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Xenofanés z Kolofónu (kolem -570 až -480)


Xenofanés je nejracionálnější myslitel archaické doby. Je potulný rapsód a satirický básník, který svou kousavou satirou kupodivu založil předpoklady logiky. Pochází z maloasijské Iónie, avšak jeho působení je spjato s Itálií. Asi r. -546 nebo -545 emigroval před Peršany na Sicílii do Zanklé (dnes Messina) a putoval po celé jižní Itálii. Je profesionální emigrant a zarputilec; břitký satirik a zkoumatel přírody i božství; ostrý kritik všeho možného, včetně peněz, olympijských her, Pýthagory, epiků, mytologie a náboženských antropomorfismů. Novověké edice rozpoltily jeho dílo na „filosofické“ (v edicích předsokratiků) a „satirické“ (v edicích archaických lyriků), ač k tomu není jiný důvod než rozlišení těchto žánrů v době dávno po Xenofanovi.

Xenofanés zná myšlení přírodních cyklů, jak je potkáváme u míléťanů, sám však rozvíjí něco jiného. Reprezentací božství je mu totiž Úranos (Nebe), jakožto Jeden, který (B 24):
Celý zří, celý myslí, celý také slyší.
Xenofanés je nejstarším historicky doložitelným autorem, který nově akcentuje a specifikuje výrazy „mysl“ (nús) a „myslet“ (noein). Proto je předchůdcem racionální teologie, která chce být také ontologií. Tím nějak předjímá podobný motiv elejské školy, z jejíhož založení proto bývá asi neprávem podezříván (A 2; A 8).

Xenofanés je břitký satirik, ostře kritizuje nejenom dobovou konzumní společnost a jednotlivé slavné osoby, ale i samo mytické vnímání světa. Ve svých verších zesměšnil jak Pýthagoru, zvláště jeho nauku o převtělování duší (B 7), tak mytologii tradiční epiky. „Xenofanés bez pýchy, homérské klamy jenž kárá“ (A 1). Ti, kdo říkají, že se bohové narodili, jsou podle něho stejně bezbožní jako ti, kdo říkají, že umírají. V obojím případě by totiž docházelo k tomu, že by bohové někdy nebyli (A 12). Kritizoval především mytologický antropomorfismus (B 14):
„Smrtelníci ale míní, že se bohové rodí,
že mají jejich oděv i hlas a postavu“ (B 14).
Národy různých ras dávají svým bohům postavu na způsob vlastní podoby:
„Aithiopové ploskonosé a tmavé, Thrákové modrooké a rusovlasé“ (B 16).
Kdyby zvířata uměla malovat, vytvářela by si bohy třeba v podobě koní (B 15). Toto je nejstarší známá kritika náboženského zobrazování mimo prostor judaismu. Podobnost s judaismem je i v tom, že z této kritiky neplyne závěr ateistický, nýbrž vize jiného typu božství, a to Jediného. Přesto však mezi Xenofanem a judaismem není žádná vnitřní souvislost, což se ukazuje i tím, že jeho Jeden Bůh nemá žádný náboženský kult, neboť je ryze racionální (B 23):
Jeden Bůh, největší mezi bohy a lidmi,
není smrtelníkům podobný postavou ani myšlenkou.
Člověkem hýbou různé představy, myslí na to či ono, pokud chce něco vykonat, stojí ho to námahu. Jeden Bůh však naopak (B 25):
Zcela bez námahy rozvahou mysli vším otřásá.
Je sám cele myslí (B 24), je totožný se sebou, neboť se neproměňuje (B 26):
Stále v tomtéž trvá, aniž se hýbe,
ani mu nepřísluší přecházet jindy jinam.

Akcentace myšlení a kritika mýtu tak vytváří východisko jak pro logiku, tak pro racionální teologii. Východiskem logiky bude princip totožnosti. Východiskem racionální teologie je aplikace tohoto principu na božství, čímž tradiční slůvko „vždy“, aei, nabude nový význam: Z běžného významu „pořád, kdykoliv“ (tedy o něčem, co tady bylo i před námi a nejspíš bude i po nás, co tak vždy bývá) se ustaví význam „věčně“, tedy v přesné neměnné totožnosti se sebou samým. Zatímco Pýthagorovo myšlení vedlo ke vzniku náboženské společnosti, vede Xenofanovo myšlení k teologii odpoutané jak od mytologie a tradičního náboženství, tak od dějinných aspektů, což od 2. st. kupodivu pronikne i do většiny křesťanských škol. Xenofanés poprvé vědomě vztáhl myšlení k „Jednomu“. Právě v tom mu bude podobný Parmenidés a zcela odlišným způsobem i Hérakleitos. Role mysli, nús, předznamenává nauky Eleatů, pýthagorejců klasické doby, Anaxagory, Platóna a Aristotela.

Xenofanés je také moralista, jak je ostatně v Itálii zvykem (už Theagenés z Rhégia). Racionální povaha božství mu v epice a tradiční mytologii chybí stejně jako morální bezúhonnost bohů; rád se křiklavě pohoršuje nad nerozumností a nemravností (B 12):
Homér a Hésiodos velice mnoho mluvili o nemravných činech bohů,
že kradou, cizoloží a navzájem se podvádějí.
Jeden Bůh je mravně bezúhonný už proto, že se nehýbe, zato cele myslí. Xenofanés ostře vyhraňuje představu, že co je racionální, je také mravné – a naopak. Také budoucí racionální teologie bude mít jasné morální důsledky. Logika, ontologie, racionální teologie a moralizující etika půjdou v této tradici pospolu. Vše je racionální, byť jenom obtížně a ne vždy jasně poznatelné (B 34). Naše smyslové vnímání přírodních jevů je vždy pouze relační, např. fíky by se zdály o mnoho sladší, kdyby nebylo medu (B 38). Nijak si nepomůžeme ani věštěním, které prý Xenofanés „od základů zavrhnul“ (A 52), což je nejstarší a dlouho téměř osamocený výrok tohoto druhu, svědčící o zcela nemytickém vnímání světa.

Xenofanés se přesto zabývá také přírodními jevy, tedy vším proměnlivým. Jakýmsi středním členem mezi mnohostí přírodních proměn a racionalitou i moralitou Jednoho je pro něj hvězdné nebe; kulovitý obraz celku, který se pohybuje pravidelně:
„S pohledem na celek nebe (úranos) prohlašuje, že Jedno je Bůh“ (A 30).
Jeho fascinace nebem ovšem zatím míří spíše k racionální teologii než k přírodovědě. Nějak předjímá Kantovo: „Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně!“  Popis přírodních dějů zatím zůstává tradiční. Jsme smrtelníci, vše pozemské je smrtelné. To je snad motivem Xenofanova výroku (B 27):
Vždyť všechno je ze země a k zemi také cílí.
Na tuto modifikaci Anaximandrovy myšlenky o symetrii vznikání a zanikání navazuje zemitá verze přírodozpytu:
U nohou je vidět mez Země, dosahující sem nahoru,
stýká se zde se vzduchem, zatímco dolní ubíhá k bezmeznu (B 28).
Země a voda je všechno, co se rodí a roste (B 29).

Na to navazuje zcela tradiční meteorologie: Moře je zdrojem větru, jedině velké moře (Středozemní, ne pouze Egejské) může dodávat dostatek dešťové vody (B 30). Slunce každodenně vzniká nashromážděním ohně, takže pak hřeje a svítí, podobně i hvězdy. Neproměnnost stálic tedy musí být dána nějakým neměnným řádem nebe. Cykličnost kosmických cyklů nahrazuje cyklickou strukturu mytického času, vyprávění o primordiálních činech jsou nahrazena popisem přírodního koloběhu. Vypařením vody vznikají kameny, ale půda je opět odnášena do moře. Dokonce si všímá mořských fosilií v horských lomech (A 33).


