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Anaximandros z Mílétu (asi -610 až -546)

„Anaximandros se jako první Řek, o kterém víme, odvážil zveřejnit výklad o přírodě“ (A 7). Opět ovšem nejde o titul spisu, i když Anaximandros spis napsal, prý poprvé v próze. Zachovalo se z něho jenom pár slov, které jsou tradicí považovány za nejstarší filosofický text. Ze všech míléťanů má nejblíže k tomu, čemu se bude později říkat filosofie, ale je také nejobtížnější k pochopení. Zabýval se však i geometrií, zeměpisem, astronomií a meteorologií, dokonce prý působil jako poradce při zakládání Apollónie, mílétské kolonie na Krétě (A 3). Ale „když zpíval, děti se mu smály“ (A 1,2).
Anaximandros je slavný také konstrukcí mapy: „První se odvážil nakreslit obydlený svět na desku“ (A 6). Mapa je pak tradována prostřednictvím Hekataia. Nemůžeme si dělat iluze o její věrnosti, je to však první pokus o zobrazení velké části Země z pozice, ze které ji nikdo nevidí a nikdy ani neuvidí. Thalétovský typ geometrie je využit k tomu, aby bylo možné zobrazit pohled jakoby z neomezeně velké výšky; úhly mezi místy na Zemi a jim odpovídající úhly na mapě jsou stejné. Měřítko mapy je tedy v ideálním případě konstantní ve všech místech a právě tím se mapa liší od běžného nákresu. Práce s úhly je příznačná i pro další Anaximandrova zkoumání.
„První zhotovil gnómóny k rozpoznání časů (hodin?), ročních období a rovnodenností“ (A 4).
Gnómón je tyč, použitá jako sluneční hodiny. Sledováním stínu je možné určit nejen vše popsané, ale také sklon ekliptiky (rozpůlením úhlu mezi vrcholy poledních stínů ve dny obou slunovratů, k čemuž jsou potřeba také Thalétovy poučky o úhlech), „pochopil sklon zodiaku“ (A 5). Znalost jednoduchých slunečních hodin i dělení dne na 12 dílů přišlo do Řecka z Babylónu (Hérodotos II,109), ale aplikace geometrického myšlení otevřela další možnosti. Sestrojil prý i zobrazení nebeské sféry (A 1,2). Thalés a Anaximandros tedy učinili první kroky ke geometrizaci světa a časomíry.
Země leží uprostřed světa (A 1,1) v klidné rovnováze (A 26), „podobá se kamennému sloupu“ (B 5), na jehož horní ploše žijeme. Kolem je symetricky uspořádáno vše ostatní. Nejvýše je Slunce, níže Měsíc, pod ním hvězdy a nejníže planety, kterým ovšem Řekové dlouho nevěnují mnoho pozornosti. Ani žádná sféra stálic se zatím nekoná (A 18). Slunce je shluk ohně, který směrem k nám vyzařuje průduchem, jenž je velikostí podobný Zemi, jakoby loukotí kola (A 21) se tak ukazuje „jako píšťala blesku“ (B 4). Podobně prý svítí i Měsíc (A 22), což je v takto staré době samozřejmé. Jeho fáze vykládá postupných uzavíráním a otevíráním průduchu (A 11,5).
Oheň Slunce vypařuje ze Země vlhkost a také uvádí do pohybu vítr (A 24), který ji přenáší, působí déšť a může způsobit i bouři (A 23). Zbytkem původní vlhkosti je moře, které je také původem života, dokonce i lidí, kteří vznikli z nějakých mořských živočichů a teprve později osídlili pevninu (A 30). Potkáváme opět oživující vlhkost, jako u Thaléta, ale také roli teplotních gradientů, neboť vše je určeno poměrem tepla a chladu (A 17a). Vítr je proud vzduchu, když se působením Slunce vše nejútlejší i nejvlhčí v něm dává do pohybu nebo rozplývá. (A 24). Poprvé potkáváme i formulaci koloběhu vody v přírodě: Vítr vzniká z nejlehčích vyloučených par vzduchu, pohybovaných poté (jejich) nashromážděním. Deště vznikají z páry, odebrané Sluncem z toho, co je pod ním. (A 11,7). Teplotní diference vším neustále pohybuje. Vše je určeno jak základními diferencemi (protiklady) tepla/chladu, sucha/vlhka, tak mnoha ostatními specifickými diferencemi (A 9). Tak je vše v ustavičném pohybu a koloběhu, ve kterém se tyto diference neustále vyrovnávají a znovu objevují: „Chladné se zahřívá, teplé se ochlazuje, vlhké se vysušuje, seschlé se zvlhčuje.“ Tato Hérakleitova věta (B 126) je možná sumací Anaximandra.
Vybočení z rovnováhy diferencí zakládá vznik každé jednotliviny, vznik se děje jaksi na dluh, je splácen tím, že každá jednotlivost zase postupně zaniká, také díky vzájemnému působení s jinými jednotlivostmi dochází k vyrovnávání, čímž zase otevírá možnost vzniku pro jiné.

„Všechno si navzájem platí pokutu a pokání za své vzájemné křivdy“,
děje se tak „nutně“ a „podle pořadí času“ (B 1).

Aby něco mohlo zanikat, muselo to napřed vzniknout, avšak zanikat to začíná už od svého vzniku, stejně jako to nepřestává dovznikávat až do svého zániku. Vše vzniká jako zanikavé, cyklus pokračuje. Podobně je tomu s cykly počasí a s denními i ročními dobami. Cyklus je uváděn do chodu diferencemi, dává jim průchod, vyrovnávají se v něm a znovu obnovují. Tato povaha neustálého pohybu, kterým se obnovuje symetrie diferencí (A 9), vše řídí a obklopuje, nikdy se nevyčerpává, je „věčná a nestárnoucí“ (B 2), „nesmrtelná a nehynoucí“ (B 3), bezmezná.
Tím jsme se dostali k oné kýžené filosofičnosti, jako k myšlení cyklu diferencí ve stylu „až naprší a uschne“. Školní filosofická tradice si však žádá ustavenější pojmy, a proto se pokouší Anaximandrův popis nějak uspořádat po svém. Když nejde říci, že podle Anaximandra je základem všeho voda, případně vlhkost a teplo nebo voda a oheň v cyklické proměně, je nutné vymyslet obecnější popis. Tak se už Aristotelés ptá, co je pro Anaximandra „základem“ (to hypokeimenon), „principem, počátkem“ (arché) a „příčinou“ (aitiá). Když se u Anaximandra nepodaří nalézt „základ“ a „počátek“ v podobě některého z pozdějších tzv. „živlů, prvků“, je třeba odkázat k neurčitosti, ze které diference teprve vyrůstají, k bezmeznosti. Povaha živlů je bezmezná. Tak máme „bezmezné“ alespoň jako adjektivum (apeiros), jak se ostatně v řeckém jazyce občas používá, třeba o „širé“ zemi. Ariostotelův žák Theofrastos pak zavede substantivní tvar (A 9): Anaximandros prý za počátek a prvek toho, co je, prohlásil bezmezno (to apeiron). To pak opakují učebnice, spolu s aristotelským pochopením Anaximandra, totiž že apeiron je pro něho příčinou jakožto látka (A 14), i když o žádné látce ještě dlouho nebude řeč (do filosofie ji uvedou až pozdější pýthagorejci a Empedoklés, systematicky pak Aristotelés). Pokud bychom ovšem stáli o tradiční školní schematismus, tak Anaximandros je naivní materialista a hylozoista, pro kterého základem a počátkem všeho je apeiron – ač slova „hmota“ nebo apeiron nepoužívá. Pokud nám jde o jeho pochopení, tak se musíme vrátit k úvahám o neutuchajícím pohybu diferencí, které se neustále vynořují, které zakládají a určují jednotlivé věci i situace, jež opět zanikají; k úvahám o symetrii diferencí a o přírodních cyklech; o asymetrickém momentu vzniku a vydělení nebo vyhranění, který ovšem ustavuje opět symetrii, skrze niž se otevírá zánik, umožňující další vznikání.
Anaximandrova autenticky dochovaná slova se pro naukové tradování moc nehodí: „jako píšťala blesku“, „jako kůra stromu“.
Podobně byla postupně zapomenuta i jeho před-evoluční koncepce vzniku života i lidí: Živé bytosti vznikly z vlhka vypařovaného působením Slunce; člověk se pak zrodil původně podobný jinému živočichovi, totiž rybě (A 11,6). První živočichové se prý zrodili ve vlhku a obklopovala je ostnatá kůra... Z ohřáté vody a země vznikly buď ryby, nebo rybám velmi podobní živočichové. V nich člověk vyrůstal a oni zadržovali plod, ..  dokud se nestali schopnými postarat se sami o sebe, tehdy z nich  vystoupili (A 30).


