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Thalés z Mílétu (kolem -625 až asi -546)

 „Traduje se, že Thalés byl první, kdo Řekům ukázal zkoumání přírody“ (B 1 ze Simplikia). Ono „zkoumání přírody“ je v originále peri fyseós historiá, což však původně není titul spisu. Tradičně převažuje mínění, že Thalés nepsal – a pokud ano, tak Astronomii pro plavce (Nautiké astrologia), která je ale spíše dílem Fóka ze Samu.
O Thalétově životě se v Řecku vyprávějí anekdoty, které patří mezi všeobecné oběžné motivy, popisující typ filosofa. Například o zahloubanosti mudrce, který byl tak zahleděn do pozorování oblohy, že neviděl jámu u svých nohou, spadl do ní a vysloužil si tak posměch služky (A 1,34; A 9): „Ty si myslíš, že rozpoznáš to, co je na nebi, když nevidíš ani to, co je pod tvýma nohama?“ V jiné verzi příběh končí: „Tak Míléťané přišli o svého astronoma.“ Vypráví se ale také o jeho důkazu, že dokáže zvítězit i v podnikatelské konkurenci, chce-li ukázat svou nadřazenost nad ní. Tak prý předpověděl neúrodu a pak úrodu oliv a využil toho k získání bohatství, aby ukázal, jak je to snadné a malicherné (A 10). Tyto historky přes svou naivitu vypovídají něco příznačného. Zahloubání mudrce směřuje „vzhůru“; snadno zapomíná na své bezprostřední okolí, ale nic si nedělá z posměchu hloupých lidí. Pozdější podobou této thalétovské tradice jsou vtipy o roztržitých profesorech. Ti však i při své nepraktičnosti občas znají něco, co by mohlo být prakticky využito přímo převratně. Většina tradice považuje za filosofickou takovou moudrost, která praktické využití nevyhledává, ale právě díky tomuto nadhledu je ho schopná.
Thalétovi se také připisuje vzdělání v Egyptě (A 11; není to však na ničem poznat), vyprávějí se historky o jeho předpovědi zatmění Slunce v den bitvy mezi Médy a Lýdy (28. 5. -585 ve vnitrozemí Malé Asie; A 5) i o tom, jak převedl vojsko lýdského krále Kroisa přes řeku Halys tím, že odvedl její tok (A 6). Jenže předpověď zatmění Slunce mohla být pouze pravděpodobnostní a o odvedení řeky si myslí své už Hérodotos, který tento příběh referuje (Dějiny I,75): „Kroisos převedl vojsko po mostech, které tam byly.“ Thalétův význam je v něčem trochu jiném a jinak patrně vypadal i jeho život. Thalés byl buď navrátilec z Foiníkie nebo dokonce pořečtěný Féničan (A 1,22; A 4) a nejspíš zemřel pokojně ve vysokém věku „vedrem a slabostí, když sledoval gymnický závod“ (A 1,39). Spojoval mudrctví se zájmem o přírodu, vesmír a geometrii.
Po Thalétovi se dnes nazývá věta o pravosti úhlu mezi kterýmkoli bodem kružnice a jejím průměrem (A 1,24), více pramenů však mluví o základnějších geometrických poučkách. Zabýval se úsečkami a úhly (A 1,25) a došel k pojmu podobnosti trojúhelníků. Poznal, že úhly při základně rovnoramenného trojúhelníku jsou shodné; a že když se dvě úsečky protínají, jsou protilehlé úhly shodné; poznal shodnost dvou trojúhelníků o stejné alespoň jedné straně a dvou úhlech; pomocí podobnosti trojúhelníků dokázal měřit vzdálenost lodí na moři (A 20) i výšku nepřístupných míst.
Pro námořní navigaci dokázal využít „hvězdičky (Malého) Vozu, podle něhož se plaví Féničané“ (A 3a). Nebeský pól byl tehdy přibližně na spojnici „zadních kol“ obou „Vozů“ – a najít ony dvě zadní hvězdičky Malého Vozu není tak triviální jako dnes najít Polárku. Patrně měl i pojem zodiaku jako roční dráhy Slunce, zabýval se stanovením rovnodenností a slunovratů, prý znal i nerovnost dob mezi nimi (A 17), dnes ji vykládáme jako následek mírně excentrické dráhy a nerovnoměrného pohybu Země. Velikost Slunce určil jako 1/720 kruhu jeho dráhy a stejně tak i Luny (A 1,24) – tím míní samozřejmě zdánlivou velikost v úhlové míře, tedy 0,5 stupně, což je vůči modernímu měření jenom o několik procent podceněno. Tedy vědec se vším všudy, akorát že na samém začátku zkoumání. Patrně prováděl skutečná měření a úvahy, byť v opoře o některé tradiční znalosti z Orientu. Zabýval se dokonce etésiovými větry, které jsou typické pro letní počasí východního Středomoří, i když jeho výklad nilských záplav touto souvislostí byl chybný (A 16).
Čím si však Thalés později získal pověst prvního filosofa? Krom toho, že od něj prý Chilón převzal apollónský nárok „Poznej sebe sama“ (A 1,40), to vypadá málem tak, že vším tím, co je z hlediska pozdější vědy ne-vědecké. Thalés totiž vnímá vše jako rostoucí, živé, „plné daimonů“ (A 23), tedy bohů nebo božských sil. Tento archaický způsob vnímání bude později opatřen nálepkami „panpsychismus“ (duše ve všem) a „hylozoismus“ (živost hmoty). Všude je pohyb, všude působí duše. Duše je smíšena s vesmírem, „vše je plné bohů“; také magnetovec má duši, protože hýbe železem (A 22). Duše se pohybuje vždy a sama od sebe (A 22a). Duše, pohyb, život a přítomnost bohů i jejich působení, to vše v tomto vnímání splývá. Buď se tomu můžeme smát jako dávné naivitě, nebo právě díky těmto svědectvím pochopit, jak archaický mudrc zkušenostně rozumí slovům „bůh“ nebo „duše“. Nejsou to žádné entity mimo přirozenost, nýbrž život a pohyb uvnitř světa. Ani ono „vždy“ při pohybu duše není žádnou metafyzickou věčností, ale opět zkušenostním „kdykoliv“.
Viditelným a příslovečným příkladem pohyblivosti je voda, která také dává všemu život. „Z vlhkosti pochází oživující božská síla“ (A 23). Také Země sama prý „spočívá na vodě, podobně jako dříví“ (A 14). Aristotelés se tomu hned směje s odkazem na to, na čem že by spočívala ta voda, zatímco mnohé učebnice vyvodí, že „pralátkou je podle Thaléta voda“. Thalés sám se ovšem ještě nestará o žádnou látku, pouze spojuje archaické mytické vnímání s empirickým přístupem zkoumatele.


