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Zénón Elejský (asi -490 až -430)

Parmenidovi následníci se už tolik nesoustředili na jeho pozitivní intuici jednoty jsoucna. Zénón Elejský chápe nauku svého učitele jako odvážnou výzvu rozumu proti smyslové zkušenosti. Chce dokázat, že myšlení je výrazem bytí, kdežto zkušenost smyslů je prý klamná. Proti veškeré zkušenosti dokazuje, že pohyb není, že pohyb je klamem. Pohyb se zdá být nejvýraznějším příkladem změny, a proto je vyvrácení všech změn namířeno především proti pohybu v prostoru. Eleaté tím též přispěli k postupnému zužování pojmu „pohyb“ od obecné změny ke změně místa. Zrovna tak podstatné je, že se přitom ustavují způsoby argumentace: Důkaz sporem, v návaznosti na něj pak i dialog. Zénón chce dokázat, že pohyb není myslitelný; že připustíme-li pohyb, dojdeme k „aporii“, „bezcestí“.

Nejznámější je aporie „Achilleus a želva“ (A 26). Achilleus, nejrychlejší z Řeků, závodí s pomalou želvou. Přenechá želvě malý náskok, v domnění, že ji snadno dožene. Jenže než Achilleus doběhne na místo, ze kterého želva startovala, popoleze želva zase o kousek. Vzdálenost mezi nimi se stále zmenšuje, ale při tomto popisu závodu se nikdy nedojde k tomu, aby Achilleus želvu dohonil. (Je podivné, že právě takovýto popis konvergující řady je považován za projev myšlení sourodého s bytím.)

Filosoficky hlubší je aporie „letící šíp stojí“. Šíp buď letí, tedy podléhá pohybu, takže vlastně není v daném místě, není stálý, není přesně vzato nikde. Nebo opravdu jest tam, kde je, a pak nepodléhá změnám čili se ani nehýbe. „Pohybující se nepohybuje ani na tom místě, kde je, ani na tom, kde není“ (B 4).

Podobně se prý nelze nikdy dojít z jednoho místa do druhého. Nejprve bychom totiž museli dojít do poloviny cesty, ale k tomu bychom nejprve museli dojít do poloviny této poloviny atd. „Nelze projít nekonečným počtem (míst) nebo se dotknout nekonečného počtu v konečném čase“ (A 25). Zénón vlastně poprvé představil problém kontinua.

Takových aporií je více, třeba i proti tomu, že by jsoucen mohlo být více než jedno. Všechny tyto důkazy jsou jen různé logické důsledky jediné základní pozitivní intuice, kterou přinesl Parmenidés, který je možná už i autorem některých z nich. Proti této intuici jsou jen pouhými hříčkami. Poprvé je v nich použit důkaz sporem. Aporie ukazují spíše meze možností určitého formálního popisu. Podobně duchaplný je třeba dotaz „kolik zrn prosa musí spadnout, aby to způsobilo hluk“ (A 29).

Zajímavý je Zénónův důkaz mířící proti existenci prostorové rozsažnosti, který přímo navazuje na Parmenidovo pojetí jsoucího bezprostorového jednoho:

„Je-li místo, v čem bude? Vždyť vše, co je, je v něčem, a co je v něčem, je též v (nějakém) místě. Bude tedy místo v místě, a to jde do nekonečna. Není tedy místa“ (A 24).

To je poněkud sofistické vyjádření oné filosofické intuice, že prostorová rozsažnost (i čas) je zdáním, že skutečné změny jsou jiné povahy, že podstatnější je trvání. (Upozornění na klamnost prostoru a času najdeme i ve 20. století u Henri Bergsona.)

Zénón se zarputile formálním myšlením oprostil nejen od mýtu, ale i od přirozené souvislosti s prožívaným světem. V tom Zénóna následují sofisté a megarská škola, která dále rozvíjí aporie a paradoxy. Jako svébytné řešení aporií může být pochopen také antický atomismus. Zénónovy aporie jsou pro některé lidi tak uhrančivé, že zájem o ně přečkal jak polemiku, kterou ve své Fyzice podniknul Aristotelés, tak i novodobou znalost infinitesimálního počtu. (Formálně podobné Zénonovu stylu argumentace jsou i novověké námitky pro evoluci, které jakoby právem ukazují třeba vnitřní spornost pojmu „první jedinec svého druhu“, aniž by si ovšem uvědomovaly, že s takovými pojmy evoluční nauka nepracuje a o jejich spornosti dobře ví. Eleatské myšlení je asi nejzásadnějším odpůrcem evoluce, protože nepřipouští plynulé a navíc kvalitativní změny.)


