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OD MYTOLOGIE K ATOMISMU

Na rozhraní 7. – 6. století př.n.l. se ve starověkém Řecku zrodila filosofie jako nová forma společenského vědomí, která na místo náboženské autority postavila autoritu lidského rozumu. Až do této doby převládalo nábožensko-mytologické vysvětlování světa a člověka. Mytologie byla odrazem nízkého stupně rozvoje výrobních sil, slabě rozvinutých společenských vztahů prvobytně pospolné společnosti. 
Mytologie je duchovním komplexem, ve kterém se navzájem prolínají prvky poznání i víry, výmysly a fantastické představy. Odrážejí se v ní názory prvobytných lidí na přírodu i na život, náboženské a mravní představy a city. Mytologické vysvětlování světa ale mělo u různých národů různé zvláštnosti, které rozmanitě působily na další kulturní vývoj. 
Řecká mytologie, která odrážela jako každá mytologie představy o bytí, přírodě a životě, mravní principy a estetické ideály, byla protkaná rozumovým a uměleckým pojetím světa. Starořecký pohled na svět a člověka se vyznačoval vysokým stupněm racionálního a optimistického přístupu k němu. Svět se starověkým Řekům nejevil jen jako souhrn věcí, nýbrž jako organizace, řád, proporce, harmonie věcí, jednota protikladů, jako zvláštní druh uměleckého díla, tj. jako kosmos, který předpokládá rozum čili zákonitost. Neznali mučivý protiklad mezi bohem, duchem a světem, člověkem, nýbrž chápali člověka jako tělesně i duchovně svobodnou bytost, jejímž posláním je plný a harmonický život zde, na zemi, v jednotě se světovým řádem.1 
Filosofie, která znamenala lásku k moudrosti, se odlišovala nejen od nábožensko-mytologických představ a uměleckého pojetí a prožívání světa, ale i od vědy v našem slova smyslu. Zabývala se úvahami o vesmíru, světu, o vlastnostech čísel a geometrických obrazců, o vzniku a charakteru života, o příčinách bouří, o jednání lidí, o příčinách i charakteru společnosti, o nejlepším státním zřízení, o dobru, krásnu, spravedlnosti, o povaze jazyka a pravidlech vedení diskusí atd. Starořečtí filosofové se snažili najít určitý princip, základní prvek, prapočátek, ze kterého všechno vzniká a do kterého všechno zaniká, a tak chtěli postihnout jejich jednotu. 
Starořecká atomistika vzniká v době rozkvětu starořecké kultury v 5. stol. př.n.l. po vítězných válkách Řeků proti Peršanům. Řecká společnost prožívá největší rozkvět ekonomický, politický, umělecký a myšlenkový. Do popředí se dostávají nové městské státy – Sparta, Megara, Korint a především Athény, které se stávají uměleckým a filosofickým centrem Řecka. Právě zde se šíří racionalismus a boj proti nábožensko-mytologickým představám, velkou pozornost vzbuzují otázky společenské, hospodářské, politické, etické a pedagogické. V období rozkvětu athénského městského státu vznikly i nejhlubší a nejobsáhlejší filosofické systémy starověkého Řecka: na jedné straně dosáhla svého vrcholu materialistická filosofie a na druhé straně se zformovaly idealistické filosofické systémy. 
Mezi materialistické filosofické učení patří i atomistika. Je to učení o tom, že hmota se skládá z velmi malých, nedělitelných částic, tzv. atomů. Základní myšlenkou atomistiky je myšlenka o materiální jednotě světa, který se skládá z atomů jako základních stavebních kamenů. Rozmanitost tělesného světa a vznik a zánik věcí se uskutečňuje tím, že se spojují nebo rozlučují atomy.2 Atomistická filosofie neobjasňuje povahu atomů a prázdna, ale chápe je prostě jako prapočátky, s jejichž pomocí vysvětluje existenci celého vesmíru, přírody i společnosti, ale i duchovního života. Starořecká atomistická teorie obsahovala tyto čtyři základní teze: 
1. Celá příroda, veškerý vesmír a každá věc se skládá z atomů čili hmotných, dále nedělitelných částic. 
2. Atomy nemají kvalitativní, ale kvantitativní vlastnosti, které jsou určovány jako prostorové: tvar, poloha a uspořádání. Tyto geometrické vlastnosti jsou zdrojem všech vlastností složitých těles. 
3. Neodlučitelnou vlastností je pohyb. Pohyb stejně jako atomy, je věčný a nikým nebyl atomům udělen. Je podstatou vzniku, změn a zániku věcí. 
4. Atomy se nalézají a pohybují v prázdném prostoru a času. Prázdno je nezbytnou podmínkou pohybu atomů, vzniku, vývoje a zániku věcí a světů. 
Atomisté uznali existenci bytí i nebytí. Jako bytí určili atomy – malá tělíska, která jsou pro svou absolutní tuhost a neproniknutelnost nedělitelná. Atomy jsou věčné, neměnné, kvalitativně stejnorodé, a co do množství nekonečné. Atomy jsou bez kvality, jsou „jediným stejnorodým, nepřetržitým a souvislým bytím, které je chápáno jako neomezené množství velmi malých, neměnných a nedělitelných částic, těles, elementů.3 
Vedle bytí, atomů existuje podle atomistů také nebytí, prázdnota. tj. prostor a čas, které jsou také nekonečné. Právě touto myšlenkou se atomismus odlišuje od ostatních filosofií své doby. Je založen na tom, že přiznává nebytí, prázdný prostor a čas, prázdno. 
Právě zavedení absolutní prázdnoty se stalo nutnou podmínkou pro vysvětlení mnohotvárnosti a neustálé změny a pohybu atomů, protože bez ní by věčný pohyb atomů neexistoval. Pokud mluvíme o pohybu atomů, musíme rozlišovat pohyb prvotní a druhotný. Prvotní je založen na tom, že se atomy pohybují v nekonečném prázdnu, ve kterém není nic nahoře, ani dole, ani uprostřed, ani uvnitř, ani vně. Tento pohyb je neuspořádaný a děje se všemi směry. Jeden z hlavních představitelů atomismu, Démokritos, chápal tento pohyb jako prvotní fakt, nutnost, která je základem vzniku všeho. Tento věčný pohyb vyvolává srážku jedněch atomů s druhými, tj. vznik druhotného pohybu. Atomy se mohou shlukovat a vytvářet „vír atomů“, který je příčinnou vzniku světů, kterých je nekonečně mnoho. Náš svět tedy není jediný, nebyl nikým stvořen, ale vzniká, vyvíjí se a zaniká na základě přirozených příčin – pohybu atomů. 


Démokritos 

Za zakladatele atomismu se pokládá Leukippos. Jeho učení rozvinul Démokritos z Abdér, který se zabýval zkoumáním přírody, fyzikou. logikou, matematikou, technikou, etikou, lékařstvím, literaturou, hudbou atd. Psal vytříbeným a jasným slohem a zanechal po sobě rozsáhlé dílo. Jeho spisy byly v Řecku velmi známé a rozšířené, ale nám se dochovaly jen zlomky. Pro své názory a zejména optimistický pohled na svět a zdůrazňování významu dobrého, harmonického života byl Démokritos nazýván „smějícím se filosofem“. Dožil se prý devadesáti let, někteří tvrdí, že se dožil více než sta roků. Démokritos svým myšlením ovlivnil i svého největšího odpůrce, Platóna, a zejména Aristotela, který, přestože ho kritizoval, si ho velmi vážil. Mezi Démokritovy největší žáky a vlastně samostatné myslitele patřil především Epikúros ze Samu, který rozvinul učení o přírodě, teorii poznání a etiku. 
O životě samotného Démokrita toho moc nevíme. Pravděpodobně se narodil v letech 472 – 469 (tzn. v 77. olympiádě), podle jiných v letech 460 – 457, tedy v olympiádě 80. Pocházel z thráckých Abdér, byl filosofem, žákem Anaxagora a Leukippa, odešel do Egypta, aby se u kněžích učil geometrii, k chaldeům do Persie a dostal se až k Rudému moři. Podle některých navštívil i Indii. Jeho cílem bylo vzdělávat se v moudrosti každého z těchto národů. Po návratu z cest se usadil v Abdérách a pro svou moudrost brzy začal nabývat vážné úcty. Mezi jeho posluchače např. patřili Anaxarchos nebo lékař Hippokratés, se kterým ho pojilo přátelství, a se kterým rád závodil v moudrosti. Démokritos byl nazýván Moudrostí, protože pozoroval nebeské jevy a dokázal předpovídat. „Tak když ho jednou přátelsky přijal jeho bratr Damasos, předpověděl mu Démokritos, že přijde veliký désť; usoudil to z některých hvězd. Uposlechli ho a sklidili obilí – neboť byl čas na sklizeň na polích -, kdežto jiní vše ztratili, když se strhl neočekávaný a prudký déšť.“ 4 Podobně zachytil Démokritovu moudrost Plinius: „Démokritos požádal svého bratra Damasa, sekajícího obilí za největšího žáru, aby dále nesekal, nýbrž aby to, co bylo posekáno, rychle odvezl pod střechu. Tato předpověď byla za několik málo hodin potvrzena prudkým deštěm.“ 5 
Během svého života dospěl Démokritos k názoru, že tělesný zrak otupuje bystrost duše, a tak se sám dobrovolně oslepil. To proto, aby byl jeho duch co nejméně odváděn od myšlení. Po ztrátě zraku nebyl schopen rozeznat černé a bílé, ale dokázal rozeznat, co je spravedlivé a nespravedlivé, čestné a nečestné, mohl žít v blaženosti, i když nevnímal různé barvy, protože by nebyl schopen žít bez vědy. Zcela jinak zdůvodňuje Démokritovo oslepení Tertullianus: „Démokritos se sám oslepil, ježto nemohl pohlédnout na ženy bez žádosti a mrzel se, jestliže se jich nezmocnil; tak svou nápravou dosvědčuje svou nezdrženlivost.“ 6 
Odejít ze života pro své stáří se Démokritos rozhodl také sám. Každý den si ubíral potravy a mnoho dní požíval pouze med. Když byl odnesen, po třech dnech zemřel. Podle Marca Aurelia, ale Démokrita zahubili vši. 


Démokritovo myšlení 

Atomisté na základě vztahu příčiny a účinku vysvětlovali všechny jevy nejen na Zemi, ale i ve vesmíru. Příčinnému výkladu podléhaly i nebeské jevy. Démokritos, tak jako mnozí jiní myslitelé, nerozlišoval 2 zásadně odlišné sféry – sféru nebeskou a pozemskou přírodu. Na základě příčinného výkladu překonal výsadní místo Země. Nepovažoval ji za střed vesmíru, kolem kterého krouží Slunce, planety a celá nebeská báň. Připouštěl, že Země není jedinou planetou, na které existuje život. Soudil, že na některých planetách neexistují podmínky pro život a že světů je nekonečné množství, některé z nich vznikají a druhé zanikají, některé jsou v rozkvětu a jiné hynou. Tyto myšlenky byly pod nadvládou idealismu potřeny a znovu objeveny až za dva tisíce let. 
Démokritovo učení o vesmíru zachytil Hippolytos takto: „Démokritos říkal, že světy jsou nesčíselné a že se liší velikostí. V některých není slunce ani měsíc, v některých jsou větší než u nás a v některých četnější …Vzdálenosti mezi světy jsou nestejné, někde je více světů, jinde méně a některé rostou, jiné jsou v rozkvětu a jiné hynou, někde vznikají a jinde zanikají … Některé světy jsou bez živočichů, rostlin a veškeré vlhkosti. V našem světě vznikla Země před hvězdami, Měsíc je dole, pak je Slunce, potom stálice, a oběžnice nejsou stejně vysoko.“ 7 
Démokritos také odmítal nahodilost, kterou chápal jako jev postrádající příčiny. Vyslovil myšlenku, že představa o nahodilosti těch či oněch jevů je výsledkem neznalosti jejich příčin. 
Přestože se Démokritos v podstatě osvobodil od antropomorfních představ, přece jen se u něho nalézají jejich zbytky. Tak jako ze shluku atomů vzniká vesmír, Země, přírodní živly, rostliny a zvířata, tak je jejich produktem i člověk, „malý svět“ (mikrokosmos), který je odrazem vesmíru, přírody, „velkého světa“ (makrokosmos). Člověk je stejně jako všechny vesmírné i přírodní jevy shlukem atomů. Výsledkem jejich shluku a pohybu jsou i jeho psychické jevy. Duše se skládá z atomů, které se od atomů jiných věcí značně odlišují tím, že jsou daleko jemnější, pravidelnější a pohyblivější, a že mají kulovitý tvar. Duše je v celém těle, je rozdělena do všech jeho částí a orgánů. Skládá se ze dvou částí: rozumná část duše je uložena v hrudi, nerozumná je rozptýlena v celém těle. 
Na základě atomistické teorie objasňoval Démokritos jednotlivé psychické procesy. Vnímání je vnikání atomů z vnějšího světa do smyslových orgánů. Smyslové vjemy jsou otiskem, odrazem věcí působících na naše smyslové orgány. „Démokritos tedy vysvětluje vidění odrazem v oku a mluví o něm svérázně. Odraz nevzniká totiž hned v zornici, nýbrž vzduch mezi zrakem a viděným předmětem přijímá otisk podle toho, jak je stlačován viděným předmětem i vidoucím okem, neboť ze všeho stále něco vtéká. Potom se vzduch, jsa tuhý a maje jinou barvu než zornice, odráží ve vlhkých očích. A hustá věc onen obraz nepřijímá, zato vlhká jej propouští. Proto také jsou vlhké oči způsobilejší k vidění než suché.“ 8 
V otázce teorie poznání vychází Démokritos z protikladu rozumového a smyslového poznání, které ale nestaví proti sobě. Rozlišoval poznání temné – takové, které nám poskytují smyslové orgány (zrak, sluch, čich, chuť a hmat) a poznání pravé, světlé – tj. teoretické myšlení, poznání pravdy, které je sice smyslům nepřístupné, ale vychází z nich. Podle Démokrita se tedy světlé, teoretické poznání uskutečňuje přes svůj protějšek, přes temné, smyslové poznání. 
Jako ideální státní zřízení se mu jeví řecká otrokářská demokracie, kterou je třeba za každou cenu hájit. Obecní věci je třeba pokládat za důležitější než všechny ostatní, protože dobře řízená obec je největším úspěchem. Proto se Démokritos domáhá velmi tvrdých opatření proti těm, kteří porušují dané zákony. „Obecní věci je třeba pokládat za nejdůležitější nade všechny ostatní, aby byly dobře řízeny; přitom se nesmí jednat svárlivě proti slušnosti, ani si osvojovat sílu proti prospěchu celku. Vždyť dobře řízená obec je největším úspěchem a na tom vše záleží: trvá-li to neporušeno, tvá vše, a hyne-li, hyne vše.“ 9 Démokritos se také jako první v řecké společnosti pokusil vyložit vznik a vývoj společnosti. 
Démokritos byl velkým a všestranným učencem, který poprvé ve starořecké filosofii vysvětloval svět a přírodu, čistě materialisticky. Proto zaujímá tak významné místo v dějinách materialismu. 


Epikúros 

Epikúros patří spolu s Démokritem mezi nejvýznamnější představitele řeckého atomismu. Pochází z Athén, narodil se ve 3. roce 109. olympiády, tedy v roce 341 př.n.l., sedm let po Platonově smrti. Filosofovat začal, když mu bylo 14 let. Vlastní školu zavedl nejprve v Same, kde žil s rodiči, a začal kolem sebe shromažďovat žáky. Po nějakém čase, ale odešel do Athén, kde pěstoval filosofii spolu s jinými, potom ale vyučoval samostatně, protože ve 32 letech založil školu, kterou pojmenoval podle sebe. 
Epikúros sám tvrdí, že se filosofií začal zaobírat, když mu bylo 14 let. „Epikúrec Apollodoros píše v 1. knize svého spisu O Epikúrově životě, že se obrátil k filosofii z odporu ke svým elementárním učitelům, protože mu neuměli vyložit Hesiodovo místo o chaosu.“ 10 Podle jiných byl ale Epikúros nejprve elementárním učitelem a teprve tehdy, když se náhodou seznámil s Démokritovými spisy, se náhle oddal filosofii. 
Žáci k Epikúrovi přicházeli ze všech stran a žili s ním v zahradě velmi prostým a střídmým životem. Epikúros nepokládal za správné, aby jeho žáci odevzdávali svůj majetek do společného užívání tak, jak žádal Pythagoras, který pravil, že mezi přáteli je všechno společné. To totiž bylo podle něho činem lidí, kteří si nedůvěřují, a ti, kteří si nedůvěřují, nejsou přáteli. Epikúros sám píše ve svých Listech, že mu stačí voda a suchý chléb a praví doslovně: „Pošli mi kousek naloženého sýra, abych si mohl vystrojit hostinu, až budu mít chuť.“ 11 Takový byl Epikúros, který vyhlašoval za cíl života rozkoš. 
Ze starých filosofů si nejvíce vážil Anaxagora a Sokratova učitele Archelaa a své žáky vedl k tomu, aby se jeho spisy učili nazpaměť. Podle Apollodora byl Epikúros žákem Nausifanovým a Praxifanovým. On sám to však popírá a tvrdí, že byl samoukem. 
Epikúros zemřel v Athénách ve věku 72 let v roce 271/270 (v 2. roce 127 olympiády). 


Epikúrovo myšlení 

Epikúros byl velmi plodný spisovatel. Jeho filosofii můžeme rozdělit na tři části: na kanoniku, fyziku a etiku. Kanonika tvoří úvod do systému a je vysvětlená v jednom díle nazvaném Kánon. Fyzika obsahuje celou teorii o přírodě a je vysvětlená v 37 knihách spisu O přírodě a v základních bodech v Listech. Etika vykládá o volbě a odmítání a je obsažená v knihách O životě, v Listech a ve spise O cíli. Obyčejně se ale kanonika s fyzikou spojují. Kanonikou je pak nazývána nauka o kritériu a prvním principu, tedy elementární část filosofie. Fyzikou se nazývá nauka o vznikání, zanikání a o přírodě. Etika je potom nauka o tom, co si je třeba zvolit a čemu se vyhýbat, nauka o lidském životě a o cíli. 
Epikúros hovoří o tom, že kritérii pravdy jsou smyslové vjemy, anticipácie a city. Epikúrovci pak ještě přidávají představy mysli. Podle Epikúra je nástrojem odhalení pravdy o věcích světa a člověka především smyslové vnímání. 
„Vnímání je jednak schopnost (dynamis), jednak percepce, a to je činnost. A tak se u Epikúra hovoří o vnímání dvojznačně, jako o schopnosti a jako o činnosti.“ 12 Vnímání má tedy výsostné postavení. Všechny vjemy stejného druhu mají stejnou platnost. „Vnímání není rozumové a není schopné přijmout něco od paměti, protože ani nevzniká samo od sebe, ani nemůže nic přidat anebo odebrat, když bylo vyvolané něčím jiným. Ani ho není možné ničím vyvrátit, protože není také možné, aby jeden vjem vyvrátil jiný vjem stejného druhu, ani aby vjem jednoho druhu vyvrátil vjem jiného druhu. Nemůže to udělat ani rozum, protože činnost rozumu úplně závisí na smyslovém vnímání. To, že vnímáme, potvrzuje pravdivost smyslového vnímání.“ 13 Také všechny naše myšlenky mají svůj původ ve smyslovém vnímání, přičemž také trochu přispívá rozumové usuzování. 
Anticipácie, často překládané také jako pojem, je druhým kritériem pravdy a znamená jakoby pochopení, správné mínění nebo představu, všeobecný poznatek uložený v mysli. Uplatňují se jako vnitřní významové dispozice člověka při identifikaci věcí, pojmenovávání a zkoumání. Také ony mají svůj původ ve smyslovém vnímání. 
Třetím Epikúrovým kritériem jsou city. Rozeznává dva: rozkoš a bolest, kterým podléhá každý živočich, a které nám pomáhají rozhodnout, co volit a čemu se vyhýbat. 
O čtvrtém kritériu, představách mysli, víme jen to, že jsou to podle Epikúra názory vznikající představivou činností mysli, pomocí nichž pronikáme k věcem nezjevným a zatím ještě neověřeným. 
Epikúros také podává výstižnou kategorizaci našich tužeb, která je také zároveň určitým návodem, v jakém pořadí je uspokojovat. V první řadě jsou to touhy přirozené a nevyhnutelné (např. jídlo), potom touhy přirozené ale ne nevyhnutelné (touha po dobrém jídle) a nakonec touhy ani ne přirozené a ne nevyhnutelné (touha po slávě). 
Co se týče sociálně-filosofického myšlení, víme, že Epikúros se domníval, že společenský život je upravený smlouvou a založený na dohodě lidí. „Spravedlivost sama o sobě není ničím a má význam jen ve vzájemných stycích lidí, když se na některých místech uzavře nějaká smlouva, že si nebudou navzájem škodit.“ 14 Za nejsilnější a nejpozitivnější sociální pouto ale Epikúros považuje přátelství, které přetrvá všechny změny, posilňuje bezpečnost člověka a vyrovnává rozdíl mezi vlastním a cizím. „Dokonalé přátelství je žádoucí samo o sobě, počáteční jeho pohnutkou je však pospěch.“ 15 


Závěr 

Podle mého názoru bylo atomistické učení výrazným předělem ve starořecké filosofii. Bylo to v podstatě první učení, které se odklonilo od nábožensko-mytologického vykládání světa, jevů a skutečností. O jeho významu svědčí i to, že názory starořeckých atomistů na složení hmoty přejímali, více či méně, o téměř dva tisíce let později takové osobnosti jako R. Descartes, Galileo Galilei, G. Bruno nebo I. Newton. Atomistické učení 17. a 18. století se od starořeckého odlišuje především tím, že atomům byly přisuzovány vlastnosti výhradně mechanické a kvantitativní. 
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