
I УВОД. ПРИНЦИП.  

1 Иако је ова истина (опречност супротности) о којој ја говорим вечито важећа, показују се људи 

неспособни да је схвате – и пре но што за њу чују, и кад је једном чују. Јер иако се све дешава по тој 

Истини, личе они на неискусне кад се окушају у речима и делима. А ја те речи и дела излажем 

растављајући свако од њих према његовом постанку и показујући његову суштину. Од осталих пак 

људи остаје скривено оно што будни раде, баш исто онако као што не знају шта у сну раде. 

113 Разумност је приступачна свима. 

114 Они који са разумом говоре, треба да своје упориште траже у оном што је опште за све, исто онако 

као држава – у закону, и још много чвршће. Јер свима људским законима даје храну један божански: 

овај својом моћи досеже толико далеко колико хоће, и има га довољно за све, и још преостаје. 

2 Зато се треба покоравати оном што је опште. Али иако је ова истина општа, живи светина тако као да 

има своју посебну памет. 

89 Будни имају један једини и општи свет (а и они који спавају) – свако се окреће своме посебном. 

40 Свезналаштво не учи памети! Јер иначе би научило Хесиода, Питагору, Ксенофана и Хекатеја. 

107 Очи и уши су људима рђави сведоци ако имају варварске душе. 

 

II ОПШТИ РАТ 

80 Ваља знати да је рат општи и да је правда – завада, и да све бива на основу заваде (раздора) и да 

тако треба да буде. 

42 Хомер је заслужио да буде избачен са јавних надметања и шибом издеветан, и Архилох исто тако. 

53 Рат је отац свих и краљ свих, и он једне избаци на видело као богове, а друге као људе: једне учини 

робовима, а друге слободнима. 

 

III КОРЕЛАТИВНОСТ, ЈЕДИНСТВО И ИДЕНТИТЕТ СУПРОТНОСТИ 

10 Спојеви (супротности), цело и нецело, конвергентно и дивергентно, хармонично (сазвучно) и 

дисхармонично – из свега једно и из једног све. 

51 Они не схватају да дивергентно само себи конвергира: спој који у супротном правцу тежи, као код 

лука и лире. 

54 Невидљиви спој јачи је од видљивог. 

88 Једно и исто је у нама: живо и мртво, будно и спавајуће, младо и старо. Јер ово друго, променивши 

се, постаје оно прво, и обратно, оно прво, променивши се – ово друго. 

23 За име правде не би знали да није неправди. 

111 Болест учини здравље пријатним и добрим, глад – ситост, замор - отпочинак. 

59 Прави и кружни пут код машине за ваљање сукна – један је и исти. 

61 Море је најчистија и најпрљавија вода: рибама је питка и спасоносна, људима непитка и убиствена. 

37 Свиње се купају у блату, живина у прашини и пепелу. 

13 Магарци ће пре изабрати сламу него злато.  

3 Сунце је широко колико човечије стопало. 

 

IV ИСТОРИЈСКИ ФРАГМЕНТИ 

44 Народ треба да се бори за закон исто онако као и за градске зидине. 

43 Побуну треба гасити пре неголи пожар. 

 

V ХЕРАКЛИТОВА ТЕОЛОГИЈА 

78 Човечија природа нема сазнања, док божанска има. 

79 Човек је у очима божанства детињаст, исто онако као дете у очима човека. 

52 Људски живот – то је дете које се игра, камичке на табли тамо-амо ређа: дечије царство. 

82-83 Најлепши мајмун је ружан кад се упореди са људским родом: исто тако ће се и најмудрији човек 

показати као мајмун у поређењу с богом – и по мудрости, и по лепоти, и по свему осталом. 

102 Богу је све лепо и добро и праведно, само што су људи схватили једно као неправедно а друго као 

праведно. 

32 Једно, које је једино мудро, и може се и не може се називати именом Зевса. 

41 Само је једно мудро: имати сазнање како све, до појединости, бива управљано. 

11 Све што гамиже – ударац бича изгони на пашу. 

66 Јер све ће ватра, кад дође, шчепати и осудити. 

16 Како би се човек могао сакрити пред оним што никад не залази! 

28 Али Правда ће већ умети да шчепа и осуди коваче и сведоке лажи! 



 

VI О САЗНАЊУ 

55 Све што се може видети, чути, научити – томе ја дајем предност. 

101а Очи су поузданији сведоци од ушију. 

35 Људи који мудрост воле, треба заиста да су у врло много ствари обавештени. 

22 Они који траже злато – много земље прекопају, а мало налазе. 

86 Већина божанских ствари измиче нашем сазнању због нашег неверовања да то можемо сазнати. 

47 Не закључујмо насумице о најважнијим стварима. 

95-109 Незнање је боље крити него на среду износити. 

93 Господ чије је пророчиште у Делфима (Аполон) нити говори нити скрива, већ само знаке даје. 

 

VII О ДУШИ 

36 Душама је смрт да постану вода, а води смрт да постане земља. Па ипак, од земље постаје вода, а од 

воде душа. 

60 Пут навише и наниже један је те исти. 

12 Онима који загазе у једне исте реке – стално друга и друга вода притиче. Тако је и са душама, које 

постају испаравањем влаге. 

115 Душа има меру која сама себе повећава. 

45 Души граница нећеш наћи, па да свим путевима прођеш: тако је дубоко (скривена) њена мера. [тако 

дубок logos има] 

117 Кад се човек опије, води га голобрадо момче, и он тетура, не примећујући куда иде: то је зато што 

има влажну душу. 

118 Сува (ватрена) душа је најмудрија и најбоља. 

 

VIII ЕТИКА 

24 У рату пале цене богови и људи. 

25 Већа смрт већу награду добија. 

29 Најбољи бирају себи једно уместо свега (другог): вечиту славу уместо свега пролазног. А светина 

гледа да се насити као стока. 

49 Један је мени колико и десет хиљада, само ако је најбољи. 

20 Кад на свет дођу, гледају само да живе, и тако испуне свој смртни удес; и децу за собом остављају 

да и даље има ко да умире. 

4 Кад би се срећа састојала у телесним уживањима, називали бисмо срећним волове кад нађу 

грахорице да се наједу. 

104 Јер какав је њинох дух или ум? Народне певаче слушају и за учитеља узимају светину, а не знају 

да је већина рђава а само мали број њих добар. 

110 За људе није боље ако им се оствари све што желе. 

 

IX ПРОСВЕТИТЕЉСКА ПОЛЕМИКА ПРОТИВ ПРАЗНОВЕРИЦА 

119 Карактер је човека његов добар или зао дух. 

5 ... па се моле тим божјим киповима, а то је исто као кад би неко причао са кућама, уопште немајући 

сазнања о боговима и херојима – ко су и шта су. 

 

X КОСМОЛОГИЈА 

50 Ако послушате не мене, већ глас Истине, мудро је сложити се да је све – једно. 

30 Овај свет један исти за сва бића, није уредио нико од богова и нико од људи, него је увек био, јесте 

и биће вечно жива ватра, која се с мером пали и с мером гаси. 

67 Бог је: дан – ноћ, зима – лето, рат – мир, ситост – глад. Мења се исто онако као ватра, кад се помеша 

са (разним) кадовима, па добија име по мирису сваког од њих. 

76 Ватра живи смрћу земље, ваздух живи смрћу ватре, вода живи смрћу ваздуха, земља живи смрћу 

воде. Дакле: смрт земље роди воду, смрт воде роди ваздух, смрт ваздуха роди ватру и обратно. 

84а Мењајући се, ватра отпочива. 

103 На периферији круга почетак и крај су на истом месту. 

123 Постанак ствари обично остаје скривен. 

6 Сунце је сваки дан ново. 

94 Сунце неће прекорачити своје мере: иначе би га Ериније, Правдине помоћнице, шчепале. 

99 Да није сунца, по другим звездама могла би бити ноћ. 


