
SEZNAM ANTICKÝCH A U T O R Ů 1 . 

A i l i a n o s , řlm. spisovatel, kolem 
r. 200 po Ex.; psal řecky. 

Aět ios , řec. doxograf, kolem r. 100 
po Kr. Na něm závisí Placita za
chovaná mylně pod jménem Plutar-
chovým. 

A ě t i o s z Amidy, řec. lékař, patrně 
VI. st. po Kr. 

Alexandros z Afrodisiady, řec. ko
mentátor Aristotelových spisů, zač. 
III. stol. po Kr. Neprávem se mn při
čítá sbírka přírodně vědeckých a 
lékařských problémů. 

Alexandros Filalethes, řec. lékař do
xograf, kolem nar. Kristova. 

Alexandros Polyhistor, řec. spiso
vatel, I. stol. př. Kr. 

A1 k m a i o n, řec. lékař a filosof, kolem 
r. 500 př. Kr. 

Ambrosins, řím. křesť. spisovatel, 
IV. stol. po Kr. 

Anaxagoras, řec. filosof, V. stol. 
př. Kr. 

Anaximenes, řec. filosof, kolem r. 
550 př. Kr. 

Anonymus Londinensis, řec. lékařský 
papyrus, jehož zprávy se opírají 
o Menona, Alexandra Filaletha a 
Sorana. 

An t igonosz Karystu, řec. životopiseo 
filosofů a paradoxograf; III. stol. 
př. Kr. 

Apuleins, řím. spisovatel, II. stol. 
po Kr. 

Archigenes, řec. lékař, pnenmatik 
a eklektik, kolem r. 10O po Kr. 

Aristofanes Byzantský, řec. učenec, 
III./II. stol. př. Kr. 

Aris toteles , řec. filosof, IV. stol. 
př. Kr. 

A r t e m i d o r o s Daldský, skladatel 
řec. snáře, kolem r. 170 po Kr. 

Asklepiades Bithynský, řec. lékař, 
epikurovec, kolem r. 100 př. Kr. 

Athenaios z Attaleie, řec. lékař, za
kladatel pneumatické školy, I. stol. 
po Kr. 

Athenaios z Naukratidy, řec. spiso
vatel, kolem r. 200 po Kr. 

Cael ius Aurel ianus , řím. lékař, 
překladatel ze Sorana, V. stol. po Kr. 

Celsus, řím. encyklopedický spiso
vatel, I. stol. po Kr. 

Censorinus, řím.spisovatel,III.stol. 
po Kr. 

Golumella, řím. spisovatel o země
dělství, I. stol. po Kr. 

i Poněvadž jsou v tomto pojednání citováni antičtí autoři z nejrůzněj-
šich' dob, neodborníkům většinou neznámí, jsou tu pro snazší historickou orien
taci sestavena jejich jména s udáním doby. Do seznamu jeBt pojato i několik 
autorů středověkých, jejichž díla jsou pramenem pro poznání antických názorů. 
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Demokritos, řec. filosof atomiata, 
V./IV. stol. př. Kr. 

Diod oros Sicilský, řec. historik, 
I. stol. př. Kr. 

Diogenes z Apollonie, řec. filosof, 
V. stol. př. Kr. 

Diogenes L a ě r t i o s , řec. životo-
pisec filosofů a doxograf, II./III. stol. 
po Kr. 

Dioklés , řec. lékař, V./IV. atol. př. Kr. 

Empedokles, řec. filosof, kolem 
r. 450 př. Kr. 

Epikuros , řec. filosof, IV./III. stol. 
př. Kr. 

Erasistratos, řec. lékař, III. stol. 
př. Kr. 

Earyfon, řec. lékař knidaké Školy, 
kolem r. 450 př. Kr. 

Eusebios, řecký křesť. spisovatel, 
III. /IV. stol. po Kr. 

Ferykedes, řec. filosofující theolog, 
VI. stol. př. Kr. 

F i l i s t i o n , řec. lékař sicilské Školy, 
V./IV. atol. př. Kr. 

F i l o la os, řec, filoBof, pythagorovec, 
V. stol. př. Kr. 

F i lon , řecko-žid. filosof, I. atol. po Kr. 
Fi loponos Ioannes, řec. komentátor 

Aristotelových spisů, VI. stol. po Kr. 
Filumenos, řec. lékař, kolem r. 18Q 
: po Kr. 
Fylotimoa, řec. lékař kojské Školy, 

IV. Btol. př. Kr. 

Galenos, řec. lékař, II. stol. po Kr. 
Geoponika, výtahy ze spisů o země

dělství, pořízené kolem r. 950 po Kr. 

Hekataios z Abder, řec. spisovatel, 
III. stol. př. Kr. 

Heraklei tos , řec. filosof, kolem 
r. 500 př. Kr. 

He rme t ikové , spisovatelé mystic-, 
kých filoaoficko-náboženakých spisů, 
jež vznikly v III. stol. po Kr., ale 
zakládají se i na starších předsta
vách ( od II. Btol. př. Kr.). 

Herofilos, řec. lékař, kolem r. 300 
př. Kr. 

Hippokrates Veliký, řec. lékař koj
ské Školy, V./IV. stol. př. Kr. Ve 
spisech zachovaných pod jeho jmé
nem {corpus hippocraticum) json 
sloučeny výtvory několika lékař
ských Skol (knidgké, sicilské, kojské); 
některé pocházejí až z doby kolem 
r. 350 př. Kr. 

Hippolytos , řec. křesť. spisovatel, 
II. /III. atol. po Kr. 

Hippon , řec. filosof, V. atol. př. Kr. 

Chrysippoa, řec. atoik, III. stol. 
př. Kr. 

I a m b 1 i c h o e, řec. novoplatonik, IV. st. 
po Kr. 

I s idor os Sevillský, lat. křesť. spiso
vatel, VI./VII. stol. po Kr. 

Inatinns, řec. křeať.apologeta, II.stol. 
po Kr. 

Ka t r a r i o s Ioannes, byz. spisovatel, 
XIV. stol. 

Kleanthea, řec. atoik, IV./III. atol. 
př. Kr. 

Klemena Alexandrijský, řec. křesť. 
spisovatel, II./III. stol. po Kr. 

Laktant ina, řím. křeať. spisovatel, 
III. /IV. atol. po Kr. 

Makrobius, řím. kompilátor, kolem 
r. 400 po Kr. 

Maximos Tyrský, íec. novoplatonik, 
II. Btol. po Kr. 

Meletios, byz. spisovatel VIII. stol.? 

14* 
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Menon, žák Aristotelův, doxograf lé
kařství. 

Met op os, neznámý pythagorovec. 
Micha l z Efesu, byz. komentátor spisů 

Aristotelových, kolem r. 1100. 
Most i o, řím. lékařský výtah ze So-

ranovy gynaekologie, snad V. stol. 
po Kr. 

Nemesios, řecký křesť. spisovatel, 
kolem r. 400. 

Niko laos z Damašku, řec. spisovatel, 
I. stol. př. Kr. 

Okellos, žák Pythagorův, pod jehož 
jménem se zachoval jeden novo-
pythagorský spis z I. stol. př. Er. 

Oreibasios, řec. lékař a kompilátor, 
IV. stol. po Kr. 

Origenes, řecký křesť. spisovatel, 
II. /III. stol. po Kr. 

Parmenides, řec. filosof, kolem 
r. 500 př. Kr. 

P1 a t o n, řec. filosof, V./IV. stol. př. Kr. 
P1 i n i n s Starší, řím. spisovatel, I. stol. 

po Kr. 
P l i n i u s Mladší, řlm. spisovatel,I.stol. 

po Kr. 
P lo t inos , řec. novoplatonik, III. stol. 

po Kr. 
Plutarchos, řec. spisovatel, I./II. st 

po Kr. 
P o r f y r i o s, řec. novoplatonik, III. stol. 

po Kr. 
Poseidonios, řec. stoik, I. stol. př. 

Kr. 
Praxagoras, řec. lékař kojské školy, 

IV. stol. př. Kr. 
Psendotimaios, neznámý skladatel 

stoicisujícího výtahu z Platonova 
dialogu Timaios, asi ze IIL štol. 
př. Kr. 

P to lemaios Klaudios, řec. mate
matik a astronom, II. stol. po Kr. 

Pythagoras, řec. filosof, VI. stol. 
př. Kr. 

Rufos, řec. lékař, kolem 200 po Kr. 

Sext os Empeirikos, řecký skeptik, 
II/III. stol. po Kr. 

Sfairos, řec. stoik, IIL stol. př. Kr. 
S impl ik ios , řec. komentátor Aristo

telových spisů, VI. stol. po Kr. 
Soranos, řec. lékař a historik lá j 

kařstvl, II. stol. po Kr. 
Speusippos, řec. filosof, Platonův 

nástupce v akademii, IV. Btol. př. Kr. 
Stobaios (Ioannes ze Stobů), řecký 

kompilátor a doxograf filosofie, po 
r. 400 po Kr. 

St ra ton, řec. filosof, druhý nástupce 
Aristotelův, IV./III. stol. př. Kr. 

Suetonius, řlm. spisovatel, L/II. st. 
po Kr. 

Thales, řec. filosof, kolem r. 585 
př. Kr. 

Theodoretos, řec. křesť. spisovatel, 
V. stol. po Kr. 

Theofrastos, řec. filosof, botanik, 
nástupce Aristotelův, TV.flR. stol. 
př. Kr. 

Timaios, pythagorovec, V. stol. př. 
Kr.; v. Pscudotimaios. 

Va l e r i u s Maximus, řím. spisovatel, 
I. stol. po Kr. 

Va r r o Reatský, řím. polyhistor, I. stol. 
př. Kr. 

Vind ic ianus Afér, řím. lékař, IV. st. 
po Kr., íerpal z doxografie Soranovy. 

i 
Zenon, zakladatel stoické školy, 

| IV./III. stol. př. Kr. 


