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Anaximenés z Mílétu (asi -585 až -528/-525)

Opět astronom, ale především meteorolog. (V učebnicovém schematismu: Naivní „materialista“, který za počátek považoval vzduch; prý zjednodušil myšlenky svého učitele, když za apeiron dosadil vzduch.)
Z jeho spisu „v prostém a střízlivém iónském dialektu“ (A 1) se zachovalo jenom pár slov. Anaximenés prý užíval výrazy vzduch (aér) a vanutí (pneuma) synonymicky, když řekl (B 2):

„Jako naše duše, jsouc vzduch (aér) nás drží pohromadě a vládne námi,
tak také vanutí (pneuma) a vzduch objímá celý svět.“

Udržuje nás tedy tatáž moc, která udržuje celý svět. Je to božská a osudová moc, uvnitř které vše vzniká její diferenciací. Všeobklopující vanutí, pohybující se širý, neurčitý vzduch (apeiros aér, A 7), nezjevný našemu zraku. Když se v něm ale uplatní teplotní diference – a v souvislosti s ní i diference vlhkostní – stává se vzduch zjevným a určitým: vzduch se tetelí, jindy fouká, objeví se mlha nebo mrak.
Vzduch je širý, neboť vše obklopuje; je také neurčitý, neboť bez působení diferencí není sám vidět. Stačí však ohřátí a cítíme proudění; stačí ochlazení a vidíme páru, mlhu nebo mrak; dalším ochlazením se někdy kondenzují viditelné vodní kapky. Anaximenés se přiblížil k metodě vědecky založené meteorologie, která je pro něj ovšem současně výpovědí o povaze světa i božství. Meteorologická metafora popisu světa nebyla řecké náboženské a básnické tradici nijak cizí. Obklopující životodárný vzduch byl tradičně atributem Diova působení, nadechnutí bylo i u věštců a básníků chápáno jako inspirace božským úradkem. Anaximenés si myslí, že v teplotní a vlhkostní diferenci našel klíč k výkladu proměn vzduchu jak ve smyslu meteorologickém, tak ve smyslu pochopení běhu veškerenstva, osudu.
Anaximenés prý mluvil spíše o „zřeďování“ než o ohřívání – a o „zhušťování“ spíše než o ochlazování. Za určitých okolností si to dobře odpovídá, za jiných však ne, což Anaximena zradilo. Příklady: Ohřátím se vzduch rozepne a opravdu „zředí“ a ochlazením naopak; jenže třeba kondenzace vodní páry je sice produktem ochlazení, není však produktem zvětšení tlaku, „zhoustnutí“. Zcela jej prý zradil experiment s vydechováním „řídkého“ a „hustého“ vzduchu (B 1), který měl prokázat, že vzduch i duše obsahuje teplo i chlad, že se i tato diference ustavuje až nějakým projevem vzduchu: Když sešpulenými ústy tlakem rychle vyfukujeme vzduch na ruku, cítíme chlad, což Anaximenés vykládá jako následek zhuštění vzduchu; když však na ruku pomalu vydechujeme široce otevřenými ústy, cítíme teplo, což vykládá jako následek zředění. Termodynamicky je to naopak, novodobě se chlad vyfukovaného vzduchu vyloží právě jeho expanzí, zatímco v případě pomalého vydechování k ochlazení expanzí nedojde a cítíme naše vlastní teplo, jak poznamenal už Aristotelés. Inu, ne každá experimentace je dobře ilustrativní. Je však velice pravděpodobné, že tento „experiment“ byl uměle vymyšlen na potupu Anaximena a mílétského stylu myšlení. Navíc je terminologie „zhušťování a zřeďování“ typická až pro pozdější dobu.
Anaximenés ovšem působením vzduchu opravdu vykládá skoro všechno. Tak např. díky všudypřítomnému vzduchu nebeská tělesa ani země nespadnou, neboť jsou prý plochá a vznášejí se jako listí (A 15), síla vzduchu (vanutí, pneuma) dokonce ovládá pohyb nebeských těles. To je vskutku pneumatická metafora o působení duše, téměř na způsob pneumatického pohonu. Analogie takové „pneumatické“ koncepce pak potkáme u Anaxagory, Diogena z Apollónie a později u stoických filosofů.


