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Empedoklés (asi -490 až -430)

Empedoklés je zkoumatel přírody, „muž boží“, čaroděj, kočovný lékař a básník; pochází z Akragantu, v té době největšího řeckého města na Sicílii. Prý se nějaký čas dokonce aktivně účastnil politického života rodně obce. Empedoklés je také první člověk, o kterém bezpečně víme, že sám sebe považuje za božského (náznaky jsou už o Pýthagorovi). Tuto výsadu prý Empedokleovi dávalo poznání a z něho plynoucí duchovní moc. Podle starého podání (A 1,54) byl prý vyloučen z pýthagorejské společnosti za zveřejnění jejích tajemství. Doxografové také uvádějí řadu bizarní podání o způsobu jeho smrti.
Svou přírodní filosofii prý vyslovil ve dvou básních: Fysika a Katharmoi, nakolik ovšem jsou tyto tituly autentické. Mezi všemi předsokratiky se Empedkokleovo dílo vyznačuje řadou priorit: Je to dílo velice emotivně působivé; obsahuje nejvíce neologismů; je nejlépe zachováno; snad nejhůř se překládá. Asi na začátku básně stálo věnování milému žáku Pausaniovi (B 1) a (B 111):

	Poslyš mne, Pausanio, ty moudrého Anchíta synu! (...)
Dozvíš se o lécích, které jsou ochranou před zlem i stářím,
protože jedině tobě mám v úmyslu toto vše svěřit.
Nezdolných větrů též utišíš sílu, které se prudce
ku zemi ženou a dechem svým veškeré osení ničí;
avšak budeš-li chtít, zase mírné přivedeš vánky.
Učiníš z černého deště počasí suché, jež lidem
přišlo by vhod, a naopak učiníš z letního sucha
přívaly živící stromy, jež z oblohy prouditi budou.
Dokonce vyvedeš z podsvětí sílu mrtvého muže.

Empedoklés se zabývá bytostnou strukturou mnohosti, chce pochopit přírodu a přirozenost jako projev mísení. Od Parmenida převzal myšlenku, že nic nemůže vznikat ani zanikat. To, co lidé nazývají vznik a zánik, to je pro Empedoklea „mísení“. Tím stálým a věčným, čeho slučováním a rozlučováním vysvětluje proměnlivost přírody, jsou čtyři živly, rhizómata, doslovně „kořeny“. Jejich jména – oheň, vzduch, voda, země – jsou tradiční, ale až dosud je nikdo nechápal jako „živly“, Empedoklés tuto poznávací redukci provádí jako první. Každá věc se tím ocitá v novém světle: Sama je něčím nahodilým a proměnlivým, ale je přitom dílem věčných sil, které v ní dokonce jsou přítomny. Utváří se tak pozdější význam slov „věc“, pragma, a „látka“, hýlé.
„Živel“, rhizóma, doslovně „kořen“, se u Empedoklea ještě nestal „prvkem“. Není stavebním kamenem, není ještě částečkou stavebnice přírody, ale je silou, dokonce protikladem sil. Nemůže existovat samostatně, ale jen v polaritě diference. Navíc je každý živel jakousi božskou silou, i když nemusíme důvěřovat následujícímu referátu (A 1,76):

„Jeho učení bylo takovéto: Jsou čtyři živly: oheň, voda, země a vzduch; Láska je síla, která je slučuje, a Svár síla, jež je rozlučuje. Říká totiž:
Zářivý Zeus a Héra životodárná a Hádés,
Néstis dále, jež oči lidí slzami smáčí.
Přitom Diem myslí oheň, Hérou zemi, Hádem (Aidóneem) vzduch a Néstidou vodu. O nich pak říká:
Jejich ustavičná změna nemá nikterak konce,
protože takovéto uspořádání světa je prý věčné. Dodává totiž:
jednou se všechny ty živly Láskou spojují v jedno,
podruhé je zase všechny rozpojí nenávist Sváru.“

Mísením živlů vznikají věci a ustavuje se svět, diference mezi živly udržují rozdíly mezi věcmi, tedy i jejich rozlišitelnost. Mísení působí dvojice sil: Láska, Filotés, „láska, náklonnost“ – a Svár, Neikos. Už pojmenováním řídící dvojice se tedy ocitáme blízko metafoře erotické, v kontextech jsou jasné metafory náboženské a biologické, navíc je Filotés je atributem bohyně Afrodíté. Láska spojuje živly právě skrze jejich protikladnost. Tak vytváří věci, rostliny, zvířata i lidi, výslovně je to řečeno při popisu embryogeneze (B 86; B 87). Vytváří i svět, kosmos, neboť působí, že věci si nejsou vzájemně lhostejné a cizí. Díky Lásce jsou věci na světě. Bez Lásky by nejen samy nebyly, ale ani by nemohly vytvořit svět, neboť by mezi sebou neměly vztah. Přesto je doplněn ještě další příměr:

„Jako když malíři malují pestře.“ (B 23)

Tato metafora má kontext v pochopení živlů jako projevů božství na míru našim smyslům, tehdy zrovna čtyřem. Zrakový příklad se týká právě barev:
„Empedoklés vykládal, že barva je to, co zapadá do průduchů zraku, a že jsou čtyři barvy, tolik, kolik je živlů, totiž bílá, černá, červená a okrová“ (A 92).

Láska nakonec vytváří Sfairos, dokonalou světovou kouli, asi analogickou Nebi, Xenofanovu Úranu, který pro něho byl také obrazem Jednoho. Je to stav nejbližší jednotě všeho jsoucna. V něm zanikají jednotliviny v té podobě, kterou známe, aby se mohly sloučit ve Sfairos. Pak se ale zase uplatní protikladnost živlů: Svár, Neikos, je opět rozdělí, takže láska může znovu vytvářet jednotlivé věci.
Tak je svět stále udržován v toku proměn věčným střídavým působením Lásky a Sváru, osciluje mezi Chaosem a Sfairem. Je to jakási obdoba Hérakleitovy cesty nahoru-dolů, ale s tím rozdílem, že pro Empedoklea jsou dvě fáze této cesty odděleny, dějí se střídavě. Platón ohodnotí Hérakleitovo vidění proměn světa výše než Empedokleovo.
Ve vládě se ovšem nestřídají pouze Filotés a Neikos, nestřídá se pouze řízení vztahů mezi živly, ale i převaha jednotlivých živlů a jí odpovídající aktuální podoba světa i živáčků, kterými může být osídlen. Jedné fázi odpovídají rostliny; jiné chaos údů, které se pokoušejí vzájemně spojit v různé chiméry, z nichž vhodně sestavené pak přežijí v „přírodním výběru“; jiné fázi odpovídá svět takový, v jakém žijeme. Cyklům světa nějak odpovídá i cyklus duše. Empedoklés je ovšem vyznavačem reinkarnační nauky:

„Vždyť jsem byl kdysi již hochem i dívkou, keřem i ptákem,
též němou rybou, z moře se vymršťující“ (B 117).

Zcela mystickou náladu má Empedokleova báseň Katharmoi, Očišťování. Je to očišťování po pádu do světa Sváru následkem provinění proti bohu. Tento svět je „klenutá jeskyně“, vězení (patrně orfický obraz, též u Platóna). Provinění je určeno přesně: „Ježto jsem důvěřoval běsnícímu Sváru“ (B 115). Tento svět není lidskou vlastí:
„Naříkal jsem a plakal, když spatřil jsem nezvyklé místo“ (B 118 z Klémenta), říká Empedoklés o narození.
Očišťování přivádí zpět k Lásce. Ta je onou silou, která proniká celý svět a opět pozvedá k bohu. Je to však jen návrat a ještě ne nová kvalita.

Empedokleovo vidění světa najde paralely v hermetické tradici, text básně bude dokonce použit jako svého druhu „kniha mrtvých“. Bude znovu populární v evropské renesanci a pak u romantiků. Jako perličku lze uvést, že citát z Aristotela (Fyzika II,8; p. 198b16-23), kterým Ch. Darwin na okraj podporuje svoji nauku, je ve skutečnosti Aristotelovou kritikou Empedoklea (Aristotelovu kritičnost v kontextu citátu Darwin milosrdně pominul), a to právě Empedokleovy pre-evoluční koncepce, dokonce navazující na Anaximandra.


