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ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ – ΚΑΝΤ
Νικόλαος Χρόνης
Ομ. Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Περίληψη
Στό Καντιανό ἔργο, κυρίως δέ στά χειρόγραφα κατάλοιπα τοῦ δημιουργοῦ του,
ἀπαντοῦν ἀναφορές στόν Ἀβδηρίτη φιλόσοφο, οἱ ὁποῖες μᾶς ἐπιτρέπουν νά
συμπεράνωμεν περί τῆς ἐπιδράσεως πού αὐτός ἤσκησε ἐπί τοῦ φιλοσόφου τῆς
Καίνιγσβεργ (Konigsberg). Ὁ Kant θά πρέπει νά διδάχτηκε ἀπό τόν Ἀβδηρίτη
φιλόσοφο τοῦτο κυρίως: ὅτι ἄνθρωπος καί κόσμος συνδέονται, γιά τήν μελέτη δέ τοῦ
μεταξύ των δεσμοῦ καί τῶν ἐπιπτώσεων πού αὐτός συνεπάγεται δέον ὅπως
συνεργασθοῦν φιλοσοφία καί ἐπιστήμη. Μέ τήν συνεργασία αὐτή θά καταστῆ δυνατή
ἡ συγκρότηση ἀνθρωπολογίας, τῆς ὁποίας θεμέλιο καί κατακλεῖδα θά ἀποτελεῖ ἡ
ἄποψη ὅτι ἄνθρωπος καί κόσμος συνιστοῦν ἑνότητα, ἀμφότεροι δέ προσδιορίζονται
ἀπό τούς αὐτούς ὅρους.
I
Ὁ τίτλος τῆς ἀνακοινώσεὡς μου, ἀσαφής ἴσως μέσα στήν γενικότητα τῆς
διατυπώσεὡς του, παραπέμπει στήν ἀναζήτηση τῆς ὅποιας σχέσεως καί κατ'
ἐπέκτασιν τῆς δυνατότητος ἀλληλοσυσχετίσεως τῶν εἰς αὐτόν ἀναγραφομένων
φιλοσόφων. Φιλοσόφων πού , ὡς γνωστόν, κατευθύνονται ἀπό διαφορετικές ἀρχές
καί ἀρθρώνουν τίς διδασκαλίες των μέ ἴδια ἕκαστος ἐννοιολογικά σχήματα. Ἡ
χρονική ἀπόσταση ἐξ ἄλλου πού παρεμβάλλεται μεταξύ των καθιστᾶ τήν ἀναζήτηση
τῆς ὅποιας συνάφειάς των «ταξίδι μέσα στήν νύχτα τοῦ χρόνου». Παρά ταῦτα, στό
Καντιανό ἔργο, κυρίως σ' αὐτό πού διασώζεται σέ χειρόγραφη μορφή, ἀπαντοῦν ὄχι
λίγες ἀναφορές στόν Ἀβδηρίτη φιλόσοφο. Τίς ἐν λόγω αναφορές θά παραθέσω καί,
ἀφού τίς φυλοκρινήσω, θά συναγάγω συμπέρασμα γιά τήν σχέση τῶν δύο
φιλοσόφων, συμπέρασμα, ὡς εἰκός, τεκμηριωμένο καί ὄχι κατά εἰκασίαν συνηγμένο.
ΙΙ
Ὁ Kant μνημονεύει τόν Δημόκριτο τόσο στά προκριτικά ὅσο καί στά κριτικά του
ἔργα, καθὡς καί στά χειρόγραφα κατάλοιπά του. Ἄλλοτε τόν ἀναφέρει μαζί μέ
ἄλλους ἀρχαίους ἀτομικούς, ἄλλοτε μόνον. Στήν πρώτη περίπτωση − πού εἶναι ἡ
συνήθης στά προκριτικά ἔργα του − ὁ Kant μνημονεύει τόν Δημόκριτο, μέ ἀφορμή
παρατηρήσεις του ἐπί τῆς ἀρχαίας ἀτομικής θεωρίας γενικά. Αὐτός ἄλλωστε εἶναι καί
ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖον τόν ἀναφέρει, ὡς ἐπί τό πολύ, μαζί μέ ἄλλους ἐκπροσώπους
τοῦ ἀρχαίου ἀτομισμοῦ. Στήν δεύτερη περίπτωση − πού εἶναι ἡ συνήθης στήν Κριτική
τοῦ καθαροῦ λόγου καί στά χειρόγραφα κατάλοιπα − ὁ Kant μνημονεύει τόν
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Δημόκριτο, μέ ἀφορμή τήν ἐνασχόλησή του σέ θέματα πού δέν σχετίζονται μέν πρός
τήν φυσική, εἶχαν ὅμως ἀπασχολήσει τόν Ἀβδηρίτη φιλόσοφο. Πρόκειται κυρίως γιά
θέματα γνωσιολογίας καί ἠθικῆς. Ὁ Kant παραθέτει τήν σχετική ἄποψη τοῦ
Δημοκρίτου, ἐνίοτε μάλιστα διατυπώνει καί σχόλια ἐπ' αὐτῆς. Οἱ περιπτώσεις,
βεβαίως, κατά τίς ὁποῖες ὁ Kant μνημονεύει τόν Δημόκριτο μόνο του, μᾶς ἐπιτρέπουν
νά διαγνώσωμε ἀσφαλέστερα τήν γνώμη πού εἶχε γι' αὐτόν καί νά διαπιστώσωμε
ἀκριβέστερα τί πράγματι ἐγνώριζε ἀπό τήν αὐστηρῶς ἰδικήν του διδασκαλία. Τοῦτο
ὅμως νομίζω, δέν πρέπει νά μᾶς ὁδηγήσει στήν παραθεώρηση έκείνων στίς ὁποῖες τόν
μνημονεύει μαζί μέ ἄλλους ἀτομικούς. Θά ἐξετάσω λοιπόν καί τίς δύο, ἀρχίζοντας
ἀπό τίς δεύτερες.
ΙΙΙ
Ὁ Kant ἀναφέρεται στήν ἀρχαία ἀτομική θεωρία περισσότερο γιά νά τήν κρίνει καί
ὀλιγώτερο γιά νά δείξει τήν σπουδαιότητά της. Μέ τήν κριτική του ἐπιζητεῖ νά
προκαταλάβει πιθανές ἐναντίον του ἐπικρίσεις1, γι' αυτό καί ἀναπτύσσει διεξοδικά τά
σημεῖα διαφωνίας του, ἐνῶ παραθέτει ἁπλῶς τά σημεῖα συμφωνίας του. Καί στίς δύο
περιπτώσεις ἀναφέρει ὀνομαστικῶς τούς ἀρχαίους ἀτομικούς − ἄλλοτε ὅλους, ἄλλοτε
μερικούς μόνο −, πολύ γενικά ὅμως ἐκφράζεται γιά τή συμβολή τοῦ καθενός στήν
συγκρότηση τῆς ἀτομικής θεωρίας. Ἀπό ὅσα ἑκάστοτε γράφει συνάγεται ὅτι θεωρεῖ
τόν Δημόκριτο ὡς θεμελιωτή τοῦ ἀτομισμοῦ, δέν παραλείπει ὅμως νά τονίσει καί τήν
συμβολή τοῦ Λευκίππου. Καί στούς δύο ἄλλωστε ἀποδίδει τήν διδασκαλία γιά τήν
ἄτακτη κίνηση τῶν ἀτόμων, τήν δίνη καί τήν τύχη. Στόν Ἐπίκουρο ἀναγνωρίζει μιά
προσπάθεια ἀνανεώσεως καί βελτιώσεως τῆς ἀτομικῆς θεωρίας, κυρίως μέσω τῆς
διδασκαλίας γιά τήν παρέγκλισιν. Δέν φαίνεται ὅμως νά ἔχει σαφῆ ἀντίληψη τῆς
διδασκαλίας αὐτῆς, ἀπόδειξη ὅτι ἐνίοτε τήν ἀποδίδει καί στόν Δημόκριτο2. Στόν
Λουκρήτιο, τέλος, τοποθετεῖ τήν κορύφωση τῆς ἀρχαίας ἀτομικῆς θεωρίας καί τήν
ὁριστική διαμόρφωσή της.
Ἄν ἀνασκοπήσωμε τήν ἐν γένει στάση τοῦ Kant ἀπέναντι τῆς ἀρχαίας ἀτομικῆς
θεωρίας καί τῶν ἐκπροσώπων της, θά παρατηρήσωμε τά ἑξῆς:
1. Ὁ Kant δέν ἐνδιαφέρεται γιά τό τί ἐπακριβῶς ἐδίδαξε ὁ κάθε ἕνας ἀπό τούς
ἀτομικούς. Τούς ἀντιμετωπίζει ὅλους ὡς θεμελιωτές καί ὑποστηρικτές μιᾶς καί τῆς
αὐτῆς διδασκαλίας.

1

Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, Kant's gesammelte Schriften, hrsg. von der
(königlich) Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1902 κ.ἑξ., Τόμ. Ι, σ. 226, 16 κ. ἑξ.
Σημειώνω ὅτι γιά ὅλες τίς παραπομπές στά έργα τοῦ Kant χρησιμοποιῶ τήν ἔκδοση αὐτή.
2
Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes, Τόμ. II, σ. 123, 24-25.
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2. Ἑρμηνεύει ὅρους, δηλωτικούς θεμελιωδῶν διδαγμάτων τῶν ἀρχαίων ἀτομικῶν,
εἴτε ἀκολουθώντας ἀπόψεις, πού εἶχαν διατυπώσει γι' αὐτούς παλαιότεροι μελετητές3,
εἴτε στηριζόμενος στήν κατά γράμμα σημασία τους.
3. Χρησιμοποιεῖ ὡς κριτήριο γιά τήν ἐν γένει ἀποτίμηση τῆς ἀρχαίας ἀτομικῆς
θεωρίας θρησκευτικές ὡς ἐπί τό πολύ διδασκαλίες καί καθιερωμένες κοσμολογικές
ἀντιλήψεις. Ὅπως, τή δυναμική ἐπενέργεια τοῦ θεοῦ στή γένεση τοῦ παντός καί τήν
τελολογική λειτουργία τῆς φύσεως. Ἐλέγχει μέ αὐστηρότητα τήν ἀπουσία ἑνός
κοσμοποιοῦ νοῦ καί καταδικάζει − ἄκριτα ὅμως − τήν θεώρηση τῆς τύχης ὡς
κοσμογονικοῦ παράγοντος.4
4. Χαρακτηρίζει καίριες διδασκαλίες τῶν ἀρχαίων ἀτομικῶν ὡς αὐθαίρετες
ἐπινοήσεις, ἐπικαλούμενος τήν κατά τήν γνώμη του διάσταση μεταξύ αὐτῶν καί τῆς
παρατηρήσιμης μορφής τῆς φύσεως. Ἕνα κοσμολογικό σύστημα, φρονεῖ ὁ Kant, τότε
μόνον ἀποδίδει τήν πραγματικότητα, ὅταν ὁ κόσμος πού κατασκευάζει εὑρίσκεται
ὅμοιος πρός τόν κόσμο πού «ἔχομε μπροστά στά μάτια μας».5
Ἀπό τά παραπάνω συνάγεται ὅτι ἡ στάση τοῦ προκριτικοῦ Kant ἔναντι ὅλων τῶν
ἀρχαίων ἀτομικῶν, ἄρα καί τοῦ Δημοκρίτου, εἶναι, ὅσον ἀφορᾶ τήν περί φύσεως
θεωρία τους, ὄχι μόνο κριτική, ἀλλά καί σαφῶς ἐπιτιμητική. Τοῦτο ὀφείλεται κυρίως
στίς ἐλλιπεῖς καί ἀνακριβεῖς γνώσεις πού εἶχε γι' αὐτήν, καθὡς καί στίς προδιαγραφές
μελέτης του. Ἡ ἀδιασάλευτη πεποίθησή του γιά τήν τελολογική λειτουργία τῆς
φύσεως τόν ἐμπόδισε νά διεισδύσει στόν πυρῆνα τῆς ἀρχαίας ἀτομικῆς θεωρίας. Οἱ
κρίσεις πάντως πού διατυπώνει δέν μειώνουν τήν σημασία τῆς ἐνασχολήσεὡς του μ'
αὐτήν. Ἡ ἀπό μέρους του υἱοθέτηση πλείστων ὅσων διδαγμάτων της εἶναι
ἀναμφίβολη. Ἡ αὐστηρότητα ἄλλωστε μέ τήν ὁποίαν τήν κρίνει, βεβαιώνει τήν
εὐρεῖα διάδοσή της. Μέ τήν κριτική του ὁ Kant δείχνει − ἔχει δέ ἰδιαίτερη σημασία
αὐτό − ὅτι ἀντιμετωπίζει τήν ἀρχαία ἀτομική θεωρία ὡς ζωντανή διδασκαλία καί ὄχι
ὡς ἕνα κεφάλαιο τῆς ἱστορίας τῆς φιλοσοφίας ἤ τῆς ἱστορίας τῆς ἐπιστήμης. Καί
πρέπει ἐπί τοῦ προκειμένου νά παρατηρηθεῖ ὅτι δέν μποροῦσε νά πράξει διαφορετικά,
ἀφοῦ, σύμφωνα καί μέ ὅσα ὁ ἴδιος γράφει, πολλά ἀπό τά διδάγματά της εἴτε εἶχαν
καταστεῖ ἀποδεκτά ἀπό διαπρεπεῖς ἐκπροσώπους τῆς φυσικῆς ἐπιστήμης εἴτε τούς
ἀπασχολοῦσαν ἔντονα.
Στά προκριτικά ἔργα τοῦ Kant ἀπαντᾶ καί μία ἀναφορά ἀποκλειστικά στόν
Δημόκριτο. Στό ἔργο Ὄνειρα ἑνός ὁραματιστῆ, θέλοντας ὁ Kant νά τονίσει τίς
δυσκολίες τῆς μεταφυσικῆς, παρομοιάζει πρός τόν Δημόκριτο αὐτόν πού καταγίνεται
μαζί της. Καί οἱ δύο, γράφει, περιπλανῶνται στό κενό6. Θά ἐρωτήσει ἴσως κανείς:
3

Ὁ Kant στηρίζεται σέ ἑρμηνεῖες τῶν μετά τήν Ἀναγέννηση διανοητῶν. Περί αὐτῶν βλ. Α.
STÜCKELBERGER, Antike Atomphysik. Texte zur antiken Atomlehre und zu ihrer Wiederaufnahme in
der Neuzeit, München 1979, σσ. 246 κ.ἑξ.
4

Naturgeschichte, Τόμ. I, σ. 227, 16 κ.ἑξ. Πβ. καί Beweisgrund, Τόμ. ΙΙ, σσ. 123 κ.ἑξ., 148.
Naturgeschichte, Τόμ. I, σ. 226,3.
6
Träume eines Geistersehers, Τόμ. II, σ. 368, 23.
5
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Εἰρωνεύεται ὁ Kant τόν Δημόκριτο; Ἡ ἀπάντησή μου εἶναι ἀρνητική. Ὁ Kant κάμνει
ἕνα λογοπαίγνιο, μέ σκοπό νά ξεκουράσει τόν ἀναγνώστη του.
Στά ἔργα τῆς κριτικῆς περιόδου οἱ ἀναφορές τοῦ Kant στόν Δημόκριτο εἶναι
ὑπερβολικά περιορισμένες. Ἀπαντοῦν σέ δύο μόνο ἔργα: Στήν Κριτική τοῦ καθαροῦ
λόγου καί στήν Κριτική τῆς κριτικῆς δυνάμεως. Στό δεύτερο, ἀναφερόμενος ὁ Kant
στήν τυχαιότητα (Kasualität), μνημονεύει τόν Δημόκριτο μαζί μέ τόν Ἐπίκουρο.
Εἶναι ἀξιοπρόσεκτη ἡ ἐπιφυλακτικότητά του σχετικά μέ τή νοηματοδότηση τῆς
τυχαιότητας (τύχης) ἀπό τούς δύο αὐτούς ἀτομικούς. Γράφει: «Τό σύστημα τῆς
τυχαιότητας, πού ἀποδίδεται στόν Ἐπίκουρο ἤ τόν Δημόκριτο, εἶναι, ἄν ἑρμηνευθεῖ
κατά γράμμα, τόσο φανερά παράλογο, ὥστε νά μήν χρειάζεται νά μᾶς ἀπασχολήσει»7.
Παρατηροῦμε ὅτι ὁ Kant, ὅσον μέν ἀφορᾶ τήν τυχαιότητα γενικά, εἶναι τό ἴδιο
αὐστηρός ὅπως ἦταν καί στά προκριτικά του ἔργα· ὅσον ὅμως ἀφορᾶ τή σημασία πού
ὁ Δημόκριτος ἤ ὁ Ἐπίκουρος ἀπέδιδε σ' αὐτήν, εἶναι ἰδιαίτερα ἐπιφυλακτικός. Ἡ
ἐπιφυλακτικότητά του θά πρέπει νά ἀποδοθεῖ στό νέο πνεῦμα μέ τό ὁποῖον διεξάγει
τώρα τίς ἔρευνές του. Εἶναι εὔλογο ὁ κριτικός Kant νά ἐμφανίζεται προσεκτικός ὡς
πρός τό ἀκριβές περιεχόμενο ὅρων, τῶν ὁποίων ἀγνοοῦσε τίς διεργασίες
σχηματισμού8. Γι' αὐτό ἄλλωστε καί ὁμολογεῖ ὅτι κρίνει τήν τυχαιότητα μέ κριτήριο
τήν κατά γράμμα σημασία της.
Στήν Κριτική τοῦ καθαροῦ λόγου ὁ Kant μνημονεύει τόν Δημόκριτο μόνο του,
παραθέτει δέ ἄποψή του γιά τήν ἀλήθεια. Μέ τήν ἀναφορά του στόν Ἀβδηρίτη
φιλόσοφο, ἐπιζητεῖ νά ἐνισχύσει τήν ἐπιχειρηματολογία πού προσάγει ἐναντίον τῶν
φυσιοκρατῶν (Naturalisten), ἐκείνων δηλαδή οἱ ὁποῖοι − ὅπως ὁ ἴδιος σημειώνει −
ἀποφάσκουν, ἀνάμεσα σέ ἄλλα, τήν αὐστηρή θεωρία (Spekulation) καί ἐξετάζουν τά
ὕψιστα ἐρωτήματα μέ τήν βοήθεια τοῦ κοινοῦ λόγου, χωρίς ἐπιστήμη. Αὐτοί,
παρατηρεῖ ὁ Kant, «δέν μποροῦν νά ἀνασύρουν τήν ἀλήθεια μέσα ἀπό τό βαθύ πηγάδι
τοῦ Δημοκρίτου»9. Ὅπως εὐχερῶς καταφαίνεται, ὁ Kant ἔχει κατά νοῦν ἐκείνη τήν
ἄποψη τοῦ Δημοκρίτου, σύμφωνα μέ τήν ὁποία, στίς προσπάθειες γνώσεως τῆς
ἀληθινῆς φύσεως τῶν πραγμάτων συμπαρομαρτοῦν ἀνυπέρβλητες − ὡς ἐπί τό πολύ −
δυσκολίες, ἐπειδή ἡ ἀλήθεια εὑρίσκεται ἐν βυθῷ.10
IV
Ὅσα μέχρι τώρα ἀνέφερα φωτίζουν κυρίως τήν στάση τοῦ Kant ἀπέναντι τῆς ἀρχαίας
ἀτομικῆς θεωρίας γενικά καί μόνο ἀμυδρῶς ἀποκαλύπτουν τήν ἀποκλειστικά
7

Kritik der Urteilskraft, Τόμ. V, σ. 391, 29-32.

8

Γιά τά προβλήματα πού ἀντιμετώπισε ὁ Kant σχετικά μέ τήν ἑρμηνεία ὅρων προγενεστέρων του
φιλοσοφημάτων, βλ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΟΝΗ, Ἡ περί σχηματοποιήσεως θεωρία τοῦ Kant, "Παρουσία",
Τόμ. Α (1982), σ. 54.
9
Kritik der reinen Vernunft, Τόμ. ΙΙΙ, σ. 552, 9. Τόμ. IV, σ. 533,2.
10

DIELS-KRANZ, 68 b 117. Πβ. καί ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΒΕΪΚΟΥ, Προσωκρατική Φιλοσοφία, Ἀθήνα
1980, σσ. 268 κ.ἑξ.
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ἀπέναντι τοῦ Δημοκρίτου στάση του. Αὐτήν μᾶς τήν γνωρίζουν σκέψεις πού
ἀπαντοῦν σέ χειρόγραφα κατάλοιπά του. Πρόκειται γιά σκέψεις − στοχασμούς − πού
κάνει ὁ Kant μέ ἀφορμή ἀπόψεις, οἱ ὁποῖες, ὅσο αὐστηρά καί ἄν φυλοκρινηθοῦν, δέν
θά καταστεῖ δυνατόν νά ἀποσυσχετισθοῦν ἀπό τόν Δημόκριτο.
Στά χειρόγραφα κατάλοιπά του Παρατηρήσεις ἐπί τοῦ ὡραίου καί Στοχασμοί ἐπί τῆς
ἀνθρωπολογίας, ὁ Kant σχολιάζει διδάγματα τοῦ Δημοκρίτου καί ἀναζητεῖ τό
βαθύτερο νόημά τους. Καμιά κριτική διάθεση ἐκ μέρους του· καμιά ἐκδήλωση
διαφωνίας. Μόνο προβληματισμός καί προσπάθεια ὀρθῆς κατανοήσεως. Βέβαια οἱ
Δημοκρίτειες ἀπόψεις πού συζητεῖ ὁ Kant δέν ἀναφέρονται στήν προβληματική τῆς
φυσικῆς γενέσεως· ἀναφέρονται − ὅπως καί στήν ἀρχή ἐδήλωσα − στόν τρόπο
διαγωγῆς τοῦ ἀνθρώπου, κυρίως τῆς σωστῆς ἀντιδράσεως αὐτοῦ στίς διάφορες
καταστάσεις τοῦ βίου, καί στόν κόσμο γενικά. Φαίνεται πώς ὁ Kant ἐγνώριζε τήν
διδασκαλία τοῦ Δημοκρίτου γιά τήν εὐθυμίη, καθώς καί τίς πληροφορίες ἐκεῖνες πού,
σχετικά μέ τόν χαρακτῆρα του, παραδίδει μιά ἀναμφίβολα ἀνεκδοτολογική11, ἴσως
ὅμως καί αἰιτιολογική συνάμα φιλολογία. Ὁπωσδήποτε οἱ γνώσεις τοῦ Kant γιά τήν
περί εὐθυμίης θεωρία τοῦ Δημοκρίτου εἶναι καί περιορισμένες καί συγκεχυμένες.
Μελετᾶ πάντως τίς πληροφορίες πού διαθέτει καί προσπαθεῖ νά ἀνασυγκροτήσει τίς
Δημοκρίτειες ἀπόψεις. Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι μερικές φορές παραθέτει προτάσεις,
τίς ὁποῖες ἀποδίδει στόν Δημόκριτο, γράφει μάλιστα στό τέλος κάθε μιᾶς τό ὄνομα
τοῦ Ἀβδηρίτη φιλοσόφου. Μέ αὐτό δέν ὑποδηλώνει ὅτι καταγράφει ἀποσπάσματα
ἔργων τοῦ Δημοκρίτου· δείχνει ἁπλῶς ὅτι μεταξύ τῶν προτάσεων ἐκείνων καί τῆς
διδασκαλίας αὐτοῦ ὑπάρχει νοηματική συνάφεια. Παραθέτω μερικές ἀπό τίς
προτάσεις αὐτές, συγκεκριμένα δέ ἀπό ἐκεῖνες πού ἔχουν γιά θέμα τους τόν κόσμο.
«Ἄν ὁ κόσμος εἶναι ἀντικείμενο γέλωτος».12
«Ἄν ὁ κόσμος εἶναι θέαμα προς γέλωτα».13

Ὁ Kant παραθέτει τίς παραπάνω προτάσεις χωρίς νά τίς σχολιάζει. Τίς ἔχει βέβαια
σχηματίσει ὁ ἴδιος, ὄντας ὅμως πεπεισμένος ὅτι μεταγράφει Δημοκρίτειες ἀπόψεις. Ὁ
τρόπος, κατά τόν ὁποῖον τίς ἔχει διατυπώσει, φανερώνει τόν προβληματισμό του. Ὁ
Kant δηλαδή διερωτᾶται ἄν νομιμοποιεῖται ἕνας τέτοιος χαρακτηρισμός τοῦ κόσμου.
Στό ἐρώτημα αὐτό ἀπαντᾶ σέ ἄλλους στοχασμούς, ὅπου καί μᾶς παρέχει τήν
δυνατότητα νά ἀντιληφθοῦμε τήν ἔννοια μέ τήν ὁποία χρησιμοποιεῖ ἐδῶ τήν λέξη
κόσμος. Πρόκειται γιά στοχασμούς πάνω στόν ἄνθρωπο γενικά. Ἑστιακό σημεῖο τῶν
στοχασμῶν αὐτῶν τοῦ Kant εἶναι ὁ δυϊσμός πού, κατά τήν γνώμη του, διήκει στήν
11
12

DIELS-KRANZ, 68 A 2, 21, 40.
Reflexionen zur Anthropologie, Refl. 1072, Τόμ. XV, 21, σ. 476,13.
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Αὐτόθι, Refl. 1492, Τόμ. XV, 22, σ. 753,1.
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ἀνθρώπινη διαγωγή. Ὁ ἄνθρωπος, φρονεῖ ὁ Kant, εἶναι φύσει κακός, πράττει δέ τό
ἀγαθόν ὄχι ἀπό ἐσωτερική παρόρμηση, ἀλλά ἀπό ἔξωθεν ἀναγκασμό 14. Ἀποτελεῖ,
κατά συνέπεια, τό πεδίο συγκρούσεως δύο ἀντιθέτων δυνάμεων. Ἡ σύγκρουση αὐτή
μαρτυρεῖ τήν ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία συνεπάγεται τήν ἀθλιότητά του. Μιά
τέτοια κατάσταση ὅμως, σημειώνει ὁ Kant, δέν δικαιολογεῖ τήν θεώρηση τοῦ
ἀνθρώπου ὑπό ἀπαισιόδοξο πρῖσμα, διότι «ἡ ἀθλιότητά του δέν πρέπει νά μᾶς
προκαλεῖ θλίψη, ἀλλά θυμηδία».15
Ὁ Kant ἀποδίδει στόν Δημόκριτο τήν παραπάνω πρόταση, συνάμα δέ διερευνᾶ τό
βαθύτερο περιεχόμενό της. Συνάπτοντάς την πρός ἐκείνη στήν ὁποίαν ὁ κόσμος
χαρακτηρίζεται ὡς ἀντικείμενο γέλωτος, στοχάζεται ἐπί τῆς σχέσεως ἀνθρώπου καί
κόσμου. Ἀναζητεῖ τό στοιχεῖο ἐκεῖνο τό ὁποῖον, ἀποτελώντας κοινό γνώρισμα καί
τῶν δύο, ἐπιτρέπει τόν χαρακτηρισμό των ὡς ἀντικειμένων πού προκαλοῦν διάθεση
πρός γέλωτα. Ὡς τέτοιο θεωρεῖ τούς στοιχειωτικούς ὅρους «αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ κόσμου»16
καί τήν ἐπίπτωσή τους στόν ἄνθρωπο. Αὐτός ἐδῶ ὁ κόσμος, σημειώνει,
συναπαρτίζεται ἀπό τίς διάφορες καταστάσεις πού ἀντιμετωπίζει ὁ ἄνθρωπος· οἱ
καταστάσεις ὅμως αὐτές ἀδυνατοῦν νά ταράξουν τήν ψυχή του. Παρεμβάλλουν
ἀσφαλῶς ἐμπόδια στήν προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νά φθάσει στήν εὐθυμία, ἐνίοτε
συνεπάγονται τήν ἀθλιότητά του, καθ' αὑτές ὅμως θεωρούμενες δέν εἶναι τίποτε ἄλλο
παρά ἀπατηλές εἰκόνες, γι' αὐτό καί μόνο θυμηδία προκαλοῦν. Συνεπῶς ὄχι ὁ
ἄνθρωπος, ἀλλά οἱ αἰτίες τῆς ἀθλιότητάς του· ὄχι ὁ κόσμος, ἀλλά αὐτός ἐδῶ ὁ
κόσμος − τά «σύμφορα καί τά ἀσύμφορα»17 δηλαδή − εἶναι ἀντικείμενο θυμηδίας,
διότι τόσον αὐτά ὅσο καί ἐκεῖνες δέν ὑφίστανται κατ' ἀλήθειαν. «Ὁ Δημόκριτος»,
ἐπάγεται ὁ Kant, «εἶδε τόσο τίς συμφορές ὅσο καί τίς εὐτυχίες ὡς πλάσματα τῆς
φαντασίας μικρῶν παιδιῶν. Ὁ Ἡράκλειτος σκέπασε μέ σκοτάδι τήν ψυχή».18
Ἄν παραβλέψωμε τίς ἀνεκδοτολογικές διηγήσεις, πού λανθάνουν σέ πολλές ἀπό τίς
σκέψεις τοῦ Kant, καί ἐξετάσωμε τήν συλλογιστική πού αὐτός προβάλλει, θά δοῦμε
ὅτι θεωρεῖ κύριο στόχο τῆς ἠθικῆς τοῦ Δημοκρίτου τήν ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου
ἀπό τήν ἐπενέργεια πού ἀσκοῦν ἐπάνω του οἱ διάφορες καταστάσεις τοῦ βίου.
Σύμφωνα μέ τόν Kant, ὁ Ἀβδηρίτης φιλόσοφος δέν τοποθέτησε τήν ἀπελευθέρωση
αὐτή τοῦ ἀνθρώπου στήν ἀπόσχισή του ἀπό αὐτόν ἐδῶ τόν κόσμο, ἀλλά στή
συνειδητοποίηση τῆς σχέσεώς του πρός αὐτόν. Αὐτός ἐδῶ ὁ κόσμος καί ὁ ἄνθρωπος
σχετίζονται μεταξύ τους, ἀφοῦ ὁ πρῶτος παρεμβάλλεται σέ κάθε ἐνέργεια τοῦ
δευτέρου, ἡ παρεμβολή δέ αὐτή εἶναι ἐπακόλουθο τῆς συνάφειάς τους. Κατά τόν
14

Αὐτόθι, Refl. 1425, Τόμ. XV, 22, σ. 622,9 κ.ἑξ.
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Bemerkungen zu den Beobachtungen, Τόμ. XX, ó. 152,7
Reflexionen zur Anthropologie, Refl. 1425, Τόμ. XV, 22, σ. 622,17.
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DIELS-KRANZ, 68 B 188.
Reflexionen zur Anthropologie, Refl. 1511, Τόμ. XV, 22, σ. 832, 18-20.
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Kant, ὁ Δημόκριτος μπόρεσε καί ἔκανε τήν διαπίστωση αὐτή, ἐπειδή διέλυσε τήν
ἀχλύ πού περιβάλλει ἄνθρωπο καί κόσμο, γι' αὐτό ἄλλωστε «στοχάστηκε γιά τόν
ἄνθρωπο καλύτερα ἀπ' ὅ,τι στοχάστηκε ὁ Ἡράκλειτος».19
Ὁ Kant μνημονεύει ἐπίσης τόν Δημόκριτο σ' ἐκεῖνα ἀπό τά χειρόγραφα κατάλοιπά
του πού φέρουν τόν τίτλο Στοχασμοί ἐπί τῆς λογικῆς. Δέν παραθέτει σ' αὐτά καμιά
ἄποψη τοῦ Ἀβδηρίτη φιλοσόφου οὔτε κρίνει διδάγματά του. Ἡ στάση του αὐτή
ἑρμηνεύεται ἀπό τό περιεχόμενο τῶν στοχασμῶν. Σ' αὐτούς ὁ Kant κάμνει ἕνα
σχεδίασμα ἱστορίας τῆς φιλοσοφίας ὡς κατά κόσμον σοφίας (Weltweisheit) καί ἕνα
σχεδίασμα ἱστορίας τῆς λογικῆς. Τόσο στό ἕνα ὅσο καί στό ἄλλο ἀναγράφει ἐκείνους
τούς φιλοσόφους πού ἵδρυσαν δική τους Σχολή καί χάραξαν μιά νέα κατεύθυνση στίς
φιλοσοφικές ζητήσεις. Πλάι στό ὄνομα κάθε φιλοσόφου ἀναγράφει τήν ἐπίνοια
ἐκείνη στήν ὁποίαν συνοψίζεται ἡ διδασκαλία του καί δηλώνεται ἡ συμβολή του στήν
πρόοδο τῆς φιλοσοφίας. Τόν Δημόκριτο τόν μνημονεύει καί στά δύο σχεδιάσματα.
Στό πρῶτο20, ἐπιτάσσει τοῦ ὀνόματός του τήν λέξη atomi, στό δεύτερο21, προτάσσει
αὐτοῦ τήν λέξη Physici. Μέ τό πρῶτο παράθεμα ὁ Kant δείχνει ὅτι θεωρεῖ τόν
Δημόκριτο θεμελιωτή καί κύριο ἐκπρόσωπο τῆς ἀρχαίας ἀτομικῆς φυσικῆς. Μέ τό
δεύτερο παράθεμα δηλώνει ὅτι γνώριζε τίς πληροφορίες ἐκεῖνες πού φέρουν τόν
Ἀβδηρίτη φιλόσοφο ὡς συγγραφέα λογικῶν ἔργων22, συνάμα δέ − καί αὐτό εἶναι τό
σπουδαιότερο − ὅτι ἀναγνωρίζει αὐτόν ὡς τόν μόνο ἀπό τούς ἀρχαίους ἀτομικούς
πού δικαιοῦται νά φέρει τήν προσωνυμία τοῦ μελετητοῦ τῆς λογικῆς.
V
Ἀνασκοπῶν ὅσα εἴπα, παρατηρῶ ὅτι οἱ ἀναφορές τοῦ Kant στόν Δημόκριτο θέτουν
στόν μελετητή τῆς φιλοσοφίας τους πολλά ἐρωτήματα. Δέν εἶναι ἀσφαλῶς δυνατόν
νά τά ἐξετάσω ἐδῶ ὅλα. Θά περιορισθῶ στό ἀκόλουθο: Δικαιούμεθα νά μιλᾶμε γιά
ἐπίδραση τοῦ Ἀβδηρίτη φιλοσόφου ἐπί τοῦ θεμελιωτοῦ τῆς ὑπερβατικῆς φιλοσοφίας;
Ἡ ἀπάντηση δέν μπορεῖ νά εἶναι μονολεκτική. Στίς κοσμολογικές του μελέτες ὁ Kant
ἐπηρεάστηκε ἀπό τήν ἀτομική θεωρία γενικά καί ὄχι ἀπό ἕνα συγκεκριμένο
ἐκπρόσωπό της. Ἄν θέλαμε νά ἀναζητήσωμε ἐκεῖνον ἀπό τούς ἀρχαίους ἀτομικούς
πού ἀναμφίβολα τόν ἐπηρέασε στίς ἐν γένει φιλοσοφικές του ζητήσεις, θά
ὁδηγούμεθα ἀσφαλῶς στόν Ἐπίκουρο. Ὁ Δημόκριτος τόν ἐντυπωσίασε καί τόν
προβλημάτισε, ὁ προβληματισμός ὅμως πού τοῦ ἐδημιούργησε δέν φαίνεται νά
εἰσχώρησε στά ἐκδεδομένα ἔργα του· εἶναι πάντως καταφανής στά χειρόγραφα
κατάλοιπά του, τά ὁποῖα − ὡς γνωστόν − ἐκτείνονται καί στίς δύο περιόδους τῆς
φιλοσοφίας του. Ὁ Kant, πέρα τῆς διδασκαλίας τοῦ Δημοκρίτου γιά τά ἄτομα,
γνώριζε καί ὁρισμένα ἀπό τά γνωσιολογικά, ἠθικά καί ἀνθρωπολογικά διδάγματα
19

Αὐτόθι, Refl. 1425, σ. 622,16.
Reflexionen zur Logik, Refl. 1635, Τόμ. XVI, σ. 57, 11.
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αὐτοῦ. Τήν γνώση του γιά τά τελευταῖα κυρίως τήν ἀπέκτησε ἀπό δευτερεύουσες
πηγές καί ἀπό μιά ἀνεκδοτολογική ὡς ἐπί τό πολύ φιλολογία, τήν ὁποίαν − πρέπει νά
σημειωθεῖ − δέν φαίνεται νά υἱοθετεῖ ὡς ἔχει. Τήν λαμβάνει μέν ὑπ' ὄψη, πλήν ὅμως
τήν μεταπλάθει καί ἀναζητεῖ τήν Δημοκρίτεια διδασκαλία πού − κατά τήν γνώμη του
− ἐμπεριέχει. Ἀπό τά ἠθικά διδάγματα τοῦ Δημοκρίτου μελέτησε ἐκεῖνα πού
ἀναφέρονται στήν εὐθυμίη. Αὐτῆς ἀνεζήτησε τό περιεχόμενο, τό ὁποῖον καί
μετέγραψε σέ ἀφορισμούς. Δέν τῆς προσέδωσε − καί ὀρθῶς − ἡδονιστικόν
χαρακτῆρα· οὔτε ὅμως καί σαφῶς πνευματικόν23. Τήν ὑπέλαβε ὡς ἐκδήλωση τῆς ἀπό
μέρους τοῦ ἀνθρώπου συνειδητοποιήσεως τῆς ἀσημαντότητας τῶν διαφόρων
καταστάσεων τοῦ βίου. Ἡ συνειδητοποίηση αὐτή, φρονεῖ ὁ Kant, συνεπάγεται τήν
εὐθυμία, ἐκείνη δηλαδή τήν κατάσταση τῆς ψυχής καί τοῦ πνεύματος πού ἐπέρχεται
ὅταν ὁ ἄνθρωπος συμφιλιωθεῖ μέ τόν κόσμο, ὅταν μέ ἄλλα λόγια, κατανοήσει ὅτι τά
«σύμφορα καί τά ασύμφορα» δέν ἔχουν τήν ἐπενεργητική δύναμη πού τούς ἀποδίδει.
Συνοψίζοντας παρατηρῶ ότι οἱ ἀφορισμοί πού κάνει ὁ Kant σέ χειρόγραφα
κατάλοιπά του, παρακινούμενος ἀπό Δημοκρίτειες διδασκαλίες, δείχνουν τήν βαθειά
ἐντύπωση πού τοῦ προξένησε ὁ Ἀβδηρίτης φιλόσοφος καί τίς ἀφορμές πού τοῦ
ἔδωσε, ὥστε νά μελετήσει ἄνθρωπο καί κόσμο ὑπό τό αὐτό πρῖσμα. Ἀσφαλῶς
παραμένει ἀνοιχτό τό ἐρώτημα, γιατί Δημοκρίτειες ἀπόψεις, πού ἀπαντοῦν σέ
χειρόγραφα κατάλοιπα, δέν ἀπαντοῦν καί σέ ἐκδεδομένα ἔργα, τήν στιγμή μάλιστα
πού ἡ συγγραφή ἀρκετῶν ἀπό αὐτά πρέπει νά συμπίπτει ἤ νά προηγεῖται χρονικῶς
τῆς καταγραφῆς ἐκείνων24. Τό ἐρώτημα αὐτό παραμένει ἀνοιχτό, ἐπειδή μόνον
εἰκοτολογικῶς μπορεῖ νά ἀπαντηθεῖ. Ἡ ὁποιαδήποτε ὅμως ἀπάντησή του δέν
διαγράφει, κατά τήν γνώμη μου, τήν σημασία τῶν ὅσων περί τοῦ Δημοκρίτου
ἀναφέρει ὁ Kant στά χειρόγραφα κατάλοιπά του. Οἱ ἀπόψεις πού μέ ἀφορμή
Δημοκρίτειες διδασκαλίες διετύπωσε ὁ Kant γιά τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο,
δείχνουν ὅτι ὁ Ἀβδηρίτης φιλόσοφος τόν παρεκίνησε νά ἀναζητήσει τρόπο
συμφιλιώσεώς των πού νά ἀνακύπτει ἀπό τήν μεταξύ των συνάφεια καί νά μήν
καθορίζεται ἀπό ἔξωθεν προσδιορισμούς. Ὅσο περιορισμένο καί ἄν εἶναι τό
νοηματικό εὖρος τῆς λέξεως κόσμος στούς στοχασμούς πού κάνει ὁ Kant ὑπό τήν
ἐπήρεια τοῦ Δημοκρίτου, δέν παύει νά δείχνει ὅτι ὁ ἀρχαῖος ἀτομικός τόν ἐδίδαξε πώς
ἄνθρωπος καί κόσμος συνδέονται, γιά τήν μελέτη δέ τοῦ μεταξύ των δεσμοῦ καί τῶν
ἐπιπτώσεων πού αὐτός συνεπάγεται πρέπει νά συνεργασθοῦν φιλοσοφία καί φυσική
ἐπιστήμη. Μέ τήν συνεργασία αὐτή θά καταστεῖ δυνατή ἡ συγκρότηση
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Γιά τήν ἔννοια τῆς εὐθυμίης, πβ. Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ προσωκρατική διανόησις, Ἀθῆναι 1978,
σ. 56.
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Einleitung in die Abtheilung des handschriftlichen Nachlasses, εἰς Kant's handschriftlicher Nachlass,
Τόμ. I (XIV), Berlin 1911, σσ. XXVIII κ.ἑξ. Πβ. ἐπίσης Ν. HINSKE, Kants Weg zur
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ἀνθρωπολογίας πού θεμέλιο καί κατακλεῖδα της θά ἀποτελεῖ ἡ θέση ὅτι ἄνθρωπος καί
κόσμος συνιστοῦν ἑνότητα, ἀφοῦ καί οἱ δύο προσδιορίζονται ἀπό τούς αὐτούς ὅρους.
DEMOCRIT UND KANT
Nikolaos Chronis
Zusammenfassung
Kant hat die Philosophie Demokrits − wie auch die antike Atomphysik überhaupt −
meist der Sekundärliteratur entnommen. Seine Meinung darüber entstand aufgrund
der Ergebnisse moderner Naturforscher. Von den Atomisten hat ihn bekanntlich
Epikur am meisten beeinflusst, Demokrit aber hat ihn tief beeindruckt. Aus seinem
handschriftlichen Nachlass erfahren wir, dass Kant jenen Zweig der demokritischen
Philosophie kennengelernt hatte − auf welchem Wege auch immer − der das
Verhältnis von Menschen und Welt überhaupt betrifft. Aus der Anthropologie
Demokrits übernahm der Kant der Reflexionen, dass Mensch und Welt unter dem
gleichen Gesichtspunkt betrachtet werden sollten. Kant stimmte der Ansicht
Demokrits zu, dass Mensch und Welt voneinander nicht unabhängig sind, zumal sie
beide den gleichen Entstehungsbestimmungen unterliegen.
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