
PARMÈNIDES DE ELEA.  
 
 
 
 
Va ser el primer pensador  que va concebre la filosofía com un camí 

determinat per uns principis ontològics que determinen tant els trets característics del 
que és com les condicions necessàries per al coneixement. 

 
Va escriure un poema titulat: “Sobre la natura” on afirma que al voltant de la 

natura puc: o bé investigar-la  i aconseguir la veritat, o bé, puc interpretar-la i arribar a 
tindre una opinió. 

 
VIA DE LA VERITAT. 
 
El tema de la seua filosofía és l’oposició entre veritat i aparença. I per 

aconseguir la veritat estableix dos camins: 
a) “El ser és i no pot no ser”. Afirmar que el ser és significa 

afirmar que té entitat (ser=ent) i que el ser és necessari ja que 
negar-lo seria caure en contradicció. 

b) “El ser no és i és necessari que no siga”. Afirmar açò és 
afirmar que el no ser és o que el no res existeix. 

c) Afirma: “el mateix és pensar i ser”. Per tant sols podem 
afirmar que el ser és. Els sentits me presenten les coses 
canviant però la raó demostra que no podem ni pensar ni 
expresar el no ser. El pensament i  el lenguaje deuen tindre un 
objecte i este objecte és el ser. 

Amb aquesta afirmació Parmènides determina el criteri de la validesa del 
coneixement, a saber, el vertader coneixement sols pot aconseguir-se del coneixement 
del ser, de la vertadera realitat. 

 
 
VIA DE L’OPINIÓ 
 
S’ocupa dels objectes que apareixen als sentits, per tant, no es tracta de 

vertader coneixement si no de versemblança (= verosimilitud). 
De les coses sensibles sols cap una interpretació que me presenta eixes coses 

com resultat o mescla de la llum i les tenebres. De la lluita i mescla d’eixos dos 
elements resulta la realitat sensible. 

 
En conclusió per a Parmènides hi ha dos nivells de coneixement: el racional 

del ser i el coneixement empíric de les coses sensibles. La pregunta què és el ser? No és 
equivalent a què és la natura? Que fins i tot Heràclit havia buscat. 

 
EL PROBLEMA DEL CANVI I EL MOVIMENT. 
 
El punt de partida és afirmar que una cosa que canvia deixa de ser el que és i 

passa a ser altra cosa. Una cosa que no hi era ara és, o una cosa que  estava ara ja no hi 
és.   

 



Parmènides diu que el canvi és impossible perquè el que és, ha sigut i serà 
sempre. 

I davant de l’objecció de que una cosa canvie sense deixar de ser, no son 
arguments contra Parmènides. 

  
  


