Archeláos (-5. století)

Archeláos prý nějak spojil nauky Anaxagory a Anaximena. Jinak o něm víme málo, ve staré době byl znám spíše jako učitel Sókratův, který od něj však patrně nepřijal o mnoho více než základní vzdělání ve staré proto-filosofii. Nevíme, jestli je pravdivá legenda, podle které se Sókratés v sedmnácti letech stal Archelaovým miláčkem a tím se obrátil k řádnému životu. Pro nás je zajímavý hlavně tím, že u něj máme doloženou verzi obecně antického názoru na Zemi.
Země má tvar silné desky se zvednutými okraji jako mísa (A 4,4). Tento zdánlivě absurdní tvar je kupodivu zkušenostní. Je asi původně odvozen z viditelného tvaru obzoru a tak „potvrzen“ pozorováním: „Za důkaz vydutosti uvádí, že Slunce nevychází a nezapadá najednou pro všechny, což by muselo být, kdyby Země byla plochá.“ Připomeneme-li si Středomoří obydlené hlavně na hornatých pobřežích, zjistíme, že takové pozorování je možné. Z horského „okraje“ je Slunce vidět při východu už dříve a při západu ještě později než z roviny.
Téměř v celé antice je takovéto chápání Země běžné a jeho původ je asi starý. Zásadně se mu ve starých dobách vymykají pouze pýthagorejci a jejich myšlenkoví dědicové. K tomuto obrazu patří i „vodní dutiny“ v zemi, které spojují podzemní prameny s Ókeanem, který svým prouděním obklopuje zemi. Kulatá Země rozdělená obratníky na podnební pásy, to je výdobytek pýthagorejské vědy a Platóna, rozpracovaný v helénistické vědě a zapomenutý ve zmatcích předělu antiky a středověku. Středověk žije opět v tom obrazu Země, který známe od Archeláa.

Archeláos nepřinesl nové podněty v oblasti zkoumání přírody, ale v oblasti zkoumání lidské společnosti.

„Lidé se odlišili od ostatních tvorů a vytvořili si vládce, zákony, umění i jiné věci“ (A 4,6).

Ono „vytvořili“ je třeba chápat doslova:

„Spravedlivé a ničemné není od přírody, nýbrž podle úmluvy“ (A 1,16).

Na toto pojetí původu etických hodnot i celé kultury navážou sofisté – pokud to ovšem není dodatečně připsaná zpětná projekce sofistických nauk, aby tradice o Sókratově učiteli nepostrádala etická témata.


