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Sedm mudrců

Na počátku 6. století př. n. l. potkáváme v Řecku muže, které stará tradice označuje jako „mudrce“, hoi sofoi, doslova „ti moudří“. Většinou jsou to státníci, kupodivu velmi různé politické orientace, kteří se proslavili moudrými výroky, někteří i zákony, ale i básněmi nebo dokonce geometrií. Těch mudrců je „sedm“, ačkoli tato sedmička bývá různě obsazována z nejméně deseti mudrců. Jejich slavné výroky dnes zní jako morální naučení: „Zachovávej ve všem míru; pečuj o celek; užívej starých zákonů, ale čerstvých pokrmů; mnoho poslouchej a mluv jen včas“. Podle pozdější legendy tyto výroky uchovává a šíří delfská věštírna, prý je nechává vyhotovit ve zlatě na stěnách Apollónova chrámu. Vévodí jim jakási ústřední zásada:
„Poznej sebe sama!“ – Gnóthi seauton.
Mezi sedmi mudrci vynikají Solón, Biás, Chilón a Thalés z Mílétu, považovaný historiky také za prvního filosofa.
Solón, athénský vládce z počátku 6. století, změnil krvavé zákony Drakontovy; sám říká, že tak, aby co možná vyšel vstříc požadavkům lidu, ale aby se bohatí nemuseli být převratných změn. Psal i krásné lyrické verše. Jeho jméno je po celé dějiny vzpomínáno jako jméno jednoho z nejmoudřejších a nejšlechetnějších vládců. Bývá s ním spojována i obecně řecká představa o tom, že (novodobě řečeno) specifikem Řeků je schopnost vše přijímat od jiných a hned proměňovat po svém, v čemž pak bývá spatřován odkaz pro budoucí Evropu, neboť to nepřipouští obavy o uchování vlastních specifik. Historicky to ovšem máme doloženo v klasické době u historika u Thúkydida. Nejfilosofičtějším Solónovým výrokem je snad (Stobaios III,1,172 = 10, 3 Diels-Kranz):

„Na nezjevné odkazuj prostřednictvím zjevného!“

Biás z Priény (v Iónii) se proslavil nejen spravedlivým soudnictvím i soukromým životem, ale také výrokem: „Většina lidí je špatná.“ Nejde pouze o nářek nad stavem lidstva, ale o to, že špatná je právě většina, davová mentalita, to, čemu bychom novodobě řekli „konzumní společnost“. Tak tomuto výroku porozumí Hérakleitos (B 39, B 104).
Chilón z Lakedaimónu (Sparta) je prý také jedním z autorů slavného výroku „Poznej sebe sama“, spolu s Thalétem, avšak hlavně v patrné závislosti na delfském apolónském rituálu (viz Plútarchos, O delfském E 17-18, p. 391f-392e).
Thalés z Mílétu je tradičně spojován jak s mudrci, tak se vznikem řecké přírodovědy a podle starších historiků i filosofie. Představuje jakousi symbolickou personální unii těchto žánrů nebo oborů. Je znamením vnitřní spojitosti mezi mentalitou „mudrců“ a filosofií, vyjádřenou právě výrokem:

„Poznej sebe sama!“

Obdobné mudrcké výroky lze najít v tzv. sapienciální (moudroslovné) literatuře jiných národů, např. u Egypťanů, Babyloňanů i Židů (biblická kniha Přísloví). Je to o žánr gnómické prózy, ale v Řecku prý Delfy zdůrazňují něco zcela nového a podstatného. Je to požadavek poznání sebe jako základ každého duchovního a poznávacího vztahu. Tento apollónský princip později určí řeckou filosofii díky Hérakleitovi, Sókratovi a Platónovi.
Princip poznání sebe sama má také etickou stránku, zdaleka však není pouhou moralitou. Je to podstatný odkaz jinam, než kam směřuje lidská zvědavost a vztah k vnějším věcem vedený praktickou potřebou. Je to odkaz k autenticitě a singularitě (jedinečnosti), ke které se nelze vztahovat tak, jako k tomu, co je mnohé, co existuje ve více exemplářích. Takový vztah k singularitě se v příštích staletích a tisíciletích stane údělem filosofie, teologie a kosmologie, které budou vždy stát nějak mimo jednotlivé vědy o tom, co se vyskytuje v mnoha případech (exemplářích). Je to vztah, který odkrývá privaci (nedostatečnost) vůči tomu, čím se poměřuji.


