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Ściśle rzecz biorąc właściwym twórcą atomizmu był Leukippos, nauczy-

ciel Demokryta, ale to uczniowi przypisuje się ten wynalazek. Odróżnienia 

tego próbowali dokonać: Bailey [1926] oraz Kirk i Raven, [1999: 395-397]. 

Dla atomistów świat przestał być organizmem, a zaczął być mechanizmem. 

Atomy i próżnia nie są czymś, co należy pojąć analogicznie do ludzkiej 

duszy. Wystarczy analogia do ciała. Atomy jako twory mechaniczne nie 

mogły być dźwignią mogącą unieść człowieka do wyższego rodzaju egzy-

stencji. Demokryt wcale tego od nich nie oczekiwał. Etyczny nerw tej filo-

zofii nie tkwi w arche, tylko w powszechnym rozumie, który ma być wzo-

rem dla rozumu ludzkiego. 

Atomy łączą świat zmysłowy z kosmicznym rozumem. Konsekwentny 

„materializm” dowodzi, że nie ma nic bardziej niedorzecznego niż bycie 

materialistycznym w sensie etycznym. Jedyne, co pozostaje to właśnie 

rozum. Leukippos i Demokryt wprowadzając próżnię wyrugowali jedność 

przyrody i ducha. Punktem oparcia dla rozważań „w jaki sposób można 

zdobyć szczęście” staje się nie arche tylko rozum przenikający świat ato-

mów [Krokiewicz, 2000: 153]. 
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Atomy Demokryta zachowują właściwości analogiczne do duszy, ponie-

waż posiadają zdolność samoistnego ruchu. Simplikios napisał, że „atomy 

miotają się we wszystkich kierunkach” [Simplikios, 1318: 33], [Lukrecjusz, 

II: 112–122]. Zgodnie z greckimi wyobrażeniami zdolność samoistnego 

ruchu posiada tylko dusza. Krokiewicz pokazuje, dlaczego „atomizm – mi-

mo swojej genialności – nie znalazł uznania wśród myślicieli helleńskich” 

[Krokiewicz, 1975: 248-253]. 

Dusza ludzka, podobnie jak ciało składa się z atomów, które podlegają 

fizycznej konieczności. Człowiek może w ramach zgodnych z własną natu-

rą wpływać na atomy wchodzące w skład ciała i duszy. Może wśród tych 

atomów zaprowadzić ład, może też wprowadzić chaos. Atomy służą De-

mokrytowi jako oparcie do zintegrowania rozumu ludzkiego z rozumno-

ścią świata. (Podobnie uważa Krokiewicz pisząc, że podstawa etyki Demo-

kryta jest fizyczna, ale w gruncie rzeczy chodzi o matematyczną koniecz-

ność zawartą w świecie fizycznym, która jest podstawą do rozumnego 

pokierowania życiem, [Krokiewicz, 1960: 161–176]. Są też podstawą dla 

teoretycznego zrozumienia mechanizmów świata. (W rozprawie O rozm-

nażaniu się zwierząt Arystoteles przypisuje Demokrytowi wynalezienie 

metody naukowej [Arystoteles, I: 1, 642a].  

W zachowanych fragmentach brakuje podstawy dla systemu wartości, 

dlatego zestawia się nieraz Demokryta z Protagorasem (Asmus uważa, że 

łączenie poglądów Demokryta z sofistyczną postawą Protagorasa jest zbyt 

daleko idącą analogią [Asmus, 1961: 65–67]. Jednakże etyczne wskazówki 

Demokryta nasuwają przypuszczenie jakiejś podstawy dla systemu warto-

ści. Arystoteles pisze, że Demokryt wystrzegał się mówienia o przyczynie 

celowej i sprowadzał do konieczności wszystkie działania przyrody [Ary-

stoteles, V: 8, 789]. Szczęście rozumiane jako pogoda ducha jest jedynym i 

wystarczającym celem człowieka. Tak myślał także Sokrates. Posiadany 

wybór pomiędzy życiem zwierzęcym wynikającym z chaotycznego ruchu 

atomów, a życiem poddanym rozumnemu ładowi, który możemy zapro-

wadzić w swojej duszy. Pogoda duszy jest najwyższym szczęściem i celem 

człowieka. Wyznacznikiem dla tego szczęścia jest zdolność do osiągania 
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dóbr duchowych. „Kto wybiera dobra duchowe, wybiera bardziej boskie, a 

kto wybiera cielesne, wybiera ludzkie” (B37). „Ani ciało, ani bogactwo nie 

czynią człowieka szczęśliwym, lecz pewność i mądrość” (B 40). Dziwny ten 

atomizm Demokryta, w którym mowa jest o dobrach duchowych i o wznie-

sieniu się ponad ciało. Mamy tu orficki dualizm ciała i duszy. „Niektórzy 

twierdzą, że dusza porusza ciało, w którym przebywa, w taki sam sposób, 

w jaki porusza sama siebie. Pogląd taki głosił Demokryt… Mówił on, że 

Dedal wyrzeźbił Afrodytę z drzewa, która się poruszała, wypełniwszy ją 

płynną rtęcią. Podobnie dowodził Demokryt utrzymując, że okrągłe atomy, 

które się poruszają, ponieważ w ich naturze leży to, że nigdy nie mogą 

trwać w bezruch]u, pociągają za sobą i poruszają całe ciało” [Arystoteles, I 

3: 406b]. „Demokryt twierdzi, że dusza i rozum są absolutnie identyczne… 

Nie używa tutaj wyrazu «rozum» w znaczeniu zdolności zrozumienia 

prawdy, lecz twierdzi, że dusza i rozum, to jedno i to samo. Niektórzy my-

śleli, że dusza jest z ognia, bo jest najbardziej subtelna i najbardziej niecie-

lesna ze wszystkich elementów; ona posiada pierwotną własność porusza-

nia się i poruszania wszystkich rzeczy. Demokryt wyjaśnił w sposób dość 

dokładny, dlaczego ogień czy dusza posiadają te właściwości, dusza 

i rozum to jedna i ta sama rzecz. Dusza jest stworzona z ciałek pierwotnych 

i niepodzielnych, a jest zdolna do ruchu dzięki swej subtelności i swej for-

mie; wszak, jak mówi, forma okrągła najbardziej ze wszystkich nadaje się 

do ruchu, a taka jest właśnie forma ducha i ognia” [Arystoteles, I 2: 404a]. 

Atomizm Demokryta bliższy jest monadologii, ponieważ dusza stanowi 

jedność z rozumnością świata. Wprawdzie Aetios pisze, że „dusza jest 

zniszczalna i ginie wraz z ciałem” [Aetios, IV: 7, 4], ale nadmienia również, 

że składa się ona z dwóch części: jednej – rozumnej, która ma swoją siedzi-

bę w piersi, i drugiej – nierozumnej, rozczłonkowanej po całym ciele [Ae-

tios, IV: 4, 6].  

Te kilka fragmentów daje obraz duszy, która rozumną częścią stanowi 

jedność z kosmiczną rozumnością, a częścią niższą jest w zmysłowym 

świecie. Śmiertelność duszy dotyczyłaby prawdopodobnie tylko zmysło-

wej części. Nawoływania do życia zgodnego z rozumem wywodziłyby się z 
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duszy wyższej. Fragmenty Demokryta nie pozwalają udowodnić twierdze-

nia o nieśmiertelności duszy. Filozof jednak nawołuje do zdobywania dóbr 

duchowych, więc przyjmuje ontologiczną podstawę istnienia tych dóbr. 

Taki wniosek potwierdza zdanie Aetiosa: „sen i śmierć są doznaniem ciała, 

a nie duszy” [Aetios, V 25, 3]. Z kolei Celsus pisze, że Demokryt uważa, iż 

wszystko jest żywe i obdarzone duszą i rozróżnienie pomiędzy życiem 

a śmiercią jest niemożliwe [Celsus, II, 6]. 

Człowiek został związany z rozumnym ładem świata jedynie przez wła-

sne sumienie. Krokiewicz zwraca uwagę na fragmenty Demokryta mówią-

ce o wstydzie moralnym [Krokiewicz, 1975: 235–237]. Mimo to Dembiń-

ska–Siury zaprzecza domysłom dotyczącym subiektywizmu etyki Demo-

kryta. 

„Wydawać by się mogło, że etyka Demokryta jest na wskroś subiektywi-

styczna. Należy jednak przypomnieć zdanie już cytowane, że tylko w sferze 

przyjemności ludzie odczuwają różnie, natomiast dobro i prawda są dla 

wszystkich tym samym. Nie ma w tym sprzeczności, niczego bowiem 

w sferze moralnej nie uzależnia filozof od indywidualnego odczuwania 

człowieka, a wszystko jedynie od ludzkiego rozumu. I źródłem dobra, i 

kryterium wyboru, i czynnikiem oceniającym, i wreszcie «sumieniem» jest 

zawsze rozum. Aspekt poznawczy i intelektualizm etyki Demokryta, roz-

ważane już wcześniej, zachowują swą moc. A w sferze poznania, przeto w 

sferze prawdy, bez sensu jest mówić o subiektywizmie, z pewnością nie ma 

go w koncepcji Demokrytejskiej, toteż mimo swojego indywidualizmu, 

oparta na rozumie, na prawdzie o rzeczywistości i człowieku, etyka Demo-

kryta zachowuje walor obiektywności” [Dembińska-Siury, 1991: 166]. 

Summary 

The atoms of Democritus keep properties similar to the soul because they 

possess the ability for spontaneous movement. Simplikios wrote that “atoms 

move in all directions”. In accordance with Greek ideas only the soul has the 

ability for spontaneous movement. Krokiewicz shows why “atomism - despite 

its genius – did not gain the acknowledgement among Hellenic thinkers”. 
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Like the body, the human soul is composed of atoms which are subject to 

the physical necessity. A human being in accordance with his own nature can 

influence atoms of which body and soul are each composed. He can either 

make an order among these atoms, or a chaos. Atoms serve Democritus as 

the support for integrating the human reason with the ratio-nality of the 

world. They are also the basis for theoretical understanding of the mecha-

nisms of the world. 
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