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EINIGES ZU DEN "ΟΜΟΙΟΜΕΡΕΙΑΙ,, DES ANAXAGORAS 

Aristoteles definiert die Homöomerien des Anaxagoras folgender-
massen : «θ μεν γαρ (Anaxag.) ta δμοιομερή στοιχεία τίθησιν οίον δστοΰν και 
σάρκα καί μυελόν καΐ των άλλων, ών εκάστου συνώνυμον το μέρος εστίν» (')· 
Hier betrachtet Aristoteles die Homöomerien als Elemente der Wesen (δντα) ; 
sie sind also gleichartig, unterscheiden sich jedoch untereinander nach 
ihrer Beschaffenheit. Das «είναι», d.h. die κοσμογόνος "Αρχή des Anaxago
ras ist kein einfaches materielles Element, wie die alten jonischen Philo
sophen meinten, sondern sie ergibt sich vielmehr aus zahlreichen Elemen
ten, die Aristoteles «σπέρματα» nennt. Wir sehen uns also vor einen Plu
ralismus gestellt, d.h. «καί γαρ Iv τη αυτή γονή καί τρίχας είναι καί δνυχας 
καί φλέβας καί αρτηρίας καί νεΰρα καί οστά καί τυγχάνειν μεν αφανή δια μικρό-
μέρειαν, αυξανόμενα δέκατα μικρόν διακρίνεσθαι. Πώς γαρ αν, φησίν, Ικ μή 
τριχος γένοιτο ϋρΐξ καί σαρξ Ικ μή σαρκός» ('). 

Man könnte dem hinzufügen, dass die «όμοιομέρειαι» des Anaxagoras 
ihre wirkliche Wiedergabe in den «Realen» des Herbart (1776—1841) 
gefunden haben. Und tatsächlich verdeutlicht Herbart durch die «Realen» 
die unveränderlichen Elemente des «είναι» : die Vereinigung der unver
änderlichen Elemente gebiert die Gegenwart eines Wesens (ov), genauso 
wie die «όμοιομέρειαι» durch ihre Vermischung die Entstehung von Wesen 
zeitigen; denn «ουδέν γαρ χρήμα γίνεται οΰδε απόλλυται, άλλ' από Ιόντων χρη
μάτων συμμίσγεταί τε καί διακρίνεται καί οΰτως δν ορθώς καλοΐεν το τε γίνε-
σθαι συμμίσγεσθαι καί το άπόλλυσθαι διακρίνεσθαι» (*). 

1) de gen. et corr. Α. 1. 314a 18. Vgl. auch Aët. I 3, 5 (D 279) : Ά. Ήγησιδούλοι» 
δ Κλαζομένιος Αρχάς των δντων τάς δμοιομερείας άπεφήνατο. έδόκει γαρ αΰτω άπορώτατον 
είναι, πώς έκ του μή δντος δύναται τι γίνεσθαι ή φθείρεσθ-αι εις το μή 5ν. τροφήν γοδν προσφε
ρόμενα άπλήν καί μονοειδή, άρτον καί δδωρ, καί εκ ταύτης τρέφεται θρίξ φλέψ αρτηρία σαρξ 
νεΰρα οστά καί τα λοιπά μόρια, τούτων οδν γιγνομένων δμολογητέον δτι iv τη τροφή* τη" προσ
φερόμενη πάντα εστί τά δντα, καί εκ των δντων πάντα αδξεται. καί iv εκείνη εστί τη τροφή 
μόρια αίματος γεννητικά καί νεύρων καί δστέων καί των άλλων' ά ήν λόγω θ-εωρητά μόρια, 
oö γαρ δεΤ πάντα επί τήν αΐσθησιν άνάγειν, δτι άρτος καί το δδωρ ταδτα κατασκευάζει, άλλ'έν 
τούτοις εστί λόγφ θ-εωρητά μόρια, άπδ τοδ οδν δμοια τά μέρη είναι iv τη τροφή" τοις γεννωμέ-
νοις δμοιομερείας αύτάς εκάλεσε καί αρχάς τον δντων άπεφήνατο, καί τάς μέν δμοιομερείας 
δλην, τό δέ ποιούν αϊτιον νοδν τον πάντα διαταξάμενον. άρχεται δέ οδτως" «δμοδ πάντα χρή· 
ματα ήν, νοδς δέ αυτά διέκρινε καί διεκόσμησε», χρήματα λέγων τά πράγματα* άποδεκτέος 
οδν έστιν, δτι τη δλη τον τεχνίτην προσέζευξεν. 

2) Fragni. 10. 
3) Fragm. 17. 


