
Študentska založba, Zbirka Koda, 2012
(v treh zvezkih)

Tudi starejši slov. prevod:
Anton Sovrè, Predsokratiki
Slovenska matica, 1946 in ponatisi

Od kaosa h kozmosu, ápeiron in sfaíros …
(M.U., Filozofija narave: Predsokratiki, 1. predavanje, izbor fragmentov) 



V večnost je moje srce odprto
iz Kaosa v Kozmos.
(Srečko Kosovel, Integrali, iz pesmi »Odprto«)

HEZIOD: Teogonija, ok. 700 pr. n. š.

- fragment o Kaosu, Zemlji, Nebu… (verzi 116-128)

prev. Kajetan Gantar (zbirka »Kondor«, MK, 1974)

»V samem začetku je Kaos nastal, nato pa še Zemlja,
širno prsata, nesmrtnikov trajno obstojno domovje,
njih, ki prebivajo zgoraj, na snežnih vrhovih Olimpa,
Tartar temačni nastal v globočinah je Zemlje prostrane.
Hkrati je Eros nastal, najlepši med vsemi bogovi,
Eros, ki ude utruja, ki vsem, ljudem in bogovom,
v prsih načrte in misli preudarne kroti in obvlada.
Érebos mračni nastal je iz Kaosa, hkrati nastala
Noč je temačna vsa, Noč, ki je z Érebom mračnim spočela,
z njim zanosila v ljubezni in Eter in Dan mu rodila.
Zemlja pa najprej rodila Nebo je, z zvezdámi posuto,
sebi enako po meri, da z njim bi lahko vse odela,
kjer naj srečnim bogovom bo dom, neminljivi in večni.«

etc.





ANAKSIMANDER iz Mileta (6. st. pr. n. š.) - najprej stari Sovretov prevod 
»Anaksimandrovega stavka«, prvega ohranjenega filozofskega stavka/citata :

TALES …
(iz Galena, prev. 
Jan Ciglenečki)



»Anaksimandrov stavek«:  

prvi ohranjeni filozofski citat (6. st. pr. n. š.),  

prev. Jan Ciglenečki v Fragmentih predsokratikov (2012),  
I. zv., str. 193 (fr. DK 12 A 9) in str. 211 (fr. DK 12 B 1 = citat) [tu skupaj]. 

 

Gre za fragment iz Simplikijeve Fizike 24, 13 (Simplicius, 6. st. n. š.): 

 
»[A 9] Izmed tistih, ki so pravili, da je (počelo) eno, v gibanju in 

brezmejno, je Anaksimander iz Mileta, Praksiadov (sin), Talesov 

naslednik in učenec, rekel, da je počelo <arché> in prvina bivajočih 

(stvari) <ónta> Brezmejno <tò ápeiron>, pri čemer je za počelo prvi 

uporabil to ime. O njem pravi, da to ni voda niti kakšna druga od tako 

imenovanih prvin <stoicheíon>, ampak neka druga brezmejna narava 
<phýsis ápeiron>, iz katere nastajajo vsa nebesa in svetovi v njih: [zdaj: 

B 1] Iz katerih je nastanek <génesis> bivajočim (stvarem), v te 

nastaja tudi (njihov) propad <fthóra> skladno z nujnostjo <tò 
chreón>; druga drugi namreč odrejajo pravico <díke> in kazen za 

nepravico <adikía> skladno z redom časa <chrónou táksin>, [in zdaj 

spet A 9:] govoreč z bolj pesniškimi izrazi. Ko je opazil, da se štiri 
prvine spreminjajo druga v drugo, se mu očitno ni zdelo primerno, da 

bi eno izmed njih postavil za podlago <hypokeímenon>, ampak nekaj 
drugega poleg njih.« [Itd.]. 



Primerjava Sovretovega (1946) in Ciglenečkijevega (2012) prevoda 
samega Anaksimandrovega stavka oz. izreka:

…



HEIDEGGER, Martin (1946): Der Spruch des Anaximander (Anaksimandrov izrek), 
v knjigi Holzwege (1950 in ponatisi), str. 321–373.

Heidegger najprej citira gr. izvirnik in nem. »klasični« prevod (Diels-Kranz):

»Woher die Dinge ihre Entstehung haben, dahin müssen sie auch zu Grunde gehen, 
nach der Notwendigkeit; denn sie müssen Buße zahlen und für ihre Ungerechtigkeiten
gerichtet werden, gemäß der Ordnung der Zeit.«

Toda Heidegger misli, da »… dokler je neki prevod zgolj besedni <wörtlich>, s tem še ni 
besedno-zvest <wortgetreu>. Besedno zvest je šele tedaj, ko so njegove besede [tiste] 
besede, ki govorijo iz govorice [sáme] stvarí <sprechend aus der Sprache der Sache>« 
(op. cit., 322). – To sicer načeloma drži, toda pri Heideggeru pridemo s tem načelom kmalu 
na precej spolzek teren (interpretacije z dvomljivo etimologijo ipd.).

Heidegger postopoma hermenevtično raz-gradi Anaksimandrov stavek, vendar ga na koncu 
svoje dolge »izpeljave« ne navede celega, marveč prepušča bralcu, da sam poveže te 
»besedno-zvesto« prevedene dele. Npr., zadnji del izreka razume takole:

»… entlang dem Brauch <tò chreón>; gehören nämlich lassen sie Fug <díke [tj. 'pravica', 
Heidegger prevaja kot 'sklad']> somit auch Ruch eines dem anderen (im Verwinden
[v prebolevanju]) des Un-Fugs <adikía [prevaja kot 'ne-skladje']>« (ibid., 572).

Franci Zore v knjigi Obzorja grštva (1997) re-konstruira Heideggerjevo re-konstrukcijo takole:

»Izrek Anaksimandra torej govori naslednje: V vročanju biti kot prisostvovanja je bivajo-
čemu (prisostvujočemu) v to-Isto (-Eno, ob-enem) izhajanje in mu izhaja zahajanje. V 
teku dodelitve prisostvovanja v dodeljenem času prisostvujoče dopušča sklad in vsako-
kratno medsebojno priznavanje prebolevanja glede na neskladje.« (Op. cit., str. 92–93)



HERAKLIT iz Efeza (6.–5. st. pr. n. š.)
- trije fragmenti o ognju, lógosu in prvinah, v starem in novem prevodu: 

Prvi fragment (A 8, Sovrè 42): »Bitnost usode je svetovni um [lógos], ki prešinja vse 
vesoljstvo, eterična snov, praseme za rojstvo sveta in za obtok stvari, ki mu je 
postavljena določena mera.«

Isti (čeprav nekoliko širši) fragment, DK 22, A 8, iz Aëtiusa, po Teofrastu,
v prev. Francija Zoreta v Fragmentih predsokratikov (I, 361):



HERAKLIT, drugi in tretji fragment o ognju, kozmosu in prvinah
(prev. Franci Zore v Fragmentih predsokratikov (I, str. 381 in 391):

Drugi fragment (iz Klementa Aleksandrijskega in Plutarha):

Tretji fragment (iz Maximusa Tyriusa):



HERAKLIT, še dva fragmenta o enem in vsem 
(prev. Franci Zore, Fragmenti predsokratikov, I, str. 375 in 385)

Prvi (iz Aristotela, De mundo):

Drugi (iz Hipolita):



KSENOFAN iz Kolofona (6. st. p. n. š.) - nekaj odlomkov po starem Sovretovem prevodu:



PARMENID iz Eleje, pesnitev »O naravi« (Peri physeos, zgodnje 5. st. pr. n. š.):
primerjava bivanja/biti s kroglo (sfaíros):

Štirje heksametri iz obsežnega pasusa (B 8) Parmenidove pesnitve, prev. A. Sovrè, str. 86: 

Isti odlomek, prev. G. Kocijančič, Fragmenti predsokratikov, I, str. 537:

… itd.



EMPEDOKLES iz Akraganta (5. st. pr. n. š.) – trije fragmenti o Sfajrosu (Krogli), 
prev. Jan Ciglenečki, Fragmenti predsokratikov (II, str. 51, 57, 123-125): 

… B 29 (po Hipolitu):

B 41 (po Filoponu): 

…



EMPEDOKLES, fragment o štirih prvinah, prev. Jan Ciglenečki (Fr. p., II, str. 47 in 109):




