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Parmenidés (-515 až -449, nebo možná -540 až -470)

Protikladem Hérakleitova vidění světa jako děje je popis nehybného plného jsoucna, který podal největší eleatský myslitel, Parmenidés. Je to však protiklad v rámci něčeho společného, jako ostatně každá skutečná diference. Tím společným je sama ryzí filosofičnost, obrácená k „Jednomu“. Je to obrat od zkoumání různých dílčích témat k základní otázce po „Jednom“. Právě Hérakleitos i Parmenidés – největší elejský mistr – ukázali tuto vlastní cestu filosofie, cestu nezávislou na přírodovědě i matematice, každý svým vlastním způsobem. Přes všechnu vzájemnou řevnivost mezi Eleaty a hérakleitovci lze říci, že v obou těchto táborech má svůj počátek ten typ filosofie, který si činí nárok být hlubším svědkem skutečnosti než jednotlivé vědní disciplíny.
Vznik elejské „školy“ bývá někdy spojován už s Xenofanovým působením v Itálii, ale typickou nauku eleatů vytváří až Parmenidés. Nevíme, nakolik byl inspirován Xenofanem, zato víme, že pýthagorejci – a snad i místním zvláštním kultem Apollóna. (Potíž je také v tom, že jeho dílo neumíme spolehlivě časově zařadit, většinou se přijímá doba vydání kolem r. -470, dokonce ani archeologický nález sochy s inskripcí, která Parmenida určuje jako lékaře a kněze Apollónova, tyto potíže neřeší.)

V antickém podání je Parmenidés líčen jako nejctihodnější postava mezi filosofy, jako mudrc, jehož myslitelská odvaha se nezalekne ani naprostého rozchodu se smyslovou zkušeností. Parmenidovo dílo má kupodivu formu básně v hexametrech, což je ale v souladu s tím, že základní myšlenkovou intuici mu zde zjevuje bohyně Diké, stojící na rozcestí kosmických cest, možná na prahu života a smrti nebo na prahu věčnosti. Bohyně, jejíž jméno v Iónii značilo bipolární symetrii a vyrovnávání diferencí, nyní zjevuje totožnost a disjunkci jako nástroje pravdy. Báseň září filosofickou myšlenkou, ale současně je to snad nejméně poetický spis, jaký byl do své doby napsán. To, čemu se bude později říkat „logika“, zde řídí stavbu myšlenek v mnohem větší míře než samotný život jazyka.

Parmenidés by souhlasil s Hérakleitem, že všechny smyslově vnímatelné jevy svědčí o pohybu, o diferencích, které působí vznikání, změny a zanikání. Hérakleitos sice ví, že „přirozenost se ráda skrývá“ (B 123), přesto však považuje skutečné bytí za příbuzné s jevovou zkušeností probuzeného vědomí. A právě proti tomuto vztahu mezi jevy a bytím se Parmenidés obrací tím, že poprvé striktně rozlišuje mezi vnímáním a myšlením, a to zcela disjunktně. Proto Parmenidés upírá skutečné bytí všemu přirozenému a nepovažuje fysis za plně skutečnou. Vše, co podléhá změně, může i nebýt, má jen zdání jsoucna. Je to jen doxa, „zdání, mínění“, je o tom pouze zkušenost smyslů a domněnky, které mohou být v nejlepším případě „podobné pravdě“, neboť pravda patří pouze tomu, co je myšleno, pravému „jsoucnu“.
Podle Parmenida nemůže být pravé jsoucno proměnlivé, neboť by pak mohlo následkem změny být i nebýt. Co skutečně jest, to jest, a nemůže přestat být, ani být jiné. Toto je základní Parmenidova intuice, která mu zjednala ctihodnost. Odkrytí bytí, einai – odhalení pravé jsoucnosti, všemu společné a celistvé, to je alétheia čili „pravda“, doslovně: „neskrytost“.

Nuže já ti teď povím – a slovo, jež uslyšíš, podrž –
které lze jenom cesty myslet pro zkoumání všeho:
jedna cesta, že jest a že vůbec nebytí není,
dráha to přesvědčení, neb ono provází pravdu;
druhá pak cesta, že není a že nutně musí nebýt.
O této cestě ti říkám, že nelze ji poznati nijak,
neb nejsoucí ani bys nepoznal – není to možno –,
ani je vyslovil, vždyť myslet a být je totéž (B 2, B 3).

Jsoucí jest, nejsoucí není. Jsoucí lze myslet, jak jest; nejsoucí nelze ani pomyslet. Tuto pozitivní intuici klade Parmenidés do kontrastu vůči proměnlivosti přírody, o které lze vypovídat jen „pouhé domněnky lidské, klamný pořádek slov“. Svoji intuici bytí se snaží zdůvodnit argumentací přímo logickou. Snad je jeho důvěra v takové myšlení dána právě tím, že je chápe jako souvislé s bytím, neboť nelze myslet „nic“. Tak vzniká ono specifické provázání myšlení, řeči a skutečnosti, které bude tolik typické pro evropskou metafyziku až do současnosti: Ztotožnění řeči a myšlení, ztotožnění myšlení a řádu skutečnosti.
Skutečné bude nyní to, co je samo se sebou totožné, tedy neměnné. O tom je možná přesná řeč, „pravda“, neboť o takovou bytostnou totožnost se může opřít myšlení v disjunktních pojmech.
S intuicí „co jest, to jest“ souvisí další: To, co opravdu jest, je jedno. Je to celek jsoucna, který nelze nijak dělit. Co by totiž rozdělovalo jsoucno? Nejsoucno přece není. (Tato úvaha nepřipouští ani kvalitativní rozdíly uvnitř jsoucího)

Výsledkem Parmenidovy úvahy je mysticko-intelektuální vize plného kompaktního celku, který skutečně jest; Jeden, věčně a nehybně; který je poznatelný právě a jen myšlením. Parmenidés postupně dedukuje vlastnosti takového skutečného jsoucna: Je věčné, neboť kdyby nebylo věčné, muselo by mít původ v něčem jiném, ne v bytí, ale nic jiného není, neboť nejsoucí není. „Věčně“ zde ovšem neznamená „vždy v proměně“, nýbrž „vždy totožně“. (Je to jakási logická statika věčné skutečnosti, o které by leckdo jiný řekl, že je pouze námi myšlená, abychom mohli logicky modelovat určitá hlediska vnímané skutečnosti; ale pro Parmenida je to jsoucnost sama, jediná myslitelná, pravda. Pravda se nyní vyslovuje skrze totožnost, nikoliv skrze dynamiku.)

Oblast přirozenosti, fysis, – růstu a proměnlivosti, smyslové zkušenosti, – Parmenidés charakterizuje jako oblast mínění a zdání. Nemá věčnou totožnost, její proměnlivosti odpovídá naše „nestálé mínění“. Pokus o poznání přirozenosti proto nemůže mít statut pravdivosti, ale pouze podobnosti pravdě. Jsoucí jest, nejsoucí není, – a přirozenost je jakási směs nebo cosi mezi. Proto k poznání přirozenosti náleží jakási „třetí cesta“, „cesta dvojhlavců“, jejímž výsledkem může být nanejvýš podobnost pravdě.

Na Parmenida navážou eleaté: Jeho žák (a miláček?) Zénón, Melissos; ale také atomista Leukippos a sofista Gorgiás. Důležitější však je, že Parmenidés dal základ pozdější metafyzice. Z něho čerpají Platón a Aristotelés. Platón po něm pojmenoval jeden ze svých nejmetafyzičtějších dialogů. Od Parmenida (a vlastně už od Xenofana) lze sledovat i ten typ filosofické teologie, který Boha ztotožňuje s oním „dokonalým jsoucnem“ a pak dedukuje boží vlastnosti. U Parmenida jsou poprvé důsledně využity základní logické principy, které později používají a rozvíjejí sofisté i Platón, a které systematicky pojedná Aristotelés. Současně ale tento styl filosofování zpochybní hloubku každého zkoumání přírody, přestože i sám Parmenidés podává jakési hypotetické výklady o přírodě, která tak úplně není. Sofisté si to dovedou do krajnosti ve svém oblíbeném rčení „o přírodě, čili o nejsoucím“; zatímco pozdní předsokratici, Platón i Aristotelés budou hledat nové cesty poznání přírody, které budou pracovat s něčím věčným, z čeho se pomíjející přirozenosti ustavují.


