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1. Plantejament 

1.1. Coordenades espacials i temporals 

Els antics egipcis van ser bons en matemàtiques i en la construcció de tombes geomètriques, 
però no van ser filòsofs. Les seves explicacions religioses del que passa al món són elaborades i 
coloristes, però no tenen cap valor filosòfic. Els babilonis van ser també magnífics matemàtics i 
astrònoms. Però, igual que els egipcis, sembla que en van tenir prou amb les explicacions 
mitològiques. 

Les societats teocràtiques, com les de l'antic Egipte i Babilònia, van estar governades per 
castes sacerdotals i es van caracteritzar pel seu immobilisme i el seu pensament monolític. Les 
castes sacerdotals van defensar les explicacions ortodoxes tradicionals i van impedir 
l'emergència d'idees noves i independents. En aquestes societats, les creences del present 
havien de ser idèntiques a les creences del passat. 

La filosofia es va originar a Grècia, entre els segle VI i V aC. Poden citar-se dues dates 
indicatives: 585 aC, any en què Tales, el primer filòsof amb nom, va predir, segons la tradició, 
un eclipsi solar; 427 aC, data aproximada de la mort de Anaxàgores, l'últim dels pensadors 
presocràtics. 

El pensament presocràtic es desenvolupa successivament en diversos centres geogràfics del 
món grec, en funció de les vicissituds polítiques i militars. La filosofia va néixer a la Grècia 
asiàtica, a Jònia, en les seves ciutats marítimes i comercials, llavors molt riques. Cap a mitjan 
del segle VI, i empesa per la pressió militar dels perses, la vida intel·lectual es va desplaçar cap 
al sud d'Itàlia i Sicília, l'anomenada "Magna Grècia". Finalment, ja en el segle V, amb 
Anaxàgores, el pensament es va instal·lar a l'Atenes de Pèricles, que havia arribat a ser la 
capital intel·lectual de Grècia i el centre d'un imperi marítim emergent. 
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1.2. Els grans temes: la physis i l’arkhé 

Els presocràtics són pensadors físics, encara que no exactament en el sentit que té la paraula 
avui. La paraula "física" ve del grec, physis, derivada del verb phyo, criar engendrar, néixer. La 
physis és la naturalesa, la totalitat del que existeix, el cosmos. La física presocràtica és: 

 Una cosmologia, és a dir, un intent d'explicar l'estructura del món. 

 Una cosmogonia, és a dir, un intent d'explicar la gènesi del cosmos. 

Què és la physis? Aquesta és la pregunta inicial dels primers filòsofs. Li van donar forma al 
preguntar què és l’arkhé, el principi o començament de la natura. Hi ha moltes coses diverses 
en el món tal com el coneixem, però potser totes aquestes coses procedeixen d'un principi 
únic, d'una sola cosa, que és l'element constitutiu bàsic de tot el que existeix. L’arkhé cal 
entendre-ho, per tant, com: 

 Origen, doncs a partir d'ell es generen tots els éssers de l'univers. L’arkhé és allò 
primer, el principi o començament de la realitat. En la mesura que la pregunta dels 
presocràtics és una pregunta per l'origen de la realitat, la seva física és una 
cosmogonia. 

 Substrat últim o substància, ja que l’arkhé és allò que roman i allò que constitueix 
totes les coses que existeixen. En la mesura que pregunta per aquest element 
constitutiu de la realitat, la física presocràtica és una cosmologia. 

 Causa, ja que l’arkhé ha de ser, al mateix temps que origen i substrat, el principi que 
explica les successives transformacions i canvis que constitueixen la realitat tal com la 
coneixem. 

1.3. L'interès dels presocràtics 

Algunes de les explicacions donades pels presocràtics resulten, des del punt de vista de la 
ciència actual, totalment insostenibles. No obstant això, les seves explicacions són 
històricament de gran importància perquè els presocràtics: 

 En lloc de recórrer a la voluntat dels déus, van ser els primers a oferir una interpretació 
completa de la realitat basada tan sols en causes naturals i en lleis generals. 

 Van ser els primers a considerar l'Univers una totalitat sotmesa a certes lleis que la raó 
humana pot descobrir. 

L'interès dels presocràtics no està tant en les respostes que van donar, sinó en la pregunta que 
van plantejar, en la seva manera de mirar la realitat i intentar explicar-la sense recórrer als 
esquemes tradicionals de la mitologia. 

2. Primera etapa del cicle presocràtic: jonis i pitagòrics 

2.1. Els filòsofs jonis o de Milet 

Tales, Anaximandre i Anaxímenes, els tres primers pensadors presocràtics, van viure a la ciutat 
Jònia de Milet. 

 Tales. Va ser el primer a parlar de l’arkhé. Ho va identificar amb un dels elements de la 
natura. Tales va afirmar que el principi i substrat de tots els éssers és l'aigua. Potser 
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estava traduint a termes naturals les tradicions mitològiques egípcies i gregues, en les 
quals l'Oceà és una divinitat de gran importància? ¿S'ha d'entendre la seva idea per la 
importància de les activitats marítimes en una ciutat com Milet, on moltes coses 
depenien de l’activitat del port? O per l'associació entre l'humit i la vida, com suggereix 
Aristòtil? 

 Anaximandre. La seva física és bastant més abstracta que la de Tales. Sembla que va 
raonar de la següent manera: Si l’arkhé ha d'estar present en totes les coses i 
convertir-se en totes les coses, no pot ser quelcom definit o determinat. Només es pot 
entendre negativament, dient allò que no és. Per Anaximandre l'arkhé és lo apeiron: 
l'indefinit, l'indeterminat, l'infinit. Considerava que el magma indefinit de lo apeiron 
estava des dels orígens del cosmos en incessant moviment i que el producte d'aquesta 
agitació és la progressiva separació de les qualitats oposades (el fred i el calent, el sec i 
l'humit) amb les quals és possible descriure tots els éssers de la realitat. L'equilibri 
inestable d'aquestes qualitats, continuava Anaximandre, està regit per una llei de 
justícia o compensació, que dóna el predomini successiu a cadascuna d'elles. El 
cosmos, que estaria format per una quantitat indefinida de mons,  és el producte 
d'aquest equilibri variable. Per Anaximadre, la Terra és un d'aquests mons. És un 
cilindre aplatat. En una de les seves superfícies es va desenvolupar la vida i van sorgir, 
finalment, els éssers humans, com a culminació d'un procés que s'inicia en els peixos. 

 Anaxímenes. Postulava com arkhé de la realitat l'aire, una boirina original de la qual 
estarien fetes totes les coses. La seva explicació sembla un retorn a l’estil de pensar de 
Tales i un pas enrere respecte a Anaximandre. No obstant això, la seva cosmogonia 
responia algunes preguntes que els seus antecessors no havien fet. Com arriba a 
convertir-se l'element original en totes les diverses i múltiples coses que formen la 
realitat? Per a Anaxímenes, la resposta estava en els processos de condensació i 
rarefacció de l'aire. La condensació de l'aire dóna lloc als elements més sòlids de la 
realitat, l'aigua i la terra. La seva rarefacció —és a dir, la seva dilatació— origina els 
elements més volàtils, el foc i el vent. La física de Anaxímenes era capaç també 
d'explicar la causa de les transformacions per les quals el principi de totes les coses ha 
arribat a formar la realitat tal com la coneixem. El terme "aire" era, en la mentalitat 
grega tradicional, sinònim d '"esperit" o "alè vital". Si l'aire és el principi de la vida, ja 
tenim la raó per la qual canvia i es transforma, ja que la vida és canvi i transformació. 

2.2. Pitàgores i la secta pitagòrica 

El pitagorisme va ser, alhora, una tendència filosòfica, un moviment polític i una secta 
religiosa.  

 Políticament, el pitagorisme va tenir la seva importància en la polis de Crotona, al sud 
d'Itàlia. 

 Com secta religiosa, els pitagòrics van donar gran importància als rituals d'iniciació i 
purificació. Mantenien que el més important dels éssers humans és la seva ànima i que 
aquesta ha de purificar-se a través de la reflexió filosòfica, mitjançant la qual es pot 
assolir la contemplació de l'ordre diví del cosmos i, d'aquesta manera, la purificació i la 
salvació. Els membres de la secta mantenien un fort sentiment de grup, en part gràcies 
a la seva acceptació d'un cos de prohibicions de significat avui poc clar. Els pitagòrics 
no podien menjar faves, no podien remoure el foc amb un ferro ni podien mirar-se en 
un mirall si estaven al costat d'una llum. D'entre aquestes prohibicions, cal destacar la 
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regla del secret, que impedia als membres de la germandat 
comunicar a altres persones les doctrines del grup. Qui 
transgredia aquesta prohibició era assassinat. 

Pitàgores va ser el mític iniciador del moviment que porta el 
seu nom. Va néixer a Samos, una de les illes que hi ha 
davant la costa Jònia, però va desenvolupar la seva activitat 
principalment a Crotona. La tradició explica que va ser el 
primer a emprar el terme "filosofia" quan, en contestar algú 
que li preguntava si era un savi, va respondre que no era 
savi, sinó amant del saber, literalment filòsof. Sembla que 

cal atribuir a Pitàgores diversos avenços en aritmètica, astronomia, teoria musical i geometria 
—i, en particular,el famós teorema que porta el seu nom—. 

2.3. Les principals doctrines pitagòriques: 

 Teoria dels nombres. Els pitagòrics partien de la 
identificació dels nombres i les figures 
geomètriques. Representaven els nombres, no 
segons la tradicional notació de xifres (els grecs les 
escrivien dent anar les lletres de l'alfabet), sinó 
mitjançant figures geomètriques formades per tants 
punts com unitats té el nombre representat. Això els 
portava a dir que l'estructura última de la realitat —
l’arkhé— és numèrica. I això abans que res 
formalment: allò que és pot reduir-se a proporció i mesura, a formes geomètriques, és 
a dir, a nombres. Però també materialment: "les coses són nombres". Per a aquesta 

teoria va resultar un greu problema el descobriment dels nombres irracionals (com  
o2). Que la raó entre la circumferència d'un cercle i el seu diàmetre fora 3,1416 ... 
suggeria que el món no era matemàticament nítid i perfecte. 

 Teoria musical. Molt probablement, Pitàgores va ser portat a la seva filosofia 
matemàtica pels seus descobriments en el camp de la música. Les relacions entre els 
sons dels intervals fonamentals de l'escala musical (la vuitena, la cinquena, la tercera), 
mesurats en la longitud de les cordes que els produeixen, poden expressar-se 
matemàticament com raons entre els nombres 1, 2, 3 i 4. La vuitena s'expressa 
mitjançant la proporció 2 / 1, la cinquena, mitjançant la proporció 3 / 2, la tercera, 
mitjançant 4 / 3. La sèrie de nombres que intervenen en aquestes proporcions suma 
10: xifra que els pitagòrics consideraven el nombre perfecte —ho representaven 
mitjançant la figura coneguda com tetraktys—. 

 Teoria cosmològica. Filolau i Hicetas —
pitagòrics del segle V aC— van elaborar una 
cosmologia d'acord amb la metafísica dels nombres. El 
centre de l'univers està ocupat per un gran foc —
l'altar de Zeus— i al voltant giren diversos cossos: la 
Antiterra, la Terra, considerada com a planeta, el Sol, 
la Lluna, els cinc planetes coneguts i, finalment, una 
esfera on estarien fixades les estrelles —l 'anomenada 
"esfera de les estrelles fixes"—. Les deu òrbites 
celestes són circulars i les distàncies que hi ha entre 
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una i l’altre segueix una proporció harmònica. El seu gir produeix la "música de les 
esferes"—que no sentim perquè la sentim sempre—. 

 Antropologia religiosa. Els pitagòrics consideraven l'ésser humà com un ésser compost 
d'ànima i cos. L'ànima, el daimon, és immortal. Ha estat expulsada del cel on viuen els 
déus i ha caigut en una presó, que és el cos. Aquest daimon immortal vincula l'ésser 
humà amb el cosmos. Diferent d'ell és l'ànima individual (psyché), mortal i corruptible. 
El daimon immortal, al separar-se del cos, i depenent de la vida que hagi portat a la 
seva presó terrenal, es reencarnarà en un altre cos. És la teoria de la transmigració de 
les ànimes. Els pitagòrics predicaven la necessitat que la nostra ànima immortal 
s'elevés mitjançant la teoria —mitjançant la contemplació científica de la realitat— fins 
arribar a la visió de l'ordre i l'harmonia còsmics. D'aquesta manera, l'ànima 
s'harmonitza amb el cosmos i es purifica. I així, l'ésser humà pot arribar a lliurar-se del 
cicle de reencarnacions i assolir la immortalitat. En tot això es mostra la confluència en 
el pitagorisme de la racionalitat—entesa com a coneixement matemàtic de la 
realitat— i la religió —expressada com a desig de salvació personal i immortalitat—. 

2.4. Jonis i pitagòrics: la matèria i la forma 

El pensament pitagòric i el dels jonis són contraposats. Els pitagòrics van proposar una filosofia 
de la forma, enfront de la filosofia de la matèria defensada pels de Milet. No obstant això, uns i 
altres comparteixen una mateixa orientació: volien reduir la realitat física a un únic principi i 
donar una genealogia de la realitat. En la seva contraposició i la seva complementarietat, 
constitueixen la primera etapa de la filosofia presocràtica. La segona etapa la constitueix la 
contraposició entre Heràclit i Parmènides. 

3. Segona etapa: Heràclit i Parmènides 

3.1. Heràclit, pensador de l’esdevenir 

Heràclit va néixer a Efes, on va destacar cap a mitjan 
del segle VI aC. Efes és a la costa jònia. Tota Jònia 
estava sotmesa als perses des del 546 aC. Cal suposar 
que Heràclit va ser testimoni de la revolta de les 
ciutats jònies: totes, menys Efes, es van agrupar en el 
498 aC per combatre la dominació persa i van ser 
cruelment castigades per Darío. Heràclit va viure, 
doncs, un temps de guerra i confrontació. De la seva 
obra es conserven poc més d'un centenar 
d'aforismes, molts sota l'aparença d'enigmes. El 
caràcter enigmàtic que li va donar Heràclit a 
l'expressió dels seus pensaments li va valer el 
sobrenom de "el Fosc". 

La filosofia d'Heràclit gira al voltant de tres temes diferents i relacionats entre si: 

 El constant esdevenir de les coses. La realitat és canvi, moviment, mutació. L'univers 
no és més que un permanent esdevenir, tot allò que existeix està sotmès a un canvi 
permanent. És el que expressa l'aforisme heracliteà més conegut: panta rei, tot pas. 
Aquesta idea la exemplifica Heràclit en la imatge del riu: "No pots banyar-te dues 
vegades en el mateix riu, perquè noves aigües corren sempre sobre tu." 
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 La Guerra és el pare de totes les coses. Heràclit veu la canviant realitat com un 
enfrontament sense fi de forces contràries. D'aquest enfrontament entre contraris 
sorgeix l'harmonia, l'equilibri que constitueix el cosmos. La realitat que coneixem és el 
resultat de tendències oposades que lluiten i es neutralitzen entre elles, que vencen 
per a continuació ser vençudes. 

 La unitat de totes les coses. Els contraris s'enfronten i donen lloc a una realitat 
canviant. Però tots els contraris són una mateixa cosa: "Una mateixa cosa és allò vivent 
i allò mort, i allò despert i allò dormit, i allò jove i allò vell, aquests en canviar són 
aquells i aquells són aquests." En què consisteix la unitat de totes les coses? És la 
unitat de l’arkhé primordial que defensaven els filòsofs de Milet? D'alguna manera sí: 
l’arkhé és, per Heràclit, el foc, en el qual totes les coses poden transformar-se i del 
qual totes les coses procedeixen. En un altre sentit, però, Heràclit s'ha allunyat dels 
filòsofs de Milet. El foc, més que la substància d’on procedeix tot allò que és, és una 
força incessantment activa de la qual depenen les transformacions de la realitat. La 
lluita de contraris no es produeix de qualsevol manera, segueix una norma. Heràclit va 
representar aquesta norma que regula l'esdevenir mitjançant l’avivament i 
l'apagament del foc. Estava més interessat en la norma o llei —el logos— que regeix 
les transformacions de la realitat que en la substància de la qual aquesta realitat 
estigués feta. Per aquest motiu s'ha identificat el foc primordial i el logos. Són dos 
aspectes de l’arkhé tal com l'entén Heràclit. I és aquest logos que governa els canvis de 
la realitat allò que el logos de l'ésser humà, alhora raó i llenguatge, ha de comprendre i 
expressar. 

3.2. L'escola d'Elea 

3.2.1. Xenòfanes de Colofó 

Xenòfanes de Colofó és el fundador de l'escola eleàtica. Va néixer a Jònia i es va veure obligat a 
traslladar-se al sud d'Itàlia quan Cir, el rei persa, va destruir la seva ciutat natal en el 546 aC. Es 
va instal·lar a Elea, on va escriure la major part de la seva obra. El seu ensenyament 
fonamental va ser la crítica a la representació antropomòrfica dels déus. Els diferents pobles, 
argumentava Xenòfanes, atribueixen als déus les seves pròpies característiques. Els animals si 
poguessin farien el mateix: "Si els bous, els cavalls i els lleons tinguessin mans i fossin capaços 
de pintar amb elles i de fer figures com els homes, els cavalls dibuixarien les imatges dels déus 
semblants a les dels cavalls i els bous semblants a les dels bous i farien els seus cossos tal com 
cada un té el seu." Aquestes crítiques, que ho són també dels poetes mitològics, les 
acompanyava Xenòfanes amb l'afirmació de l'existència d'un déu únic —en termes que han 
estat interpretats com si Xenófanes fos un panteista—. 

3.2.2. Parmènides, pensador de l’Ésser 

Va néixer i va viure a Elea al segle VI aC. Va ser deixeble d'un pitagòric —Amines—, es va 
dedicar activament a la política i va ser continuador de l'escola filosòfica iniciada per 
Xenòfanes. Va escriure un poema filosòfic sobre la naturalesa, en hexàmetres. La seva obra ha 
tingut una influència enorme, tanta com la d'Heràclit, sobre alguns importants pensadors 
posteriors —en particular, sobre Plató—. Es diu que va ser la contrapartida d'Heràclit, el seu 
extrem intel·lectual oposat. El pensador d'Efes és el pensador del canvi, de la no permanència 
de les coses. Parmènides, el filòsof de la immobilitat. De fet, si bé és certa aquesta 
contraposició, també ho és que són pensadors complementaris. 
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Del poema de Parmènides es conserva la totalitat del proemi introductori i nombrosos 
fragments del desenvolupament. Ha estat per a molts historiadors de la filosofia un autèntic 
trencaclosques. S'han fet lectures del poema en clau lingüística, religiosa, política, metafísica i 
epistemològica. 

 Els tres camins. L'obertura mítica del poema, el proemi, narra la manera com el poeta 
va ser conduït davant la deessa que li va revelar la veritat. En els fragments s'explica 
quins són els diferents nivells de veritat a què pot aspirar l'ésser humà. Aquests nivells 
es corresponen amb tres camins: (a) El camí de la veritat absoluta és el de la raó. (b) El 
camí de l'error és el de la irracionalitat. (c) El camí de l'opinió és el dels sentits. 
Es pot considerar un exemple per entendre millor a Parmènides. Hi ha tres persones 
davant d'una casa. Un afirma: "Aquí hi ha una casa". Un altre diu: "No hi ha cap casa". I 
el tercer: "El que veig és un munt de pedres i fusta, vidres, portes, finestres, escales, 
etc." Sembla clar que la primera actitud és la correcta i que la segona és un error. La 
tercera actitud, encara que tingui la seva lògica i la seva veritat —la informació que es 
dóna és correcta—, no sembla tan adequada com la primera. S’hi perd de vista el 
sentit de la totalitat, és una punt de vista parcial. Aquestes tres actituds es 
correspondrien amb els tres camins distingits per Parmènides. 

 L'Ésser. Quina és la veritat absoluta que la deessa va revelar a Parmènides? El 
pensador d'Elea afirma que l'única veritat, allò que permet comprendre tot,  l’arkhé, és 
l'Ésser (tó ón). 

o Què és l'ésser? Abans que res un concepte, el més abstracte probablement de 
tots els que han elaborat els filòsofs. Es podria dir que l'ésser és com una 
fotografia presa des de molt lluny i on cap tota la realitat. Recordis l'exemple: 
la casa és diferent dels elements que l’integren. De la mateixa manera, l'Ésser 
és diferent dels éssers concrets i particulars. 

o Com pot l'home conèixer l'Ésser? Només mitjançant la raó. Els sentits ens 
donen una informació que, si bé no és falsa, és parcial. Si acceptem tan sols 
aquesta informació, l’única cosa segura és el canvi, la fluïdesa, la mobilitat. 
Aquesta és la via de l'opinió. L'error és creure que més enllà dels sentits no hi 
ha res, quan precisament la clau per comprendre la realitat ens la dóna la raó i 
no els sentits. (La desconfiança davant els sentits és un tema recurrent en la 
història de la filosofia. Plató va ser un exemple d'aquesta actitud, de la qual, en 
certa manera, és també hereva la ciència actual). 

o Què vol dir que tot ve de l'Ésser, que l'Ésser és l’arkhé? Quin tipus de arkhé 
és l'ésser? Parmènides va sostenir que no és possible que de la unitat sorgeixi 
la multiplicitat. La multiplicitat de les coses del nostre món quotidià ens la 
donen a conèixer els sentits, la raó ens fa conèixer la unitat, és a dir, l’Ésser. 
Parmènides argumenta de la següent manera la unitat de l'Ésser. Si suposem 
que en el principi hi havia un únic element, quin motiu hi ha per pensar que no 
sempre ha estat així? Com pot haver-se convertit en multiplicitat la unitat 
original? El que no ha existit sempre, no pot arribar a ser. El que sempre ha 
existit i existeix, no pot deixar de ser. "No es pot passar del no ésser al ésser, ni 
de l'ésser al no ésser." El veritable arkhé és únic. La multiplicitat és l'aparença 
il·lusòria que ens fa conèixer els sentits. 

o Quines propietats atribueix Parmènides a l’Ésser? L'Ésser és etern, continu, 
únic, esfèric, immòbil. Parmènides va rebutjar la idea de buit tant com la idea 
de pluralitat. 
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3.2.3. Zenó d'Elea 

Zenó va ser un dels continuadors del pensament de Parmènides. Les seves apories, com la 
d'Aquil·les i la tortuga, mostraven la impossibilitat de pensar racionalment el canvi i el 
moviment. 

De fet, Aquil·les no es pot moure. Abans d'arribar al final del seu recorregut (A), ha d'assolir un 
punt intermedi (B), i abans d'arribar a aquest punt intermedi, ha d'assolir un nou punt 
intermedi entre A i B, i així successivament. Suposant que l'espai sigui infinitament divisible i 
que, per tant, qualsevol distància finita conté un nombre infinit de punts, és impossible arribar 
al final d'aquesta sèrie infinita en un temps finit. 

 

4. Tercera etapa: els pluralistes 

4.1. La reacció dels pluralistes 

Els pensadors anomenats pluralistes van rebutjar tant les conclusions de Parmènides com les 
d'Heràclit. 

 En contra de Parmènides. Els pensadors d'Elea havien convertit en inviable 
qualsevol filosofia que intentés explicar la multiplicitat de la realitat sensible com a 
resultat d'un arkhé original. Per això, les reaccions enfront de l'escola parmenídea 
que es van desenvolupar en la segona meitat del segle V tenen en comú l'afirmació 
d'un principi que no és unitari, sinó plural. La realitat que coneixem a través dels 
sentits, l'existència de la qual no es nega, és el resultat de combinacions diverses 
d'un cert nombre d'elements originals. 

 En contra d'Heràclit. Els pluralistes van donar primacia a l'Ésser sobre l’Esdevenir. 
Els principis que donen origen a la realitat —l’arkhé plural— posseeixen qualitats 
permanents. 

4.1. Empèdocles i Anaxàgores 

Empèdocles va néixer en l'actual Sicília, a Agrigent. El seu pensament és arcaïtzant. Va 
juxtaposar una nova concepció física i una nova sensibilitat religiosa, emparentada amb les 
cosmogonies mítiques. 

 Els quatre elements. Va identificar l’arkhé —les arrels de l'ésser— amb els quatre 
elements diferenciats per la tradició i les seves corresponents qualitats bàsiques: 
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l'aigua (humit), la terra (sec), el foc (calent) i l'aire (fred). La totalitat de la realitat 
sensible és el resultat de la combinació o dissociació d'aquests quatre elements. 

 Els principis actius. Les arrels de l'ésser són elements passius. Empèdocles va parlar de 
dos elements actius: Neikós —l'odi—, que porta a la disgregació dels elements 
primordials; Afrodita —l 'amor—, que porta a la seva unió. 

 Cosmologia. Empèdocles va imaginar dos estats extrems en la lluita còsmica entre 
Neikós i Afrodita. D'una banda, Sphaeros, moment en què l'amor venç l'odi. De l'altra, 
Akosmia, moment en què l'odi venç l'amor. 

Anaxàgores va néixer a la costa jònia, a Klazomene, però després va emigrar i es va instal·lar a 
l'Atenes de Pèricles, de qui va arribar a ser conseller. 

Explicava la realitat a partir de dos principis: un passiu, les homeomeries —així les anomena 
Aristòtil— o llavors l'ésser, i un principi actiu, el Nous o Intel·ligència. 

 Les homeomeries són els elements materials que constitueixen la realitat. El seu 
nombre és infinit i cadascuna d'elles té una quantitat indiferenciada de qualitats. Són 
l’arkhé material de la realitat. L'afirmació de la seva existència és una exigència de la 
raó, no dels sentits. 

 Anaxàgores explicava la generació de la realitat a partir d'un estat originari de caos —
ell ho entenia com un moment de no diferenciació de les qualitats de les 
homeomeries— i per la intervenció d'un principi actiu, el Nous o Intel·ligència. Aquesta 
és el principi ordinador de la realitat: és infinita, transcendent, lliure i omniscient. 
D'ella participen, en certa mesura, ja que són capaços de moviment, els éssers vius. 

4.2. Els atomistes. Leucip i 

Demòcrit. 

Les idees de Leucip i Demòcrit, els atomistes, 
van tenir una gran influència en el món antic. 
Epicur les adoptarà i més tard Lucreci en 
donarà una àmplia exposició poètica en el seu 
De Rerum Natura. 

Per als atomistes, l’arkhé de la realitat, com 
l'Ésser de Parmènides, és etern i inalterable. 
Està constituït per una infinitat de cossos 
indivisibles i invisibles: els àtoms. Aquests 
components últims de les coses es 

distingeixen els uns dels altres, no pels seus trets qualitatius, sinó pels seus trets quantitatius: 
la mida, la forma, la posició, el moviment. 

L'altra idea bàsica de l'atomisme és que ha d'haver un espai buit on es mouen els àtoms. El seu 
moviment és una dada original: perquè és igualment raonable suposar-los en repòs que en 
moviment. 

Els xocs entre els àtoms que es desplacen en el buit i les seves combinacions atzaroses formen 
els éssers i l'ordre del cosmos. 
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Antologia de textos 

Text 1 

La filosofía griega parece arrancar de un dislate, de la proposición de que el agua es el origen y 
la matriz de todas las cosas. ¿De veras es necesario detenerse en ella y tomarla en serio? 
Ciertamente; por tres razones: primera, porque esta tesis enuncia algo acerca del origen de las 
cosas; segunda, porque lo hace sin valerse de la alegoría ni de la fábula; y tercera, porque 
comporta, aunque tan sólo en forma embrionaria, el concepto de que todo es una y la misma 
cosa. 

F. Nietzsche, La filosofía en la época trágica de los griegos. 

Text 2 

Después de Parménides, la filosofía griega no podía ser ya lo que había sido, porque todos, 
incluso Platón y Aristóteles, advertían que había que tenerlo en cuenta y, digamos, apaciguar a 
su sombra o espíritu. Parménides era exactamente lo contrario de Heráclito. Para éste, el 
movimiento y el cambio eran las únicas realidades. Para Parménides, el movimiento era 
imposible, y el todo de la realidad consistía en una substancia simple, inmóvil e inmutable. 
Parménides llegaba a esta extraordinaria conclusión mediante un proceso mental no menos 
extraordinario. 

Hay una sentencia, cuyo autor no recuerdo, […], por la cual se comprueba que muchos 
problemas de la filosofía griega proceden de la confusión de la gramática, la lógica y la 
metafísica. […] Esto es algo particularmente importante que hay que recordar cuando se trata 
de entender a Parménides. Los instrumentos ordinarios de la lógica, y aun de la gramática, que 
hemos heredado y que hoy forman parte de los procesos mentales inconscientes aun del 
menos filósofo de los hombres, Parménides no los conocía, y tiene uno que realizar un 
esfuerzo notable para concebirse a sí mismo dentro de la piel de aquel iniciador. 

Una idea que los griegos de aquella época encontraban difícil de comprender es que una 
palabra pueda tener más de un significado. Indudablemente, tal dificultad tiene alguna 
relación con la proximidad de la fase mágica primitiva, en la que una palabra y su objeto 
formaban un todo único. Ahora bien, el verbo “ser” en griego significa “existir”. Natural-
mente, en el lenguaje corriente se usaba también en el sentido completamente distinto de 
poseer determinada cualidad, como ser negro, ser frío, etc.; pero esto era una diferencia a la 
que nadie había dedicado todavía una meditación especial. […] Para Parménides, que fue el 
primero en pensar sistemáticamente sobre la lógica de las palabras, decir que una cosa “es” 
podía y debía significar únicamente que esa cosa existe, y esta idea acudió a él con la fuerza de 
una revelación concerniente a la naturaleza de la realidad. Toda su concepción de la naturaleza 
de la realidad nace de atribuir esa fuerza sencilla y metafísica al verbo “ser”. Los filósofos 
jonios habían dicho que el mundo era una cosa, pero que se convertía en muchas. Mas, 
preguntaba Parménides, ¿tiene algún significado real la expresión “convertirse en”? ¿Cómo 
puede decirse que una cosa cambie, como vosotros decís, por ejemplo, que el aire se cambió o 
se convirtió en agua y en fuego? Cambiar significa “convertirse en lo que no es”; pero decir de 
lo es que no es, es mentir, sencillamente. Lo que es no puede no ser algo, porque “no ser” 
significa desaparecer de la existencia. Entonces ya no sería lo que es; pero esto es algo que se 
admitió y que tenía que ser admitido desde el comienzo. El solo y único postulado de 
Parménides es que “ello es”, es decir: existe una sola cosa. El resto se infería de ahí […] 
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Todo cambio y todo movimiento son irreales, porque implican que lo que es se convierte en lo 
que no es o en donde no es, y es un contrasentido decir de lo que es que no es […]. Por lo 
tanto, el mundo real, todo lo que es, tiene que ser una masa inmutable e inmóvil de una sola 
clase de substancia, y que permanece siempre en quietud, eterna e inalterable. Apenas es 
necesario decir que no parece así, pero esto no desanimó a Parménides. Todo lo que los 
hombres se imaginan acerca del Universo —decía—, todo lo que piensan, ven, oyen y sienten 
es pura ilusión. Sólo la mente puede alcanzar la verdad, y la mente —afirmaba con la sencilla 
arrogancia de todos los pensadores abstractos— demuestra incontrovertiblemente que la 
realidad es por completo diferente. 

W.K.C. Guthrie, Los filósofos griegos. 
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Text 3 

A mediados del siglo V a.C., la experiencia física griega había alcanzado una considerable 
variedad, tanto en método como en conclusiones. El método de los primeros pensadores 
jónicos, basado en el supuesto de que todos los fenómenos naturales se podían explicar a 
partir de la simple observación, resultaba inadecuado después de la crítica de Parménides y de 
la física numérica de los pitagóricos. También habían sido abandonadas las teorías que 
identificaban la sustancia primera con el agua, lo indeterminado o el aire. Heráclito, aunque 
había considerado el fuego como sustancia primaria, hacía hincapié en el cambio y en la 
oposición de tensiones. Los pitagóricos destacaban la importancia del modelo de las cosas, de 
las relaciones numéricas y geométricas. Y Parménides, en nombre de la razón, desechaba el 
mundo de los sentidos como mera ilusión. 

B. Farrington, Ciencia y filosofía en la Antigüedad. 

 

Text 4 

La tradición jónica se encaminaba hacia el materialismo, postulando el cuerpo como más real 
que la mente o el alma, y concluye con el atomismo, en el cual todo lo real está ya reducido a 
lo tangible. La tradición itálica de los místicos sigue el camino opuesto, fiel a la estimación 
religiosa del alma en cuanto algo más valioso y real que el cuerpo. Tiende, pues, hacia el 
idealismo que sostiene que los objetos suprasensibles del pensamiento son más reales que el 
cuerpo y que los objetos de los sentidos corpóreos. Esta tendencia se vio favorecida por los 
planteamientos pitagóricos. Parménides da el siguiente paso. Su Ser único se ha separado del 
mundo sensible, a cuyas apariencias rechaza dar apoyo. El tal es objeto del pensamiento, no 
de los sentidos, si bien estos dos modos de conciencia no están aún distinguidos con claridad 
[...]. La lógica de Parménides arruinaba todo sistema físico y, de hecho, negaba a priori toda 
posible cosmogonía. La ciencia de la Naturaleza, tal como se concebía entonces, no podía 
avanzar ni un paso hasta que no se hallase alguna forma de respuesta a Parménides, y los 
demás sistemas presocráticos se las ingeniaron para restaurar al mundo real la pluralidad y el 
movimiento. De esta manera prosiguió esta arrogante discusión acerca de los primeros 
principios. En defensa del pluralismo se propugnaron tres soluciones. La pura tradición de los 
jónicos encontró, en la era de Pericles, un portavoz en Anaxágoras [...]. El ala científica de la 
escuela pitagórica modificó la doctrina de los números en una forma incipiente de atomismo 
que conduciría luego al atomismo maduro de Leucipo y Demócrito. Entre las dos tradiciones, 
Empédocles encontró un compromiso. 

F.M. Cornford, Antes y después de Sócrates. 
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