a přívrženci Pythagorovými. Ani pro účastníky těchto kultů není zbožné, aby se nechávali pohřbívat ve vlněných oděvech. Vypráví se o tom posvátný příběh (hiros logos). 277)

Víme, že většina mysterií kněžím egyptským byla jen závojem, jimž ukrývali vědy, a býti zasvěcen v jejich mysterie bylo, jako vyučen býti ve vědách jimi pěstovaných. 278)

To, že tyto mystérie nebyly v Řecku podložené dlouhodobou tradicí, zasvěnci netvořili žádnou pevnou školu v tom smyslu, že jejich řád byl zcela jasný a zřetelný po celý rok, tedy nejen o slavnostech, a to, že se později začaly celé mystérie zvrhávat v extáze, ohlušující hudbu a orgiastické tance, 279) zapříčinilo nedůvěru vůči nim ze strany některých jedinců.
	Avšak ve svém jádru mystérie směřovali k pochopení koloběhu životů a významu spojení duše a těla, a tak to je spíše první krok širokého okruhu lidu k tomu, jak sdělit původní esoterická tajemství, která dosáhla toho stupně, že je i necvičené myšlení může využít.

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

Herakleitos mluví s pohrdáním o Pythagorovi a o lidových kultech Dionysa. Přesto však, na rozdíl od svých milétských předchůdců, se hluboce zabývá během duše, a v uspořádání vesmíru hledá vodítko pro způsob života. 281)

Sacra [posvátné] nabitá kdysi nebezpečnou silou a skrytá pohledům nezasvěcených, stávají se před očima obce podívanou, „poučením o bozích“, tak jako se pod pohledem obce proměňují tajné ústní tradice a formule v „pravdy“, o nichž mudrci diskutují a jejichž mysterióznost a náboženská síla zcela vyprchaly. 282)

2.5.1 Oddělení náboženské praxe od samostatného uvažování

Mýty, které jsou součástí těchto zasvěcení a mystérií, byly - a jsou - součástí jako slovní či obrazový doprovod při náboženských rituálech, upevňujících moc (onoho náboženství či dříve krále, panovníka) a pak připomínáním a symboličností obnovují řád. 283)
	Oddělení mýtu od náboženského rituálu - s nímž by Herakleitos patrně nanejvýš souhlasil - připravuje prostor pro filosofy, pro uvědomění si těchto symbolicky či alegoricky vyjádřených příbězích vlastní myslí (rozumem i nerozumem, tedy racionálně i iracionálně, neboť obě dvě vrstvy myšlení zde vystupují vedle sebe tak, jak velí přirozenost - zachovávaje tak onu Jednotu). 
	Tímto procesem dochází k tomu, že „slovo není již rituálním slovem, správnou formulí, nýbrž rozhovorem protikladů, diskusí, argumentací.“ 284) A takovýto proces probíhá neustále, avšak vždy jsou předmětem jiná esoterická tajemství, vždy hlubší, ač to v některých dobách tak nevypadá, každopádně však vždy se dosahuje vyšší pravdy.
	Odtud pak vychází nábožensko-politické propojení a politický vývoj v Řecku, zřetelný u filosofů jako Pýthagorás, Platón či Aristotelés:

V tradici náboženské, která by se měla lépe označovat jako politicko-náboženská, převládá myšlenkový řád, odvozený se struktury společnosti.“ 285)

	Deméter, tato eleusínská bohyně, se v pythágorovském učení objevuje na místě Rhey Kybely, 286) „matka Diova a ostatních synů Kronových, pročež nazývala se i matkou bohů vůbec.“ 287) Stejně jako se může i u pýthagorovců vyskytnou ten nejzákladnější prvek všech mystérií, totiž zasvěcení, při němž se dají do pohybu i ty nejhlubší vrstvy člověka, 288) tedy zasvěcení včetně těla.

2.5.2 Pýthagoreismus a orfismus

Při sledování vývoje těchto řeckých mystérií zjistíme, že velice brzy pozbyly své pravé smysluplnosti. Eleusínské slavnosti byly přehlušeny dionýskými slavnostmi, které na počátku měli magický vliv na plodnost země, 289) či bakchickými slavnostmi, které představují symbolické osvobozování duše, jež je uzavřená v vězení těla. 290)
	Jejich konečná podoba se však zvrhla u dionýsií z původních vzrušujících tanců na sexuální nevázanost 291) a u bakchanálií na hledání osvobození prostřednictvím obcování s Bakchem nebo účastní na bakchických orgií. 292)

Dionysos, původně bůh úrody polní, byl ctěn v Thrakii, ale orgiastický jeho kult šířil se přes všechny překážky mocí neodolatelnou po celém Řecku. Teprve v Řecku, jak se zdá, stal se Dionysos znenáhla bohem vína. Tím že všade byl uctíván, stal se Dionysos společným bohem celé Hellady; byl to důležitý krok k vytvoření společného náboženství. Nedospělo sice Řecko nikdy k tomuto cíli - vadila tomu již svéráznost a samostatnost jednotlivých obcí řeckých - ale určití bohové byli ctěni všude. 293)

Na prahu historického života pronikl do Řecka nový kult, zcela neslučitelný s obvyklým řeckým smyslem pro umírněnost a ohraničenost. Byl to kult Dionysův, jehož kolébkou byla Thrakie, země bojných sil a bouřlivých vášní. 294)

Vznikají mystické obce, mezi nimiž měly značný význam obce orfiků a vyznavačů kultu boha plodnosti Bakcha nebo Dionýsa. 295)

Účelem toho všeho byl uvésti se v šílené rozčílení, aby duch takřka vystoupil z člověka a byl schopen vejíti v úzký styk s bohem. 296)

Pýthagorás a jeho učení byl dáván do spojitosti s orfiky, náboženským spolkem uctívající bájného pěvce Orfea, avšak jejich podobnost může být dána jedině základními rysy náboženského spolku - což též vyjadřuje onen orfický či pýthagorejský způsob života -, tedy meditativní pohroužení, denní sebekontrola, mlčenlivost jako povinnost udržení tajemství, dodržování nábožensko-mystického řádu (hetaire) či bezmasá strava. 297)
	Ve své podstatě jsou ale orfismus a pýthagoreismus zcela odlišné. Je pravda, že tyto řády si jsou podobné, avšak pouze svým znakem posvátnosti a pobožnosti, 298) nanejvýš pak učením o smrti a postavou Orfea, který se stal spíše mýtickou postavou a ideou. 299) Zásadní rozdílnost mezi nimi je, že jakýmsi patronem, ochráncem, orfiků je Dionýsos, zatímco druhých Apollón. 300)

Vedle tohoto kritického a pochybovačného nazírání na bohy [Xenofanés či Protágorás] vznikly však též náboženské sekty, z nichž nejpozoruhodnější byla sekta Orfiků, vzniklá v VI. stol. př. Kr. Odvozovala svůj původ od báječného pěvce thráckého Orfea, jemuž přičítány byly rozmanité obřady. Bůh, od Orfiků uctívaný byl Dionysos Zagreus (rozervaný), syn Diův a Persefonin. 301)

Symbolická přítomnost Apollóna se nese jak nad Pýthagorem 302) tak nad pýthagorovci. Projevuje se přítomností sféry ducha, tedy přesažností, nad-duševností.
	Orfeus je patrně historickou postavou jako Pýthagorás, obdobně je též zbájen.

Orfeovým domovem byla Thrákie, a právě tam ctil a provázel boha, jehož Řekové ztotožnili s Apollónem. 303)

Orfeus, syn Oiagra a Musy Kalliopy, jest věhlasný pěvec thrácký, kterýž lahodností svého zpěvu skalami i stromy hýbal a divokou zvěř krotil. 304)

Úzké spojení s orfismem, „k němuž Pýthagorás choval hluboký obdiv,“ 305) souvisí tedy se zasvěcováním, očišťováním a rozlišováním duše a těla. Ale i zde se Pýthagorova nauka liší, nezůstává u dualismu těla a duše, ale používá trojici: tělo, duše a duch.
	Další rozdíly, včetně odlišných ochranných bohů Dionýsa a Apollóna, jsou mezi rituály u orfiků a soustavy společenských a mravních norem u Pýthagora, mezi zříkáním se světa a kvietismem u prvních a snahou o přeměnu života a aktivním politickým programem u druhých, mezi členy pocházejících z venkovské chudiny, vyhnané z půdy a městským proletariátem na jedné a na druhé uvědomělé lidové hnutí. 306) Praxe pak pro orfiky představuje osvobození duše pomocí extází, u pýthagorovců intenzivní zaobírání se vědou, filosofií 307) a náboženskými předpisy.
	Společnými rysy jsou: tajná společnost či bratrstvo (orfická thiasoi a pythagorovská synedria), slib mlčenlivosti (orfický symbol „dveře na jazyku“, pythagorovský „vůl na jazyku“, eleusinský „klíč na jazyku“), vnitřní smysl, do něhož mohou zasvěcenci proniknout stálým opakováním a přemýšlením, zachovávání určitých praktik a zvyků. 308) Společné jsou i životní poslání a legendy Pýthagora a Orfea: „Díky tomu a podobným příhodám, Pýthagorás ukazuje, že je obdařen stejnou nadvládou jako Orfeus nad divokou zvěří a že je přitahuje a drží u sebe silou svého hlasu.“ 309)
	Nejčastěji je zmiňován postoj k životu, kdy tělo je dočasným příbytkem duše; tělo tíhne přirozeně k hmotě, k hmotným statkům, k Matce Zemi, zatímco duše k duchu. U Pýthagora je zřetelně řečeno, že duše je harmonií, střední mírou, bodem mezi tělem a duchem, zatímco orfikové pokládají stav čisté duše za vysvobození se od těla 310) a pokládají důraz na význam života, když tvrdí, že život je smrt a smrt je život.

Díky spolehlivým autorům je mi však známo, že alespoň některé z nich učí o třech věcech, jmenovitě, že tělo je vězením duše, že vegetariánství je základní životní zásadou a že nepříjemné důsledky hříchu v tomto i příštím životě lze odstranit rituálními prostředky. 311)

A tak se rodíme a umíráme a opět se rodíme, opět a opět uzavíráme duši svoji do >>hrobu<< jejího >>těla<< (sóma - séma), opět a opět se vtělujeme - mezi jinými i do těl zvířat (proto Orfeus nařizuje zdržovati se od požívání masa zvířat) - a není konec tomuto mučivému >>kruhu rození<<, dokud se nevrátíme k >>životu orfickému<<. 312)

Ano pravil Sókratés, zdálo by se, že to [koloběh života a smrti] tak je nesmyslné; ale ne, snad to má přece nějaký rozumný smysl. Co se o tom mluví v tajných řečech zasvěcenců, [narážka na mystéria tzv. orfiků] že my lidé jsme v jakémsi vězení [Slovem „vězení“ s dvěma významy “vězení“ i “stráž“; snad by bylo možno přeložit “v jakési strážnici“] a že se člověk z něho nesmí vyprošťovati ani utíkati, ta věc je pro mne příliš vysoká a nesnadno pochopitelná; avšak tohle se mi zdá, Kebéte, dobré, že bozi nás mají na péči a my lidé že jsme bohům částí jejich majetku. 313)

Toto jméno [sóma] se mi zdá mnohoznačné; a když se jen málo obmění, docela velmi mnohoznačné. Někteří totiž tvrdí, že to je hrob (séma) duše, jako by v přítomné době byla pohřbena; ale také proto, že duše jím projevuje (sémainei) své projevy, i tak, že se správně nazývá séma (znamení). Avšak podle mého zdání dali toto jméno hlavně orfikové, soudíce, že duše trpí trest za věci, pro které je trestána, a že má tělo jako ohradu, aby byla zavřena (sózétai) na způsob vězení; že tedy je tělo, docela tak, jak je nazýváno, sóma (schránou) duše, až by zaplatila své dluhy, a že nic není třeba měnit, ani jedno písmeno. 314)

Takové tedy mohou být podobnosti s eleusínskými či bakchickými slavnostmi, dyonysiasmem či orfismem; podobnost s egyptským či jiným východním náboženství nutně vychází z Pýthagorových cest; další ale podobnosti se severskými náboženstvími, s šamanskou, zednářskou či jinou tradicí má jedinou příčinu; a to již zmíněné hledání a ztotožňování se s Pravdou, po níž každá společnost toužila a objevila ji nezávisle na dalších, ať těmi dalšími ovlivněna či nikoliv.

Myslím, že je docela dobře možné, že v této klíčové věci nebyl přímo závislý na žádném „orfickém“ prameni a že jak on, tak před ním Epimenidés, slyšeli o severské víře, podle níž „duše“ či „strážný duch“ zesnulého šamana může vstoupit do těla šamana žijícího, aby se tak zvětšila jeho moc a znalosti. 315)

Veliký Pythagoras učinil orfismus středem učení své školy, ve skutečnosti zednářské, jejíž hlavní lóže byla v Krotonu a od V. století asi do II. století také v Tarentu. 316)

2.5.3 Obroda řeckého monoteistického vnitřního náboženství

Pýthagorův vliv ukázal řeckému náboženství nové možnosti. Jednak jej stáhnul zpět k člověku, v tom smyslu, že mu jej dal jako nástroj poznání, bezprostředního a vnitřního. Učinil z řeckého náboženství opět jednotu mystiky a dodržování řádu; či spíše zanechal po sobě obraz tohoto náboženství a přiblížil jej tak Evropě, neboť, ačkoliv na Východě se tento způsob náboženství bez přestání praktikuje, evropský člověk takový způsob života považuje za příliš vzdálený - Pýthagorem se tedy tyto dva světy opět spřátelšťují.
	Pozvedl řecké náboženské myšlení do sfér ducha; už samotnou strukturou: tělo, duše, duch. A obnovením náboženského obrazu obohatil řeckou filosofii o nový komplex otázek a možností.

Vývoj náboženství Apollonova v VII. - VI. století byl dobou boje, jenž se protáhl zčásti i do V. století a jenž se skončil vítězstvím mravního principu. Zvláště dopomohla k tomuto vítězství pythagorská škola proroků: podrževši [...] vegetariánství, bojovala energicky a s úspěchem proti vnějšímu chápání čistoty, proti samostatné poskvrně a ritualismu. 317)

Díky němu [Pýthagorovi] se navázalo na všechny od Homéra do té doby vytvořené helénské společnosti o nový rozměr víry a celý svět náboženských představ, které byly do té doby omezeny na úzký okruh lidí [...]. 318)

Pýthagorás byl snad tou největší náboženskou mocí v řeckém světě a nad to jeden z paradoxních úkazů řeckých dějin. 319)

Pýthagorás položil základy k jakémusi „bohosloví Řeků.“ 320) Přišel s ideou Jednoho Boha, který byl již po způsobu filosofického idealismu Dokonalým. 
	Tak, jako po tom volal Xenokrátes - navzdory Homérově antropomorfismu a helénskému panteismu -, chtěl opět sjednotit boží tvář, která je Jedna, ač má tisíce aspektů:

Kdyby však voli a lvi a koně též dostali ruce
anebo uměli kreslit i vyrábět tak jako lidé,
koně by podobné koňům a voli podobné volům
kreslili podoby bohů a právě taková těla
jejich by robili, jakou i sami postavu mají. 321)

Jeden je bůh mezi bohy a lidmi největší, který
smrtelníkům ni tělem ni myslí podoben není.
Celý on vidí a celý též myslí a celý též slyší,
na témže místě stále on zůstává, aniž se pohne; 
nijak mu nesluší, aby snad přecházel tam nebo onam.
Beze vší námahy všechno on koná myšlenkou ducha. 322)

Vyučoval o Jednom Bohu, který drží svět ve spravedlnosti. Tento Bůh nemyslí jako člověk a nemá lidské vlastnosti a podobu. Jeho tělo je jako Koule [...]. 323)

Stejně jako jinde i v náboženském prostředí Pýthagorás šíří moudrost, již přinesl ze svých cest a již nalezl v sobě. 

2.5.4 Symbolika náboženských pojmů

Důležitá část jeho náboženství však spočívá v tom, že tvoří jednotu s vědou a filosofií, bez nichž by bylo náboženství suché a bezkrevné, prázdné a jednostranné; stejně jako duch bez těla a duše. 

Pythagor je mistrem laického Řecka, tak jako Orfeus byl mistrem Řecka kněžského. On tlumočí, on pokračuje náboženskou myšlenku svého předchůdce a přizpůsobuje ji době nové. Avšak jeho tlumočení jest tvorbou samostatnou. Neboť uspořádává vnuknutí orfická do úplného systému; a přináší mu vědecké důkazy ve svém učení a důkazy morální v jeho ústavě výchovné, v řádu pythagorském, jenž jej přežil. 324)

Podle jedné legendy měl Pýthagorás napsat na Diův náhrobek epigram, v němž Dia nazýval Zánem (Zán). Ferekýdes, Pýthagorův učitel, Dia nazývá  Zásem (Zás); a vůbec používá postavy tradičních řeckých božstev, avšak z jejich jmen činí etymologické hříčky. Nejspíše proto, aby jim vrátil jejich původní symbolický význam.
	Neboli se Ferekýdés snažil ukázat smysluplnost těchto řeckých božstev v jejich původním významu, symbolickém, a jejich příběhy jako podobenství. Jiným způsobem vrátit původní smysluplnost řeckému náboženství, jako činili Xenofanés či Pýthagorás.
	Zeus představuje „ochránce řádu světového a všehomíra, vládce v oboru vzdušném“ 325) a nebesa - obor vzdušný - představují symbolicky ducha, tak jako země tělo.
	O významu Dia pro orfismus hovoří následující zlomek:

Zeus, blesk jasný, se první zrodil a poslední bude,
Zeus je hlavou a středem i dovršitelem všech věcí,
Zeus je základem země i základem hvězdného nebe,
Zeus se narodil mužem a stal se též nesmrtnou ženou,
Zeus je dechem všeho i neumdlévajícím ohněm,
Zeus je kořenem moře a Zeus je sluncem i lunou,
Zeus, blesk jasný, je králem a Zeus je vládcem všech tvorů,
neboť je všechny byl ukryl a na světlo 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 běžně.“ je zde:

(17) Když přistál na Krétě, zašel za zasvěcenci Morga, jednoho z ídských Daktylů, a ti ho očistili hromovým kamenem [vzácný a vyhledávaný předmět sloužící k magickým úkonům]. Za úsvitu musil ulehnout na mořský břeh a v noci na břeh řeky, ověnčen rounem černého berana. Sestoupil také do ídské jeskyně, oděn do černého vlněného oděvu, strávil v ní třikrát devět dnů, jak bylo zvykem, obětoval Diovi, podíval se na trůn, který je každého roku na jeho počest zahalován pokrývkou, a vyryl na jeho náhrobek epigram nadepsaný Pýthagorás Diovi a začínající takto:
	Zde leží mrtvý Zán, jenž Zeus je nazýván běžně. 327)

Etymoligicky příbuzné k českému slovu žena je perské zan. 328)
	Další pravděpodobné výklady: „Může to být jen pýthagorejská nebo novoplatónská obliba v šifrách a tajemných jménech. Může to však znamenat také názvuk na řecké slovo pro žít (zén), a to ve tvaru, který připomíná jinou doloženou podobu Diova jména, totiž Zás - například jako jméno hory s posvátnou jeskyní na kykladském ostrově Naxu.“ 329)
	Ferekýdés pak své slovo Zás používá takto:

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

Ferekydés učí, že jsou věčně Zas, Kronos i Země, první to tři počátky, jeden před dvěma a dva po jednom, že Kronos učinil za svého semene oheň, vzduch a vodu... a že z těchto počátků, rozdělených do pěti slují, vzniklo jiné, četné pokolení bohů, nazvané „paterá sluj“. 331)

O Ferekýdových etymologických slovních hříčkách se mluví zde: „Kronos se stává Chronem, časem; Rheia, Rea, proudem, uplýváním; Zeus se jmenuje Zav, což snad má vyjádřit 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 vůbec všichni používaje toto označení pro Dia - snaží zachytit Jedno, které je i není zachytitelné, avšak stojí jako Jedno. Jeden Bůh. Jedno. 


2.6 Pýthagorova politická činnost

Pýthagorova politika, tedy přístup k občanským a širším společenským záležitostem, je stejně tak specifická, podstatná a novátorská jako ku příkladu jeho přístup k náboženství.
	Už byla řeč o Pýthagorově moci či - lépe řečeno - síle uznávání jeho názorů a jejich vyslyšení. Jednoduše se dá shrnout, že Pýthagorův „řád měl mocný vliv na většinu italsko-řeckých států, či ještě přesněji: že jeho řád ovládl na velmi dlouhou dobu tyto státy.“ 334) Přičemž jejich vláda spočívala ve využívání vlastních vědeckých či filosofických myšlenek a důsledné, vděčné využívání jich.
	Pýthagorás býval přiřazován jak k aristokratickému tak demokratickému způsobu vlády, obojí je však nepřesné: dnešní význam těchto pojmů se zcela liší jednak od tehdejšího Pýthagorova počínání, a pak také od dnešní skutečnosti, tedy praktického užívání těchto teoretických pojmů.
	
Někdy může být o jejich [předsokratovcích] politické místo dokonce spor, jako o pythagorovce, o nichž se běžně myslilo, že patřili k aristokratům, zatímco nyní Thomason dokazuje, že byli ideology demokratických kolonizátorů v jižní Itálii, ve zvláštních poměrech. 335)

Pýthagorovci - bez dostatečných důkazů - byli často označováni za typické aristokraty. 336) 

Prvním mluvčím demokratického myšlení byl Pýthagorás [...]. 337)

Nejblíže se pravdě blíží tvrzení, že „pýthagorismus byl zvláštní formou ideologie démokratů, tj. průmyslníků a obchodníků, provádějících koloniální politiku v jižní Itálii.“ 338) Ovšem s tou výtkou, že zde byla zachovávána střední míra ve vlivu jednotlivých skupin, tudíž ani průmyslníci a obchodníci neoplývali bezmeznou svobodou, nýbrž byli závislí na společnosti, na jejích potřebách; střední míra, která naopak v novověku zachována nebyla a při převzetí moci od doby feudalismu se tak obchodní skupiny staly zcela svobodné, nezávislé na potřebách společnosti, a vznikla nerovnováha a jiný způsob absolutistické vlády.
	Na přechodu aristokracie (vláda šlechty) k demokracii se vyskytuje tyranida (tyrannis), která je celořeckým jevem, neboť většina měst jí prošla, i když „její charakter a konkrétní projevy byly v rozmanitých městech různé.“ 339)
	Tyranida představuje vládu původně vůdce lidu, později však jedné osoby, po násilném uchvácení moci. Tyranida tak mohla mít „důležitou úlohu při zničení panství rodové šlechty a při vytvoření otrokářského státu.“ 340)
	Po zhroucení dřívějších politických hodnot (ku příkladu v Mykénách palácového systému pod nátlakem příchodu Dórů) byla nutná radikální změna v upevnění a uspořádání státu. Tato situace vyvolala boje vesničanů a vojenské aristokracie, tedy dvou protikladů, a jako výsledek vznikla tyranida a vystoupení řeckých mudrců, Solóna či Thaléta. 341)
	Je jasné, že Pýthagorás nezastupoval ani oligarchii - která v Krotónu dlouho před jeho příchodem vládla -, ani tyranidu - před níž ze Samu odešel - a ani aristokracii - do jejichž kruhu nepatřil.

Ze zásadních důvodů lze naopak považovat za nejvýše nepravděpodobné, ne-li nemožné, že by se emigrant ze Samu octl v čele dědičné statkářské oligarchie ve státě, který byl založen téměř dvě století před jeho příchodem. 342)

	Pýthagorás pocházel ze střední vrstvy 343) - neměl aristokratické předky, ani nepatřil mezi chudinu, nýbrž jeho otec Mnésarchos byl řemeslníkem, rytcem prstenů, a také měl přístup na dvůr tehdejšího vládce. 
	Nebylo by se čemu divit, kdyby Pýthagorás považoval za nanejvýš správné a dokonalé vztáhnout strukturu tělo-duše-duch z člověka také na společnost, kde by tělem byl vesnický lid, duší řemeslníci a obchodníci, duchem šlechta a náboženství. A je-li duše harmonií, oním rovnovážným bodem, místem uměřenosti - nikoliv dokonalé a ideální rovnováhy, nýbrž u-měřeností, o níž se pečuje, která je proměnlivá -, pak je jasné, o co Pýthagorás bude chtít pečovat na prvním místě: přesně tím způsobem, jak doporučoval ve svých radách.

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

Princip právního systému je vzájemnost a rovnost, díky čemuž - svým způsobem se tomuto přibližuje jednota těla a ducha - se všichni stávají jedním společenstvím, odlišuje se, co je Mé a co Tvé, jak je dosvědčeno Platónem, který se to naučil od Pýthagory. 345)

Je pozoruhodné, že oba dva proudy, aristokratický a demokratický, které v řeckém světě stojí proti sobě, polemizují spolu na téže půdě a dovolávají se rovnosti, isotés. Aristokratický proud má na zřeteli solónskou eunomia [vyrovnané rozdělení] a pojímá obec jako kosmos [řád] složený z rozličných částí a udržovaný v hierarchickém řádu zákonem. Homonoia [svornost], podobná harmonickému akordu, spočívá na vztazích hudební povahy: 2/1, 3/2, 4/3. Správná míra, patřičný rytmus musí sladit síly od přirozenosti nerovné a zajistit uměřenou převahu jedné nad druhou. Soulad eunomia vyžaduje tedy ve společenském celku tak jako v jednotlivci uznání určitého dualismu, napětí mezi dobrem a zlem, nutí zajistit převahu lepšího nad horším. Tato orientace převládá v pythagorejství a prosvítá i v teorii sófrosyné [uměřenost] z Platónovy Ústavy. [...]
	[...] Zřetelně vidíme, jak se společenský vztah pojatý jako smluvní svazek a ne již jako vztah nadvlády a podrobení, vyjadřuje v termínech vzájemnosti, zvratnosti. Podle Aristotela bylo Archytovým [pythagorejský státník] záměrem udržet soukromé vlastnictví v rukou „nejlepších“, kteří by mase chudých dovolili užívat je, a každý by tak dostal spravedlivý díl. 346)

Hned na první pohled podobá se uměřenost více než dřívější vlastnosti jakémusi souzvuku a harmonii.
	Jak to?
	Uměřenost, děl jsem, jest jakýsi řád a jakési sebeovládání v rozkoších a žádostech; [...]. 347)

O Pýthagorovi tedy můžeme říci, že byl umírněným demokratem, každopádně středního postavení - střední vrstva. Obdobně jako Solón v Athénách, ačkoliv on byl aristokrat, pýthagorovci nikoliv. 348)
	Třída, kterou Pýthagorás představuje, musí být nová třída bohatých výrobců a obchodníků. Navíc období, kdy vládli pýthagorovci spadá do doby zavedení zdejších peněz; mince začaly být vydávány patrně z jejich popudu. A tak se Pýthagorás a jeho škola aktivně „účastnili politického boje za rozvoj vývoje zboží.“ 349) To jej nepochybně sblížilo s lidovým hnutím.

2.6.1 Harmonie společnosti

V krátkém období, kdy Pýthagorův názor odpovídá třídě bohatých výrobců a obchodníků, tedy jakési střední třídy, „se vyřešily třídní rozpory mezi aristokracií a prostým lidem.“ 350) Obdobně svého úspěchu dosáhl Kleisthenos v Athénách, díky němuž „svět společenských vztahů se stal soudržným systémem, řízeným číselnými poměry.“ 351)
	Pýthagoristé se stali duší společnosti, její harmonií, uměřeností, pohybující se mezi dvěma protiklady, protipóly, o jejichž spravedlnost pečovali. O tom dokonale vypovídá následující: „[...] kromě toho se prý pýthagorovci stavěli proti návrhům na rozšíření hlasovacího práva a proti požadavku, aby se úředníci zodpovídali lidu. Z toho vyplývá, že jestliže byli demokraty, byli umírnění a zastupovali zájmy velkoobchodníků. Proto se střetli s oposicí šlechty na jedné straně a s oposicí pracujících na druhé straně.“ 352)
	Proto tedy ten ostych na začátku, zda-li Pýthagorás je demokrat či aristokrat, neboť je obojím a je ani jedním z toho, stojí mezi nimi jako ztělesněná sófrosyné.
	Pokud demokrat, tak umírněný, a pokud aristokrat, tak ve významu filosofickém, tedy jako vláda těch nejlepších (aristos krato). Jak je myšleno v tomto výroku:

Tam [v Krotónu] dal zákony italským Helénům a došel slávy se svými žáky, kteří v počtu asi tří set tak znamenitě [arista] spravovali věci obce, že jejich správa byla opravdu vládou nejlepších [aristokratia]. 353)

Nikoliv že zastupují zájmy statkářské aristokracie: „Nicméně je jasné, že slovo aristokratia je tu míněno ve svém doslovném a filosofickém smyslu jako vláda nejlepších, a naprosto ne ve smyslu politickém.“ 354) - A je pravděpodobné, že tento druh vlády se stal Platónovým vzorem.
	Svojí činností pythagoristé za krátkou dobu dosáhli v jižní Itálii „jakési federální unie, zahrnující řadu nezávislých městských států.“ A toto italské období se tak na krátkou dobu stalo „avantgardou řecky mluvícího světa.“ 355)
	Výraz obchodní theokracie 356) pro jejich vládu by byl opět spíše nepřesným, neboť střední třída sestává spíše z obchodníků a jim podobným, a pak výraz theokracie by naznačoval, že Pýthagorova škola je spíše náboženskou skupinou než čím jiným; avšak náboženství u nich hraje svoji stejnou roli vedle vědy a filosofie, ač stojí ve struktuře nad nimi.

2.6.2 Povstání proti moci pýthagorovců

Příčinou povstání proti vládě pýthagorovců a jejich pronásledování může být dán tím, že na počátku, když přišli, stanuli jako političtí reformátoři - a to velice silní - a tak byli přijati. Později se stali konzervativními, či přesněji: jejich základní stanoviska zůstávala neměnná, po všech změnách přišlo ustálení 357) a demokraté a aristokraté, kteří byli nespokojeni, zvýšili svůj nátlak.
	A tak Kylón, který, jak víme, „byl bohatstvím i rodem jedním z předních občanů, a demokrat Ninon,“ 358) zosnovali lidová povstání a využili dlouhodobé nevraživosti vůči Sibaridě. Následkem toho ji srovnali se zemí, svrhli vládu pythagorovců, v čehož důsledku nastalo opět vykořisťování a bída, jako tomu bylo před příchodem Pýthagora, leč nyní s tím rozdílem, že lidé již znali, co to sófrosyné v praxi znamená, a tak jen zbývalo si to též uvědomit a pak: se zkušeností a vědomostí o sófrosyné, tedy jejím poznáním a uvědoměním, převedení jí do teorie stejně jako praxe.
	Tímto jsme si zodpověděli otázku, „jaký byl politický program a jaká byla třídní základna Pýthagory a jeho přátel, když byli v Krotónu a i jinde v jižní Itálii u moci.“ 359)
	Tím jsme též dospěli k pochopení zásadního, k úloze rozumu, logu:

Řecký rozum nechce měnit přirozený svět, nýbrž pozitivně, metodicky a promyšleně působit na svět lidí. 360)

A do třetice: blízkost a prolínání „pojmů zákon, řád, rovnost v morálním a politickém [vědeckém] myšlení na straně jedné a ve filosofii přírody na straně druhé,“ 361) ale též v náboženství na straně třetí 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 „představuje principy a metody nejvyššího zasvěcení,“ 362) mohlo jeho vyučování dostat náležitou kvalitu.
	Jeho přítomnost patrně vzbuzovala přirozenou úctu a údiv, které k němu okamžitě dovedly žáky. A tak, ačkoliv pýthagorovci byli neustále veřejně činní, vznikla přísně esoterická škola (tajná, určená pouze zasvěcencům).

[...] jako první kolem sebe shromáždil uzavřený okruh žáků, kteří se účastnili společného života a učení. 363)

Tato škola byla později známá pod jménem sekta pýthagorská; stala se matkou platónské školy a pramatkou všech škol filosofického idealismu. 364) Sektou tak byla označována, neboť náboženské rysy této školy - které byly společné ku příkladu s orfiky - byly tehdejším přihlížejícím nejnápadnější, ačkoliv byl Pýthagorás stejně vědcem, jako filosofem či esoterikem.
	Pýthagorovou činností bylo ústní vyučování 365) a z našeho pohledu jsme si jejich školu rozdělili na tři základní zaměření: vědecké (kamž patří i politika), filosofické, náboženské. Takovýto pýthagorský spolek - či sekta - představuje školu vědění spojenou s náboženským řádem. 366)
	Filosofické pak je jejich samostatné individualizované myšlení, vyvozující jak teorii, tak z ní hledaje dokonalá - moudrá - řešení a závěry; a vědecké činnost založena na pokusech 367) a oddělení teorie od praxe.

[...] pronikavě a hluboce organisovanou společností, byla v pravém slova smyslu řádem. 368)

Svou podstatou je Pýthagorova škola velikým laickým zasvěcováním, jímž počal zpřístupňovat odvěká tajemství. 369)

(20) Tak na sebe obrátil všeobecnou pozornost, že podle Níkomacha jediná přednáška, kterou proslovil po svém příjezdu do Itálie, zaujala svou výmluvností víc než dva tisíce lidí tak, že nikdo z nich se nevrátil domů, ale i s dětmi a ženami postavili převelikou společnou posluchárnu a založili to, čemu se všude v Itálii říká Velké Řecko, přijali od Pýthagory zákony a předpisy, jako by to byly božské rady, a v ničem se od nich neuchylovali. [...]
	[...]
	(22) Podle Aristoxena za ním přicházeli Lukánové, Messápové, Peuketiové a Římané. Zcela odstranil sváry nejen mezi vznešenými, ale i mezi jejich potomky po mnoho pokolení ve všech městech, italských a sicilských jak uvnitř každého z nich, tak i mezi celými městy. 370)

Avšak tři stovky mladíků, kteří byli mezi sebou spojení přísahou jako nějaké bratrstvo a žili odděleně od ostatních občanů, jako by tvořili tajný spolek spiklenců, přivedly město [tj. Krotón] pod svou kontrolu. 371)

Získal si [Pýthagorás] takový obdiv, že nazývali jeho žáky věštci božského hlasu [...]. Proto též při něm setrvávali a přicházeli poslouchat jeho řeči jak Lukánové, tak Peuketiové, Messapiové [obyvatelé jižní a střední Itálie při moři Adriatickém (Peuketiové = Picéni)] i Římané. 372)

	Po rozšíření Pýthagorovy školy se při jižním pobřeží Itálie vytvořily tak zvané klubové domy, v nichž se pýthagorovci scházeli. 373)

2.7.1 Rozlišování Pýthagorových žáků

Podle toho, jaký kdo z žáků měl k Pýthagorovi vztah, se rozlišují tyto skupiny: skuteční žáci, jež byli esoteriky, jsou pýthagorovci či pýthagorikové (Pythagorikoi, Pythagoreer); skuteční žáci, jež byli exoteriky, jsou pýthagoristé (Pythagoristai); žáci posledních jsou pýthagorejci (Pythagoreans). 374)
	Pýthagorova škola nejspíš byla zcela odlišná od všech známých předešlých řeckých škol; napovídá tomu skutečnost, že zde bylo započato samostatné a uvědomělé filosofické myšlení. Zřejmě i v tomto společenství pro jeho zachování bylo na předním místě uměřenost a spravedlnost, která zajišťovala funkci každého žáka a též Pýthagora jako učitele, neboť „nespravedlnost plodí otroctví, otroctví vzpoury.“ 375) A vzpoura uvnitř jakéhokoliv celku - stejně jako ve škole - značí zbrždění vývoje a při nejmenším pozastavení přirozeného vývoje filosofování.

Pýthagorejský styl myšlení je při své svébytnosti velmi kompaktní. To může poukazovat nejen na samozřejmé sdílení podobné logizace téže mytické moudrosti, ale i na velkou zakladatelskou postavu. Tak sourodé myšlení těžko vzniká kolektivně. Předpokládá individuální postoj. To odpovídá i tomu, jak doxografická tradice líčí Pýthagoru jako toho, kdo ukázal impuls individualizace lidského vědomí v archaickém Řeku. 376)

Nejen že své přátele učil, 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 učitele

Základním hodnotícím měřítkem při přijímání žáka do školy byla Pýthagorovi fyziognomie. Na základě fyzických vlastností odečetl stav duše a ducha; neboli opět můžeme použít ono jak nahoře, tak dole: v každé úrovni se projevují ty další. 
	Celé tělo tak zobrazuje myšlení dotyčného jedince, zejména je knihou duše obličej. V porovnání s chováním, vystupováním dotyčného a dle skutečného kontaktu s tím druhým, v dialogu, pak Pýthagorás rozpoznal, co potřeboval o žákovi vědět.

(13) [Pýthagorás] prozkoumal z rysů jeho tváře jeho povahu, vyšetřil jeho tělo v klidu i v pohybu a vychovával jej. Začal totiž pěstovat nejdříve tuto vědu o člověku, aby se důkladně poučil o povaze každého člověka. Z nikoho si neučinil přítele nebo žáka, dokud ho nepodrobil fyziognomickému zkoumání jeho vlastností. 378)

Nejprve byli podrobeni zkoušce podle jejich fyziognomie; v této souvislosti bývá označován jako vynálezce fyziognomie. Poté museli obstát tří roční zkušební lhůtu, běhemž ní se zjistilo, zda by měli výdrž zabývat se filosofickým studiem a zda se o něj zajímají ze své vlastní vůle či ze ctižádosti, a běhemž ní bude dotyčný pozorovaný a zdatný případně přijat. 379)

Pythagor velmi opatrně vybíral nové žáky, právě „že každé dřevo není vhodné, aby z něho byl zroben Merkur.“ [...] Zvláštní pozornost věnoval způsobu jednání a smíchu mladých lidí. Smích, říkával, projevuje povahu způsobem nepochybným; zlý člověk žádnou přetvářkou neokrášlí svého smíchu. 380)

U uchazeče tedy pozoroval jeho chování, k jakým činnostem má sklony, zdali je jeho zájem o studium pevný, smysluplný a hluboký, a též, zdali je schopný poslušnosti, 381) neboť poslušnost žáka je základem morálky a morálka je přípravou filosofie; neméně proto, že poslušnost vychází ze souhlasu. 382)
	Vztah k učiteli musí být vyjádřen úctou, pokorou a uznáním, 383) avšak i zde platí základní pravidlo vztahu žáka a učitele: žák naslouchá radám svého učitele, hloubá o nich a zasazuje je do svého života - teorie se stává praxí -, není-li však přesvědčen a ztotožněn s učením, poslechne sebe - svoji subjektivní a individuální mysl - a tak k oné teorii dojde vlastní zkušeností.

Říká se, že otázkami, námitkami a odpovídáním atd. se rozvíjí rozvažování. Ale ve skutečnosti se tím nerozvíjí, nýbrž stává se vnějškovým. Vnitřních sil nabývá člověk vzděláním a vzděláním je rozšiřuje. 384)

2.7.3 Způsob vyučování

Pýthagorův způsob výuky tedy není oním sókratovským tázáním se a odpovídáním - alespoň ne na první pohled -, neboť zde učitel předává své zkušenosti, vědomosti a poznání, k nimž došel, a od žáka se očekává, že to vstřebá a sám svým hloubáním, svým rozjímáním o samotě, jež následuje po přednášce, dojde k učitelovým myšlenkám.
	Tedy zatímco známý sókratovský dialog je veden ústně - tedy tělem -, pýthagorovský dialog je vnitřní - tedy duší. Žák daleko více pracuje sám se sebou, v sobě a obraz jeho učitele je mu neustále nápomocen, vedouce s ním dialog.
	Takové zachování mlčenlivosti při výuce odvyká odporování 385) - respektive tomu nezdravému, právě neuctivému, nepokorného, nerespektujícímu odporu, neboť odpor je jinak přirozený a patří k základním principům: totiž mužský princip odpuzuje, ženský přitahuje - a podobá se příkladům o psu na vodítku, který když se nevzbouzí, zachovává svoji přirozenou svobodu a možnosti, anebo Leibnitzově svobodě, pocházející z poznané nutnosti.

(195) Tomu podobné byly i příkazy, týkající se mlčení, které vedly k cvičení v sebeovládání. Ze všech druhů sebeovládání je nejtěžší ovládnout svůj jazyk. 386)

Mlčenlivost pak na prvním místě patří k zachovávání esoterického učení, tedy nezasvěceným nebylo nic z toho určené, proto před nimi měli žáci povinnost mlčet. Stejné pravidlo platí ve všech esoterických učeních.

(19) Nikdo nedovede říci přesně, co říkal svým druhům, neboť o všem mlčeli jako hrob. 387)

Zasvěcenci [eleusinských mystérií] byli zavázáni přísahou, že se nebudou šířit o ničem, co slyšeli nebo viděli. Byla na ně uvalena povinnost mlčet. Vyjadřoval ji mystický symbol „zlatý klíč na jazyku“. Obdobně se dělo v Egyptě při rituálu za mrtvé. Když bylo tělo očištěno, tu se dotýkali zemřelého posvátným předmětem zvaným Peseš-Kef. Tento obřad nazývali otvírání úst. Zajišťoval, že se mrtví znovu narodí v podsvětí. Vypadá to opravdu jako příklad přímého spojení mezi těmito dvěma kulty, zvláště když shledáme, že jiná varianta téhož symbolu „velký vůl na jazyku“ těsně souvisela s pýthagorismem, který měl taky styk s Egyptem. 388)

Další povinností při vstupu do Pýthagorovy školy bylo přijmutí této školy jako sebe sama. V určitém smyslu uchazeč začal být celou školou, aby byla zachována jednota, soudržnost. Proto žák odevzdal své jmění do vlastnictví školy. Vystoupil-li žák ze školy, dostal jmění zpět. 389)
	Navíc z pohledu tehdejší doby takové pravidlo nemá příliš velkého významu, obzvláště pak, když si uvědomíme, že žákovi studium zabíralo celý den: celý den cvičí teorii a přemýšlí o teorii, zachovává tak jednotu všeho jednání; nad to celý život je pak vzděláváním, zúrodňuje se každá chvíle, bez výjimek. 390)
	S tím je též spojená zásada společného vlastnictví a ono proslulé: mezi přáteli je vše společné.

Timaios říká v osmé knize toto: „Když tedy k němu přišel někdo z mladíků a chtěl se stát jeho posluchačem, nesouhlasil Pythagoras ihned, nýbrž pravil, že každý případný uchazeč musí sdílet společný majetek s ostatními.“ Posléze po výkladu o mnoha dalších věcech říká: „A kvůli nim bylo v Itálii poprvé řečeno, že 'věci přátel jsou společné'.“ 391)

(33) Přátele měl nadmíru rád a byl první, kdo prohlašoval, že přátelé mají vše společné a přítel že je druhé já. 392)

Podle Tímáia [sicilský dějepisec z III. stol. př. n. l.] první vyslovil zásadu, že jsou věci přátel společné a přátelství že je rovností. Proto jeho žáci skládali své jmění v jedno. 393)

Nuže, podle přísloví je přátelům všechno společné, takže po této stránce nebude mezi vámi žádný rozdíl, ač jestliže mluvíte o svém přátelství. 394)

2.7.4 Akúsmatikové a matematikové

Jakmile byli uchazeči přijati, byli rozděleni na dvě části: na akúsmatiky (posluchače) a matematiky (původně od slova máthema, což znamená učení, poznání). Akúsmata značí předpisy víry a tak zvané zaslechnuté výroky, podle nichž zakládali pozdější pýthagorejci svoji nauku. Matemata vědecké zásady. 395)
	Akusmatikové se spíše věnovali morálním zásadám a povinnostem, zatímco matematikové více bádali, měli zájem o vědeckou činnost 396) a byli politicky činní. 397) Jejich výchova se lišila v tom, že první se snažili upevnit si v sobě nové hodnoty a očistit tak tělo a duši, druzí pak, kteří měli dostatek energie na další činnost, prohlubovali svá poznání a daleko více věnovali pozornost filosofickému myšlení.

Filosofie těchto akúsmatiků (posluchačů) však spočívá v nedokazatelných Zaslechnutých výrocích a bez důvodu, totiž že něco musí být konáno tak a tak. Toto vše, co by při rozumu zhynulo, se pokoušejí střežit jako božská dogmata. Sami si však o těchto výrocích neosobují právo mluvit, ale předpokládají o nich, že nejlepší uvažování mají ti, kdo těchto výroků slyšeli nejvíc. Všechny tyto takzvané Zaslechnuté výroky se dělí na tři druhy: Jedny z nich označují, co něco je; druhé, co je v nejvyšším stupni; a třetí, co se má dělat nebo nedělat. 398)

Většinu výroků o tom, „co se má dělat nebo nedělat“, jsme již zmínili. Zbylé výroky jsou velice symbolické (též označované jako Symbola) a alegorické. Ty, popisující, „co něco je“, jsou snad hlavními body Pýthagorovy nauky, které ovšem - jsouce alegorické - se nedají chápat doslovně; nad to je patrné, že nejsou stvořené tak, aby zcela vystihovaly tuto nauku, nýbrž jsou shodou okolností shromážděné.

Nejprve, nebylo možné, že by se akusmatici, kteří v dřívější době skutečně museli hrát důležitější roli, všichni jen tupě nazpaměť učili katechismus akusmat, aniž by se dozvěděli nějaké souvislosti a hlubší význam, které jsou v těchto krátkých hádankovitých otázkách a odpovědích, shrnujících jejich učení. 399)

Náboženské příkazy zakladatele [Pýthagora] byly zachovány "akusmatiky", v jeho vědeckých bádání pokračovali "matematici". 400)

(37) Způsob jeho vyučování byl totiž dvojí. Jedni z jeho žáků se nazývali matematici, druzí akusmatici. Matematici dostávali důkladnější a přesněji propracovaný vědecký výklad, akusmatici poslouchali jen hlavní rady vybrané ze spisů bez podrobnějšího výkladu. 401)

V Pýthagorově škole bylo místo i pro ženy, nejen pro muže. Jednak je patrné, že své rady směřoval individuálně nejen k jednotlivcům, ale též k rozličným skupinám. 
	Tak díky zasvěcování ženy, matky, do tajů manželského života - jakási věda manželského a umění mateřství - mohli přinést onu jedinečnost řecké a římské rodiny, ctnost řecké manželky. 402)
	Navíc, díky svému vyučování lidu se seznámil se svojí pozdější ženou, Theanó.

Zřídiv ve své škole oddělení pro ženy, Pythagor pročistil a prohloubil to, co již bývalo před ním. 403)

Po přijetí do školy pravděpodobně následovalo pěti roční období noviců. 404) Během tohoto období probíhali přednášky, při nichž žáci mlčenlivě naslouchali, a později meditovali o nových myšlenkách. 405)
	Povinné mlčení během učební doby (echemythia) dosud bylo podstatnou podmínkou „jakéhokoliv vzdělání a jakéhokoli učení.“ 406)
	Některé přednášky nejspíš byly v noci, podobně jako konání mystérií; podstatným důvodem k tomu je noční klid, kdy se vše připravuje k spánku či spí, celá příroda - tělo s duší - se uklidňují a myšlení dostává nové rozměry.

Po pět let zachovávali mlčení a poslouchali jen jeho přednášky, aniž viděli Pýthagoru samého, [Pýthagorás totiž přednášel v noci potmě] až do té doby, kdy byli uznáni způsobilými; od té doby patřili k jeho domu a mohli ho vidět. [...]
[...]
Ne méně než šest set osob se scházelo k jeho nočním přednáškám, a byli-li někteří uznáni za hodny ho spatřit, psali o tom svým přátelům, jako by je potkalo veliké štěstí. Metaponťané nazývali jeho dům svatyní Démétřinou a vchod do něho příbytkem Mús, jak praví Favórínus v Rozmanitém vyprávění. 407)

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

Vnější chování a život školy byl jednotný. Všichni nosí lněný, bílý oděv; mají vymezený rozvrh dne. 409)

2.7.5 Řád nauky a kázeň žáků

Pýthagorem stanovený řád byl povinně dodržován. Úsměvně je toto plnění povinností komentováno nevěřícnými jako „on sám to řekl“ (autos efá), 410) jakožto nejvyšší neomezená moc.
	Samozřejmě, že všechny příkazy jsou dosud pojaty formálně a k žákům přicházejí vnějším světem a nefungují tady zatím tak, „jak to bezprostřední podstata věcí přináší sama sebou.“ 411) Avšak i zde platí, že tyto příkazy bylo nutné přijmout vnitřně a považovat je za vlastní, aby celý řád dostál své smysluplnosti.
	Způsob, jak ke svým žákům mluvil byl dvojí: „Všechno, co říkal svým žákům, byly rady buď vykládající, nebo symbolické.“ 412) Symbolická řeč pak odkrývala hlubší smysl a podstatu věcí. 413) Zároveň byla vodítkem pro samostatné meditace jednotlivých žáků, kteří tyto obrazy a podobenství mohli rozvinout a proniknout do nich.

Neboť třeba jest dobře se upamatovati, že alegorické dějiny oněch zašlých dob, psané v jiném duchu, než dějiny positivní, jež po oněch následovaly, nepodobaly se těmto žádným způsobem, a co jest příčinou jich záměny, že ony upadly do tak těžkých omylů. Jest to velmi důležité pozorování, jež zde opakuji. Tyto dějiny, svěřené paměti lidí, neb zachované v kněžských archivech chrámů v jednotlivých zlomcích poesie, pohlížely na věci jen ze stránky morální, nezabývaly se nikdy jednotlivci, a hleděli působiti na davy, to jest na národy, korporace, sekty, doktriny, na samo umění a vědy, právě jako na jednotlivé bytosti, které označovaly jménem rodovým. 414)

	
Ony povinnosti, z nichž jejich řád sestával, může zastoupit následující známé doporučení, jež přímo vybízí k filosofování:

Vypravuje se též, že doporučoval pokaždé svým žákům, když se vraceli do svých domovů, aby si říkali toto:

	V čem jsem chybil? Co vykonal? Jakou jsem nesplnil nutnost? 415)

(40) Nabádal, aby si lidé dávali pozor především na dvě období, před usnutím a po probuzení. V každém z těchto období má člověk uvažovat o tom, co udělat a co bude dělat, aby sám sobě složil účty z každého jednotlivého činu už vykonaného a aby si předem rozmyslel, co vykoná. Má si tedy před spaním zazpívat tyto verše:
	Do svých ospalých očí dřív spánek nepouštěj, dokud třikrát se nezeptáš na vše, cos toho dne udělal: „V čem jsem chybil? Co učinil jsem? Co nutného nechal stranou?“
	A než vstane, ať si zazpívá toto:
	Dřív než se po procitnutí ze sladkého spánku zvedneš, dobře si promysli vše, co toho dne vykonat musíš. 416)

Samostatné meditace na prvním místě podporují vlastní cit, intuici, vhled a individualitu. Pýthagorás své žáky směroval k pochopení, podstatě a smysluplnosti.
	Úctu k božstvu či bohům, kterou doporučoval, znamená jednak úctu k vyšším bytostem v jemnohmotnějších tělech, a pak úctu ke svým vyšším hodnotám, k sama sobě, ke svému duchu. Nabádá své žáky, aby na prvním místě byli oni sami, neboť jedině když uskutečním dokonalosti sama sebe - jež spočívá v úplném přijmutí sama sebe - mohu nejvíce pomoci, jak sobě tak i okolí. Proto až na druhém místě je láska k rodičům a přátelům.

Domníval se, že cvikem v řečnictví a rozumováním před pochopením smyslu pravdy, vychovávají se povrchní lidé a domýšliví sofisté (rozumáři). 417)

Pythagorovci, naučivše se tomu od Pythagory, pokládali za užitečné soudit o božstvu, že jest a že se chová k lidskému pokolení tak, že je pozoruje a nezanedbává. Neboť my potřebujeme takové vlády, proti níž se nijak neodvážíme stavět, a taková je vláda božstva, ačli je božství takové, aby zasluhovalo panství nade vším. Neboť tvrdili - a právem -, že je živoucí tvor od přírody zpupný a proměnlivý ve svých pudech, touhách i ostatních citech; potřebuje tedy takové nadvlády a hrozby, z níž vzejde jakési umírnění a pořádek. Domnívali se pak, že člověk, jsa si vědom nestálosti své povahy, nesmí nikdy zapomínat na zbožnost a na úctu k božstvu, nýbrž si má stále uvádět na mysl, že božstvo pozoruje a střeží lidské chování. Po božstvu a po démonech je si třeba nejvíce vážit rodičů a zákona a podřizovat se jim ne na oko, nýbrž z přesvědčení. Vůbec pak pokládali za nutné soudit, že není většího zla nad bezpráví, neboť člověk není s to se udržet, nevládne-li mu někdo. 418)

(38) Doporučoval mluvit o rodu bohů, daimonů a héroů s úctou a dobře o nich smýšlet, být oddaný rodičům a dobrodincům, poslouchat zákony [...]. 419)

Takové povinnosti - i když obecné a nejzákladnější - jsou určené spíše pro očištění skrze duši. Tělesné povinnosti nesměřovali k askezi a popírání těla - naopak: manželství bylo považováno za posvátné 420) -, avšak byly to obdobně jednoduché a zásadní změny v každodenním životě.

(198) [...] Pýthagorovci se prý zdržovali nářků a slz a všeho podobného a ani zisk, ani touha, ani hněv, ani ctižádost, ani nic podobného se nestalo příčinou rozepře, ale všichni se chovali k sobě navzájem tak, jak se chová starostlivý otec ke svým dětem.
[...]
(204) Usilovali také o to, aby se nikdy nic nedělalo kvůli rozkoši, neboť tento cíl je většinou nečestný a škodlivý, avšak při všem, co je třeba konat, máme hledět na to, aby to bylo dobré a čestné, a teprve na druhém místě se máme ohlížet na prospěšnost a užitečnost, a to vyžaduje bystrý úsudek.
(206) Hned od útlého mládí je třeba vést dospívající k tomu, aby toužili po tom, co je vhodné, a vyhýbali se pošetilým a zbytečným žádostem, aby je takové touhy nemátly a nešpinily, aby pohrdali těmi, kdož si zaslouží pohrdání, protože se zapletli do žádostí. 421)

2.7.6 Tři části nauky

Výuka gymnastiky a hudby 422) sloužila pro tělesné zdraví, využívaly se jejich léčivé účinky stejně jako schopnosti udržet uměřenost mezi duší, tělem a duchem. Zatímco tyto dva předměty spolu s učením se nazpaměť veršů řeckých básníků, jako byl Homér, tak ostatní vědní disciplíny byly již pro řecké poměry něčím novým, aritmetika a geometrie zde byly využívány hlouběji, nadsmyslněji a živěji než jak je dnes chápán ku příkladu obor matematiky. Číslo nebylo abstraktním množstvím, ale skutečnou a aktivní hodnotou. 423)

Věda čísel byla vědou živoucích sil, božských schopností v činnosti ve světě a v člověku, v makrokosmu i mikrokosmu. 424)

Čísla, písmena, obrazce geometrické sloužily za znaky této algebře okultního světa a čísti uměl je jen zasvěcenec. 425)

Na prvním místě byla pro žáka příprava, 426) spočívající v přijmutí povinností řádu, dále se žáci museli naučit vnímat vědu: „zanechat tlachání a vnímat vědu.“ 427)
	Jakmile byly položeny základy vědeckého vzdělání a smysl pro náboženský řád, mohlo se rozvinout i filosofické myšlení.
	Na druhém místě přichází nutné očištění (katharsis), 428) a to prostřednictvím vědy čísel: každé číslo má definováno svůj princip, zákon, aktivní sílu vesmíru. 
	Číslo je jen symbolem, prostředkem, jak se spojit s těmito prazákladními silami. Lze říct, že zde Pýthagorás zaujal zcela libovolné stanovisko 429) a zvolil právě číslo. Není podstatné, že Pýthagorás zachází s čísly, ale že zachází s živoucími silami.
	Ona číselná symbolika ještě neměla nic dočinění s matematikou 430) v dnešním smyslu slova.
	Též v astronomii vystupovali tvary kosmických těles jako archetypy člověka-duše. 431)
	Na třetím místě - po přípravě a očištění - čeká na žáka dosažení dokonalosti (teleiótes). 432) Věda čísel má být předmluvou k velkému zasvěcení a ponoření se do hlubin přírody a podstaty bytí, sestupivše z výšin Absolutna, aby zasvěcenec pochopil božskou myšlenku. 433) Vědu čísel střída vyučování kosmogonií. 434)
	Pýthagorova a Platonova fyzika (zaznamenána v Timaiovi) jenom zobrazuje popis jejich tajné filosofie. Princip astronomie je čistě symbolický:

Tato zdánlivě dětinská astronomie kryje tedy pojetí duchovního světa. 435)

Pýthagorás i další staří zasvěcenci měli o fyzickém (hmotném) světě poznatky daleko přesnější, obzvláště když víme, že Pýthagorás na svých cestách navštívil Egypťany, Chaldejce či Foiničany. 436)
	I o mnoho staletí později se k Pýthagorovým astronomickým výsledkům vraceli jiní. Tak samotný Mikuláš Koperník je pokračovatelem pýthagorské astrofyziky, když navazuje na Aristarcha ze Samu, jenž teoreticky zdůvodnil pohyb Země.

Pythagorské učení o kulatosti země a o tom, že země není středem všehomíra, patří k nejgeniálnějším myšlenkám, které z této školy vzešly. 437)

Viditelný svět, pravil Pythagor, nebe se všemi hvězdami jest jen dočasnou formou, duše světa, jest to veliká Mája, která soustřeďuje a zhušťuje rozptýlenou hmotu v nekonečném prostoru, pak ji znovu rozptyluje a rozsévá ji v nezvažitelný kosmický ether (fluid). 438)

Pythagor pak mluvil se svými učedníky o otáčení Země, podle podání Egyptského a asijského. On věděl, že Země v žáru byla původně obklopena ovzduším plynným, které ochlazením se zkapalnilo a utvořilo moře. Dle svého zvyku shrnoval metaforiky (přenesený význam slova) tuto ideu řka, že moře povstala ze slz Saturnových (období kosmická). 439)

[(41)] Dával ještě jiná poučení, která, jak říkával, dostal od delfské kněžky Aristokleie. Některá podával obrazně mystickým způsobem. Větší počet jich zaznamenal Aristotelés, že například moře nazýval slz, Velký a Malý vůz Rheiny ruce, Plejády Lyra Múz, planety psi bohyně Persefony. 440)

(47) Vědami a úvahami na pomezí věcí hmotných a nehmotných jako průpravnými cvičeními se postupně dostal ke zkoumání toho, co skutečně existuje, tím, že metodicky vedl oči od hmotného, které nikdy nezůstává ani trochu identické a na témže místě, až k tomu, co je živí. Takto přiváděl lidi k pozorování toho, co skutečně existuje, a činil je šťastnými.
	Výcvik v matematice byl zaveden z těchto důvodů.
(48) Nauka o číslech, jak říká kromě jiných Moderatus z Gadr, který v jedenácti knihách svých Pýthagorovských studií shromáždil velmi srozumitelné názory našich filosofů pýthagorovců, byla horlivě pěstována kvůli tomuto. Udánlivě proto, že nemohli jasně vyložit slovy první formy a první zásady, neboť viděli, jak nesnadné je pochopit je a vysvětlit je, pýthagorovci se pro jasnost vyučování utekli k číslům a napodobili tak geometry a učitele základních škol. Ti totiž, když chtěli vyložit hodnoty hlásek a hlásky samé, uchýlili se k písmenům, a když začínají s vyučováním, tvrdí, že písmena jsou hlásky, a teprve později je učí, že písmena nejsou hlásky, ale že s jejich pomocí si lze skutečné hlásky představit.
	(49) A stejně si počínají geometři. Když nejsou schopni představit tvary těles slovy, uchylují se k nákresům obrazců a říkají, že toto je trojúhelník; nechtějí, aby trojúhelník bylo to, co padne do oka, ale to, co má takové vlastnosti, a takto vštěpují představu trojúhelníka. A totéž činili pýthagorovci, pokud jde o první důvody a formy: když nemohli vyložit slovy nehmotné formy a první počátky, uchýlili se k výkladu pomocí čísel. A tak označili pojem jednoty, totožnosti, rovnosti, příčinu souhlasu a soucítění vesmíru a příčinu zachování toho, co si podržuje neměnnou identitu, slovem jedno. Vždyť jedno ve svých částech je s nimi spojené a spolčené účastí na první příčině. 441)

Do výkladu kosmogonie patří též pohyb ducha, koloběh života, 442) neboli nauka o stěhování duší. Žák si uvědomuje svoji účast na světovém dění a vrcholem je pak zjevení stavu dokonalosti (epiphanie), 443) pochopení pravdy v úplné celistvosti.
	Proto tedy ona trojí část výuky, již Pýthagorás organizoval: esoterické (či exoterické) vědy, filosofie, mystika (či náboženství). 444) Analogicky: tělo, duše, duch.

2.7.7 Pokračování Pýthagorovy školy

Narozdíl od Egypta a dalších východních zemí, kde ve společenském rozdělení převládal kastovní systém, tak v Řecku byl požadavek po rovnosti a svobodě. Pýthagorás a jeho škola, přestože se zcela neuzavíraly a zůstaly činní i pro širší společnost, byli později odsuzováni a pronásledováni pro svoji vnější odlišnost, tajemství, zvláštní principy a též pro svoji politickou aktivitu - pro náboženské spolky zcela nemyslitelný rys.
	Neboť „v demokratickém Řecku bylo nutné, aby se udržovala i rovnost mravů i rovnost vnějšího způsobu života,“ 445) byl zánik Pýthagorovy školy nevyhnutelný. 
	Až po smrti Pýthagora, přibližně v polovině pátého století př. Kr. byl řád rozbit a násilně rozehnán; klubové domy byly vypalovány, členové pak vražděni a vyháněni. 446) Údajně Kylónovci zapálili stavení, v němž měli pýthagorovci sezení, většina zde byla zabita. Jako jediní přežili Lysis, který odešel do achajských Théb a stal se učitelem Epameinónda, a Archippos, jenž odešel do demokratického dórského státu, Tarasu. 447)
	Přeživší Pýthagorovci měli dvě možnosti, buď zachovat tradici a vystavit se opětovnému odporu, anebo se přizpůsobit řeckému prostředí. 448)

Kylónovci (jak byli zváni) pokračovali ve svých sporech s pythagorejci a projevovali vůči nim všechny druhy nepřátelství. Po nějaký čas však převládala mravní ušlechtilost pythagorejců a zároveň i přání samotných měst, aby byly jejich politické záležitosti spravovány právě jimi. Avšak nakonec kylónovci přivedli své úklady tak daleko, že když se pythagorejci sešli k poradě v Milónově domě v Krotónu a projednávali politické záležitosti, zapálili dům a upálili v něm všechny přítomné s výjimkou Archippa a Lysida. Ti nějakým způsobem prorazili ven, poněvadž byli nejmladší a nejsilnější. Když se to stalo a města nevěnovala tomuto neštěstí žádnou pozornost, pythagorejsi se o politické záležitosti přestali starat. ... Co se týče oněch dvou, kteří přežili (oba pocházeli z Tarentu), Archippos se vrátil do Tarentu, ale Lysis byl znechucen nevšímavostí měst a odešel do Řecka. Tam strávil nějaký čas v Achaii na Peloponnésu, potom přesídlil do Théb, kde o něj projevili jakýsi zájem. Tam se stal jeho žákem Epameinóndas, který ho nazýval „otcem“. V Thébách také Lysis zemřel. Zbylí pythagorejci se shromáždili v Rhégiu a zde spolu strávili nějakou dobu. Když však čas pokročil a politická situace se dále zhoršila, opustili s výjimkou Archyty z Tarentu Itálii. 449)

Tak jak jsme si již rozdělili počátky řecké filosofie na ionskou větev a italskou, tak první je orientována po fyzikálních, hmotných příčinách a je tak zárodkem filosofického materialismu, zatímco druhá tvoří přechod od realistické filosofie k intelektualistické filosofie jako zárodek filosofického idealismu. 450)
	Přímými pokračovateli byli tito: „posluchačem Ferekýdovým byl Pýthagorás, toho jeho syn Télaugés, Télaugovým Xenofanés, toho Parmenidés, toho Zénón z Eley, toho Leukippos a toho Démokritos; ten měl mnoho žáků, zvláště však Nausifana a Naukýda, kteří byli učiteli Epikúrovými.“ 451)
	Zdání, že u Pýthagorovců převažovalo eticko-praktické nad teoretickým 452) je dán buď tím, že v pozdější filosofické tradici převažovala teorie, jež neměla své úplné uplatnění v praxi, anebo pak vystupováním pythagorejců, jež se snad až dogmaticky přidržovali svých akúsmat.
	V 5. a 4. st. př. Kr. započala podstatná změna ve vývoji spíše již pýthagoristů než Pýthagorova učení. 453) U těchto pak byla obvyklá taková tvrzení jako, že bezmasá strava doporučovaná Pýthagorem byla požadována čistě z lékařských důvodů. 454) Často přizpůsobovali dochovanou tradici Pýthagorovců svým záměrům a dokonce „tam, kde vznikla nějaká mezera, neostýchali se sáhnout k umělému vyplnění, jen aby jejich soustava byla všude přísně jednotná.“ 455)

[Pýthagorova] škola se udržela až do devátého nebo desátého pokolení; neboť posledními pýthagoriky, jež spatřil ještě Aristoxenos, byli Xenofilos z thrácké Chalkidiky, Fantón z Fliúntu, dále Echekratés, Dioklés a Polymnástos, všichni rovněž z Fliúntu. Byli to žáci Tarenťanů Filoláa a Euryta. [Pýthagorik Eurytos byl učitelem Platónovým] 456)

Iamblichos pak napočítává 218 nejznámějších pýthagorejců a 17 pýthagoridek. 457) 
	O další přímou návaznost se snažili Speusippos, jenž vyšel „z Platónova učení v pythagorovském zbarvení,“ z čehož vznikl pýthagorský platonismus a v prvním století po Kristu novopýthagorismus Moderáta z Gád a Apollónia z Tyany. 458)
	Údajně „ještě v Platónově době byli pýthagorovci v čele států nebo vystupovali jako politická moc,“ 459) pokud je tomu tak, tak již ne tak suverénně, jak tomu bylo za Pýthagora. Každopádně Platón je Pýthagorovci ovlivněn více než dost: „Pro Platóna je tedy Pythagoras učitelem určité regula vital - o ničem více nemluví.“ 460)

(53) [...] Kromě toho [že spisy Pýthagorovců byly psány dórsky, dialektem, jenž byl pro iónský svět spíše hádankovitý; ku příkladu Filolaós a Archytas psali první domáckým jazykem, dórsky 461) ] si podle tvrzení pýthagorovců Platón, Aristotelés, Speusippos, Aristoxenes a Xenokratés přivlastnili to nejplodnější, jen to trochu upravili a všechno, co bylo povrchní a lehké, i všechno, co později zlomyslní pomluvači vytýkali, aby Pýthagorovo učení zničili a zesměšnili, sebrali a sestavili jako vlastní jeho škole. 462)

Platón idealistickým způsobem přenesl a zpracoval některé Pýthagorovské myšlenky, 463) které se k němu donesly. 464) 
	Nejčastěji se zpřístupnění Pýthagorovy filosofie Platónovi připisuje příběhu, v němž Platón zakoupil tři knihy od Filolaa, a tato svá nová poznání pak zapsal do Timaia. 465) Avšak ať s touto filosofií seznámil tak, anebo od Euryta, zůstává, že Platón, jenž zásadně ovlivnil následující průběh evropské filosofie, vycházel a v mnohém se shoduje s původní Pýthagorovou filosofií.

Avšak z Platónových a Aristotelových myšlenek se živí celá římská, středověká a novější filosofie a takřka všechny "poznatky" filosofických dějin více či méně znetvořují dozvuky rozsáhlého světového názoru, které byly ztělesněné prozíravým Pýthagorem, jenž čerpal v egyptských a chaldejských zasvěceních do duchovního světa. 466)

A pak, shodujeme-li se s tvrzením, „že celé dějiny filosofie nejsou ničím jiným než komentářem k Platónovi,“ 467) zjišťujeme, že počátky evropské filosofie spočívají v samotném Pýthagorovi - a od něj opět můžeme hledat kořeny moudrosti ve starých egyptských a Východních pramenech.
	Snad tedy byla by cesta v nalezení původních pramenů, ať zlomkovitých, v našich kořenech; či ještě lépe prostřednictvích nich nalezení Jednoho uvnitř sebe.
	A tedy - hledáme-li napříč věky - filosofii Pýthagorovu či jiného velikána, smysluplným výsledkem je vnitřní a upřímný dialog, který otevře bránu, od níž ti, co milují Moudrost, hledali klíče. 

Tak vyvolávají společně to, co Schopenhauer nazývá geniální republikou v protikladu k učené republice: jeden obr vyvolává druhého přes pusté prostory času a nerušeně, bez ohledu na trpasličí štěbetání, které se mezi nimi ztrácí, vedou vysoký rozhovor duchů. 468)3Pýthagorova filosofie


3.1 Kosmos

Pojem kosmos (řád) patří k těm nejzákladnějším, které se k Pýthagorově škole přiřazují. Ať již pochází od samotného Pýthagora, anebo byla některá jeho myšlenka takto definována později jeho žáky, stále platí, že řád prolíná celé pýthagorovské počínání.
	Řád musí být v jejich činnosti, vědecké, filosofické či nejviditelněji v náboženské. Řad ale také vyjadřuje to nejmenší (mikrokosmos) i to největší (makrokosmos); u jedince řád vyjádřen jako jednota těla-duše-ducha se svými pevně danými zákony, s nutnou kázní, neboť Řád zde neúprosně platí pro vše, jak nahoře tak dole.
	I samotná hudba sfér vychází ze souladnosti tónů, které jsou v daném poměru, a vše platí podle řádu, nic nad to, nic pod to.
	Kosmos ve smyslu řád celku, uměřenost a harmonie jeho částí stejně jako uspořádání a jednota samotného celku. 469) Takový řád je všeprostupný, všudepřítomný, všehomírou (odtud kosmos jako všehomír 470) ) a analogicky platí řád světa jako řád člověka, ale i řád společnosti, řád školy.
	Řád vše formuje a též naplňuje. Proto nám Pýthagorova škola připadá jako náboženská sekta - je v ní onen řád, totiž hierarchie - a chová se jako náboženský řád - podle pravidel a příkazů -:

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

Prostřednictvím řádu - jeho naplňováním, tedy kázní 472) - přichází logos, ve smyslu Tvoření, tvorba, tvůrčí princip.

Pýthagorás první pojmenoval obsah celku svět (kosmos), a to pro řád v něm. 473)

[...] termin “vesmír“ nebo kosmos ve smyslu světového řádu zavedli pythagorovci [...]. 474)

Staří tedy zjistili, že člověk jest analogický Vesmíru. Proto nazývali člověka mikrokosmem (malým světem) a Vesmír makrokosmem (velkým světem). 475)

3.1.1 Vznik rozlišování

Uvědomění v řeckém světě takového kosmu přináší při nejmenším tři základní jevy typické právě pro řecký svět: rozlišování dvou základních principů, dvou protipólů, projevené v praxi oddělení myšlení od náboženství, logu a mytu, vznik ionské a pýthagorovské školy; myšlenka kosmického řádu zde není myšlena jako shůry daná, spočívající v moci nedostižného boha, nýbrž naopak: kosmický řád je přenesen do toho nejindividuálnějšího světa, stává se předmětem poznávání každého filosofa, ono „poznej sám sebe“ k tomu též vybízí, v čehož důsledku se vynořují správné a harmonické vztahy, mizí nadvláda a každý si rovným díle vymezuje své místo i prakticky; světový řád uvažovaný geometricky či matematicky (původně tedy v pýthagorovském smyslu, kdy číslo a geometrický tvar jsou symboly) se promítá do všech vědních oborů a začíná prostupovat myšlení západního člověka. 476)

Tyto tři rysy - profánnost, přísná rovnost vztahů, na nichž spočívá abstraktní vesmírný řád, geometričnost univerza uspořádaného v homogenním a symetrickém prostoru - spolu úzce souvisí. Vystihují, co řecká racionalita přinesla svou formou i obsahem nového a co bylo jejím přínosem v porovnání s jinými civilizacemi Předního východu. 477)

Zde můžeme přistoupit k Pýthagorově kosmogonii: jsoucno je Jedno, to je Kosmos, Absolutno, Dokonalo. Z něho pak vychází, že Ono je nejvyšší a nejnižší, největší a nejmenší, omezené a neomezené. 
	Jedno je ve sféře absolutního, abstraktního, idealistického myšlení, avšak nejen myšlení, ale i cítění, bytí. Nelze Jedno pouze myslet. Jeho abstrakce však vychází z praktického života stejně jako z teoretického života; abstrakce je ponořením se do nejhlubší a nejpodstatnější skutečnosti života, tedy to samé jako odtažení a vzdálení se od něj.

Existuje pouze nekonečné, bez počátku, nedvojné, ničím nespoutané, stále svobodné; čisté, vědomé, svrchované blaho - vědomí. 478)

Jen v absolutně absolutním nazírání spočívá filosofie neboli metafyzika. 479)

Abstraktní myšlení nepřivádí theurgů k bohům blíže, co bránilo však proti tomu kontemplativně filosofujícímu, dosáhnouti theurgického sjednocení s bohy? Věc se tedy ve skutečnosti tak nemá. Neboť jedině bohulibý výkon nevyslovitelných a všechno rozumové poznání přesahujících obřadů zasvěcovacích a síla tajných, pouze bohy poznávaných symbolů přivodí theurgické sjednocení. Proto nedospíváme také pomocí vnějšího rozumu k výsledkům 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 přivodí bez přičinění našeho rozumu a samy sebou účinky, jim vlastní, a tajemná síla bohů, k nimž až ony symboly dosahují, poznává v nich sama od sebe svůj vlastní obraz, aniž je naším rozumem k tomu povzbuzena. 480)

3.1.2 Číslo jako prostředek pochopení pojmu kosmos

Způsob, jakým Pýthagorás a vůbec jakýkoliv mistři zasvěcovali své žáky a umožňovali jim odkrýt tajemství, podstatu, Jedno, je dvojitá skutečnost či mnohost jsoucna: „Protože však znají jeho [žákovu] lásku ke světu a nechuť k neduální skutečnosti, která je jemná a nesnadno pochopitelná, nejdříve jej konejší sladkými radostmi nebes, než mu předloží holou nedvojnou skutečnost.“ 481)
	Číslo pak vystupuje spíše jako pojem, 482) jako symbol, snažící se tak zachytit vlastnosti, aspekty toho Jednoho. Neboť vše jest ve všem (en to pan), v každém čísle se zrcadlí Jedno.

Avšak pro zkoumání ze všeho nejobtížnější a pro poznání pravdy nejnaléhavější je otázka, zda jsoucno a jedno jsou podstatami věcí, zda každé z nich, aniž je něčím jiným, jednak jednem, jednak jsoucnem, či zda je třeba dále zkoumat, co je jsoucno a jedno, nemají-li podmětem podstatu (hypokeimenés allés fyseos). Neboť jedni vidí jejich povahu v onom, druzí v tomto. Platón a pýthagorovci totiž míní, že jsoucno a jedno nejsou něčím jiným, nýbrž že jejich přirozená povaha je v tom, že právě jejich podstatou je být jednem a být jsoucnem. 483)

Já ti to řeknu, a to myšlenkou nikoli malichernou, totiž že nic není samo o sobě jedno, ani že není správné, jestliže užiješ názvu „něco“ nebo „nějaké“, nýbrž jestliže něco nazveš velikým, objeví se i malým, a jestliže těžkým, objeví se lehkým a tak dále, protože nic není jedno ani něco ani nějaké; avšak všechno vzniká ze změny místa, z pohybu a ze vzájemného míšení; my o to říkáme, že to jest, ale to užíváme nesprávného názvu, neboť přísudek „jest“ nenáleží nikdy ničemu, nýbrž všechno stále vzniká. 484)

Svět [kosmos] je jeden a počal vznikat od středu a vznikal od středu stejným postupem nahoru jako dolů. Neboť co je nad středem, leží obráceně k tomu, co je pod ním, neboť tomu, co je nejdoleji, je střed jakoby hořejškem a stejně je tomu s ostatním; ke středu je obé v stejném poměru, arci leží v opačném směru. 485)

Dvě věci zdánlivě protivné mají vždy jeden společný bod vzájemně zprostředkující. Tento prostředník vzniká ve vzájemné činnosti 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 účast (methexis). 

Slovem „účast“ (methexis) však změnil jenom jméno; neboť pýthagorovci říkají, že věci jsou napodobením čísel, a Platón tvrdí, že účastí; ale to je jenom jiné jméno. Avšak co je to účast v idejích anebo napodobení, přenechali zkoumat jiným. 487)

To jsi bezpochyby přišel i na spisy velmi moudrých mužů, které tvrdí totéž [neboť zajisté bůh vždy rovného k rovnému vede], že podobné je vždy nutně přátelské podobnému? To jsou asi ti, kteří rozmlouvají a píší o přírodě a o vesmíru. 488)

3.1.3 Dvojnost a mnohost uvnitř Kosmu

Absolutní idea, jednota, je souhra protikladů: jednota je omezené a neomezené zároveň. Avšak dvojnost spočívá v pojetí oddělených protikladů: buď omezené, anebo neomezené. 489)

Příroda se vytvořila při uspořádání světa z neomezeného a omezujícího, a to jak celý svět, tak vše v něm. 490)

Je nutné, aby byly všechny věci buď omezující, nebo neomezené, nebo omezující i neomezené. Avšak jenom neomezené (nebo jenom omezující) věci nemohou být. Ježto se pak ukazuje, že nejsou ani jen z omezujícího, ani jen z neomezujícího, je patrno, že svět a věci v něm byly spojeny z omezujícího i neomezeného. Ukazují to i skutečné věci, neboť 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 vůbec nic poznáno, jsou-li všechny věci neomezeny. 492)

Zřejmě také oni [pýthagorovci] jsou toho mínění,že číslo je počátkem jak jako látka (hýlé) jsoucna, tak jako jeho vlastnosti (pathé) a stavy (hexeis), a že prvky čísla jsou sudé a liché. Z nich však prý se skládá z nich obou, protože prý je zároveň sudá a lichá; čísla se pak skládají z jednotky a celé nebe, jak bylo řečeno, z čísel.
	Jiní však, právě z této školy, tvrdí, že počátků je deset a vypočítávají se souřadně <v protivách>, totiž (1) omezené a neomezené, (2) sudé a liché, (3) jedno a množství, (4) pravé a levé, (5) mužské a ženské, (6) věc v klidu a věc v pohybu, (7) přímé a křivé, (8) světlo a tma, (9) dobré a zlé, (10) čtverec a obdélník. 493)

Tabulka těchto deseti protikladů může být výsledkem zcela spekulativní filosofie, 494) neboli myšlení vědomě opomíjející zkušenost (od lat. speculatio zkoumání, prohlížení) v tom smyslu, že dělá jakousi syntézu s teorií: „Proto praktická složka doktríny [pýthagorské] je tak naprosto neodlučná od té teoretické, že tvoří vlastně nedílnou jednotu.“ 495)
	Řád, jenž se ve světě - makrokosmu - projevuje jako Jedno lze vidět též jako Mnohost: „Vše je navenek jednoduchou tvářností ('idejí'), dovnitř však složitou spletí vnitřností.“, 496) u člověka - mikrokosmu - se projevuje jako nutné zákony, kázeň, povinnosti, které se v Pýthagorově řádu usměrnili do podrobností.
	Těchto deset protikladů jsou určením téhož základu, 497) ovšem nejsou určena různě v tom smyslu, že bez řádu. Jsou určeny nelogicky tak, že se neřídí rozumem, ale nepostrádají ho, tedy metalogicky, tento řád se řídí podle jiných východisek a je „podobný indickému vypočítávání principů a substancí.“ 498) 
	Z toho také vyplývá, že řád není nutně logický, rozumově uchopitelný, nýbrž právě naopak, že logičnost, rozumnost řádu je jen jeho jedna polovina, jedna část, jeden protiklad.
	Platí-li pak, že rozumnost značí lidskost, neboť jméno homo sapiens sapiens, pak nerozumnost božskost - Jedno. Nerozumnost je pak myšlena taková, která nepostrádá rozumnost a logiku, ale překračuje jeho meze a možnosti a řídí se jiným, tedy metaracionalita, metalogika.

Patří k jeho [světa] podstatě, že musí sám sebe negovat, byl by vyvrácen, kdyby sám sebe nevyvracel, - toť jedno tajemství kontradikcionismu, metalogismu, „absurdismu“.. 499)

Odtud též pramení přiřazování pýthagorovců k těm, „kteří uznávali více prvků přírody“ 500) co do jejího složení, tedy látky a snad i pralátky. Avšak takto lze pýthagorovce přiřadit ke všem možným členěním: k monistům, dualistům, panteistům - a ne menší roli pak přikládali k trojici, čtveřici či desítce.
	Vše ale vychází od Jednoho a i dvojnost je ve své podstatě Jedno, stejně jako následující dělení. Slouží ovšem k dokonalému pochopení. Ku příkladu bytost jako Jedno může zpočátku žák lépe chápat jako trojnost těla, duše a ducha.
	Obdobný problém lze najít snad u všech náboženství. Všechna vychází či vycházela z představy Jednoho, ovšem později zůstala s důrazem na určité mnohosti, která buď se stala pouhým znázorněním Jednoho (tak křesťanská svatá trojice), anebo na tom ulpěla a význam Jednoho se potřel (tak byl ku příkladu chápán Evropou hinduismus, jenž se ale skutečně vztahuje k Jednomu). 501)
	Celek tvoří jednotu, stejnost, plnost. Hned po jednotě je roz-díl, rozdělení, rozdvojení, dvě části: rozdíl - dva přímé protiklady. 502) Druhou protikladností je relativnost, vztažnost: neurčitá dvojitost (aoristos dyas).
	Tedy na začátku máme tři způsoby určení věcí: podle různosti (stejnosti), podle jejich protikladu, podle jejich vztahu. Jednota, dvojnost, trojnost: různost, protikladnost, vztažnost.
	Odlišnost mezi vztahem a protikladem spočívá 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 střed, rovnováha, ale uměřenost a harmonie, vzájemná souhra, plynutí (ku příkladu: klid a pohyb); zatímco vztah má střed, v němž může spočinout, avšak protiklad jde ke svému protikladu přes nulu (větší a menší). 503)
	Odtud tři rody: nejvyšší je jedno o sobě a pro sebe; první protiklad má svůj rod stejné a nestejné podle kvalitativní rozdílnosti (klid a pohyb); druhý protiklad má rod nadbytek a nedostatek podle kvantitativní rozdílnosti (větší a menší). 504)
	V protikladu jsou si věci rovné, přímé; ve vztahu nerovné, nepřímé, neurčité.
	Dokonalým názorným příkladem je znak Tao: jednotu tvoří uzavřený kruh, v němž jsou dvě rozdílné části, které se věčně prolínají, proudí a plynou - což je znázorněno křivkou mezi černou a bílou částí, nikoliv dvěma půlkruhy -, nad to každá část obsahuje opačný pól toho druhého sama v sobě.

Živly dále třídí polarita lehký = vzestupný a těžký = sestupný. Na jednu stranu patří živly mužské - oheň a vzduch, na druhou ženské - voda a země. Zatímco protiklady teplo-chlad, vlhko-sucho, mužskost-ženskost jsou absolutní (naprosté), lehkost a tíže jsou relativní (vztažné): oheň je lehčí než vzduch, vzduch lehčí než voda a voda lehčí než země, zatímco podle souměrného vztahu „tíže“ bude pořadí opačné. 505)

JIN:			JANG:
ženský princip	mužský princip
noc			den
stálost		nestálost
tma			světlo
měsíc		slunce
pasivní		aktivní
země		nebe
forma		beztvárnost
hmota		energie
trvání		proměňování
klesání		stoupání
vlhko		sucho
podzim, zima	jaro, léto
nitro		povrch
těžké		lehké
vpravo		vlevo
dostředivé		odstředivé

Vše existující obsahuje oba principy: Oheň je například jangový, ale obsahuje jin - hmotu hořícího paliva. Proto nakonec každý oheň vyhasne. Protože každý princip obsahuje zárodek svého opaku, mohou se jeden v druhý proměnit. Z toho vyplývá nestálost jakékoliv existence. 506)

3.1.4 Kosmos jako projevené absolutní Jedno

Kosmos zůstává proto jako pojem vyjadřující Jednotu a Mnohost zároveň; zákon, řád, kázeň, svobodu, první a poslední. Kosmos je určitějším vyjádřením toho, co je Jedno, naznačuje a přibližuje pochopení, avšak právě proto také ubírá na dokonalosti Jednoho.
	Jsou-li dnešní matematická čísla jako tehdejší symboly, tak i řád dostává obdobnou symbolickou hodnotu. Neboť, „jak o nezjevných, tak o smrtelných věcech mají jasno bozi; nám však jakožto lidem náleží (pouze) odkazovat na to,“ 507) máme zde nástroje jako je Pýthagorovo symbolické číslo, náboženské alegorické obrazy, které nás uschopňují metalogicky uchopit, pojmout a stát se samotným Jedním.
	Jedním, tedy nejen příčinou a následkem, ale samotným bytím:

Před pravým jsoucnem a před Příčinami universálními jest jeden a jediný Bůh. Byl dříve, než první Bůh a král, a setrvává nepohyblivý v samojedinosti své jednoty. S ním nemůže se spojit ani nic duchovního, ani cokoliv jiného. Jest pravzor vpravdě dobrotivého Boha, jenž sám sobě jest Otcem, sám od sebe zplozený a jest jediným Otcem. Jest největší a nejpevnější ze všeho, je zdroj, z něhož vše vychází, a základ inteligibilních, prvních ideí jsoucna. Z tohoto Jediného zjevil sám sebe soběstačný Bůh, jenž jest odtud sám sobě Otcem a sobě postačitelný. Jest Počátek a Bůh všech bohů, Jednotka pocházející z Jediného, jest nade vším jsoucnem a příčina jsoucna. Z něho vychází bytnost a jsoucnost, pročež se nazývá Otcem jsoucnosti. 508)

Ale tajemství světa je hluboko skryto, musíš se zastavit, nořit, ponořit v ně:
uzmout světa a života řád. 509)


3.2 Hudba sfér

Hudba sfér patří vedle nauk o stěhování duší a o číslech k nejrozšířenějším 510) a také nejkouzelnějším zprávám o Pýthagorově počínání.
	
Souzvučně s bratrskými světy 
zní slunce dávnou hudbou sfér
a hřmí, jak dobíhá své mety,
svůj majíc vykázaný směr. 511)

Hudba sfér vlastně označuje harmonii číselných vztahů, soulad celého kosmu (řádu). Vztahy čísel měly „poskytnout harmonii říše čísel.“ 512)
	Tyto vzájemné vztahy mezi čísly, k nimž Pýthagorás došel, nebyly omezeny vědeckými úmysly, ale naopak sloužily k pojmutí všech vrstev, mikrokosmu i makrokosmu, k mystickému proniknutí do tajů jsoucna; a poté k dosažení harmonie sama v sobě.

Také zde není na prvním místě zájem o teorii proporce tónů, nýbrž o vliv hudby na očištění a uklidnění duše. 513)

Harmonie je pro Pýthagoru vědecky srozumitelnou částí života - ve svém biologickém významu - a současně jeho nejvyšším rozkvětem. 514)

Tak jako hudbě sfér i pozemské hudbě jsou základem srozumitelné číselné poměry. 515)

Hudba sfér je patrně opět symbolickým obrazem, přibližující jiným způsobem souhru, uměřenost, střední míru, dokonalou funkčnost více vrstev, částí, funkcí, sfér jednoho celku.

(30) [...] Sám [Pýthagorás] pak naslouchal harmonii vesmíru, protože vnímal univerzální harmonii sfér a hvězd, jimi uvedených do pohybu, kterou my neslyšíme pro nedostatečnost naší přirozenosti. 516)

Ctnost je souladností a právě tak i zdraví, každé dobro i božstvo; proto je též vesmír složen souladně. 517)

Tak jako se nacházejí ve spektru duhy tuny barev, které nemůžete spatřit fyzickým zrakem, jako existující ultrafialové a ultračervené barvy, jsou také barvy tónů v hudbě sfér, která není slyšitelná fyzickým sluchem. Některé byly nízké frekvence a formovaly částice toho, čemu říkáme hmota, fyzická substance. Neznali bychom světlo, kdyby nebylo miniaturních částic hmoty v éteru, od kterých se odráží.
	Mezi barvou a zvukem a všemi ostatními projevy života existuje intimní spojení. Zvuk leží na žebříčku nad formou a substancí hmoty. Je prostředníkem mezi vyšší úrovní abstraktních myšlenek mysli a konkrétní formou. Je schopen transformovat éter do tvarů. Pomocí těchto tvarů se pak mysl hmotně projevuje. 518)

Každopádně Pýthagorás zaznamenal hudební vztahy, slyšitelné rozdíly, čistě matematicky, teoreticky. Přičítá se mu tak objev základních harmonických tónů, spočívajících v jednoduchých číselných vztazích - ovšem objev na teoretickém poli působnosti. 519)

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

3.2.1 Harmonie jako poměrnost

Všiml si vztahu mezi výškou tónu a délkou, tloušťkou a stupněm napětí struny, obdobném jako vztah sloupce vzduchu v dechovém nástroji. Odvodil z toho hlubší hudební teorii, že vlastní vztah rozličných hudebních nástrojů zůstává vždy stejným - je číselným vztahem. 521)
	Stejně jako u hudebních nástrojů tomu pak je všude.

Podobá se, děl jsem, že jako jsou stvořeny oči pro pozorování hvězd, tak že jsou uši stvořeny pro vnímání harmonického pohybu v hudbě, a tyto vědy že jsou vespolek nějak příbuzné; tak tvrdí Pythagorovci a my, Glaukóne, s tím souhlasíme. 522)

Rozsah harmonie (oktávy) je kvarta a kvinta; kvinta pak je o tón větší než kvarta. Neboť od hypaty ( „horní“ struny, např. e) je k mese ( „střední“, a) kvarta, od mesy (a) k netě ( „spodní“, e) je kvinta, od nety (e´) k tritě ( „třetí“, h) je kvarta a od trity (h) k hypatě (e) je kvinta. Mezi mesou (a) a tritou (h) je tedy poměr 9/8 (velký celý tón), kvarta má poměr 4/3, kvinta 3/2 a oktáva 2/1. Tak má oktáva 5 tónů a 2 půltóny, kvinta 3 tóny a půltón a kvarta 2 tóny a půltón. 523)

Zdá se mi, že matematikové došli výborného poznání, a není divu, že správně smýšlejí o povaze každé věci. Neboť nabyvše výborného poznání o povaze veškerenstva, musili výborně vidět i povahu jednotlivostí. Poskytli nám tedy jasného poznání o rychlosti, východech i západech hvězd, o měřictví, číslech, o nebeské kouli a zejména o hudbě. Zdáť se nám, že jsou tyto nauky spřízněny, neboť se obírají dvěma spřízněnými prvními tvary jsoucna. [Tj. číslem a velikostí.]
	Především tedy zpozorovali, že nemůže být zvuku, nenastane-li vzájemný úder několika věcí. Pravili pak, že vzniká úder, kdykoliv se pohybující věci vzájemně setkají a srazí. Tu věci, které se pohybují protivným směrem, se zadržují při vzájemném setkání a vydávají zvuk, a věci, které se pohybují stejným směrem, ale nestejnou rychlostí, působí zvuk úderem, když jsou dostihovány věcmi za nimi se pohybujícími.
	Mnohé však z těchto zvuků nemůžeme poznat vzhledem k své přirozenosti, jedny pro slabost úderu, druhé pro velikou vzdálenost od nás a třetí pro příliš velikou sílu, neboť silné zvuky nevnikají do našeho sluchu, tak jako nic nenateče do nádob s těsným hrdlem, nalévá-li se mnoho.
	Ze zvuků dorážejících na náš sluch ty, které přicházejí rychle a (prudce) z úderů, jeví se nám vysokými, a ty, které přicházejí pomalu a slabě, jeví se hlubokými. Neboť vezme-li někdo prut a pohybuje jim lenivě a slabě, způsobí úderem hluboký zvuk; pohybuje-li jím rychle a silně, vysoký. A poznali bychom to nejen tímto způsobem, nýbrž i takto: když chceme mluvíce nebo zpívajíce vydat silný a vysoký hlas, tu vydáváme hlas silným dechem. Děje se to i u střel: prudce vymrštěné střely letí daleko, slabě vymrštěné blízko, neboť prudce letícímu ustupuje vzduch více, mdle letícímu méně. 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 vidět i na tomto nejnápadnějším dokladu: vydá-li týž člověk silný hlas, slyšíme ho i zdáli; vydá-li slabý hlas, neslyšíme ho ani zblízka. Ale také v píšťalách, vniká-li vzduch vycházející z úst do otvorů blízko úst, vydává vyšší zvyk pro prudkou sílu; vniká-li do vzdálenějších otvorů, vydává hlubší zvuk. Je tedy zjevno, že rychlý pohyb činí zvuk vysokým a pomalý pohyb hlubokým. Totéž se věru děje i s kolečky otáčenými při zasvěcování v mysterie: otáčejí-li se pomalu, vydávají hluboký zvuk; otáčejí-li se prudce, vysoký. Také rákos, ucpe-li se jeho dolní část a fouká-li se do něho, vydá nám hluboký jakýs hlas; fouká-li se však do polovice nebo kterékoli jiné jeho části, zazní vysoko, neboť týž dech prochází velikým prostorem slabě, menším prudce ... Že se tedy pohybují vysoké zvuky rychleji a hluboké pomaleji, ukázalo se nám na mnoha věcech. 524)

Z předchozí citované pasáže též jasně vyplývá vědecký rys zkoumání: z praktického života vyvozování čistě teoretických úvah a závěrů.
	Následující Boethiova legenda vypráví o tom, jakým způsobem dokázal Pýthagorás vyjádřit svoji myšlenku číselných vztahů právě v hudbě, či spíše akustice, projevujících se v nejrůznějších sférách světa. Způsob je to, jak se zdá, experimentální.

Pythagoras usilovně, přemýšlející o problému matematického vysvětlení ustálených intervalů stupnice, náhodou, z milosti boží, míjel kovárnu a jeho pozornost byla upoutána více či méně harmonickým bušením kladiv o kovadlinu. Byla to příležitost k prozkoumání tohoto problému za nových podmínek, které nemohl odolat. Vešel a dlouho pozoroval. Pak jej napadlo, že různé tóny jsou snad úměrné síle mužů. Požádal je, aby si mezi sebou vyměnili kladiva. Ukázalo se, že jeho první nápad nebyl správný, neboť zvuk zůstal nezměněn. Vysvětlení bylo třeba hledat v kladivech samých, nikoli u mužů.
	 V činnosti bylo pět kladiv. Zeptal se, zda je smí zvážit. Div divoucí! Váhy čtyř z nich byly v poměru 12, 9, 8, 6. Páté, jehož váha neměla žádný významný číselný vztah k ostatním bylo to, které rušilo harmonii. Bylo odstraněno a Pythagoras naslouchal opět. Ano, zvuk nejtěžšího kladiva, jež vážilo dvakrát tolik než nejlehčí, byl o oktávu nižší. Nauka o úměrnosti v aritmetice a harmonii vedla ho k pochopení zjevu, že ostatní kladiva dávají ostatní pevné tóny, aby pokračoval ve svých pokusech - tentokrát, mohli bychom říct - v laboratorních podmínkách.
	Spočívá celá příčina harmonie oněch tónů na matematických vztazích, které pozoroval? Pythagoras to vyzkoušel na novém prostředku, na chvějících se strunách. Shledal, že tón je úměrný délce struny. Ale jak je tomu s tloušťkou a s napětím struny? Těmto dvěma otázkám se také podíval na kloub. Konečně, vraceje se k vztahům délky, vyzkoušel to znovu na rákosových píšťalách. Pak teprve si byl jist. Takové je podání Boethiovo. 525)

3.2.2 Harmonie jako uměřenost

Pýthagorás nejspíš považoval úlohu duše za podobnou harmonii: „Mnozí z filosofů (pythagorovci) říkají, 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 světa (či světů).
	Obdobně je jeho dokonalou činností uměřenost (sófrosyné): „...jak pravil Archytas, v přirozeném pohybu je poměr rovnosti - neboť vše se pohybuje úměrně - a tento pohyb jediný se k sobě vrací, takže činí kruhy a oblouky, kdykoli nastane.“ 527)

S přírodou a harmonií (vl. „spojením“) se to má takto: podstata věcí, jež je věčná, i příroda sama připouštějí jen božské poznání a ne lidské. Tím spíše by nebylo možné, abychom něco poznali z věcí, kdyby nebyla základem podstata věcí, z kterých se skládá svět, a to jak omezujících, tak i neomezených. Ježto pak byly základem počátky sobě nepodobné a nepříbuzné, bylo by bývalo věru nemožné, aby byl z nich vytvořen svět, kdyby k nim nebyla přistoupila harmonie, ať již vznikla jakýmkoli způsobem. Podobné a příbuzné věci věru nikterak nepotřebovaly harmonie, ale nepodobné, nepříbuzné a nestejně spořádané musí být sevřeny takovou harmonií, jakou mají být udržovány ve světě. 528)

Harmonie je sjednocení mnohonásobně smíšeného a souhlas různě smýšlejícího. 529)

Symbol hudby sfér tak může zůstat jak mystickým můstkem, od něhož se lze odrazit do hlubin mikrokosmu, stejně jako makrokosmu, též ale může ukazovat z jiného úhlu pohledu harmonii a uměřenost; v neposlední řadě je ukázkou číselných vztahů a čísla - symbolu, prostupujícího všechny vrstvy - sféry životy - od nejprvnější do nejposlednější, protože všechno je Jedno.

... nezáří ti tu do očí
údy hbitého slunce
ani hrubá síla země ani moře.
Tak spočívá v pevném skrytu Harmonie
kulový Sfairos
jenž vládne s hrdostí v samotě vůkol... 530)


3.3 Převtělování a nesmrtelnost duše

Za střed Pýthagorova učení bývá často označována nauka o nesmrtelnosti duše a jejím stěhování. 531) Nejspíše je tomu tak pro ojedinělost takového názoru na evropské poměry, obzvláště v tehdejší době, kdy vliv jiných kultur a náboženství byl velice nápadný. Nehledě pak na to, že Pýthagorova teorie o duši byla za jedno s praxí, tudíž pro něho a jeho školu něčím zcela samozřejmým, přirozeným a nutným.
	Jakákoliv výjimečnost u Pýthagora byla zveličena, vždyť Pýthagorova škola byla velice dobře sledována: „S Pýthagorou vzniká nový způsob života uzavřeného společenství, které je soudržné díky společným pravidlům a představám o duši a životě.“ 532)
	Teorie o duši je tedy součástí celého Pýthagorova učení, nad to je uváděna v souvislosti s celkem světa, stává se tak jednou jeho stránkou, 533) kamínkem v dokonalé mozaice světa, kosmu, Jednoho.
	Převtělování (reinkarnace, metempsychosis či metempsychóza) spočívá v rozdělení bytosti - jakékoliv - na strukturu těla, duše a ducha, při čemž u každé takové bytosti se tyto části projevují v jiné míře. Duch je Jedno, jedním pro všechny, v něm je každá bytost vším, pro každou platí Já Jsem Bůh; na duchu se tedy podílí duše, individualizovaná část, která poznává sama sebe, aby v sobě našla Boha a taková také byla již uvědomená; tělo je nejhrubohmotnějším prostředkem, jak vyjádřit život. 
	Tělo je pod zákonem činnosti (karma), pro něj platí, že se musí zachovávat rovnováha všech jednotek, aby celek byl zdravý a funkční. Duše má tělo jako oblek, je-li opotřebovaný, potřebuje nový.

Alkmaión říká, že zdraví se udržuje rovnoprávností sil vlhkosti a sucha, chladu a tepla, kyselého a sladkého i ostatních - a že samovláda každé z nich působí nemoc. Samovláda kterékoliv z nich je zhoubná. Nemoc vzniká z nadbytku tepla nebo chladu, vzniká v krvi, míše nebo v mozku. Někdy však nemoci vznikají i z vnějších příčin, jako z některých vod nebo z krajiny, námahy, násilí a podobně. Zdraví spočívá v souměrnosti směsi těchto činitelů. 534)

Převtělování se může stát „koloběhem nutnosti“, 535) neboť tělo je poplatné svým zákonům. Tudíž dokud nezasáhne svobodná vůle duše, dokud nedosáhne poznání Já Jsem, bude se točit v koloběhu životů a pozbude smysluplnosti, či spíše smysluplnost zde bude asi taková jako jízda na kruhovém objezdu stále dokola a dokola: tedy dokud si řidič neuvědomí, jaká je správná cesta.
	Nevědomost minulého, neboli neschopnost vzpomenout si na to, co bylo, má toliko význam, jako nechuť vzpomenout si na své nešťastné dětství; nechuť - jako vlastní svobodná vůle -, jež se později změní v neprodyšnou mlhu ve vzpomínkách na dětství, stejně jako na své minulé životy. Duše si tím ulehčuje situaci tak, že má možnost vzpamatovat se, uvědomit se a připravit si síly, aby dosáhla svého úplného poznání, nezatížena prozatím těžkou minulostí. 
	Takže tak zvaná víra v převtělování se opírá ne jen o teorii danou v tomto případě Pýthagorem, ale ve vlastní niterné cítění, že tomu tak je. Víra obdobná té Ferekýdově, jenž si na svůj náhrobek nechal dát nápis:

Veškerá moudrost je shrnuta ve mně; je-li co nad to,
duše i po smrti život veskrze radostný má,
ačli má pravdu moudrý Pýthagorás, jenž poznav
názory veškerých lidí, v mysl uložil svou. 536) 

3.3.1 Nauka o převtělování a nesmrtelnosti duše

Původ učení o duši může být Pýthagorovým vlastním přirozeným poznáním, neboť nebylo by nic divného, kdyby tuto hlubokou pravdu sám procítil a třeba si i uvědomil dříve, než přišel do nějakého učení.
	Leč stále zůstávají podobnosti s naukami, s nimiž se na svých cestách setkal. Od nich vtiskl svým myšlenkám tvar, dal jim vyjádření, slova, obrazy co nejlépe a nejdokonaleji, aby vše mohl předat dalším lidem, zejména pak svým žákům.
	Podobnost Pýthagorova učení o duši lze vidět s egyptskými naukami, ale též s indickými upanišadami, s nimiž se mohl setkat buď přímo, anebo prostřednictvím Peršanů. 537) Obdobné myšlenky byly v Thrákii, v orfismu, v řeckých mystériích a v šamanské tradici.

Egypťané byli první, kteří pronesli ten výrok, že duše člověka je nesmrtelná, že se totiž při zániku těla vždy ponořuje do jiné rodící se živé bytosti. Když projde všemi suchozemskými, mořskými i okřídlenými zvířaty, vstupuje opět do lidského těla. Tento její oběh se děje po tři tisíce let. Tohoto učení užívali i někteří z Řeků, jedni dříve a jiní později, jako kdyby bylo jejich vlastní. Znám sice jejich jména, ale nepíši je. 538)

To, že stěhování duší tvoří základní dogma pýthagoreismu, je nesporné a za jedno jsme dnes také v tom, že Pýthagorás toto učení převzal z orfických mystérií a ne naopak. 539)

Přínos učení o duši a oduševnění života přineslo do tehdejšího Řecka nutné oživení skutečnosti 540) a větší chuť do žití. Nese sebou objevení smysluplnosti, dosažení řádu a vložení jej do svých vlastních rukou, uvědomění své individuality a také odpovědnost za sebe sama. 
	Toto učení, třebaže v rozličných podobách, bylo vždy trnem v oku moci chtivých vládců a farizejů vykořisťujících lid. Proto bylo z křesťanství učení o duši na jednom z koncilů jednoduše vyškrtnuto.
	Člověk tímto uvědoměním dochází k vlastnímu pochopení zapřádání ducha do hmoty (involuce) a jeho přirozeného vývoje (evoluce). 541) Nad to očista duše postupným převtělováním do různých těl (palingenesia) 542) může být umocněna, bez ohledu na čas duše může dosáhnout mistrovství a dokonalosti.

3.3.2 Duše jako harmonie

Opět není náhodou, že toto učení mluví o duši a ne o pomíjivosti těla či věčnosti duše. I tímto učení spadá duše mezi tělo a ducha jako jejich střed, harmonie, činná uměřenost. Duše se podobá duchu - Bohu ve své nesmrtelnosti, 543) neměnnosti, dokonalosti, aktivitě pasivitou a pasivitě aktivitou. Tělu se podobá svým možným omezením prostoru a času, pomíjivostí, proměnlivostí, vývojem.
	Tuto dvojtvářnost, dvojí základní podobnost lze vyjádřit takto:

Jak hermetické spisy učí, má člověk duše dvě. Jedna pochází od prvotního jsoucna inteligibilního a účastní se též moci Tvůrcovy, druhá duše jest však do nás vložena pohybem světa nebeského (t. j. hvězd), k němuž se vrací, majíc Boha nazírati. 544)

Dopouštíme se tím ale dalšího dělení, členění, nazírání skrze mnohost, jednotlivosti, obdobně jako jsme dělili Jedno na více aspektů (ku příkladu právě tři).
	Z tohoto stanoviska - duše jakožto harmonie, činná uměřenost - můžeme všechny Pýthagorovy cesty směřovat takto: vědecká činnost, zejména věda čísel, slouží k očištění duše; 545) filosofie k jejímu uvědomění a dokonalému přijmutí světa a Jednoho; náboženství k splynutí s Jedním, bytím Bohem.

Říkají, že duše je jakousi harmonií, neboť harmonie je směs a spojení protiv a tělo se skládá z protiv. 546)

Alkmaión pokládal (duši) za pohybující se samu od sebe na způsob věčného pohybu a proto ji pokládal za podobnou bohům. 547)

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

3.3.3 Vztahy tělo a duše, duše a duch

Pro pochopení vztahu duše a ducha se používá obraz rozdělení počátečního Jednoho na nespočet duší. Přesnější by však mohlo být přechod od vidění Jednoho k Mnohosti, kdy ono Jedno se zrcadlí ve všech duších, takže v podstatě je pouze Jedno.
	Člověk, k jehož tělesné schránce duše dospěla a vtělila či převtěluje se do něj, je dokonalým obrazem božím, tedy analogie mikrokosmu a makrokosmu.
	Často pak bývá na místo duše dosazována mysl. Ano, ovšem mysl v tom smyslu, že je racionální a iracionální zároveň, neplatí zde pro mysl synonym rozumu: mysl přesahuje možnosti těla - mozku, rozumu, logiky, a proto se podobá duchu, jako to, co jsme nazvali duší.

Mudrci tvrdí, že duše vnímá jednak prostřednictvím těla, jako např. při slyšení a vidění, jednak uvažuje sama o sobě bez jakékoli pomoci těla. Proto též z věcí jsoucích jsou jedny předmětem smyslového vnímání, druhé předmětem myšlení. 549)

Jak říká Epicharmos:
	Mysl vidí a mysl slyší, smysly jsou slepé a hluché.
	... Vždyť smyslové vjemy se zdají mít sobě vlastní možnosti, avšak mysl pomáhá, mysl krášlí, mysl je vítězící, vládnoucí a kralující, zatímco ostatní je slepé a hluché, stahuje k neoduševnělému, tíží a zahanbuje ty, kterým chybí zdatnost... 550)

Když zbožnou myslí chápe přirozeně, ne vášněmi a ne nic zlého,
setrvává duch nahoře na nebi (ve vztahu k nebi). 551)

Tak Epicharmos (který byl pýthagorejec) říká:
	Božskému nic neunikne, to musíš vědět;
	je očitým svědkem všeho, bůh přece není nemohoucí. 552)

Vztah mezi tělem a duší je často popisován velice subjektivně z pohledu člověka, jenž spíše trpí spojením těla a duše. Člověk může trpět či být blažený - to je to samé, avšak opačné (jedna mince, rub a líc).
	Každá duše se vtělí ze své vlastní vůle, sama si stanoví podmínky života, jež jí vyhovují, ale jež jí jsou přístupné a pomohou jí, tedy nevybírá si, co je snadné, ale co je správné. Obdobně jako budoucí vysokoškolák stojí před téže volbou a obdobně jako duše i on může po prvních letech studia zapomenout na svoji počáteční touhu - vše se mu promění v zdánlivou povinnost postrádající smysluplnost.
	Tedy cesta duše se děje podle nutnosti; 553) nutnosti, která ale představuje řád, dle něhož se vše řídí, a duše, jež má vlastní svobodnou volbu, buď pozná tento řád, anebo půjde proti němu, cestou utrpení či trpení.

Ale jistě, i jak ty líčíš, je to hrozný život. Nic bych se totiž nedivil, že snad má pravdu Euripidés v těchto 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 mužů, [snad od Filaloa] že my nyní jsme mrtvi a naše tělo že nám je hrobem, [V řečtině je poměr těchto dvou představ upevněn podobností slov sóma (tělo) a séma (hrob).] ta pak část duše, v které jsou žádosti, že má vlastnost dát se přemlouvat a obraceti se sem a tam; a tuto část duše, pro její schopnost dáti se přemluvit a uvěřit, kterýsi vtipný spisovatel, snad ze Sicílie nebo z Itálie, [snad Empedoklés] obrazně nazval, užívaje slovní hříčky, sudem, nerozumné lidi nezasvěcenými, a u nerozumných lidí přirovnal tu část duše, v které jsou žádosti, nezřízenou její složkou a bez pevných stěn, k děravému sudu narážeje na její nenasytnost. 554)

Tento známý slovní obrat - tělo hrobem - je právě příkladem převážení těla na duchem, neuměřenosti, kdy tělesný aspekt převyšuje a ubíjí duši a zabraňuje jí střízlivému pohledu.
	Navíc pojem těla tak, jak jej chápeme dnes, byl tehdy v Řecku nemyslitelný, tedy dnešní použití obratu tělo hrobem je o to více převážením tělesného nad duchovním.

Staří zřejmě mínili výrazem SÓMA něco zcela odlišného od toho, co my míníme tělesem. Ze slovníku se dozvídáme, že SÓMA znamená „tělo“ ať už živé či mrtvé, včetně jeho částí - údů či ústrojí, leč pouze nebyly-li odděleny: uťatá ruka či vyříznuté srdce tedy nejsou SÓMATA. Nadto má SÓMA i řadu jiných výmluvných významů. Lze jím označit něco jako skupenství, konzistenci, stav, způsob projevu: tak déšť, sníh, kroupy jsou SÓMATA vody. Za SÓMA lze dále vydávat nějaký soubor či sbor např. spisů či pověřenců; viz naše výrazy „korpus“, „korporace“, „korporativní“ ap. Konečně, slovem SÓMA se označovalo „jádro“ nauky či knihy: jejich in nuce (v kostce) vystiženou podstatu nebo obsah sdělení.
	Lze proto soudit, že výrazem SÓMA bylo patrně míněno celkové vzezření (projev, „manifestace“), způsob, jímž se skutečnost smyslům v jednotlivostech ohlašuje nejen svým vzhledem, ale též typem pohyblivosti, proměnlivost, členitosti. 555)

Dnešní radikální rozdíl mezi pojetím tělesného a duchovního je tak umocněn. Ve skutečnosti - jak vědci poznali - zde panuje plynulý přechod od hrubohmotných částice po jemnohmotné částice, tedy od tak zvaně tělesného po duchovní, přes duševní.
	Všechno je Jedno - jedna energie a žádné hranice v ní nejsou: pouze pro naši představu, naše chápání dovolili jsme si ji rozčlenit. Proto pro duši není rozdílu mezi životem a smrtí, a není rozdílu mezi božským a lidským, popřípadě zvířecím. Vše Jedno.

Vskutku tedy, Simmio, opravdoví filosofové se připravují k umírání a smrt je ze všech lidí jim nejméně strašná. 556)

3.3.4 Řád převtělování

O samotném koloběhu duší jsou pak spíše zprávy bez řádu a ladu - kosmos se ale musí jevit i zde, a to neúprosně, zřetelně a jasně. 
	Zachovaly se tedy zprávy o tom, že Pýthagorás učil o oddělení duše, těla a ducha, o pomíjivosti jednoho, nesmrtelnosti a stěhování druhého a věčnosti třetího. 
	Nesmrtelnost je myšlena tak, že na duši se nevztahují zákony přírody stejně jako na tělo: duše zůstává neměnná a nedotýká se jí vliv času a prostoru v takové míře jako těla.
	Často se dává do spojitosti tato nauka s příkazem nezabíjení a nepožívání masa. Pravý význam je však v tom, že díky vědomí o cestování duší je jasné, že ve všem je život, duše stejně hodnotná jako ta naše, že všude se zrcadlí Duch - Jedno, a konečně že každá taková duše - ať v jakémkoli stupni vývoje - má vlastní svobodnou vůli. Tudíž zde platí pravidla obdobná těm jako „miluj bližního svého, jako sama sebe“ či „chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě“.
	Další věcí je, že o způsobu převtělování - o řádu, jenž zde panuje - se píše spíše jen tak mimochodem:

[(19)] Z jeho učení je nejznámější toto: především že duše je nesmrtelná, dále že přechází do jiných živočišných druhů, kromě toho že co bylo, rodí se po určité době znova, že nic není zcela nové a že je třeba považovat všechno živé za jeden a týž druh. To jsou podle tradice dogmata, která Pýthagorás první v Řecku zavedl. 557)

Z učení mystérií čerpá přesvědčení, že všechny bytosti jednou "ochotné" a od toho okamžiku musí projít vývojem výše do nerostných, rostlinných a zvířecích životů, dokud nakonec nedosáhnou lidského těla a konečně po četných vtěleních  se vrátí zpět do původní blaženosti Bohů. 558)

Duše na sebe bere rozličná těla všech bytostí, které jsou ve vesmíru. 
[...]
Cesta proměny vede skrze celý vesmír. Co pýthagorovci nazývali za <<kosmologické>>, se můžeme jen domnívat, avšak jistě to patří do učení proměny duše. 559)

První prý též projevil názor, že duše procházejíc kruhem nutnosti se spojuje brzy s těmi, brzy s oněmi živočichy. 560)

Při převtělování ovšem panuje jakási hierarchie: čím výše, tím větší uvědomění sama sebe a schopnost chápat: „Člověk se od jiných (živočichů) liší tím, že pouze on chápe. Ostatní vnímají, avšak nechápou.“ 561) Či spíše chápou částečně, ne v celku, a tedy čím výše, tím uvědomělejší dosažení Jednoty a splynutí s ní: „U Pythagora apotheosa člověka nebyla vnoření se do bezvědomí, ale byl to vstup do činnosti tvůrčí ve vědomí nejvyšším.“ 562)

Slepá a nerozlišená síla v nerostu zosobněná v rostlině, polarisována v citlivosti a pudu zvířat, směřuje tímto pomalým propracováváním se k sebevědomé monádě [duši]; a tato základní monáda jest přítomna i ve zvířeti nejnižším. 563)

Síla polarisovaná stane se citlivou, citlivost stane se pudem, pud stane se inteligencí. 564)

„Zvířata jsou příbuzna s člověkem a člověk je příbuzným s Bohy,“ říkal Pythagor. 565)

Tento proces cestování duše lze přirovnat cestování dítěte školními třídami: dle stanoveného řádu stoupá stále výše a výše, dle svých zásluh a činností může třídy přeskočit, anebo v nich ulpět, cílem mu je sebevzdělání a na konci tohoto procesu zjistí, že celou dobu poznával sám sebe. Tedy že vyučování bylo jakýmsi rozpomínáním se, hledáním v sobě, že vzděláváním objevil opět ono Já Jsem.
	Jako žák jde stále do vyšších tříd, tak i duše snad stoupá od nejrůznějších nerostů, přes rozmanité druhy rostlin, živočichů až po člověka. Jako žák může leda propadnout, ale ne se vracet do nižších tříd, jedině až jednou jako učitel.
	Avšak zřejmě se ani nevylučuje to, že zaostal-li kdo na svém stupni vývoje, pomůže mu i lekce z těch nejnižších tříd, zopakování si základů, aniž by se ale jeho vývoj zastavil, neboť je analogický s myslí, duší, vědomím, které jsou neustále v chodu, byť třeba tom nejnepatrnějším.
	Celý tělesný, materiální, hrubohmotný svět lze pokládat také za určitý stupeň vývoje, období učení, které může být celé utrpením, anebo blažeností:

Dosvědčují i to staří bohoslovci a věštci, že je duše spjata s tělem pro jakési pokuty a že je jakoby pohřbena v tomto hrobě. 566)

Filolaos pravil, že jsou některé myšlenky nad nás silnější. 567)

Následující zpráva o setkání Pýthagora a Xenofana vypadá spíše jako anekdota o setkání dvou rozličných světů: Xenofana, jenž zastával monoteistický názor a otevřeně vystupoval proti všem homérským představám o bozích s lidskými vlastnostmi, a Pýthagora, jenž byl často pro nedostatek pochopení přiřazován právě k těm, co božský svět polidšťovali:

Pýthagorovo přecházení od jednoho k druhému dosvědčuje i Xenofanés v elegii, která začíná takto:
	Nyní však přejdu k jiné řeči, ukáži cestu.
O něm samotném pak říká, že se to s ním má takto:
	Když jednou procházel kolem týraného štěněte,
	měl nad ním lítost a pronesl tento výrok:
	„Ustaň a už je netluč, vždyť je to duše muže, přítele,
	kterou jsem rozpoznal, slyše, jak zazněla.“ 568)

Podobnější Pýthagorově učení jsou verše z Empedokleovy Očistné písně, v níž jednak přímo schematicky naznačuje pohyb duše jednotlivými těly, a pak také běh všeho vůbec.

...kdysi jsem se již stal
chlapcem i děvčetem,
květinou, ptákem, mlčenlivou rybou,
jež vyplouvá z hlubin... 569)

...dvě věci ti povím: jednota
někdy roste v jediné jsoucno z mnoha dílů
Dvojí je původ i zánik smrtelných věcí:
slučování prvků
jednomu dává vznik a druhé ruší
Rozpadem roste zánik jednoho,
druhého přikrývá.
A tato věčná změna nikdy neustává,
hned láska všechno spojí v jednotu,
hned se zas všecko rozkotá řáděním Sváru.
Tak tedy vzniká jednota z mnohosti
a mnohost zase z trosek jednoty.
Potud se věci rodí
a potud jim není přána věčnost.
Běh jejich proměn však nikdy nepřestává -
potud jsou věčné a nic. 570)

Základem učení o převtělování, stěhování, pohybu, nesmrtelnosti duší je vědomí, že ve všem je duše, vše je možné nazírat jako tělo-duši-duch, leč u každého vynikají boží aspekty jinak, každý se projevuje individuálně, na různém stupni vývoje, avšak stále jsou všichni Jednotní. Neboli: „Celý vesmír, z něhož pocházejí nesčetné malé substance duší, je oduševněn. Oduševněn nikoliv v animistickém či spiritualistickém, nýbrž ve vitalistickém smyslu [...].“ 571)

Neboť věz,
že vše má vědomí a podíl myslící duše... 572)


3.4 Nauka o Čísle a číslech

Vrcholem všeho učení je dosažení jedno-duchosti, tedy po-chopení nejen rozumově, ale celou bytostí tělem-duší-duchem zároveň. Prostředkem, jak sám dosáhnout Jednoty, je Pýthagorovi číslo. 
	Číslo je způsob, prostředek, nástroj. Ovšem bylo by mylné ponížit takto úlohu čísla, stejně jako by bylo mylné stanovit číslo jako abstraktní podstatu světa sama o sobě stojící a nic nad to. Daleko více se číslo podobá struktuře tělo-duše-duch.
	Tak tedy číslo je jak kvantitativní, tak kvalitativní; platí jak velikost, tak míra čísla; jak praktické použití čísla v užité matematice a geometrii, tak symbolika čísel; nad to je pak číslo jako Číslo, absolutní a abstraktní, Idea.
	Tedy číslo v praktických výpočtech v každodenním životě s ohledem na přírodní - tělesný svět, číslo jako symbol nesnažící se o experimentální pokusy, ale pracující s hodnotou čísla; a číslo jako mystika. Tedy číslo trojí: vědy - filosofie - náboženství.

Filosofie si postupně musela vytvořit svůj vlastní jazyk, vypracovat pojmy, vybudovat logiku, sestavit vlastní racionalitu, aby mohla zvládnout teoretické nesnáze, „aporie“, kterých na cestě jejího rozvoje stále přibývalo. Nicméně přírodní realitou se zabývá jen okrajově a jen málo čerpá z pozorování přírodních jevů. Nepracuje experimentálně a sám pojem experimentu jí zůstává cizí. Vybudovala matematiku, aniž se pokusila uplatnit ji při zkoumání přírody. Mezi matematikou a fyzikou, mezi výpočtem a zkušeností schází propojení, které původně existovalo mezi geometrií a politikou. 573)

Číslo v podobě matematiky a geometrie bylo Pýthagorovi právě nástrojem - hybnou pákou - duše, uměřenosti, hudby sfér. 
	Absolutno, Jedno, Bůh, první počátky jsou nevyjádřitelné, myšlenkově nezachytitelné a jakékoliv jejich znázornění, vysvětlení vede zákonitě k jejich omezení. Tyto Pojmy mohou být jedině aktuálně žité, poznávané, a to v tomto případě prostřednictvím čísel, matematické oblasti. 574)

3.4.1 Filosofický idealismus

Čísla navzdory své abstraktnosti si udržují mnohovrstevnatost skutečnosti, 575) jsou ztělesněním řádu a jejich uspo-řád-áním a vzájemnými harmonickými vztahy ztělesněním hudby sfér. Ve své podstatě je číslo božským životem, teplou nehmatatelnou, ale cítěnou životností, 576) číslo je vyjádřením Boha a právě proto a pro nic jiného je označováno za podstatu všech věcí. 577)
	Takový způsob myšlení-nemyšlení pomocí čísel se stal první filosofií, která ovšem byla pro svoji hádankovitost pro nezasvěcené a vnější pozorovatele nepochopitelnou a nepřijatelnou - to je také důvod, proč s Pýthagorovým odchodem odešla i jeho škola a proč jejich filosofie byla aplikována v Platónově, Aristotelově a Speusippově filosofii.
	Když tedy pýthagorovci analogicky odvodili, že jakýkoliv řád se zakládá na číslech, tedy i hmotný svět, zaujali pozici filosofického idealismu. 578) U nich začala idealistická větev řecké filosofie a později filosofie vůbec; či spíše byli „určitým ideovým základem pozdějšího idealismu,“ obdobně jako milétská škola ještě není čistým a hotovým materialismem. 579) Hlavně ale Pýthagorás stále rozlišuje celek a jeho části, tudíž číslo má svoji úlohu v dané struktuře, ale tím to končí - a začíná.
	Číslo tedy jako prostředek Poznání; poznání řádu světa, hudby sfér: „Geometrická struktura změnila uspořádání světa v pravý opak mytického obrazu. Žádný prvek světa, žádná látka nejsou nadřazeny ostatním, žádná přírodní síla nemá výsadní postavení, neprosazuje jako basileus svou nadvládu (dynasteia) nad ostatními.“ 580)

Říkají moudří mužové, Kalliklee, že i nebe a země i bozi a lidé mají mezi sebou společenství, přátelství, uspořádanost, uměřenost a spravedlnost, a proto nazývají, milý druhu, tento svět kosmem, řádem, a ne nespořádaností ani nevázaností. Ale ty, jak se mi zdá, přes všechnu svou moudrost si těchto věcí nevšímáš a nepozoruješ, že rovnost, ta geometrická, [znamená rovnost poměrnou, úměrnou, podle níž má být každému dáno tolik, kolik mu přísluší podle jeho stavu, zdatnosti, vzdělání apod.] má velký význam i mezi bohy i mezi lidmi, kdežto podle tvého mínění je třeba pěstovat zásadu „míti víc“; nedbáš totiž geometrie. 581)

Taková filosofie vyjadřuje samotnou skutečnost v její podstatě, neutíká od ní a nevzdaluje se jí, ale noří se do ní; a právě 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 číslo není předobrazem, ani subjektivní myšlenkou, naopak číslo je samotným bytím - prostředkem vcítění se do toho bytí. 582) Snad tedy jakoby bylo číslo Jeho (Jednoho) tělem.

(1) Co se však týče čísel, mohlo by se zkoumání zaměřit také na otázku, jak se máme přesvědčit o jejich skutečné jsoucnosti. Pro toho, kdo uznává ideje, poskytují určitý druh vysvětlení jsoucnosti věcí, pokud každé číslo je nějakou idejí a pokud idea, ať tak nebo onak, je příčinou jsoucnosti jiných věcí. Připusťme třebas, že tomu tak jest. Ale ten, kdo tak nemyslí, protože vidí obtíže v učení o idejích, i nepohlíží takto na čísla, uznává však číslo matematické, otáže se, kde je pak důkaz pro to, že taková čísla skutečně jsou a v čem jsou ostatním věcem prospěšná. Původce názoru, že číslo skutečně jest, nepojímá je vůbec jako prospěšné, nýbrž pokládá je spíše za samostatnou podstatu (fysis), ani se mu nejeví jako příčina; neboť všechny aritmetické věty, jak bylo řečeno, vztahují se k smyslovým předmětům. 583)

3.4.2 Mystika Čísla

Odtud a potud tedy pochází, že číslo je podstatou věcí. Spíše je ale přesnější, že číslo se účastní - je podobné podstatě věcí a zároveň, že číslo je mnou; neboť tak jako tělo-duše-duch je bytostí jen a jenom, jsem-li v tom a tím Já, tak stejně s čísly, jedině mou účastí - mou podobností se vše udává do pohybu.
	Tedy taková je analogie, k níž se teď došlo: Já Jsem - Číslo - Podstata.
	Díky takovému pojetí Čísla staly se věda čísel, filosofie čísel a mystika čísel způsobem, jak otevřít bránu všehomíry, 584) díky čemuž byly dále objevovány matematické souvislosti a vztahy mezi čísly, 585) filosofie našla řád pro svoji činnost a mystika neměnné symboly a vskutku vstupní brány k principům - příčinám života.

Pythagoras jako první v dějinách lidstva kodifikoval učení o mystice čísel. 586)

[...] vykládací karty, jako je třeba Tarot, vycházejí z Pythagorových teorií a z egyptského učení o „vibračních otiscích“. Podle nich každé číslo, slovo, obrázek - prostě úplně všechno - vibruje určitou rychlostí. 587)

Pýthagorovo užití čísla mělo vliv jak na vzrůst „náboženského mysticismu, založeného na matematice,“ tak také na „soustavné plánování měst,“ 588) tedy praktické, teoretické a náboženské hledisko zde jde neustále společně, tvoří jednotu, nerozdělitelně vedle sebe: „Číslo není jim pouze základem světa, nýbrž projevuje svoji moc také 've všech řemeslech'.“ 589)

3.4.3 Vliv Pýthagorovy nauky o číslech

Pýthagorás beze sporu do své nauky o číslech načerpal vědomosti egyptských kněží a znalosti mystiků, jež potkal na svých cestách. Přenesl je ale do Evropy a dokázal je předat svým žákům, a tak se to základní uchovalo, změnilo svoji podobu, přizpůsobilo se Západnímu světu a dodnes tak funguje, ať přímo - jako ona mystika čísel -, anebo nepřímo - zasazeno v podvědomí způsobu Západního myšlení.

[...] matematické vědy vznikly nejprve v Egyptě; tam na to totiž měli kněží čas. 590)

Vědění musíme nabývat buď tím, že se naučíme od někoho jiného, nebo že sami nalezneme, co kdo nevěděl. Učíme se od jiného a s cizí pomocí, nalézáme však skrze sebe samy a vlastním přičiněním. Nalézt, nehledáme-li, je obtížné a vzácné; hledáme-li, je to snadné a lehké; neumíme-li však hledat, je to nemožné.
	Nalezení výpočtu ukončí svár a zvětší svornost. Neboť nalezne-li se, není již nadvlády a je rovnost, ježto se jím dohodneme o vzájemných stycích. Pro něj berou chudí podporu od zámožných, bohatí dávají potřebným a obojí důvěřují, že budou mít podle něho stejně. On je měřítkem i brzdou nespravedlivých a ty, kdo dovedou počítat, zadržuje, než ukřivdí, poněvadž se přesvědčí, že se nebudou moci ukrýt, přistoupí-li k výpočtu. Těm pak, kdo nedovedou počítat, zabrání v křivdě, protož jim objasní, že právě tím křivdí. 591)

Je pravděpodobné, že prvotní učení vycházející od Pýthagora a podle možností žáků přijaté pýthagorovci, bylo u pozdějších pýthagorejců zkreslené, částečné a neúplné, odkázané na vlastní znalosti a vědomosti.
	V tomto duchu vedl dialog s pýthagorovstvím Aristotelés, když viděl, čeho jsou někteří v zájmu potvrzení svého dogmatu schopni: „Usilovně hledali a hleděli vyrovnat všechno, v čem jen mohli ukázat na podobnost mezi čísly a harmoniemi na jedné straně a mezi vlastnostmi a částmi nebe a celého uspořádání světa (diakosmésis) na straně druhé; tam, kde vznikla nějaká mezera, neostýchali se sáhnout k umělému vyplnění, jen aby jejich soustava byla všude přísně jednotná.“ 592)
	Ale i základní Pýthagorova teorie - a řeckých filosofů vůbec - byla v novověku znovuobjevena, neboť jinými cestami se došlo ke stejným závěrům.

Elementární částice nejsou věčné a nezničitelné jednotky hmoty, mohou se v sebe navzájem přeměňovat. Narazí-li na sebe dvě elementární částice s vysokou rychlostí, může přitom vzniknout mnoho nových elementárních částic, a to z pohybové energie, která je přitom k dispozici. A je možné, že částice které se navzájem srážejí, přitom zmizí. Je to důkaz, že všechny částice jsou ze stejné substance, z energie. Avšak podobnost moderních názorů s Platónovými a pythagorejskými názory je ještě větší: elementární částice v Platónově dialogu Timaios nejsou látkou, nýbrž matematickou formou. „Všechny věci jsou čísla“ zní věta, která byl připsána Pýthagorovi. Jediné matematické formy, které byly v oné době známy, byly takové geometrické nebo stereometrické útvary, jako jsou pravidelná tělesa a trojúhelníky, které tvoří jejich povrch. V dnešní kvantové teorii lze sotva pochybovat o tom, že elementární částice jsou koneckonců také matematické formy, avšak formy mnohem složitějšího a abstraktnějšího druhu. 593) 

3.4.4 Číslo jako zcela libovolný prostředek Poznání

Číslo bylo Pýthagorem použito jako jedna z mnoha možností, jako symbol, prostředek, díky němuž analogicky lze poznávat Jedno a jeho jednotlivé aspekty (lat. aspectus pohled) či idey (řec. ideá jev, podstata, pravzor, eidos obraz). Těmito symboly může poznávat jedině ona božská síla v každém: tedy poznání podobného - v podstatě stejného, účastnění - neboli sjednocení.
	Lze říct, že číslo má též tři role - v obdobném smyslu, v jakém bylo používáno v Egyptě písma, které se Pýthagorás přeci údajně na svých cestách naučil: „Trojímu písmu, dopisovému, hieroglyfickému a symbolickému, která buď vyjadřují vlastní význam napodobením skutečných předmětů, nebo vyjadřují smysl alegoricky pomocí jakýchsi hádanek.“

Čísla nejsou tedy jenom pojmy matematické, nýbrž v prvé řadě theologické a metafyzické. [...] Bůh jest jednotka, idey jsou čísla. 594)

Chtějí-li Egypťané vyjádřiti podstatu vesmíru a tvůrčí moc bohů, naznačují jisté obrazy mystických, skrytých a nezjevných poznatků přiměřenými symboly, právě jako příroda neviditelné principy vyjádřila jaksi symbolicky ve formách viditelných a jako tvůrčí moc bohů pravdu a skutečnost ideí (Platonových) znázornila viditelnými obrazy. 595)

...číslu se podobá všechno. 596)

Zdá se, že si Pythagorás nade všechno vážil nauky o číslech..., připodobňoval všechny věci k číslům. 597) 

A zajisté vše, co se poznává, má číslo, neboť bez něho není možno nic ani pomyslit, ani poznat. 598)

Nutno si však uvědomit, že, je-li číslo prostředkem, tak jakmile se dosáhne poznání a žák se stane mistrem, číslo se změní z prostředku na zátěž a správné pak je vzdát se celého učení o číslech - věc, kterou Pýthagorovi následovníci neměli na zřeteli, obohacovali teorii, rozšiřovali ji a popřeli tak smysluplnost jí samé.
	Neboli obrazně: jdu-li do určeného cíle prostřednictvím svých nohou, tak až jej dosáhnu, je nutné se zastavit a vzdát se chůze a nohou: až pak budu v cíli; neboť bych svůj cíl minul, kdybych se v čas nevzdal i teorie čísel.

3.4.5 Iracionální číslo

Z dnešního matematického a geometrického úhlu pohledu je číslo, jak racionální tak iracionální. 
	Pýthagorovi se při nejmenším tato skutečnost zjevila při zkoumání pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníku (při zkoumání úhlopříčky čtverce), neboť v tomto případě se při odvěsnách rovných jedné přepona rovná druhé odmocnině ze dvou. Přepona představuje číslo iracionální - alogos, nepředstavitelno, bezrozměrnost bodů. 599)

Dvě délky nejsou naprosto iracionální. Nedají se však navzájem vyjádřit celými čísly a také se nedají přirovnat nějakým druhem zlomků, jsou tedy ve vzájemném poměru iracionálním, jsou tedy nesouměřitelné. 600)

Pythagorás změnil geometrickou vědu v podobu svobodné nauky tím, že obecně zkoumal její základy a že probíral její poučky nehmotné a pomyslně; nalezl také nauku o irracionálních číslech a složení světových tvarů [T. j. pěti pravidelných těles.]. 601)

Iracionální číslo bývalo považováno až za mystické tajemství. Jeho objevení pak za jakési zklamání, nedokonalost, za „něco 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 věci dvou protikladů, příkladem jejich překročení je onen metalogismus či metafyzika.
	Vypráví se o jednom pýthagorovci příhoda, patrně Hippasovi, 603) jenž vyzradil matematické tajemství řádu, tedy skutečnost iracionálního čísla; vysvítá z ní, jaká bázeň panovala před iracionální skutečností - nejenom čísla, ale iracionálního jsoucna vůbec.

Řiká se, že člověk, který poprvé zveřejnil zkoumání iracionálného, zahynul při ztroskotání lodi. A to proto, že to, co nelze vyslovit a co si nelze představit, mělo vždy zůstat skryto. Proto také byl ten ohavník, který se náhodou tohoto obrazu živoucího dotkl a jej odhalil, na místě svého činu zaražen a tam věčnými vlnami smeten. 604)

3.4.6 Výklad absolutní podstaty pomocí Čísla a čísel

Následující vyložení Absolutní podstaty pomocí čísla nemilosrdně zachází s Jednotou a Mnohostí, racionálním a iracionálním - na což obzvláště evropsky myslící člověk dosud nebyl zvyklý, leč zvyk je zvyk a rozhodně neznamená pravdivost - a přechází od smyslových představ k myšlenkám a naopak.
	Jednoduchost a obyčejnost čísel je dokonalou příležitostí, jak je využít jiným způsobem - symbolicky -, avšak veškerá tvrzení se neobejdou bez vlastního čtenářova zkoumání: bez vlastní zkušenosti, bez vědomostí zde podaných, což dohromady jedině dává znalost a Poznání.
	Vědomí těchto základních rysů snad i tehdejší Pýthagorovy teorie čísel tedy otvírá bránu k vlastnímu poznání; a naopak též, kdo na toto nebere zřetel: „Tomu se neodhalí, že pythagorovskými určeními je vyjádřen bůh ve spekulativním smyslu, že to nejvznešenější je přítomno v těchto prostých slovech, že to nejhlubší je dáno v tom, co je známé, co je na povrchu a dokořán otevřeno; že v chudobě těchto abstrakcí je obsaženo to nejbohatší.“ 605)
	Jedno (monas, monáda; Jednota, Jednotka) je první nejjednodušší pojem, podstatou, 606) výchozím bodem všech čísel a věcí, 607) neboť další čísla jsou složeninami a opakováním Jednoho; 608) ústřední Oheň světa, veliká Monáda, Nedělitelno a velké Neprojeveno, Jediný, Věčný, Nezměnitelný, skrytý v mnohosti věcí, které se mění a pomíjejí. 609)

Tak prý počátky jsou velikost a malost (to mega kai mikron) jako látka, jako podstata však prý je jedno; neboť z oněch podle účasti v jednu prý se stávají z idejí čísla. 610)

(49) [...] A tak označili pojem jednoty, totožnosti, rovnosti, příčinu souhlasu a soucítění vesmíru a příčinu zachování toho, co si podržuje neměnnou identitu, slovem jedno. Vždyť jedno ve svých částech je s nimi spojené a spolčené účastí na první příčině. 611)

A tak počíná učení egyptské, kráčejíc od prvních Příčin k všem posledním, od nejvyšší Jednotky a sestupuje k mnohosti (světa zjevův), která zase nejvyšší jednotkou je řízena a ovládána. 612)

Počátkem všeho je jednotka, z ní pak vznikla nevymezená dvojka, která je jako látka podřazena jednotce jako příčině. Z jednotky a nevymezené dvojky vznikají čísla, z čísel pak body, z bodů čáry a z čar zase plošné útvary, z plošných útvarů prostorové tvary, z nich pak vnímatelná tělesa, jimž jsou i čtyři prvky: oheň, voda, země a vzduch. Ty se mezi sebou přeměňují a zcela přecházejí jedno v druhé navzájem. Z těch také vzniká oduševnělý svět, nadaný myslí. Má podobu koule obklopující Zemi uprostřed. 613)

Všechna čísla spadají pod pojem jedna; neboť dvojitost je jedinou dvojitostí, a právě tak i trojitost je něčím jedním, a desítka je jedinou hlavou čísel. To přimělo Pythagoru, že vyhlašoval jednotku za princip všech věcí v tom smyslu, že účastí na jednotce lze všechno pojmenovat jedním. 614) 

Z původní jednoty spojené s neurčitou dvojitostí vzniká dvojka, neboť dvakrát jedna jsou dvě: „čísla vznikají pak tak, že se jednota pohybuje vpřed a neurčitá dvojitost neustále vytváří dvojku.“ 615) 
	Zde mění se Číslo v číslo a čísla a počet je pramenem tvaru.

Tvar tedy určujeme v podstatě počítáním. Čím však počítáme, je číslo, či lépe počet. 616)

Proto je jednota činným principem těchto dvou principů a dvojitost je pasivní látkou, a jako z nich pythagorovci nechávají vznikat čísla, tak vznikla i světová soustava a vše, co je v ní. 617)

Dvojnost (dias, dyada; Dvojka, Dvojice) tedy představuje rozdělení celku na způsob tabulky deseti protikladů; představuje dva základní principy tvořící Jedno; protiklady, které se doplňují: racionální a iracionální, omezené a neomezené, tělo a duch, mužské a ženské a tak do nekonečna.

(Podle pythagorovců) přísluší středu jednotka..., za středem jde dvojka, kterou nazývali míněním a odvahou. 618)

Pythagor pravil, že veliká Monáda působí jako tvůrčí Dyada (dvojice).
[...]
Dyada představovala tedy jednotu věčného Mužství a věčného Ženství v Bohu, tedy jeho dvě podstatné shodné (korenspondující) vlastnosti. 619)

Jednota, myšlena ve své identitě se sebou je jednotou. Myslíme-li ji však jako rozdílnou vůči ní samé a přidáme-li ji k ní samé, stává se neurčitou dvojitostí, protože žádné z určitých nebo jinak vymezených čísel není touto dvojitostí, leč všechna jsou poznávána účastí na ní, jak to bylo řečeno o jednotě. Podle toho jsou dva principy věcí. První je jednota, účastí na níž jsou všechna jednotlivá čísla jednotlivými čísly. Druhým je neurčitá dvojitost, účastí na níž jsou všechny určité dvojitosti dvojitostmi. 620)

(50) Pojem různosti, nerovnosti, všeho dělitelného, měnlivého a chovajícího se pokaždé jinak nazvali dvojitým a dyadou, dvojící, neboť taková je v částech povaha dvojího. A nelze říci, že by tyto názory platily jen pro pýthagorovce a pro ostatní ne; jak lze vidět, i jiní filosofové připustili některé síly sjednocující a udržující vesmír a znají také pojmy rovnosti, nepodobnosti a různosti. Tyto pojmy kvůli srozumitelnosti vyučování označují jmény jednotka (MONAS) a dyada a nezáleží jim na tom, říká-li se tomu dvojité, nestejné či rozdílné. 621)

Trojitost (trias, triada; trojka, trojice, potrojnost) je hlubokou formou, první dokonalostí; jí dochází Jednota ke svému vyvrcholení, ke svému uskutečnění: monas spojena opět s neurčitou dyadou tvoří trojku: a trojitost tak obsahuje jednotu a mnohost; křesťanská trojjedinost - není ničím vznešeným, ale ani ničím triviálním; 622) trojitost božská jako tělo-duše-duch a trojitost lidská Otec-Matka-Dítě; 623) potrojný zákon řídí řády bytostí. 624)

K lidských slastí dovršení
láska sdruží dvojici:
na trojici však ji změní,
chce-li božských dosíci. 625)

Triada čili zákon božské trojice jest uspořádávajícím zákonem věci a skutečným klíčem života. 626)

Jak také říkají pythagorovci, celý vesmír i všechny věci jsou omezeny třemi, neboť konec, střed a počátek mají číslo vesmíru, a to číslo tři. 627)

Tělesa nemají žádnou jinou velikost kromě tří; proto též pythágorovci říkají, že vše a vesmír je určeno trojitostí. 628)

Protože též čerpajíce toto určení z přírody, používáme ho v bohoslužbě, takže teprve věříme, že jsme bohy umluvili, když je v modlitbě vyzveme třikrát. Dvěma říkáme oba, ale ne všichni. Teprve o třech říkáme: všichni. Teprve co je určeno trojkou, je celkem (PAN). Co je trojnásobně děleno, je dokonale děleno. Jednotlivé je jen v jednu, to jiné je jen ve dvou, ale tři jsou celkem. 629)

Vezmeme-li nějaké věci její trojitost, zničíme ji a uděláme z ní abstraktní myšlenkový předmět. 630)

(51) Podobné je to i s ostatními čísly. Každé číslo odpovídá nějaké síle. Existují přece věci, které mají počátek, střed a konec, a takové formě a takové přirozenosti přisoudili číslo tři. Proto všemu, co má prostředek, říkají trojité. A podle nich všechno dokonalé má takový počátek a je upraveno v souladu s ním. Z nedostatku jiného pojmenování užívají název triada - trojice. A protože nás chtějí přivést k její znalosti, učinili to prostřednictvím této formy. A s ostatními čísly je to podobné. Takový je pořádek, podle kterého jsou zmíněná čísla seřazena. 631)

Čtyřka (tetras, tetrada; čtvernost) je rozvinutou trojitostí, jejím dovršením; jak čtyři světové strany, tak čtyři Empedokleovy počátky; trojitost obsahuje čtyřku, pokud trojka je jednotou, neboť součet těchto momentů (trojitost a jednota) je roven čtyřem; 632) spravedlnost, řád a úplnost. 633)

(Podle Pythagory) je spravedlnost stejné číslo násobené stejným. 634)

Nikoliv, přísahám při tom, jenž objevil moudrosti naší
čtveřici, pramen to, v němž jsou kořeny přírody věčné. 635)

Potrojnost lidská a božská shrnuta v Monádě tvoří posvátnou tetradu (posv. čtvernost). 636)

Podstatné principy jsou dány v prvních čtyřech číslech, které tvoří všechna další.
	Pětka značí sňatek jako součet dvojky (ženský princip) a trojky (mužský princip). Další důležitost se přiřazuje číslům sedm a deset.
Sedmička je zákonem, řídícím vývoj; 637) součet tří a čtyř znamená jednotu člověka s božstvím: sedm jako číslo adeptů a velkých zasvěcenců. 638)

Pravý čas... nazývali sedmou. 639)

Když ještě chlapec je malý a dětský, již ohrada zubů
vzniká a vyrůstá pak v průběhu sedmi mu let.
Jestliže dalších sedmi dá bůh mu zas dosáhnout roků,
rašící jinošský věk najevo znaky své dá.
Ve třetím období údy dál mohutní a jeho kůže
postupně ztrácí svůj pel, na bradě chmýří se vous. 640)

Neboť čísla, učil mistr, chovají v sobě tajemství věcí a Bohů a harmonii univerzální. Sedmero posvátných způsobů, sestaveno na sedmi notách heptacordů (lyra sedmistrunná) odpovídá sedmi barvám světla, sedmi planetám a sedmi způsobům „bytí“ (existenci), které opakují se ve všech sférách materiálního i duševního života, od nejmenšího až do největšího. 641) 

Deset (dekas, dekada; desítka) je jinou formou čtyřky: čtyřka je pojata jako tetraktys (od tettara čtyři a agó činím), činná a působící čtyřka; pozdějším nejznámějším pýthagorovským číslem; 642) Zdroj a Kořen věčné přírody, posvátná desítka; součet jedné, dvojky, trojky a čtyřky, které dávají dohromady - znázorněné jako body pod sebou - tetradu, rovnoramenný trojúhelník; 643) představuje všechny božské principy rozvinuté a spojené v nové jednotě (theogonie); nad to platí, že nula připojena k jedničce - či k jakémukoliv číslu - umocňuje její hodnotu.

...říkají, že se po obloze pohybuje deset (nebeských těles)... 644)

Pýthagorský tetraktys, tajemná skupina čtyřčíslí sjednocuje to nejhlubší s nejvyšším. 645)

Tetraktys se říká číslu, které v sobě obsahuje čtyři první čísla a vytváří nejdokonalejší číslo, totiž počet deset. Dojdeme-li k desíti, uvažujeme je opět jako jednotu a začínáme od začátku. Praví se, že tetraktys má v sobě pramen a zdroj věčné přírody, protože je rozumem vesmíru, duševního a tělesného. 646)

				To božské číslo jde dál,
až s posvátným číslem Jedna, jež nemůže svátosti pozbýt,
přichází božská Trojka a dále rodička všeho,
jež všechno pojme a starým je mezníkem všeho,
jež únavy nezná a zvratu; ta jméno má Desítka svatá. 647)

Říká se, že jednou Pýthagorás kohosi požádal, aby počítal do deseti; avšak ten stačil pronést jen: „1, 2, 3, 4“ a Pýthagorás počítání přerušil. „Vidíš,“ řekl „to, co ty nazýváš čtyři, není nic jiného než 10 - dokonalý trojúhelník a naše přísaha.“ 648)

Lysis praví: „Přísahám při tom, jenž naší duši dal poznání čtveřice, pramenu věčné přírody, to je: přísahám při tom, jenž naučil mou duši poznávat samu sebe a tím mne uvedl do stavu pochopení celé přírody, jejímž obrazem v malém je duše.“ 649)

Činy a podstatu čísla je třeba pozorovat podle síly, která je v desítce, neboť síla čísla a zvláště desítky je veliká, vše plnící, vše působící a je počátkem i vůdkyní božského, nebeského i lidského života a se vším se stýká. ... Bez ní je vše neomezené, nejisté a nejasné. Neboť povaha čísla dává poznání a každého vede i poučuje o každé nejasné a neznámé věci. Neboť nikomu by nebyla žádná z věcí jasná, ani sama o sobě, ani ve vztahu k jiné, kdyby nebylo čísla a jeho podstaty. Avšak číslo, uvádějíc v duši všechny věci v souhlas s vjemem, činí je poznatelnými a navzájem souhlasnými po způsobu gnómonu, [soudélník, tj. rovnoběžník objímající úhlopříčnu jiného, většího rovnoběžníka, spolu s dvěma doplňky] tím že ztělesňuje a rozlišuje poměry věcí - každý zvlášť - neomezených i omezujících. 650)

(52) I čísla 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 číslo“, nebo ještě spíš nejdokonalejší ze všech, zahrnující v sobě všechny rozdíly čísel, všechny druhy vztahů, všechny úměrnosti. Vždyť jestliže je přirozenost všeho určena číselnými vztahy a úměrnostmi, jestliže řídí číselnými vztahy všechno, co vzniká, roste a dochází dokonalosti, a jestliže dekada - desítka v sobě zahrnuje všechny vztahy a všechny úměrnosti a všechny formy čísel, jak by si nezasloužila být nazývána dokonalým číslem? 651)

Tuto teorie čísel lze použít pro praktický život indukcí a analogiemi, 652) viděním ve všem symboliku. Suchá určení bez procesu a pohybu lze uvést v život vlastním náhledem: propojit teorii a praxi v jedno.
	Přechod ke geometrickému řádu čísel značí symboliku řádu celého světa. 653) Prostorové vztahy - tedy geometrie - a hudba mají k sobě velice blízko, obě se vztahují k oblasti přírody a ducha. 654) Význam a role čísla se dále sdružuje - je spíše figurativní -, spojuje se v něm geometrie, fyzika, astronomie i hudební estetika. 655)

3.4.7 Přechod od matematiky ke geometrii

Význam matematických vztahů, naznačených ku příkladu v Platónově Tiamaiovi, byl dosud nejasný, pro nás těžkým a libovolným - a také proto byli pozdější pýthagorejci přezdíváni jako „temní“. 656)

Tak se na řízení čísel vytváří tělesnost, z tělesnosti určitá tělesa, voda, vzduch, oheň a vůbec veškerý vesmír, o němž říkají, že je harmonicky organisován; jde o harmonii, jež spočívá jedině v číselných vztazích, jež vytváří rozličné souzvuky absolutní harmonie. 657)

Myšlenka budiž jedním; poznání čili vědění dvěma, neboť se týče výhradně Jedna. Číslo plochy je však představou, míněním; smyslový počitek je číslem tělesna. Všechny věci jsou posuzovány buď myšlenkou, nebo věděním, nebo míněním, nebo počitkem. 658)

Jednotka je geometricky znázorněna jako bod, dvojka jako dva body či přímka, trojka jako tři body či plocha, čtyřka jako čtyři body či objem - podle nejmenšího počtu bodů k ohraničení těchto útvarů. 
	Neboli: pohyb bodu (jednotky) způsobí přímku (dvojku), pohyb přímky plochu (trojku), pohyb plochy těleso (čtyřku). 659) 

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

(Pythagorovci) převádějí všechno na čísla a říkají, že pojem čáry je pojmem dvojky. 661) 

Jedno je bod, dvě je čára, tři trojúhelník, čtyři jehlan. 662)

3.4.8 Číslo - Jedno: vyjádření pojmu Bůh

Ještě je nutné zdůraznit funkce jednotlivých samotných čísel. Vystupuje-li jednička jako Jedno, tedy jako Číslo, ne dosud jako jedno z mnoha, z řady čísel; pak je Monas (tedy Jedno, Jednota) symbolem Boha, Absolutna, Dokonalosti. 
	Pýthagorás tedy vtisknul pojmům, jež používáme i my dnes - ku příkladu pojem Bůh -, zcela specifickou podobu; v tom smyslu, že Čislo Jedna - a další - bylo definováno, zcela jasně, daně a nevyhnutelně, tedy nemohlo docházet k nepochopením, jež dovoluje pojmosloví dnešní doby.
	Zároveň ale tento pojem - Jedno - zůstávalo branou, do níž žák musel vstoupit, chtěl-li poznat obsah i formu učitelova sdělení a ještě něco navíc, to, co dělá mystiku mystikou: bezprostřední zážitek, poznání, a ne-li probuzení, pak ztotožnění svého vědomí s božským.

Podívejme se na božskou ideu z magického hlediska. Pro průměrného člověka je božská idea opěrný bod jeho ducha, aby nebyl v nejistotě nebo se neztrácel. Proto mu jeho Bůh zůstane vždy nepochopitelný a nepředstavitelný. Jinak je tomu u mága, jenž zná svého Boha ve všech aspektech. Nespokojí se s pouhým uctíváním, ale jelikož ví, že byl stvořen podle obrazu božího a je tedy částí Boha, vidí svůj nejvyšší ideál, svou svatou povinnost a svůj nejvzdálenější cíl v splynutí s Bohem, touží se stát Boho-člověkem. 663)

K tomuto Pýthagorovu pojmu - Jedno - směřují všechna tak zvaná monistická náboženství; jeho všeobsáhlost a dokonalost, a proto pro člověka jen částečné pochopení a zprvu obtížné splynutí s ním, je zaznamenáno v těchto slovech: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin [pojmenování Hospodin, Pán a podobně je přímým falšováním hebrejského originálu; správně znamená: Já Jsem, kterýž Jsem - Absolutní Vědomí a Bytí. Pravé a nevyslovitelné Jméno Boží, které vyjadřuje podstatu samého Boha. 664) Tedy Já Jsem to Já Jsem], tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující.“ (Ex 20, 4-5)
	Obdobných pravd se na počátku držel jak Pýthagorás, tak i Mojžíš, ale i další náboženství a a filosofické systémy:

Hlavní místo tohoto spisu [kniha Lao-c´] bývá zejména často vyjímáno: „Beze jména je tao, počátek nebe a země; pojmenován je matkou vesmíru. Obtíženi vášněmi, můžeme o něm uvažovat jen v jeho nedokonalém stavu; kdo jej chce poznat, musí být bez vášní. 665)

Tao, jež lze vyjádřit slovy, není stále tao. Jméno, jež lze pojmenovat, není stále jméno. Bezejmenné je počátkem nebe a země, mající jméno - je matka všech věcí. Proto, kdo je prost vášní, vidí jeho (tao) zázračné (tajemno), kdo však chová vášně, vidí je pouze v konečném tvaru. 666)

Jedno je proto Vrchol všeho bytí, veškeré vědy, filosofie jako náboženství. Z lidského pohledu, jenž utkvěl na relativnosti, pomíjivosti a proměně, se Jedno vyskytuje na počátku a na konci, ve skutečnosti je zde neustále přítomno.
	Proto není a je primitivismus vidět za Svět samotné Jedno.
	Jedno, které ale samozřejmě má svoji mnohost - která je zdánlivě skutečná -, a tak spatřujeme nespočet přírodních zákonů, principů a podstat věcí. Tímto uvědoměním vede cesta k božskému vědomí - božskému, které již nezná rozdíl bůh-člověk, ale je jedním, obojím -: „Musíš poznat sama sebe a síly, které jsou v nás. Pak přijde poznání, co je pravé Já a co jsou síly.“ 667)
	Avšak v zápětí, po takovém uvědomění, přichází splynutí, vzdání se představy čísla, toho pojítka mezi mnou a tím, neboť ten rozdíl tady-tam již není; přichází jasné a zřetelné, na všech úrovních se projevující, všude souznějící Já Jsem tady a tam: „Pokud se poznává, je to dvojnost. Nic nepoznávat, nemít co poznávat, je jednota.“ 668)

[Védanta] Učí člověka, aby se zbavil všech přání, protože vše mimo nedvojného Brahman [Jedno] je zatíženo utrpením, aby se oprostil od lásky i nenávisti, od světských potěšení, rozetnul uzel ega projevujícího se jako „já“, odvrátil se ode všech klamných jevů jako „ty“, „on“, „to“, „ono“, „mé“, „tvé“, zbavil se pojmů „já“ a „moje“, žil bez zájmu o páry opozic jako teplo, zima, bolest, radost, zůstal pevně zakotven v dokonalém uvědomění stejnosti všeho a nečinil rozdílů žádného druhu, nikdy si nebyl vědom ničeho jiného než Brahman a stále okoušel blaho nedvojného Já. 669)

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

Abel Remusat říká, že tao by se dalo nejlépe vyjádřit řeckým LOGOS. Další slavný citát uváděný často staršími autory je ten: „Rozum zrodil Jedno, Jedno zrodilo Dvě a Dvě zrodily Tři; Tři produkují celý svět. 670)

Jednička: Syntéza božské Idey, původ všehomíra, idea nestvořená, věčná, jež individualizuje hmotu tvarem.

Dvojka: Idea prvotní, záporná, uskutečňující se způsobem kladným. Sjednocení duše s tělem, činného s trpným, mužského se ženským, síry se rtutí. Hmota oživená Duchem; stálé a prchavé.

Trojka: Číslo stvoření, obraz božské Trojice, tři stavy hmoty, duch, duše, tělo. Tři vlastnosti Tvůrce. Teplo, vlhko, sucho. Tři principy: síra, rtuť, sůl.

Čtyřka: Číslo všeobecné rovnováhy, Jednota, projevená v Trojici. Čtyři tvůrčí prvky, čtvero období, čtyři fáze luny. Čtyři živly.

Pětka: Pravá idea v kvintesenci, oživující čtyři živly.

Šestka: Trojice duchovní, uskutečněná v trojici fyzické. Tři tvůrčí vlastnosti, uskutečněné v základních prvcích. Dvojka, spojená se čtverkou.

Sedmička: Syntetické číslo všehomíra. Sedm abstraktních povah. Šestka, oživená duchem Trojice, projevená čtverkou, spojením dvojky s pětkou.  671)

3.4.9 Hranice vědeckého, filosofického a mystického čísla

Čísla lze chápat jako pojmosloví (vědecky), jako prostředek spodobnění, jež dopomůže k uvědomění (filosoficky), ale též jako bezprostřední zážitek Jednoho (mysticky): „nejlépe však vyjadřuji pojem Boha tím, že ponechám na papíru kus prázdný.“ 672)
	V tabulce protikladů jsou na prvních dvou místech: omezené a neomezené, sudé a liché. Upřesnění pak protikladu sudé a liché podávají následující citáty, zároveň naznačují jejich možnosti analogického využití.

Jsou-li dělena čísla ve dva stejné díly, tu zůstává při lichém čísle uprostřed jednotka, při sudém však zbývá prázdné místo, bez pána a bez čísla, jako by bylo neúplné a nedokonalé. 673) 

Číslo má dva zvláštní druhy, druh lichý a sudý, a třetí z obou dvou smíšených, sudolichý; [Jsou to čísla tvaru 2 (2n+1), jež, jsouce rozpůlena, dávají liché číslo, na př. 6, 10.] obou dvou druhů je mnoho podob, které každá věc sama sebou označuje. 674)

Jednotlivé geometrické útvary byly opět pojaty spíše symbolicky, k nim pak přiřazeny další pojmy a symboly. Zde je tabulka homologických řad sestavené z pýthagorejských fragmentů:

1. voda: Kronos, sfairos, sféra, sever, pláč, dvacetistěn [Ikosaeder], jedna, dva;
2. vzduch: Zeus, slunce-měsíc, nebe, léto, plození, osmistěn [Oktaeder], tři, čtyři;
3. aithér: Arés, planety, moře, den a noc, hněv, dvanáctistěn [Dodekaeder], pět, šest;
4. země: Afrodíté, Země, země, krychle [Kubus], touha, sedm, osm;
5. oheň: Hermés, protizemě, jih, čtyřstěn [Tetraeder], myšlení, devět, deset; 675)

Patero je těl vesmírné koule: v kouli oheň, voda, země, vzduch a páté, loď koule [aithér]. 676)

Až sem sahají pýthagorejské hry s čísly. Samotná Pýthagorova úloha je jasná: on přinesl, stanovil a použil Číslo jako prostředek vyjádření Kosmu, Hudby Sfér, Jednoho; jeho dosažení a splynutí s ním.
	Užití čísla jako vyjádření veškerých řádů, v mikrokosmu, jako v makrokosmu, vychází pouze z otázky: „Pokud mohou být hudební tóny přiměřeny k číslům, proč ne také všechno ostatní?“

Věci jsou čísla. 677)


3.5 Vznik teorie

Přečasto bývá Pýthagorovo učení, ku příkladu o číslech, považováno za něco samo o sobě stojící - v tomto smyslu pak podstata jako číslo samo o sobě - s těží poznatelné, ba takovým kritikem Aristotelém takřka nepoznatelný, tudíž značně pochybným a nedůvěryhodným; takto ale zachází se s teorií.
	Teorie odtržená od praxe, jeden protiklad, zářivě jasný duch, bez tíže, létající v říši idejí, ke svým účelům vymezených a stvořených pojmů - teorie. Počátkem evropské vědy je právě takové zásadní rozčlenění poznávání přírody na praxi a teorii.
	Při nahlížení teoretických myšlenek - ať tedy číselné nauky, anebo nauky o převtělování, harmonii sfér a vůbec všech - čistě a pouze v teoretické sféře, tedy opomíjejíce teorii, pak se vskutku i číslo může jevit jako tou nejmrtvější kontinuitou, jež maximálně postrádá pojmového charakteru. 678)
	Bylo v mnoha souvislostech použito pojmu teorie - či vědy čísel, je nutné tedy dostát doslova těmto tvrzením. Tehdejší zvláštnost Pýthagorovy postavy spojené s teoretickou úvahou o očištění (katharsis), řádu života a jeho jednotlivých částech, 679) z dnešního pohledu není tak silná, avšak na tehdejší poměry velice ojedinělá. 
	Pýthagorovi je věda nástrojem. Nikoliv jako později, kdy „nepatrná četa průkopníků, opojená posvátnou touhou, zapomíná, k čemu mají být nástroje vytvořeny,“ a kdy věda byla samoúčelnou, ale jako nástroj slouží věda. 680)
	Snad by poznávání mohlo být přiřazeno do sféry duše, kdy by vystupovalo jako harmonie a uměřenost dvou světů: zkušenosti a vědomosti. Pro prvé jsou charakteristické experimenty, tedy cílené pokusy, jež mají posloužit k obecným závěrům, jež jsou pak platné pro veškeré podobné činění. 
	Tímto připodobněním poznávání (poznávání jako harmonie) a jeho rozčleněním (poznávání jako zkušenost a vědomost) dostává věda - snad v Pýthagorově smyslu - nové rozměry: „v pythagorejství je přece jen od původu nejdůležitější složka filosofická, ovšem nikoli ve smyslu vědy pro vědu, nýbrž vědy pro život, a mystická komponenta, přirozeně velmi významná, hrála by přece jen hlavně úlohu formovaného materiálu.“ 681)
	Hlavním úkolem Pýthagorovy vědy je pochopit samo skutečno, jsoucno, podstatu, která sebou nese svoji mnohost, zákony, principy a uspořádání. 682) Opět z dnešního pohledu se dívaje zdá se jejich počínání - metodicky - jako primitivní, zárodečné, počínající, avšak snad lze říct, že se Pýthagorás ani nesnažil vyvinout novou metodu experimentování, ale na základě analogie - podobnosti, tedy na základě sama sebe, svých úsudků, plně a bezprostředně spoléhající na své Já Jsem, též prolínající každou skutečnost a v každé věci se zrcadlící. 
	Metoda analogie jim byla tou nejdokonalejší.
	Matematika, jež v Řecku měla praktické cíle jako měření vzdáleností, pozemkových ploch či obchod, se počala měnit v „čistou vědu“ 683) a geometrie se formovat ve svobodné tvoření; 684) nezastávalo stanovisko samostatné vědy, ale „v nejužším sepětí se všemi ostatními vědami“ jako samotná příroda tvořila nečleněnou celistvost. 685)

K zájmům theoretické filosofie o přírodě se připojily zájmy filosofie o člověku; vznikla filosofie praktická. 686)

Samotná teorie vzniká ve chvíli, kdy Pýthagorás formuluje myšlenky nezávislé na konkrétním případu, kdy je myšlenka počátkem a východiskem, čistou teorií. 687)

Od orfiků a Pýthagora vychází pravděpodobně též samotný pojem teorie, který původně znamenal vášnivé a chápavé zření, oduševnělé intelektuální nazírání pravdy. V hudbě a matematice se mystický a racionální prvek bizarně spojoval - a to byla teorie. 688)

Existuje však jiný a větší řecký šaman [jak Epimenides], který teoretické důsledky nesporně vyvozoval a nepochybně věřil ve znovuzrození. 689)

3.5.1 Neustálé prolínání vědeckých teorií všech dob

Důvody k neutuchající spojitosti mezi tehdejší řeckou filosofií a dnešní vědou mají opodstatnění v tom, že se Pýthagorás a jiní nesnažili o vysvětlení přírody samotné, ale za pomocí zjednodušení a přiblížení započali cestu od skutečných jevů k zjednodušeným, základním, prvotním abstrakcím - principům, zákonům, vzorcům. 690)
	Ony harmonické číselné vztahy, souměrnost, poměrnost a uměřenost, dosahují konkrétní podoby ve vzorcích a číselných příkladech: „pojetí přírodní zákonitosti jako algebrické rovnice.“ 691)

Vedle kvalitativní kombinatorické klasifikace živlů nám antická filosofie odkázala též pokus o jejich racionalizaci aritmetickou a geometrickou. Oba modely jsou obsaženy v pozdním Platónově dialogu Timaios, který představuje první kosmologický výklad světa. 692)

Moderní filosofie a věda při všech svých závratných úspěších a objevech zůstává vázaná na řecké pozadí předsókratiků, Platóna a Aristotela. 693)

Neboli tím, že moderní fyzika, ale i filosofie, uznala nehmatatelného působce, vrátil se opět dnešní způsob myšlení k antickému. 694)

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

Zde vystupuje jako zakladatel všech řeckých věd a jako průvodní postava prodchnutá nutkáním poznání, lačného zkoumání, které se nazývá nejdříve filosofií. 696)

Vědomosti, které si Pýthagorás přivezl od Egypťanů a dalších národů, jež po staletí zkoumaly to své - jakýsi svůj obor -, základy, jež dostal od Thaléta, jenž též čerpal u Egypťanů, přichází tak i do Evropy: společný počet, trojčlenka, rovnice o jedné neznámé, 697) znalost vytvoření libovolného pravoúhlého trojúhelníka (podle starých Indů dle poměru 5, 12, 13, podle Egypťanů dle poměru 3, 4, 5), 698) základ goniometrie.

[Egypťané] Provozují sférickou trigonometrii, měří úhly na kouli, v duté kouli oblohy. Rozdělili kruh na třistašedesát stupňů, užívají číselné soustavy o základu 60 a mistrně vypočítávají obtížné výpočty s velkými čísly, ba dokonce i čísla čtvercová a krychlová. 699)

Tolik proslulá Pýthagorova věta (čtverec nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku rovná se součtu čtverců nad oběma odvěsnami) tvoří podstatu goniometrie (sin2x+cos2x=1), diferenciálního počtu (kde diferenciál ds oblouku každé křivky je dán rovnicí ds2=dx2+dy2) a i vzdálenost dvou bodů v rovině (d2=(x2-x1)2+(y2-y1)2) je vyjádřena pomocí základních vztahů vyjádřených Pýthagorovou větou: tím se nám ale Pýthagorova věta „jeví jako jeden ze základních sloupů celé naší (euklidovské) geometrie.“ 700)

Není pochyb, že Pýthagorás a jeho škola studovaly geometrii a aritmetiku současně. 701)

Po těchto [Thalés z Milétu, Mamerkos] proměnil Pythagoras zaměstnání se tímto odvětvím vědy (matematikou) ve skutečnou vědu, při čemž uvažoval její základy s vyššího hlediska a její poučky probádal duchověji a rozumověji. On to také byl, kdo vynašel teorii irracionality a konstrukci kosmických těles. 702)

A sama skutečnost, že Pythagorovci, i když zprvu s ryze mysticko-kultickým úmyslem, začali pěstovat teorii čísel, byla přímo rozhodující pro rozvoj matematiky. 703)

Po nich však Pýthagorás proměnil filosofii týkající se geometrie vzhůru do podoby svobodné nauky (paideias eleútherú) tím, že dohlédnul její principy, a že probíral její theorémata nelátkově, tedy myšleně. Naleznul také úsilí všeho o úměrnost (ana logon) i soustavu kosmických postavení. 704)
	
Zavedl také první míry a váhy u Řeků, jak tvrdí Aristoxenos Músický. 705)

Všeobecně se má za to, že v polovině pátého století došli k většině výsledků, které byly uvedeny v soustavu Euklidem v I., II., VII. a IX. knize jeho základů. 706)

3.5.2 Věda podložená experimenty a tvořící jednotu všech oborů

Již z citovaných legend o tom, jak prý Pýthagorás do slova zhmotnil svoji teorii hudby sfér prostředníctvým různých pokusů a zkoušek, vysvítá míra experimentálnosti samotného Pýthagora; navíc „znamenají formální vyvrácení často zastávaného názoru, že Řekové neznali experimentální vědu. Je třeba si dále povšimnout, že tradice připisuje tento objev samotnému Pythagorovi. V tomto případě můžeme mít za to, že tomu tak vskutku bylo. Vývoj experimentální metody v akustice a v jiných odvětvích fysiky nesporně a především přispívá k slávě pythagorovské vědy.“ 707)
	Obrazně lze i vědeckou Pýthagorovu činnost označit za apollónskou; za svrchovaně jednotou - jedna věda prostřednictvím mnoha oborů -, neboť Apollón v sobě spojuje praktické s teoretickým tak jako Pýthagorás, jako jeho učení. Apollón, jenž navíc symbolizuje harmonické propojení rozličných oborů: léčitelství, hudba, věštectví.

Zlatý je šat, jejž Apollon nosí, a zlaté jsou sponky,
zlatá lyra a krétské luk a zlatý je toulec,
zlaté jsou opánky též: jeť bohat Apollon zlatou.
Také je majetkem bohat: to můžeš poznati v Delfech.
Dále je napořád krásný a mladistvý: na dívčích lících
Foibových ani dost mále se chmýří neobjevilo.
Vonnými oleji zem je skrápěna s Foibovy kštice;
není to tak, co splývá Foibovi s mladistvých vlasů,
kane s nich lék, jenž vyhojí vše; a v městě, kde padnou
na zem ty boží kapky, je živo všechno a zdrávo.

Umění tolik co Foibos Apollon nezvládl nikdo.
On se stal mistrem luku a stal se i ve zpěvu mistrem
(Foibovi totiž je svěřen luk, i zpěv mu je svěřen),
v něho se vtělily vědmy a věštcové; od Apollona
umění oddálit smrt se naučil dovedný lékař. 708)

Podstatou Pýthagorovy teorie je analogie (z řec. analogía podobnost, pravidelnost, to od análogos podobný, přiměřený, a to konečně od aná a lógos jako poměr, počet, platnost); tedy podobnost, neboť v každé věci - v každém bytí se zrcadlí původní a konečná, absolutní a jediná přítomnost vědomí Já Jsem: „Analogií vymezují se vztahy, stávající mezi fenomény.“ 709)
	Tímto vědeckým, teoretickým, popřípadě kosmologickým, filosofickým poznáváním schovává se mystika pod roušku vědy a filosofie. 710)


3.6 Pojem filosofie

Ve spojitosti s Pýthagorem se často užívá výrazu filosofie, leč v jakém smyslu? Co je filosofie pro Pýthagora?
	Dovolil jsem si dát filosofii na střed mezi vědy a náboženství, na místo uměřenosti a harmonie. Z toho jasně vyplývá, že filosofie objímá oba protipóly, sjednocuje je a udržuje mezi nimi harmonii.
	Filosofie je hybnou pákou. Už její název: na jedné straně filein ve smyslu milovat, toužit, na druhé straně sofos jako moudrost, vrchol poznání. Filein ne jako za-milovanost, ale láska, milování, cítit, jenž věčně hoří a plyne, skládá se z úspěchu a neúspěchu, ale neustále jde s otevřenou náručí dál. V protikladu k němu pak sofos, klidné a neměnné, dokonalé a jediné, božské a pravdivé. Přitom ale takové tělesné filein obsahuje v sobě kus oné dokonalosti Ducha, bez níž by bylo spíše rozkoší nemajícího naplnění a smysluplnosti vůči celku, anebo zamilovaností, která se točí v kruhu a nemá východiska, zaslepeně naráží a nevidí do výše. Duchové sofos také obsahuje zárodek tělesného, neboť moudrost vychází ze světa nejhrubohmotnějšího stejně jako nejjemnohmotnějšího, moudrost mající svůj jas a klid všude, jak nahoře tak dole.
	V součtu tedy taková filosofie je poznávání. Poznávání a nikoliv hloubání či bádání, neboť v těchto dvou jde buď napřed duch, anebo tělo, tedy myšlení, anebo zkoumání vnějšího. Ale poznávání - filosofické - znamená harmonickou souhru zkušenosti a vědomosti, které jdou výše či níže, ale jejich výsledkem je rozšiřování vědomí. Ano, moudrost je vlastně vědomí. A Jedno je Božské Vědomí.

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

3.6.1 Vznik filosofie

Pýthagorás je prvním filosofem. Ovšem v tom smyslu, v jakém tyto pojmy jako „první“ či „poslední“ používáme. Tedy „první“ z našeho hlediska, které vidí jen nepatrnou hrstku lidí z těch, o nichž máme možnost mluvit, a tito jsou opět jen nepatrnou hrstkou lidí, kteří byli historií či společností zaznamenáni a upamatováni.
	Filosofů jako Pýthagorás chodilo už tehdy na Zemi nespočet, ale Pýthagorás nám teď poslouží jako zástupce těchto všech, kteří z historického hlediska otevřeli bránu vývoji filosofie a kteří z osobního hlediska učinili krok, jejž každý člověk na počátku vlastního filosofování musí učinit. 
	V tomto se také nachází smysluplnost dějin filosofie, totiž že jednotlivá údobí, postavy a myšlenky prodlévají v každém z nás a jejich poznáním každý může rozšířit své vědomí, objevit v sobě vrstvu po vrstvě; a v tom tedy označení Pýthagora jako prvního filosofa též, neboť pochopením činnosti tohoto muže upevní si kdo v sobě filosofického ducha, jednak zapustí kořeny a také se rozlítne do výše - což se nevylučuje, ba naopak doplňuje, a čím pevnější a hlubší kořeny tělesného, tím širší a vyšší rozlet duchovního.
	Tak tedy to, že nějaký první filosof může být, to, co tvoří výchozí bod filosofie, to, co představuje postava Pýthagora celým svým bytím, je veliké spojení světa techniky, tedy zkušenosti, a vědy, tedy vědění. 712) Toť dvě podmínky pro znalost, jíž přichází poznání. 
	Dřívější život, spočívající v praxi, poznávání světa a přírody kolem sebe, poznávání bezpočtu zákonitostí a principů, ať při práci na poli, anebo při zkoumání energií proudících v sama sobě, tato mnohost, jež jakoby tryskala na povrch, avšak zůstávala a vysychala tam nevyužitá, prázdná a neduchaplná, to jest jednou omezeností a překážkou na cestě k filosofii.
	Naopak pozdější - též dnešní - vědomosti o zákonech platící obecně na celé jsoucno, dokonalé a zářivé, ovšem neuplatněné, bezkrevné a bez chuti, jako voda tryskající do vzduchu, ale ztrácejí se kdesi a kvůli tomu neovlažující přírodu pod sebou; vědění pro vědění jako druhá mez na cestě k filosofii.
	Spojením obojího přichází poznání Jednoho, Celku, Dokonalosti. Jednotlivosti - nekonečné projevy přírody v praktickém životě se analogicky zjevují jako jedno a to samé; a dokonalé a ucelené vědění rozvětvuje se, oplodňuje, tvoříc život a mnohost, potvrzujíc sama sebe. Neboť teorie mluví - na počátku zřetelně, později již tolik ne - jen a jen o praxi; praxe je projevenou teorií.
	Jednoduše: svět zkušeností (tělo, projevený svět, hrubá hmota, náboženství, mnohost,  Matka) tvoří jednotu se světem vědomostí (duch, neprojevený svět, jemná hmota, věda, jednota, Otec). To, co „tvoří“, ten činný proces, ona hudba sfér, je poznáváním (duše, propojení v celek, harmonie, uměřenost, filosofie). A neboť „tvoří“, jejich Dítětem je Uvědomělé 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
země a nebe
tělo a duch
a tak dále až do nekonečna.

Země volá k slunci: Já jsem láska, miluji tě. Slunce odpovídá: Jsem moudrost. Dávám ti moudrost. Země prosí touhou: Dej mi moudrost, abych tě pochopila. Slunce odpovídá: Miluj mne. Dej mi svou lásku a pochopíš mne.

Říká se - láska je slepá. Ano, to je pravda. Ale je-li moudrostí ovlivněna, 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 vlastně je věčné spojování, zrodí se Syn, to je Bytí. Bytí však samo o sobě je nevědomé a teprve když sestoupí Vědomí - Duch svatý do Bytí, totiž Bytí si uvědomí 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 úsměvem a vědomě zjevuje nejvyšší tajemství a nejhlubší pravdu už samotným, jednoduchým a přirozeným: já jsem filosof.
	Kdyby se zachovalo toto jediné slovo, které Pýthagorás pronesl - ve skutečnosti jich je o něco málo více -, tak zanechal odkaz pro příští hledající dokonalý a ucelený. Filosofie: Láska Moudrosti. A vskutku dodnes se používá toto slůvko, i když donedávna byl jeho význam neuvědomen.

Názvu „filosofie“ první užil a sebe filosofem, přítelem moudrosti, nazval Pýthagorás v rozhovoru s Leontem, samovládcem v Sikyóně nebo Fliúntě, jak tvrdí Hérákleidés Pontský v spise O mrtvé ženě; neboť nikdo z lidí prý není moudrý, nýbrž jen bůh. 714) Filosofie se nejprve nazývala sofia (moudrost) a mudrcem (sofos) se nazýval ten, kdo se jí pořádně zabýval; tedy člověk, o němž se mělo za to, že došel vrcholné úrovně 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, odpověděl: „Filosof“. 716)

3.6.2 Pýthagorás jako ideál filosofa, anebo jeho první stupeň

Zůstaňme ale ještě u filosofa typu Pýthagora, neboť nám na jedné straně ukazuje dokonalý ideál Filosofa, na druhé straně pak onen první výkrok do světa filosofie, zrod, počátek filosofické cesty. Spojuji-li tedy první šlépěje filosofa s Pýthagorovou postavou, co zde tedy stojí za uvědomění a poznání? Co dělá - utváří tento typ? Co je podstatné? Kde jsou toho kořeny a kam směřuje vzlet?
	Pýthagorás, spojující Východní a Západní, mythos a logos, fantazii a rozum, náboženství a vědu, mystiku a řád. Pýthagorás, řecký člověk se svobodnou vůlí a individuální bytostí. Pýthagorás, člověk Mnoha směrů, vloh a zájmů, člověk Jednoho. Pýthagorás, nořící se do harmonie, rozeznívající hudbu sfér. Pýthagorás, lidské a božské v Jednom.

Slovo filosofia nám praví, že filosofie je původně něčím, co určuje existenci řectví, a nejen to - filosofia určuje i nejvnitřnější, základní rys západoevropských dějin. Způsob, jimž se často, jak slýcháme, hovoří o západoevropské filosofii, je ve skutečnosti tautologie. Proč? Protože filosofie je svým bytostným určením řecká - což znamená: ve svém původu je filosofie bytostně určena tak, že zprvu se dovolává řectví a pouze řectví a v jeho rámci se rozvíjí. 717)

Těch několik málo aspektů Pýthagora - vědecké bádání, praktická filosofie, mravnost, pevný řád, harmonie, hudba sfér, uměřenost, stěhování duše, mystický vhled, číslo, kosmologie, náboženský charakter, esotercké učení, politická činnost a tak dále - vystupuje vždy do popředí dle toho, jak ten, kdo k Pýthagorovi přistupuje, chce. Neboli každý si jej tvoří ke svému obrazu, vědomě či nevědomě samozřejmě. Pro každého je důležité, výjimečné a dokonalé něco jiného, a to je dobře. Neboť právě tak si onen dotyčný prohlubuje své poznání. Ovšem důležité si uvědomit, že každý aspekt je kousíčkem z celku, každý je celkem: každý kousíček je ve své podstatě tím Jedním - jsou stejné -, ačkoliv se tváří odlišně, individuálně.
	Filosof Pýthagorova typu našel řád a našel své vyjádření; rozšiřuje své vědomí. Avšak vnější pozorovatel jej mohl chápat jako života se stranícího a od něj utíkajícího, ale zde je příčina jeho filosofování: kde je ten život? Uvnitř, ve mně, v nitru, v jednom bodě, v Jednom, tam tepe Život, všechno proudí a všechno ustává - tam je Vědomí; a to vědomí musí vytrysknout na povrch a oblažit vše vnější. Tak jako voda se ukrývá pod zemí, v nitru Země, tak také ono Jedno. Má-li se nalézt, pak: Poznej sám sebe! Poznej sám sebe a poznáš Svět.
	Na začátku filosofování:

Poznáš, že lidé sami si působí všechny své strasti. 718)

To jest negativně řečeno; pozitivně: poznáš, že každý člověk je původcem všech (svých) věcí. Toto poznání vede přímo k obrácení se k sobě, hledání ne vně (ne-bohý) sebe, ne u sebe (u-bohý), ale v sobě (v bohu), poznává sebe (boha) a stává se sám Sebou (Bohem), individuálním, ale božským: pak platí už jedině Já Jsem všude a ve všem, toť mé poznání.
	Pýthagorás směřuje své žáky k tomuto vědomí, poznání zkušeností (mysticko-nábožensky) a vědomostí (vědecky), tedy filosoficky.

Pythagoras přednášel filosofii tak, aby myšlenku zbavil její tíže. Bez myšlenky nelze nic pravdivého poznat ani vědět. Myšlenka slyší a vidí vše v sobě samé, kdežto ostatní je hluché a slepé. Aby dosáhl svého cíle, používá Pythagoras matematické oblasti, protože ta je uprostřed mezi smyslovým a mezi myšlenkami. Používá jí jako formy cvičení se k tomu, co je samo o sobě a pro sebe. 719)

(46) Vyznával filosofii, jejímž cílem bylo vytrhnout a zcela osvobodit z takového vězení a z takových pout ducha, který nám byl přidělen a bez něhož nikdo se nemůže naučit 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 očištěn, je třeba poskytnout mu něco prospěšného. Pýthagorás vymyslel tuto metodu a poskytl mu toto: především ho ponenáhlu vedl k pozorování věčných nehmotných věcí téhož druhu, jako je on, které zůstávají stále v stejném a neměnném stavu, postupoval při tom pozvolna, aby ho náhlá a prudká změna nevyděsila a neodvrátila a aby neztratil odvahu, kdyby byl příliš dlouho vyživován špatností.
	(47) Vědami a úvahami na pomezí věcí hmotných a nehmotných jako průpravnými cvičeními se postupně dostal ke zkoumání toho, co skutečně existuje, tím, že metodicky vedl oči od hmotného, které nikdy nezůstává ani trochu identické a na témže místě, až k tomu, co je živí. Takto přiváděl lidi k pozorování toho, co skutečně existuje, a činil je šťastnými. 720)

3.6.3 Filosofie jako cesta harmonie, uměřenosti k Jednomu

Pýthagorova filosofie rovná se mohutný proud života, uprostřed zářící a slunečná harmonie, do stran se rozlévající uměřenost, jas a klid. Lze ji však charakterizovat ještě obrazně, po pýthagorovsku.
	Následující podobenství, v němž ono tělesné vystupuje jako zemědělec, jenž tvoří podmínky pro naše žití, na němž můžeme stavět vše ostatní: díky nim stojíme nohama na zemi; rodiče - 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 věnovali péči tomu i tomu, ale neopomíjeli střed, poznání, harmonii, ba přímo je upřednostňovali, neboť se vztahují i k oněm zemědělcům i rodičům: ze středu - z Jednoho - všechno vychází.

(246) O filosofii je třeba pečovat víc než o rodiče a o zemědělství, neboť rodiče a rolníci mají zásluhu o to, že žijeme, avšak filosofové a učitelé mají zásluhu o to, že žijeme dobře a že jsme moudří, protože jsme vynalezli správný způsob, jak si vést v životě. 721)

Další podobenství dívá se na věci jinak, avšak směřuje opět ke stejnému. Jedni lidé otročí svým přáním, touhám, žádostem, vše jim podřizují a ženou se za svým cílem, jenž věčně mizí za horizontem a nikdy nebude dostihnut - toť jako závodníci -; další již umírněnější se životem kupčí, mění něco za něco, zůstávají v mnohosti a vybírají si, nabízejí a požadují, když dávají, očekávají něco na oplátku, nenechají život plynout a brzdí jej svou omezeností - jako obchodníci -; a další pak, předstupeň 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 usměrnit podle sebe jako obchodníci. Vrcholným stupněm je pak Tvůrce, Bůh.

Život přirovnával k národní slavnosti. Neboť jako na ni přicházejí jedni jako závodníci, druzí za obchodem, třetí nejlepší, jako diváci, tak se i v životě rodí jedni, lidé otročtí, jako lovci slávy a bohatství, a druzí, filosofové, jako lovci pravdy. 722)

Život prý přirovnával ke slavnosti. Jako tam totiž jedni přicházejí soutěžit o cenu, druzí za obchodem a třetí, ti nejlepší, jako teoretici, tak se v životě rodí otrocké duše jako lovci slávy nebo bohatství, ale filosofové jako lovci pravdy. 723)

Jak v těchto podobenství, tak i v těch pár ryze Pýthagorových pojmech lze hledat a nacházet nepoznané hlubiny a odhalovat tak roušku tajemství, tedy nevědomosti.
	Dívat se na Pýthagora, v němž jako v každém jiném se zrcadlí Dokonalost Jednoho, pomáhá otvírat své Dveře a poznávat, co za nimi. Dívat se dále pak přináší jediné: jako při pohledu do očí vidí se jen obraz sama sebe, tak i zde skrze Poznání sama sebe nalezne se jediná přítomnost a vědomí toho Já Jsem.


3.7 Pýthagorovy symboly

Odjakživa je klíčem k prozření, pochopení, vhledu, analogie - podobnost, tolik užívána v nejrozličnějších podobenstvích, symbolikách, příslovích a úslovích, obrazných vyjádření.
	Často tak tomu mohlo být k vůli vnějším okolnostem: pro zachování tajemství a hloubky pravdy, - či spíše - pro jasnost oné pravdy, tak zářivé a dokonalé, že ne každý byl sto ji snést. Daleko častěji ale tento způsob zření je užíván pro omezenost lidského chápání, tedy alespoň, pokud se onen člověk chápal na prvním místě za rozumného člověka (homo sapiens sapiens, anebo animal rationale), ochuzoval se tak vlastní volbou o část Jsoucna, o tu metalogickou, metaracionální, metafyzickou.
	Obrazná vyjádření tak typická pro básnictví, literaturu, ale umění vůbec jsou v této souvislosti dokonalým způsobem laického zasvěcování či individuální cesty mystiky. Též malířství, hudba jsou symboly, již ne slovy vyjádřenými, ale stále symboly -- a tímto způsobem, od slova, přes malbu a tón, lze jít do nekonečna: vše jest symbol. Vše podobnost: vše zrcadlení Jednoho.

Nejtišší forma myšlení je nazírání, dívání se. Pak přijde už než Jest - Já Jsem. Napřed je dívání, pak myšlenka, pak slovo, pak forma - a od formy zas nahoru. Věčné prolínání - věčná tvorba - věčné rození. Proto zničit formu, slovo, myšlenku a stát se divákem. A zničí-li se divák, pak je „Já Jsem...“ 724)

Mnoho z toho, co se dochovalo z Pýthagorových doporučeních, je myšleno symbolicky, a to více či méně, dle toho zda označují, co něco je, co je v nejvyšším stupni, anebo co se má dělat nebo nedělat.
	Ku příkladu z posledního podobenství postava diváka: je myšlena nanejvýš abstraktně a symbolicky, avšak též určena pro podobné - analogické počínání; ale proč by nemohla být myšlena i zcela konkrétně v praktickém životě? Samozřejmě: základní pravidlo u těchto symbolů, že slovo zde není myšleno doslovně; avšak stává-li se tělo a duch jedním, přestává-li být rozdílu, vrací-li se opět Jednota?

Chléb nemá prý se lámat, protože v dávných dobách se scházeli přátelé k jednomu společnému chlebu jako ještě i nyní barbaři: a nemá prý se dělit chléb, který přátele spojuje. 725)

O soli říkal, že má být předkládána na stůl jako připomínka na to, co je správné; neboť sůl uchovává všechno, cokoli přijme, a vzniká z nejčistších věcí, slunce a moře. 726)

Zde vbízí se spíše význam nedoslovný - jako podobenství. Ať je ale každý vědom těchto slov - že mnoho, obzvláště od Pýthagora, je symbolické, analogické, nedoslovné -, neboť jsou doporučení, jež jakoby by byly z praktického života a pro nic jiného, avšak ale i zde vystupují slova symbolicky: naopak čím jsou obyčejnější a známější, tím žitější a jasnější pro nás, a tudíž i analogie může být dokonalým prozřením.
	Ku příkladu vemme si slovo žena. Žena jako princip, tedy ženská energie proti mužské energii, zastupující nespočet dalších protikladů; nejen žena jako bytost ženského pohlaví, vždyť i člověk - žena či muž - v sobě musí zachovávat harmonii ženského a mužského; žena jako tvůrčí princip, boží lůno, rodička; žena jako cit, rozdvojenost - dvojí cesta, proto často ona ďábelskost (od řec. diábolos pokušení) -; žena jako láska; žena jako Panna Maria a její neposkvrněné početí, což je obraz dokonalé, božské Idey, jež je čistá - proto neposkvrněná - a uchovává v sobě obrovský potencionál - možnost tvoření. A dále a dále lze tento jediný symbol - žena - rozvíjet.

Učení se sděluje nejlépe Mlčením a ten, kdo dovede naslouchat řeči 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 přirozenosti. Je majetkem každého odevždy. Ten však, kdo Pravdu nežije, je v zajetí nevědomosti a neví, čím vskutku je. 
	A přece je každému možno Poznání dosáhnout. Dostavuje se z člověka samého, nikoliv milostí zvnějšku. Je třeba dbát jen jednoho: Pravdy. Nepřemýšlíme o povinnostech ke světu - jak by na to zbyl čas, když toužíme po Poznání tolik, jako tonoucí po doušku vzduchu? Vztah k světu se upraví naším Poznáním, sami si ho vytvářet nemusíme. Vždyť svět má jen takový význam, jaký mu přikládáme. Jeho obraz vyplynul z našich dřívějších myšlenek, pocitů, z naší připoutanosti. Nezměníme-li postoj, je pro nás připraven bezpočet dalších obrazů, světů, životů, v nichž naše já bude trpět. A přece každá věc života nás může přivést při správné analýze k postřehnutí čirého Vědomí, které je Subjektem i Objektem dění. Ze všech jevů může ovšem přispět k našemu prohlédnutí nejvíce ten, kdo se sám s čirým Vědomím ztotožnil. Že jsme ho potkali a že ho poznáváme, není náhoda. Vždyť je součástí Jeho Vědomí a on našeho. Žije v soucítění se všemi a se vším, v soucítění, pramenícím z totožnosti stvořeného s nestvořeným, konečného s bezpočátečným, z Jednoty, z Prázdna. 727)

3.7.1 Analogie, klíč Poznání

Ona Symbola a Akúsmata (tak zvané zaslechnuté výroky) pocházející od Pýthagora jsou velice podobná nám známým lidovým příslovím; a v čem je větší hloubka a moudrost, ve vědeckých teoriích, v příslovích, anebo v životě samém? V číslech, v Pýthagorových Symbolech, anebo v mystickém pohroužení (třeba skrze čísla)?
	K výkladům vždy vybízela všechna díla, nejen taková symbolická vyjádření, ale vše: od literárních a vědeckých děl, až po přírodní jevy. Příčina je pochopitelná a přirozená: každý, každičký člověk přehodnocuje a - byť i nepatrně - je oním divákem, přijímá věci, co k němu přicházejí a hledá v nich, z nich, skrze ně či bezprostředně v sobě moudrost. 
	Avšak jedním ze základních zákonů jest individualita - tudíž dočasné nahlížení skrze sama sebe, své aspekty, své cesty; tedy jakýsi jednotný výklad by byl při nejmenším opět tak obecný a svádějící k dalšímu výkladu, anebo jiný, částečný, neúplný. 
	Výsledkem takových výkladů jsou mnohdy správná a odpovídající - ba snad vždy jsou odpovídající - určení, neboť analogická a s oním podobná, ale přečasto utíkají do jiných, tak vzdálených, sfér, zcela unikajíc od Pravdy; výsledkem jsou tedy mnohé domněnky, tak jako ku příkladu o Pýthagorově doporučení nepožívání bobů.
	Každý však ať následuje svůj cit, nikoliv pocity - ty jsou podobné zamilovanosti, totiž přichází a odchází a jen tak letmo se dotýká Pravdy -, ale cit jediný vede ke Své Pravdě.

Jeho hesla byla tato: nerozhrabávat oheň dýkou; nepřekračovat váhy; nesedat si na hrneček obilí; neujídat srdce; nepomáhat při skládání břemene, nýbrž při jeho nakládání; pokrývky mít vždy sbalené; nenosit na prstenu obraz boha; zahrabat v popelu stopu po hrnci; neutírat stoličku pochodní; nemočit obrácen k slunci; nechodit po veřejných cestách; nevkládat na nikoho lehce pravici; nemít vlaštovky pod touž střechou; nechovat ptáka s ohnutými drápy; na odstřižené nehty a vlasy nemočit ani nešlapat; odkládat stranou ostrou dýku; při odchodu ze země se na hranici neobracet. Smysl rčení „nerozhrabávat oheň dýkou“ byl: nevzbuzovat hněv a kypící nevoli mocnářů. „Nepřekračovat váhy“ pak znamená nepřestupovat rovnost a právo. „Nesedat si na hrneček obilí“ značí starat se stejně o přítomnost jako o budoucnost, protože hrneček obilí byl mírou denní stravy. Rčením „neujídat srdce“ naznačoval, že se nemá duše nechat chřadnout zármutky a strastmi. Výrazem „neobracet se k hranici při odchodu ze země“ napomínal ty, kteří odcházeli ze života, aby nelpěli dychtivě na životě a nedali se svést pozemskými rozkošemi. 728)

Mnohé výklady jsou zrcadlením pravdy přes několikero zrcadel, tedy obraz a pravda se zdají být menšími, snad až nepatrnějšími, ale výklad se často zpřesňuje, dostává mnoho a mnoho podob a tváří - či přesněji: zvětšuje se a zjasňuje.
	Klíčem k těmto obrazům je analogie, avšak klíč se musí vložit do zámku, aby byl co k čemu, a tímto vložením je individuální přístup, tedy přijmout sám sebe, necenzurovat se, nerozlišovat dobré a zlé, ale vše jako Jedno a jít za tím; otočením klíče je proces poznávání. Poznání je uchopení kliky a otevření božských dveří a vstup do Své Záře, do dveří, je vzdání se Poznání a splynutí v Jedno - Já Jsem.

(42) Existoval ještě jiný druh obrazů, jako:
	„Nepřekročit váhy“, to je nechtít víc, než ti patří.
	„Nerozhrabávat oheň mečem“, to je nedráždit jízlivými slovy člověka rozjitřeného hněvem.
	„Neotrhávat listí z věnce“, to je neporušovat zákony, neboť to jsou věnce měst.
	A ještě další toho druhu:
	„Nejíst srdce“, to jest netrápit sám sebe soužením.
	„Nesedat si na měřici“, to jest nežít nečinně.
	„Nevracet se, když už jsi jednou odešel“, to jest nelpět na životě, když umíráš.
	„Nechodit po širokých ulicích“, tím zakazoval sledovat názory davu, ale chtěl, abychom se drželi názoru lidí nečetných, ale vzdělaných.
	„Nepouštět si do domu vlaštovky“, to jest nebrat pod svou střechu mluvky neschopné držet jazyk za zuby.
	„Pomáhat lidem nesoucí břemeno při nakládání, ne však při skládání“, tím vybízí nesdružovat se s nikým kvůli pohodlí, ale kvůli ctnosti.
	„Nenosit obrazy bohů na prstenech“, to jest své názory a soudy o bozích nemít stále po ruce a každému na očích a nesdělovat je davu.
	„Konat úlitby u ucha poháru“, tím naváděl, abychom uctívali bohy a oslavovali je hudbou, neboť ta prochází uchem.
	„Nejíst to, co není dovoleno“, to jest plození, růst, začátek, konec,ani to, na čem spočívá základ všeho. 729)

Co jsou ostrovy blažených? Slunce a Luna.
	Co je věštírna v Delfách? Čtveřice. [Tetraktys.]
	Co je vskutku harmonie? V níž jsou Sirény.
Výroky o tom, co je v nejvyšším stupni, jsou např. tyto:
	Co je nejspravedlivější? Obětovat.
	Co je nejmoudřejší? Číslo a potom ten, kdo dal věcem jména.
	Co je nejmoudřejší z věcí u nás (lidí)? Lékařství.
	Co je nejkrásnější? Harmonie.
	Co je nejsilnější? Myšlenka (důmysl, záměr, gnómé).
	Co je nejlepší? Blaženost (eudaimonia).
	Co se říká nejpravdivěji? Že lidé jsou špatní (škodliví, nemocní, ponéroi).
(83) Takové tedy jsou ony Zaslechnuté výroky... Zaslechnuté výroky o tom, co se má dělat nebo nedělat, jsou například tyto:
	Je třeba plodit děti, neboť je nutné zanechat po sobě někoho, kdo by místo nás uctíval boha. 
Nebo:
	Je třeba nejprve uvazovat pravý střevíc.
Nebo:
	Nemá se chodit po veřejné silnici, ani ponořovat ruku do nádoby s posvátnou vodou, ani se koupat ve veřejných lázních; neboť při tom všem není jasné, zda spoluúčastníci jsou (rituálně) čistí. (84) A další takovéto... 730)

[...] „Nepozvedávat jho“, „nekopat (nerozdělovat oheň?) nožem“, „nejíst odlomený chléb (nebo: nejíst chléb z celého bochníku?)“... 731)

Pýthagorské Symboly staly se později jakýmisi maximami. Maxima ovšem co se týče absolutních, dokonalých a božských věcí, tedy sféry ducha. Neboť v praktickém životě musí se naopak udržovat uměřenost - harmonie - mezi maximou a minimou; tedy v tomto případě hledat optimu.

Toto jsou ona tak řečená Symbola:
1. Když se jdeš poklonit do chrámu, nemluv ani nedělej nic, co souvisí se všedním životem.
2. Choď mimo cestu, nevstupuj do svatyně, ...
3. Obětuj a klaň se neobutý.
4. Odvrať se od veřejných cest a vykračuj si po pěšinách.
5. Nedotýkej se močůvky (?), patří totiž chthonickým bohům.
6.
7. Zvuk vanoucích větrů ucti.
8. Nerozdělávej oheň nožem
[...]
11. Obouvej si nejprve pravou botu...
12. O pýthagorejcích bez světla ani nemluv.
13. Nepozvedávej jho.
14. Nevracej se, když odcházíš z domu. Jdou totiž Erínye.
15. Nemoč otočený ke Slunci.
16.
17. Kohouta nejez ani neobětuj. Je totiž zasvěcen Měsíci a Slunci.
[...]
21. Vlaštovky netrp v domě.
22 Prsteny nenos.
[...]
25. Neměj nedůvěru k nepochopitelným bohům ani k božským dogmatům.
[...]
30. Nepojídej srdce.
31. Nejez mozek.
32.
33. Červené neber.
34.
35. Neměj zlato a nepřibližuj se k plození dětí.
36. Pečuj o oděv a krok, ten je „oděv za tři oboly“.
37. Zdrž se bobů.
38.
39. Zdrž se všeho, v čem je duše. 732)

3.7.2 Pýthagorovská Zlatá slova

Dalším textem, v němž se zrcadlí Pýthagorova filosofie, jsou Zlatá slova, jež jsou sice s nejvyšší pravděpodobností podvrhem, tedy připsána Pýthagorovi, napsána však některým z jeho žáků či pokračovatelů jeho školy.
	Každopádně stejně jako v Symbolech či Akúsmatech prosvítá z nich pravda, zde výrazně spojená s i s doporučeními do praktického života.
	Pýthagorovských Symbolů je udáváno od různých autorů 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 řadě - a pak u Plutarcha, Phocylida, Aristoxena, Heraclida Pontského, Callimacha, Eudoxa, Philostrata, Diodora Sicula. 734)
	Zde přepisuji překlad Zlatých slov:

ZLATÁ SLOVA

(Příprava)

	Především cti nesmrtelné bohy, jak stanoví zákon, a zachovávej přísahu. Dále měj v úctě slavné héroy a pozemské daimony a jednej podle zákonů.

(Očista)

	Cti své rodiče a ty, kteří jsou rodem nejbližší. Z ostatních lidí učiň svým přítelem toho, kdo je ctností nejlepší.
	Podřizuj se dobrým radám a podporuj prospěšné činy. Dokud můžeš, nezlob se na svého přítele kvůli malé chybě,vždyť Moc bydlí blízko Nutnosti.
	Nedělej nic neslušného ani s jiným, ani když jsi sám; styď se především sám před sebou. 
	Dále si navykni být spravedlivý činem i slovem a v ničem si nepočínat neuváženě, avšak uvědom si, že zemřít je souzeno všem. Peníze uměj získávat i ztrácet.
	Pokud jde o bolesti, kterými trpí lidé z božské vůle, snášej svůj úděl a nermuť se kvůli tomu. Zmírňuj je, pokud to jde, a říkej si: Dobrým lidem sudba těchto věcí nedává mnoho.
	Lidé vyslechnou mnoho slov špatných a mnoho dobrých, nežasni nad nimi a nenech se jimi svést z cesty. Bude-li ti řečena nějaká lež, snes ji klidně. Vše, co ti řeknu, vykonej. Nedej se nikým ovlivnit ani slovem ani skutkem, abys vyslovil nebo vykonal něco, co by pro tebe nebylo nejlepší.
	Rozvažuj před činem, abys nejednal nerozumně. Jen hloupý muž jedná neuváženě. Ty však jednej tak, abys toho později nelitoval.
	Nedělej nic, co neumíš, ale nauč se, co je potřebné, tak budeš žít životem nejpříjemnějším.
	Nesmíš zanedbávat tělesné zdraví, ale musíš zachovávat správnou míru v pití, jídle i v tělesných cvičeních. Za správnou považuj takovou míru, která ti nebude škodit.
	Neutrácej v nevhodnou dobu jako člověk, který neví, co je správné, ale nebuď lakomý. Ve všem je nejlepší uměřenost.
	Čiň to, co ti neuškodí a před činem uvažuj.

(Zdokonalení)

	Do svých ospalých očí nevpouštěj spánek, dokud neprobereš každý ze svých činů toho dne z trojího hlediska: „V čem jsem se provinil?“, „Co jsem vykonal?“, „Co jsem měl vykonat, a nevykonal jsem to?“.
Projdi všechny své činy po pořádku od prvního a potom se pokárej za špatné a raduj se z dobrých. Takové musíš milovat; takové tě zavedou do stop božské ctnosti. To ti přísahám při tom, kdo odhalil naší duši čtveřici, pramen přírody.
	K dílu přikroč tenkrát, až poprosíš bohy, abys je mohl dokončit. Budeš-li takto jednat, poznáš podstatu nesmrtelných bohů i smrtelných lidí i jak vše probíhá a trvá. Jak je správné, poznáš také, že přirozenost všeho je stejná, takže ani nebudeš doufat v nic nemožného, ani ti nic nezůstane tajné.
	Poznáš, že chudáci lidé, kteří mají dobra nablízku, ale ani je nevidí, ani neslyší, sami si zaviňují strasti, a málokteří vědí, jak se zbavit svých potíží. Taková sudba mate mysl smrtelníků a lidé jako válce se kutálejí hned sem, hned tam a snášejí nesmírné strasti.
	Svár, neblahý průvodce, lidem škodí; člověk ho nesmí vyvolávat, naopak musí před ním ustoupit a utéci.
	Otče Die, věru všechny bys osvobodil od mnoha útrap, kdybys všem ukázal, jaké je jejich božstvo!
	Ty však buď dobré mysli, vždyť lidé jsou z rodu bohů a přirozenost jim odhalí a ukáže všechna tajemství.
	Jestliže se těmto věcem aspoň částečně naučíš, dosáhneš toho, co ti předpisují, uzdravíš se a vysvobodíš duši z těchto strastí.
	Zdržuj se pokrmů, o kterých jsem mluvil, při očišťování uvažuj a nade vše stav rozum, nejlepšího vozataje. Jestliže po opuštění těla přijdeš do svobodného nebe, budeš nesmrtelný bůh, nehynoucí, nikdy neumírající. 735)Doslov


Prameny poznání, jichž jsem užil k tomuto obrazu Pýthagora, jsem dával dohromady jako střípky kouzelného zrcadla, a tak jsem si připravil s citem práci pro rozum, abych Pýthagorovu filosofii oprášil a s jejím jádrem opět vyšel na světlo světa.
	Nepochybně její tvář je značně ovlivněna mnou a mými prameny, ale podstata a rysy oné tváře zůstaly neměnné, a proto Pýthagorovy.
	Je jasné v jakém duchu se Pýthagorás snažil vyučovat. Neboť dobře věděl o míře připravenosti evropských žáků, ponechal učení rozčleněné: spatřoval podstatu v mnohém, ať desítce, čtyřce, anebo trojce, na vrcholu a v propasti všeho stojí JEDNO. 
	Jím vše jest. Žák se musí připravit na takové vnímání a vědomé bytí, a tak na začátku jeho cesty je dobré a užitečné zaměřit se na systematické, tedy ucelené a dle řádu, poznávání a učení. Vskutku s libovolným počátečním stanoviskem, ovšem s nutnými všepronikajícími zákony, principy - řádem (KOSMOS).
	Jen on, jediný, neúprosně zní všemi vrstvami skutečnosti jako spodobněné JEDNO, boží tělo, jehož duší je líbezná HUDBA SFÉR. Kouzelný to obraz, avšak stejně neúprosný ve své činnosti, blížící se dokonalosti a božské rovnováhy, jíž jen to jediné je.
	Tedy opět můžeme pokračovat v oné struktuře - pokračovat ale jen, má-li to význam, což v tomto případě, u základních pojmů, o nichž se ve spojitosti s Pýthagorem vždy hovoří, souhlasí - analogicky jsou si rovny tyto čtyři trojice: KOSMOS-HUDBA SFÉR-JEDNO, TĚLO-DUŠE-DUCH, VĚDA-FILOSOFIE-MYSTIKA. 
	Tyto trojice - jako jakékoliv množství - lze určit po různu; základně pak podle protikladů, anebo jako struktura. Tělo proti duchu a jejich harmonií, středem, činnou uměřeností (SÓFROSYNÉ), duše. Anebo jako stupně na přímce, v trojúhelníku či pyramidě, v nichž s výší roste kvalita a klesá kvantita.
	Nejdokonalejším spodobněním této Filosofie je Koule, anebo znak Tao; obojí ale zůstává pouhým, bytostným stínem, toho, co poznat lze jen sám sebou, k čemuž nedopomůže žádný Pýthagorás, ale jen a jen své vlastní Poznání.
	Cesta je zřetelně znázorněná: životem zde v tomto kraji, líbivém a nelíbivém, svou přítomností, svým pozorováním, diváctvím (TEORIE) rozšiřujeme vědomí a zapouštíme kořeny do živého bytí; svým očišťováním duše (HARMONIE) ji osvobozujeme a promítáme obraz Boha do všeho živého a vše živé do Boha, neboť konečně též zažívá vše svým nejvnitřnějším poznáním, sjednocením (MYSTIKA).
	A na této cestě se držíme prostřednictvím něčeho - vlastně čehokoliv, zcela libovolně daného - a v našem případě čísla (ČÍSLO), které je tím, čím já chci mít: zpodobňuje - účastní se - je zákony (principy, příčinami, podstatami, mnohostí, aspekty) světa (Jednoho), k němuž vede naše snaženínesnažení. Tedy prostřednictvím čísel k Číslu.
	Pomocníkem vše prostupujícím je podobnost, neboť - dokonalé to podobenství - je jediná bytost, jediné bytí, jediné, které se leskne, odráží a zrcadlí v nespočetném množství střípků Bohů. A jaký je rozdíl mezi střípkem Boha a Bohem?
	Pýthagorás, mluvící jako Bůh, na své cestě odhazuje vše, neboť tak jako se očistila duše, tak se musí očistit i vše zbývající, odhazuje vědění, harmonii a vcítění se; odhazuje číslo a zpodobňování a vstupuje - a i vstupování odhazuje - do vědomí přítomnosti Jednoho, Boha, Absolutna (VĚDOMÍ TOHO JÁ JSEM).

Resumé

Pýthagorás ze Samu, známý předsókratovský filosof a přeci donedávna zlegendarizovaný a tajemný, nyní odhaluje svoji tvář a odkrývá podstatu své filosofie a činnosti vůbec. Celoživotní vzdělávání se a cesty na Východě mu přinesli sjednocení tehdejších znalostí, hlavních esoterických nauk a všech druhů náboženství. Do Řecka přinesl spojení logu a mythu, rozumu a citu, myšlení a způsob života Západu a Východu a předal jej jak široké veřejnost tak své esoterické škole. Zasadil semínka vzdělanosti a jednoty v Evropě. Pýthagorova činnost je trojí, i když ve své podstatě jednotná: vědecká, filosofická a mystická (náboženská). Toto trojí dělení je obdobné i u člověka (bytosti, mikrokosmu): tělo, duše, duch i u světa (přírody, makrokosmu): řád (kosmos), hudba sfér, Jedno. Nauka o číslech je tak nástrojem, prostředkem jak skrze uměřenost (sófrosyné) a soulad protikladů (harmonie) dosáhnout cíle filosofa: poznat sám sebe (gnóthi seauton).


Resümee

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).


Resume

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).Bibliografie
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1 Pýthagorás v obrazech
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Na obraze Raffaela Santiho, Aténská škola, se nachází i Pýthagorás. Ve středu 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 naznačena dvě základní stanoviska, dva protiklady: ducha a těla. Pýthagorás se pak nachází na Platónově straně a zapisuje do knihy, z níž mu jakoby někdo opisoval - tak jako bylo mnoho od Pýthagory převzato jinými autory; a konečně je u něj dívka, držící mu tabulku, na níž je znázorněna posvátná desítka, tetraktys, od níž se  vše odvíjí. 1)
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1_pythagoras_z_rhegia_pythagoras_2.jpg

Socha Pýthagory ze Samu vystavena v pařížském muzeu Louvre (Galerie de la Melpomčne), jejímž autorem je Pýthagorás z Rhégia. 2)
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Pýthagorova bysta ve Vatikánském muzeu v Římě. 3)
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Pýthagorova bysta v muzeu Capitolino v Římě. 4)

1_pythagoras_pythagoreio_samos.jpg

Pýthagorův pomník v přístavu města Pýthagoreio na jižním pobřeží ostrovu Samos v Egejském moři. Na přední straně podstavce stojí nápis: „Číslo 3 je středem vesmíru.“ Na zadní straně: „Vesmír se pohybuje souladně [harmonicky].“ A na zadní straně nakloněného sloupu: „Příroda je všude.“ 5)
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2 Mapy
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Město Samos, v němž započaly Pýthagorovy cesty spojené se sebevzděláváním, naukami nejrůznějšího typu a zasvěcováním do tajných učení. Malá Asie. 1)
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Velké Řecko (Magna Graecia) a Sicílie. 2) 
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V dnešním italském Krotónu je k nalezení pomník, připomínající Pýthagora ze Samu a Alkmaiona. Vedle bronzové desky stojí cedule, na níž se vysvětluje a popisuje použitá symbolika:

Výklad symbolického poselství
Alkmeonovy a Pýthagorovy moudrosti
zobrazené na bronzové desce sochaře Ludovica Grazianiho
- dva pravoúhlé trojúhelníky na průčelí chrámu připomínají Pýthagorovu větu
- chrám poukazuje na Pýthagorovy božské rozměry - Luca Pacioli
- Alkmeón na levé straně: praotec krotónské lékařské školy
a zastánce nadvlády rozumu a pýthagorejských teorií
- Pýthagorás ze Samu: zakladatel italské pýthagorejské školy (530 př. Kr.)
- sloupy chrámu Hery Lacinie oddělují oba mistry
- mapa Magna Graecia popřípadě antické Itálie
- 9 (dokonce 10) nebeských sfér nad lodí: astronomie - hudba
- lodní plachta je zlatým trojúhelníkem (s úhly 36° - 72° - 72°)
- řecká čísla namísto vody: všechno je číslo
- koule, jehlan, kostka: předměty Pýthagorových bádání
- zkumavka, had, hmoždíř, destilační buňka. Lékařské symboly
- zástupy lidí: píle Krotóňanů
- pěticípá hvězda (pentagram): symbol pýthagorejské školy
symbol zdraví, harmonie a kázně
(Mecenáši: C. Mazzei and M. Giancotti) 3)
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3 Krotónské mince

V druhé polovině sedmého století před Kristem se v Lýdii začaly razit mince a kolem roku 550 před Kristem se ražba mincí dostala i na západ do Řecka. Od téhož roku se datuje stáří nalezených krotónských mincí.
	Z každé strany mince byl symbolický obraz; na většině pak z jedné strany trojnožka, z druhé pak doplněná jiným obrazem, Apollónem, býkem, helmou, orlem, Pegasem, Hérakleem.
	Pýthagorův příchod do Krotónu tedy spadá do období, kdy zde byla zavedena ražba mincí. Přidáme-li k této skutečnosti Pýthagorův vliv a moc, spojených s postavením uprostřed společnosti po boku obchodníků a bohatých výrobců, je pravděpodobné, že i na motivech obrazů ražených mincí se vyskytlo Pýthagorovo symbolicky naznačené učení.
	Výjimečné jsou mince s jedním obrazem, na jedné straně vytlačeném, na druhé v prohloubení. Toto dvojí ztvárnění jednoho totožného obrazu naznačuje Pýthagorovo pojetí jednoty a dvojnosti: jednota protikladů. Je-li jedno více, druhé je méně; jak nahoře tak dole; tedy na rubu klasické zobrazení trojnožky, na líci jeho negativní a opačné, prohloubení.
	Motiv trojnožky je spojován s Apollónem a s delfským chrámem, v němž Pýthie věštila právě za pomoci trojnožky.
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Krotónská mince, 550 - 500 př. Kr., trojnožka / vtlačená trojnožka [ANS3 227-50, 252].
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Krotónská mince, 500 - 465 př. Kr., trojnožka / vtlačená trojnožka [ANS3 251, 253-82].
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Krotónská mince, 465 - 440/435 př. Kr., trojnožka / vtlačená trojnožka [ANS3 298-303].
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4 Littera Pythagorae

Pýthagorovo písmeno (Litera - či Littera Pythagorae, The Letter of Pythagoras) je označením písmena Y, řeckého uspilon, které pro svůj tvar symbolizuje božskou trojici, cestu dobra a zla, mezi nimiž si můžeme svobodnou vůli vybrat, anebo bytost obojího pohlaví (androgyn). Jeho symbolický význam má pak jistou souvislost s křesťanským křížem a stromem poznáním.
	Y jako větev, vidlice či vidlicový kříž znázorňuje běh života, jehož stezka se rozdvojuje do dvou směrů: volba dobra a zla. Spodní část písmena je přímá a jednotná jako dítě, pak přichází jakési rozcestí, křižovatka, na níž se stáváme dospělými, tedy uvědomělými sama sebe, a volíme dvojí: na levo a na pravo, snadné a správné, neřest a ctnost.
	Tato dvojtvářnost poznávání je křesťanskému světu velice známá: „Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“ (Mt 7, 13-14) Anebo „Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni.“ (Lk 13, 24)
	Zatímco volba do leva symbolizuje právě širkou cestu, tak do prava úzkou, tedy blaženost, věčnost, naplnění a dokonalost. Tyto dvě cesty vyjadřují dvojnost jiným způsobem: levá jako ženský princip (měsíc, tíhnoucí k zemi, zlo, liché, omezené) a pravá jako mužský princip (sluneční, zvedající se k nebi, dobro, sudé, neomezené); jsou analogické protikladům, jaké Aristotelés uvádí ve své tabulce protikladů, anebo zástupu protikladů pod dvojicí Jin - Jang.
	Pravá a levá - tyto dva pojmy se hojně používají symbolicky. I zde platí, že se doplňují a tvoří společně jednotu. Levá strana těla představuje ženský aspekt, pravá mužský, naopak ale u mozkových hemisfér. „I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici.“ (Mt 25, 32-33)
	Písmeno Y ve smyslu cesta jako poznávání, hledání, vnitřní poutničení, je podobná dalším symbolům jako strom, žebřík, schodiště, obelisk, pyramida, provaz, řetěz. Každý symbol má v sobě vlastní určení a odlišnost, společné ale mají cestu stupněmi vzhůru k nebi, proces očištění.
	Analogie s biblickým stromem poznání, jenž hraje významnou roli v křesťanské nauce a vlastně stojí na počátku příběhu Adama a Evy, je zřetelný; Y však jasněji ukazuje dvojnost dobra a zla. „[Dal vyrůst] uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého.“ (Gn 2, 9)
	Podle legend byl kříž utrpení Ježíše Krista vytesán právě ze stromu poznání, což patrně značí poznání - dvojnost, dobro a zlo - jako prostředek, cestu, po níž však přichází opětovné sjednocení.
	V poslední symbolice se připodobňuje tvar písmena Y k člověku s roztaženýma rukama a vzhlížejícího tak vzhůru, tedy k ztělesnění očekávání, vztahu pozemského a nebeského. Naopak převrácení písmene Y symbolizuje sestupování nebe, které se rozprostírá dolů na svět; tedy zcela opačný stav poznání: odevzdání se.
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4_hermetismus_littera_pythagorae.jpg

Hermeticky nazíranná littera pythagorae jako tajemství lásky - tajemství sjednocení; spojení Dobra a Zla. 3)
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5 Pentagram


Pěticípá hvězda byla u pýthagorovců poznávacím znakem a umisťovali ji na počátek svých dopisů. Označuje se také jako pentagram (pentagramm), pentakl (pentacle); pentalfa (podle pýthagorovců se pěticípá hvězda skládala z pěti písmen alfa; představuje znak tělesného a duševního zdraví); stopa Večernice (lat. pentagulum, pentaculum); signum Pythagoricum (znak Pýthagorců); signum Hygiae (znak Hygieie, bohyně zdraví); signum salutatis (znak zdraví); muří noha (označení získalo pro svou ochranou moc před kouzelnickou silou).
	Hvězda vůbec je znakem harmonie a dle počtu svých cípů představuje to konkrétní číslo v rovině. Pětka na místo pojmu či pěti bodů nakreslených vedle sebe dostává dvěma v sobě zkříženými rovnoramennými trojúhelníky bez základen nový tvar: oba trojúhleníky se nekonečně prolínají, a tak svojí nekonečností připomínají kruh, dokonalost a celistvost.
	Pěticípá hvězda patří k nejjednodušším, nejstarším a nejrozšířenějším symbolům lidstva. Vyskytuje se na etruské keramice, na malbách v staroegyptských hrobkách, na asyrských a řeckých mincích; později jako odznak či znamení u gnostických sekt a tajných společností; je nedílnou součástí magické praxe; obecně byla hvězda v duchu antické tradice znamením vládců, církevní autoři ji ztotožňovali s Kristem; mezi druidy vystupovala jako znamení hlavy božstva; objevuje se ve středověku jako stavební motiv; a v novověku je známa jako politický symbol.
	Symbol pětky se vyskytuje ve všech světových tradicích: pět Kristových ran, pět pilířů zbožnosti Islámu, v Čině číslo pět jako harmonické spojení Jinu a Jangu, v hinduismu jako životní princip (Šivových pět tváří, z nichž pátá pohlíží vzhůru, představuje osu světa a většinou není znázorňována), v buddhismu pět přikázání (wu-t´ie: nezabíjet, nekrást, nepodléhat rozkoším, nepodvádět, nepít alkohol ani nejíst maso) a ve středověku hledali alchymisté pátý element doplňující čtyři základní, tedy tak zvanou kvintesenci.
	Čínských pět (dřevo, oheň, země, kov, voda) základních sil, prvků, aspektů, stavů proměny života (wu sing) představuje ono Pýthagorovo číslo, jež je součtem prvního lichého a prvního sudého čísla, pětku. Stejně tak jednotlivé obrazy v Bibli: pět Mojžíšových knih, jejichž obsahem je Boží zjevení a uzavření smlouvy na hoře Sínaji; pět oblázku sebraných z potoka, jimiž David porazil Goliáše; pět chlebů, jimiž Ježíš nakrmil tisíce. Pět je písmen ve jménech Jesus a Jahve.
	Pětka je sjednocením Matky Země (dvojka) a Otce na Nabesích (trojka). Geometricky pak znázorněna jako pěticípá hvězda, jedním tahem nakreslená. Symbol mikrokosmu - člověka.
	Pěticípá hvězda připomíná lidskou postavu s rozpjatýma rukama a roztaženýma nohama. Lidské tělo odráží strukturu světa (makrokosmos) se všemi jeho částmi. Pět vrcholů jako pět smyslů, pět částí těla, pět prstů na ruce. Analogicky se mikrokosmem (lidské tělo) prostřednictvím pentagramu zjevuje makrokosmos (svět). V souvislosti s pěti aspekty jednoho bytí lze umístit pět čínských základních sil a čtyři evropské živly, doplněné o Jedno.
	Pentagram užívaný magiky jako ochranné znamení spočívá ve směru paprsků hvězdy: dva paprsky směřující dovnitř zadržují dobré, jeden směřující ven posílá zlé pryč. Tak pentagram může představovat dvojí znamení podle směrů svých paprsků. Je-li postavena na dvou, pak je znamením bílé magie, dobra, spásy; a je-li převrácena a postavena na jednom hrotu, je znamením černé magie, zla, pokušení.
	Převrácený pentagram proslul jako znamení satanistů (z hebrejského satan znamenající odpůrce či nepřítele) či ďábla (z řec. diábolos pokušení). Na místo člověka zde jako symbol uvnitř hvězdy vystupovala hlava kozla (Jidášský kozel, Černý kozel). Převrácený pentagram neboli bafomet, jehož dva cípy směřující vzhůru vyjadřují dualitu a tři cípy směřující dolů popření trojnosti. Tento symbol ale původně nejspíš znamenal opak života, přirozenosti.
	Číslo pět, pentagram v rovině, anebo jehlan - pyramida - v prostoru, symbolizuje dokonalost, sjednocení, vládu ducha - Jednoho - nad čtyřmi elementy - základními prvky bytí. Poznání této symboliky sebou nese prostředek k sjednocení mnohosti, protikladnosti, zároveň harmonii a uměřenost a konečně k dosažení Dokonalosti, Jednoty, mystického Sňatku.

5_pentagram.jpg

Bez začátku a bez konce, spojení pěti bodů jako nekonečný kruh. 1)
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Dokonalá souměrnost lidského těla: Agrippův pentagram. 2)
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Pentagram od Elipha Léviho. 3)
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6 K Pýthagorově geometrii
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Pýthagorova Tetraktys. 1)
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Platónská tělesa, popsaná v Timaiovi, jsou kosmologickými pravzory. Tedy obdobně jako Pýthagorovy sloužila čísla, tak i geometrická tělesa znázorňují, zprostředkovávají určité aspekty Jednoho. 
	Čtyřstěn (tetrahedron) symbolizuje oheň, krychle (cube) zemi, osmistěn (octahedron) vzduch, dvacetistěn (icosahedron) vodu, dvanáctistěh (dedocahedron) vesmír, éter, Jedno. 2)
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Pět platónských těles od Keplera, které se doplňují, jeden se objevuje v druhém a tvoří tak nedílný řád, plně souladný. 3)
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7 Tao


Čínský pojem Tao (tchaj-t´i) je obdobný Pýthagorově Monas - Jedno. Tao se překládalo jako cesta, smysl, prozřetelnost či Bůh. V každém případě znak či pojem Tao přibližuje, nikoliv rozumově vysvětluje, spekulativním způsobem podstatu a celek věcí.
	Podobně jako Pýthagorova nauka o číslech i zde nelze jednoznačně říci, že je monistickou či dualistickou teorií: je obojím a ničím. O Tau se píše, že z něho - z Jednoho - se nejprve vynořila dvojnost - Jin a Jang -, potom svět stavů proměny - tedy pět základních principů: dřevo, oheň, země, kov, voda -, které stvořily deset tisíc věcí.
	Pojmy Tao, Jedno či Bůh jsou právě tak těžko definovatelné, že jejich přiblížením se okamžitě stávají konkrétností, určitostí, tím jedním aspektem Jednoho z mnoha.
	Čteme-li Tao te ťing, setkáváme se s totožnou odpovědí na otázku po podstatě, nejvyšší vůli, ale také po určení postavení člověka a po hře světa jako v Pýthagorově učení.

Existuje cosi - mlžné a beztvaré,
a přece hotové a dovršené.
Povstalo před nebem a zemí.

Je tak tiché! Tak pusté!
Stojí samo a nemění se.
Proniká vše vůkol a nic je neohrožuje.
Může se pokládat za matku veškerenstva.

Jeho jméno neznám.
Označuji je jako „tao“.
Donucen dát mu jméno,
nazývám je „svrchované“.

Svrchované - toť vzdalující se.
Vzdalující se - toť vracející se. 1)

Odkud vím, že takový je zrod všech věcí?
Právě skrze toto. 2)

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

Tao plodí jedno,
jedno plodí dvě,
dvě plodí tři,
tři plodí všechny věci. 4)

Jen čiré a klidné může být mírou světa. 5)

Avšak zdaž není něco velké právě tím,
že se to jeví jako nicotné? 6)

Znak Tao znázorňuje Jednotu jako kruh. V něm je v neustálém toku, v proměně, dvojnost, tedy dva protiklady zastoupeny dvěma čínskými základními principy a vzory Jin a Jang. Každý v sobě obsahuje zárodek toho druhého, a tak se toto dělení a množení opakuje neomezeně a donekonečna, ačkoliv uvnitř omezeného a ukončeného.
	Jin a Jang jsou odděleny křivkou ve tvaru písmena S, které se skládá z levé poloviny horního kruhu a pravé poloviny dolního kruhu. Ony dvě části rozdělené křivkou S jsou protiklady, jejich pohyb znamená neustálý zánik jednoho a vznik druhého. Zatímco jádro toho druhého, které Jin i Jang obsahují, zůstává klidné a k druhému jádru se vztahuje. Mezi nimi je vztah, jenž má střed. - Obdobně jako trojnost, jež se skládá z protikladů a jejich středu. -
	Tedy Tao jako Jedno.

7_tao.jpg

Jedno: soulad mnohosti. Tao: Jin a Jang.
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