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Ferekýdés ze Syru

    Ferekýdés je jedním z nejvýznamnìjších “mythografù”, zapisovatelù mýtických pøíbìhù. Dokonce i Aristotelés si povšimnul jeho jakési pøechodové pozice mezi èistì mýtickým a nìjak myšlenkovì propracovaným podáním, a proto jej zaøadil do své kategorie “smíšených theologù” (viz A 7). Pøedstavuje jakýsi mezistupeò mezi epickou theogonií Hésiodova stylu a kosmogonií Milé�anù. Tradice jej právem spojuje s importem foinických motivù (B 4/2; A 2/1) - ale i s Pýthagorou - a srovnává jej s Thalétem (B 1a; A 1,121; A 2/1; A 5/2).

    Život a tradice

    Ferekýdés žil s urèitostí v -6. století. Mužný vìk prožil nejspíš v letech -544 až -541, patrnì tedy byl souèasníkem Anaximandra. Tradice ovšem zná i dataci pøibližnì o generaci starší, která asi jeho archaiètìjší myšlenkový styl promítá do historie. Ferekýdùv život je spojen s ostrovem Syros v západní èásti Kyklad. Není asi náhodné, že Syros byl pøed pøíchodem Øekù pøevážnì foinický, zatímco pro Øeky byl tento pomìrnì velký a blízký ostrov po vìtšinu staré doby spíš druhoøadý. Pozdìjší hledání staré slávy se zde proto upíná na Ferekýda. Na SV ostrova - nedaleko starokykladských megalitù - se dodnes ukazuje “Ferekýdova jeskynì”. Není vylouèena její sakrální nebo astronomická role, i když její pøímá souvislost se svìdectvím Díogena Laertia (A 1,120) a scholií k Homérovi (k Odyss. XV, 403n), které citujeme po A 1, není moc pravdìpodobná.
    Ferekýdés je jedním z pøedstavitelù typu “muž boží”, i když ne v tak extrémní míøe jako Orfeus nebo Pýthagorás, v zázracích jej zastiòuje dokonce i Epimenidés. Omezuje se na pøedpovìï zemìtøesení na Samu (A 1,116; A 6/2) a na jakousi vojensko magickou operaci s jednou verzí vlastní smrti (A 1,117). Tradice mu pøipisuje ještì dvì verze smrti: vší mor (A 1,118; A 2/1) a skok z Kórycké skály nad Delfami (A 1,118). Vìtšina “životopisných” údajù o pøedsokraticích je vymyšlena buï projekcí jejich nauky do “života” nebo jako pomsta za ni, u Ferekýda však neumíme odkázat žádné urèité dùvody. Viditelnìjší to možná je na podání o jeho pohøbu na posvátném ostrovì Délu, jehož problematiky si povšimneme pøi výkladu A 1,118. Pohøbívá jej sám Pýthagorás, traktovaný jako jeho žák (A 1,119; A 1,120; A 2/1), což by èasovì bylo dobøe možné. Tyto dva “muže boží” by ale v tradici dokázala spojit samotná typologie.
    Spíše než zázraky je s Ferekýdem spojován výklad pùvodu bohù a svìta - a dokonce i mìøení slunovratových pozic Slunce. Obojí je dosti bizarní. Nevíme, zda astronomický zájem mu je pouze pøipsán pro symetrii s Thalétem a Pýthagorou. Ani jeskynì na Syru není spojena s jeho asketismem (jako krétská jeskynì u Epimenida A 1; A 8/1), ale s urèováním slunovratových pozic, a to dokonce v kontextu s relativní polohou (azimutem) posvátného ostrova Délu (scholion k Odyss. XV, 403n). Je možné, že starší kultovní význam jeskynì byl pøeznaèen v legendu o Ferekýdovi astronomovi, podobnì jako se prastará kultovní role Délu dostala i do jeho života. Jeskynì se mohla do souvislosti s Ferekýdem dostat i z jeho díla (B 6).
    Tradice líèí Ferekýda nejen jako uèitele samotného Pýthagory, ale také ve sváru s Thalétem, dokonce opìt ve spojitosti s Pýthagorou: zlomek Pýthagorás A 15 (Diog.L. II,46). Tím se ovšem dostávají “dvì vìtve filosofie” v podání Díogena Laertia (I,13) do podivného svìtla: Prekurzorem východní iónské vìtve (Anaximandra a ostatních Iónù) je Thalés, zatímco prekurzorem západní italské vìtve pýthagorejcù a eleatù se stává jeho rival Ferekýdés ze Syru. Dva Øekové - motivovaní také foinickými naukami - jsou pochopeni jako praotcové veškeré filosofie. A zatímco Thalés je pozdìjším vìkùm pøedstavován souèasnì jako jeden ze “sedmi mudrcù” i jako “pøírodní filosof” (fysiolog), tak Ferekýdés je traktován jako mythograf “smíšené” (A 7) povahy a obèas i jako možný další kandidát na místo mezi “sedmi mudrci” (Díog.L. I,41-42).

    Dílo - Sedmero zákoutí

    Tradièní podání se shoduje v tom, že Ferekýdés sepsal rozsáhlejší prozaické dílo o božských dìjích. Byzantský Suidùv Lexikon uvádí jeho titul: Sedmero zákoutí (A 2/1), dodává jiné možné názvy, které vznikly patrnì pozdìji jako charakteristika obsahu spisu (Spojení bohù, Theogonie) a naznaèuje možnou identifikaci s Theologií o 10 knihách (asi zámìnou za historické dílo Ferekýda z Athén). Díogenés Laertios mluví o Ferekýdovì knize v singuláru (A 1,119), zato jako o zachované v jeho dobì (+3. st.) a cituje první vìtu (B 1).
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