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Pitagoras 

1. Naprzódeś winien uczcić bogów  ich  wcielenia i imiona  jak prawo nam to nakazuje. 
2. Szanuj przysięgę, a także przesławnych czcij bohaterów. 
3. Również Bogu podziemia  oddawaj cześć należytą. 
4. Czcij rodziców, a szanuj członków najbliższej rodziny. 
5. Z innych licz tylko najlepszych do grona swoich przyjaciół. 
6. Słowa dobrego posłuchaj, dobroć umiej ocenić. 
7. Przebacz, jeżeli przyjaciel drobnostką ci jaką uchybi; 
8. Znoś, póki możesz, a może wiele, kto musi; pamiętaj 
9. O tym, a ucz się zawczasu poskramiać żądze doczesne. 
10.Z głodu więc nic sobie nie rób, umiej wstawać, gdy zechcesz; 
11.Gniew poskramiaj, a nie grzesz ani gdy jesteś z drugimi, 
12.Ani gdyś sam; w samym sobie sędziego mniej swoich czynów. 
13.Bądź sprawiedliwy i w czynach, i w słowach, a głupstwa unikaj. 
14.W każdej sprawie, bo w każdej najgorsze bezmyślne nawyczki zwalczaj
15.Licz się z tym, że śmierć czeka i ciebie i wszystkich zarówno. 
16.Rób pieniądze sprawiedliwie  i chętnie wydaj je znowu. 
17.A że losy tak rządzą, że każdy ma coś do ścierpienia. 
18.Więc nie narzekaj na losy; znoś, co ci znosić wypadło. 
19.W biedzie się człowiek ratuje, jak umie; lecz tak sobie pomyśl: 
20.Los niezbyt hojnie zazwyczaj obdarza dzielnego człowieka. 
21.Kiedy w rozmowie usłyszysz, jak byle co ludzie mówią, 
22.Ziarno i plewy mieszając, nie zrywaj się, nie uciekaj, 
23.Choćby ci włosy na głowie stawały, a nawet kłamstwo, 
24.Jeślibyś jakie usłyszał, łagodnie je znoś, byłeś tylko 
25.Sam się nigdy ni słowem, ni czynem nakłonić nie dał do tego, 
26.Co sam za złe uważasz i w słowach, i w czynach człowieka. 
27.Pomyśl, zanim coś zrobisz, ażebyś głupstwa nie strzelił. 
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28.Wstyd i hańba to przecież czy mówić, czy działać bezmyślnie. 
29.Tak więc zawsze postępuj, ażebyś później nie cierpiał. 
30.Lepiej się nie bierz do rzeczy, na której się nie znasz porządnie; 
31.Naprzód się ucz, czego trzeba, a będziesz miał życie spokojne. 
32.Zdrowie ciała rzecz ważna, dbaj o nie jak się należy: 
33.  Odpowiednio  używaj jedzenia, napoju i ćwiczeń cielesnych; 
34.Jeśli miarę przebierzesz, choroba cię czeka niechybnie. 
35.Czyste zjadaj potrawy; unikaj potraw wymyślnych. 
36.Strzeż się ludzkiej zazdrości; zbyt łatwo się na nią narazić. 
37.Zbytków unikaj niewczesnych, to zostaw ludziom bez smaku. 
38.Nie bądź też liczykrupą - wszak miara we wszystkim najlepsza. 
39.Tak postępuj, byś szkody nie poniósł, a kroki obliczaj. 
40.Sen twoich powiek niech nigdy nie klei, nim zważysz u siebie 
41.Każdy krok minionego dnia, zanim powiesz sam sobie,przemyśl  
42.Com zrobił złego, com zdziałał, a jaką zaniedbałem powinność. 
43.Od pierwszego zaczynaj punktu, kolejno przechodząc 
44.Dalsze, jeśliś coś złego popełnił, to żałuj 
45.Jeśliś żył jak należy. W tej pracy ćwicz i pokochaj 
46.Trudy łamania się z sobą - to droga do boskiej dzielności. 
47.Tak nam dopomóż ten, co źródło wiecznej natury 
48.Duszy swojej  chroń przed  potępieniem 
49.Dalej więc, do roboty, a wezwij Boga  na pomoc! 
50.Trzymaj się tego, co czytasz, a poznasz nieba tajemnice  
51.I szlaki i ziemskie wiązania wszechrzeczy dla innych zakryte. 
52.Poznasz, o ile się godzi, wszędzie te same. 
53.Wtedy nie będziesz wybiegał nadzieją za kresy dostępne na ziemi 
54.Oczy otwarte mieć będziesz na wszystko; zobaczysz, jak rzeczy doczesne Człowiek sam 

ściąga na siebie i cierpi, choć dobro  jest  tak blisko. 
55.Przecież  każdy  je dojrzy i pojmie, dosłyszy. 
56.  Każdy może  wyjść  z błędnego cierpień,  win i błędów  koliska. 
57.Taki już los nami włada, a my jesteśmy  jak odbicie  boskich promieni 
58.W tę to i w tamtą toczymy się stronę, ból w sobie wlokąc niezmierny z powodu  grzechów  i

upadków 
59.Gorzka rozterka w nas mieszka z  tego powodu i ta nam przejada Duszę; 
60.Tę z siebie wyrwać potrzeba i przed nią uciekać. 
61.Zeusie Ojcze, zaprawdę, zbawiłbyś nas ode złego, 
62.Gdybyś każdemu pokazał, jakiego ducha ma w sobie. 
63.Bądź dobrej myśli, człowiecze; wszak boska w tobie krew płynie! 
64.Święci prorocy cię uczą, odsłaniają  ci tajne wszechrzeczy  Mądrości 
65.Zbliż się do niej choć trochę, a wtedy, mym radom  bądź  posłuszny, 
66.Ciałem zdołasz owładnąć, duch zdrowy bólu i cierpień  się pozbędzie. 



67.Wstrzymaj się tylko od złych  postępków o których słyszałeś; 
68.Wszystko sercem i rozumem oceniaj; niech rozum ci będzie woźnicą. 
69.A kiedy ciało porzucisz i w wolne się wzniesiesz przestworza, 
70.Ziemię opuścisz na wieki, śmierć zdepczesz, niczym bóg  się staniesz w niebie  o Ojca 

swego  

Epikur 

Epikur pozdrawia Menoikeusa,

Niechaj młodzieniec nie zaniedbuje filozofii, a i starzec niech się nie czuje niezdolny do dalszego
jej studiowania. Dla nikogo bowiem nie jest ani za wcześnie, ani za późno zacząć troszczyć się o
zdrowie swej duszy. Kto zatem twierdzi, że pora do filozofowania jeszcze dla niego nie nadeszła,
albo, że już minęła, podobny jest do tego, kto twierdzi, że pora do szczęścia jeszcze nie nadeszła
albo, że już przeminęła. Powinni przeto filozofować, zarówno młodzi jak i starzy; ci - aby starzejąc
się czuli się młodzi, przypominając sobie dobra jakimi obdarzył ich w przeszłości los, tamci znów -
by pomimo swej  młodości czuli  się  nieustraszeni  wobec przyszłości,  jak ludzie  starsi.  A zatem
bezustannie  należy  zabiegać  o  to,  co  nam  może  przysporzyć  szczęścia;  kto  bowiem  posiadł
szczęście, ma wszystko, co w ogóle mieć można, kogo zaś szczęście ominęło, ten robi wszystko, by
je zdobyć. Staraj się postępować w myśl tego, co ci bezustannie doradzałem, i myśl ciągle o tym,
pamiętając, że to są podstawowe zasady chwalebnego życia.

 Przede wszystkim uważaj bóstwo za istotę niezniszczalną i szczęśliwą zgodnie z powszechnym
wyobrażeniem bóstwa i nie przypisuj mu cech, które by się sprzeciwiały jego nieśmiertelności albo
były  niezgodne  z  jego  szczęściem.  Dołóż  starań,  aby  twoje  pojęcie  bóstwa  obejmowało  to
wszystko,  co  świadczy  o  jego  nieśmiertelności  i  szczęśliwości.  Bóg  i  jego  Bogowie  wszakże
istnieją, i wiedza o tym jest oczywista; nie istnieją jednak w ten sposób, jak to sobie tłum wyobraża;
wyobrażenia tłumu są zmienne.  Staraj się oswoić z myślą, że śmierć jest kresem  życia ale tylko na
ziemi,  wszelkie dobro i zło będzie osądzone  po  twej  śmierci.

W istocie bowiem nie ma nic strasznego w życiu dla tego, kto sobie dobrze uświadomił, że przestać
żyć nie jest niczym strasznym. 

Głupcem jest  atoli  ten,  kto mówi,  że lękamy się śmierci  nie  dlatego,  że sprawia nam ból,  gdy
nadejdzie, lecz że trapi nas jej oczekiwanie. Bo zaiste, jeśli jakaś rzecz nie mąci nam spokoju swoją
obecnością, to niepokój wywołany jej oczekiwaniem jest zupełnie bezpodstawny. 

 Atoli mędrzec, przeciwnie, ani się życia nie wyrzeka, ani się śmierci nie boi, albowiem życie nie
jest mu ciężarem, a życie wieczne  będzie dla  niego  zbawieniem.  
Ona to bowiem, według nas, stanowi  punkt wyjścia wszelkiego wyboru i unikania; do niej w końcu
powracamy, gdy odwołujemy się do czucia jako kryterium wszelkiego zła i dobra. I właśnie dla
tego,  że jest  ona dobrem pierwszym i  przyrodzonym,  nie  uganiamy się  bynajmniej  za wszelką
przyjemnością,  lecz  nieraz  rezygnujemy  z  wielu;  postępujemy  tak  zwłaszcza  wtedy,  gdy
spodziewamy się  z  ich  powodu  doznać  więcej  przykrości.  A bywa  i  tak,  że  wiele  przykrości
stawiamy wyżej od przyjemności, co zachodzi wówczas, gdy po przeżyciu długotrwałych boleści
spodziewamy się doznać większej przyjemności. Dlatego też wszelka przyjemność ze względu na
swoją naturę jest dobra, ale nie każda jest godna wyboru; i podobnie, wszelki ból jest złem, ale nie
każdego bólu należy unikać. W każdym wypadku trzeba wszystko dokładnie zbadać pod kątem
pożyteczności i szkodliwości, bo zdarza się czasem, że dobro bierzemy za zło i, na odwrót, zło za
dobro. 



Umiarkowanie uważamy za największe dobro nie dlatego, żebyśmy w ogóle mieli poprzestawać na
małym,  ale  dlatego,  abyśmy  się  nauczyli  obywać  byle  czym,  gdy  nas  bieda  nawiedzi,  w
przeświadczeniu, że najlepiej korzystają z obfitości dobra ci, którzy jej najmniej pożądają, i że to,
co jest naturalne, jest też łatwe do zdobycia, a to, co urojone, z trudem trzeba zdobywać. Proste
potrawy sprawiają nam tyleż przyjemności, co wystawne uczty, gdy tylko bolesne uczucie głodu
zostanie usunięte. Jęczmienny chleb i woda sprawiają największą rozkosz, jeśli je spożył głodny. Z
tego więc względu przyzwyczajenie do życia prostego i mało kosztownego zapewnia dobre zdrowie
i uaktywnia wobec różnych potrzeb życiowych, a kiedy się po dłuższej przerwie zasiądzie przy suto
zastawionym stole,  wówczas  się  lepiej  korzysta  z  tych  przyjemności;  wreszcie  czyni  nas  ono
nieustraszonym wobec igraszek losu. Gdy przeto twierdzimy, że przyjemność jest naszym celem
najwyższym, to bynajmniej nie mamy na myśli przyjemności płynącej z rozpusty ani przyjemności
zmysłowych, jak twierdzą ci, którzy nie znają naszej nauki albo się z nią nie zgadzają, czy wreszcie
źle ją interpretują. 

 Nie  pijatyki  i  hulanki,  nie  obcowanie  z  pięknymi chłopcami  i  kobietami;  nie  smakołyki,   nie
bogactwo,  czynią  życie  przyjemnym,  ale  trzeźwy  rozum,  dociekający  przyczyn  wszelkiego
wyboru . Z tego wszystkiego mądrość jest początkiem wszelkiego dobra i dobrem najwyższym, a
wskutek tego jest źródłem  dla filozofii, jako źródło wszystkich innych cnót. Ona nas uczy, że nie
można żyć przyjemnie, jeśli się nie żyje mądrze, pięknie i sprawiedliwie.

Wszak cnoty tworzą wraz z przyjemnym życiem naturalną jedność i życie przyjemne jest od nich
nieodłączne. Kogóż mógłbyś wyżej cenić od mędrca, co zbożnie wielbi boga  swego  śmierci się w
ogóle nie lęka, pojął cel ostateczny życia  swego, zrozumiał, że najwyższe dobro można  zdobyć, a
największe zło albo trwa sprawia  tylko ból? 

 Wierzyc   musisz ,  iż lepiej  być szczęśliwym z rozumem niż szczęśliwym bez rozumu. Lepiej
oczywiście,  gdy  rzetelny  sąd  nie  będzie  w  działaniu  oczekiwał  pomocy  ze  strony  przypadku.
Przemyśl więc dokładne te sprawy a także zagadnienia pokrewne. Rozmyślaj dzień i noc, sam i z
kimś, kto podobnie myśli, a nie zaznasz niepokoju ani we śnie, ani na jawie i będziesz żył wśród
ludzi jak bóg. Albowiem człowiek żyjący w sferze dóbr niezniszczalnych jest zgoła niepodobny do
żadnej śmiertelnej istoty.                 

Inskrypcja Dionizjosa 

Inskrypcja pochodzi z domu związanego z kultem Agdistis w Filadelfii (I w. p.n.e.).  

Wchodzący do tego  domu,  mężczyźni  i  kobiety,  wolni  i  niewolni,  muszą  złożyć  przysięgę  na
wszystkich bogów, że  nie  zamierzają  niczego złego ani  wobec żadnego mężczyzny,  ani  wobec
żadnej kobiety, że nie znają ani nie praktykują żadnych czarów szkodzących ludziom, ani złych
zaklęć,  ani  środków  magicznych,  ani  środków  spędzających  płód;  że  żadnego  rabunku  ani
morderstwa ani sami nie dokonali, ani nie służyli radą, ani o niczym takim nie wiedzą; że w niczym
nie oszukując, są życzliwi temu domowi, a jeśli ktoś czyniłby coś z tych rzeczy albo zamierzał
uczynić, nie przyzwolą i nie przemilczą, lecz będą je zwalczać.

 Mężczyźnie żonatemu nie wolno żyć z obcą kobietą zamężną, zarówno wolną, jak i niewolnicą, nie
wolno też uwieść ani żadnej dziewicy, ani chłopca, ani nikomu w takich sprawach doradzać; jeśliby
zaś ktoś o czymś takim wiedział,  należy nie ukrywać rzeczy ani nie przemilczać, ale wskazać i
mężczyznę,  i  kobietę.  Czy  to  kobieta,  czy  mężczyzna,  którzy  coś  takiego  uczynią,  niech  nie
wchodzą do tego domu, mieszkają w nim bowiem wielcy bogowie; oni tu czuwają i nie będą znosić
ludzi naruszających te polecenia. 



Kobieta wolna powinna zachować czystość i nie znać ani łoża, ani obcowania z innym mężczyzną
poza swoim mężem; jeśli  zaś pozna,  taka już nie będzie czysta,  ale skalana,  dotknięta zmazą i
niegodna oddawać czci temu bogu, któremu to miejsce jest poświęcone, nie może też uczestniczyć
w ofiarach [...] ani oglądać tajemnych obrzędów. Jeśli coś takiego uczyniła od czasu, gdy polecenia
te zostały zapisane, ściągnie na siebie przekleństwo bogów, gdy polecenia owe zlekceważyła [...].
Tym wszystkim, którzy je zachowują, bogowie będą łaskawi i dawać im będą wszelkie dobra, jakie
tylko dają bogowie ludziom sobie miłym; tych zaś, którzy je złamią, będą nienawidzić i ześlą na
nich  srogie  kary.  Polecenia  te  zostały  umieszczone  u  stóp  Agdistis,  najświętszej  strażniczki  i
władczyni naszego domu. 

Niechaj  ona da dobre  usposobienie  mężczyznom i  kobietom,  aby przestrzegali  tego,  co  jest  tu
napisane.  W czasie  zaś  ofiar  comiesięcznych  i  corocznych  ci  mężczyźni  i  kobiety,  którzy  nie
poczuwają się do winy, niechaj dotkną tego napisu zawierającego polecenia boga, aby w ten sposób
stało się wiadome, kto ich nie zachowuje. O zbawco Zeusie, usłysz nasze słowa, daj nam dobrą
nagrodę, zdrowie, wybawienie, pokój, bezpieczeństwo na lądzie i morzu.

Mowa Peryklesa
Mowa pogrzebowa ku czci Ateńczyków poległych w pierwszym roku wojny peloponeskiej, zrelacjonowana przez 

Tukidydesa w Wojnie peloponeskiej.

Wielu  z  tych,  którzy  z  tego  miejsca  przede  mną  przemawiali,  chwaliło  tego,  kto  wprowadził
zwyczaj  wygłaszania  mów  na  pogrzebie,  gdyż  piękną  jest  rzeczą  czcić  słowem  poległych  na
wojnie. Mnie zaś wydawałoby się rzeczą wystarczającą, żeby ludziom, którzy dzielność czynem
okazali, również czynem cześć wyrażać, tak jak to widzicie na tym na koszt państwa urządzonym
pogrzebie,  a  nie  uzależniać  zasług  wielu  bohaterów od talentu  lepszego  czy gorszego  mówcy.
Trudno jest bowiem zachować umiar w takim przedmiocie, gdzie z trudem tylko można przekonać
słuchaczy o prawdzie  swoich  słów.  Słuchacz  bowiem życzliwy i  znający wypadki  łatwo może
uważać,  że w stosunku do tego,  co wie i  czego sobie życzy,  przemówienie jest  zbyt  skromne;
natomiast nie znający sprawy słysząc o czymś przerastającym  jego własne możliwości skłonny jest
z zawiści uważać, że pochwały są przesadzone. Tak dalece bowiem tylko może słuchacz znieść
pochwały cudzych czynów, jak dalece sam uważa się za zdolnego do czynów, o których słyszy;
jeżeli zaś coś wyrasta ponad jego możliwości, zawiść budzi niewiarę. Skoro jednak przodkowie
nasi  uznali  ten  zwyczaj  za  piękny,  muszę  i  ja,  idąc  za  tradycją,  postarać  się  jak  najlepiej
odpowiedzieć życzeniom i oczekiwaniom każdego z was.

Zacznę  najpierw od  przodków:  jest  rzeczą  słuszną  i  właściwą  uczcić  ich  wspomnieniem przy
obecnej uroczystości. Zamieszkując bowiem ten sam kraj w nieprzerwanym ciągu pokoleń, dzięki
swej dzielności przekazali go nam jako kraj wolny. Godni są oni pochwały, lecz jeszcze większej
pochwały godni są nasi ojcowie. Do spadku bowiem, jaki otrzymali, nie bez trudu dodali tę potęgę,
którą my obecnie mamy, i nam ją przekazali. Lecz najwięcej dokonaliśmy sami, nasze pokolenie,
będące teraz w sile wieku; myśmy uczynili to państwo zupełnie niezawisłym i silnym zarówno w
czasie pokoju jak i  wojny. Lecz ani o tych czynach wojennych, dzięki którym powiększyliśmy
naszą potęgę, ani o tym, jak to my sami czy też nasi ojcowie stawialiśmy z zapałem czoło czy to
barbarzyńcom, czy też Grekom, nie będę mówił, gdyż nie chcę się rozwodzić nad rzeczami ogólnie
znanymi; zanim jednak przejdę do pochwały poległych, pragnę wyjaśnić, dzięki jakim wysiłkom
doszliśmy do tej potęgi oraz dzięki jakim formom ustrojowym i jakim cechom charakteru nasze
państwo  stało  się  wielkie.  Uważam  bowiem,  że  godzi  się  to  poruszyć  w  czasie  dzisiejszych
uroczystości i że trzeba, by się o tym dowiedzieli licznie tutaj zebrani obywatele i cudzoziemcy.



Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami raczej jesteśmy wzorem
dla innych niż inni dla nas. Nazywa się ten ustrój demokracją, ponieważ opiera się na większości
obywateli,  a  nie  na  mniejszości.  W sporach prywatnych każdy obywatel  jest  równy w obliczu
prawa; jeśli zaś chodzi o znaczenie, to jednostkę ceni się nie ze względu na jej przynależność do
pewnej grupy, lecz ze względu na talent osobisty, jakim się wyróżnia; nikomu też, kto jest zdolny
służyć ojczyźnie, ubóstwo albo nieznane pochodzenie nie przeszkadza w osiągnięciu zaszczytów.
W naszym życiu państwowym kierujemy się zasadą wolności. 

W  życiu  prywatnym  nie  wglądamy  z  podejrzliwą  ciekawością  w  zachowanie  się  naszych
współobywateli,  nie odnosimy się z niechęcią do sąsiada,  jeśli  się zajmuje tym, co mu sprawia
przyjemność,  i  nie  rzucamy w jego stronę owych pogardliwych spojrzeń,  które  wprawdzie  nie
wyrządzają szkody, ale ranią. Kierując się wyrozumiałością w życiu prywatnym, szanujemy prawa
w  życiu  publicznym;  jesteśmy  posłuszni  każdoczesnej  władzy  i  prawom,  zwłaszcza  tym  nie
pisanym, które bronią pokrzywdzonych i których przekroczenie przynosi powszechną hańbę.

Myśmy też stworzyli najwięcej sposobności do wypoczynku po pracy, urządzając przez cały rok
igrzyska i  uroczystości  religijne oraz pięknie zdobiąc nasze prywatne mieszkania,  których urok
codzienny rozprasza troski. Z powodu zaś wielkości miasta zwozi się tutaj towary z całej ziemi;
możemy tedy na równi rozkoszować się wytworami obcych narodów co i naszymi własnymi.
I w sprawach wojennych różnimy się od nieprzyjaciół. Miasto nasze pozostawiamy otwarte dla
wszystkich; nie zdarza się, żebyśmy wydalali cudzoziemców i nie pozwalali komuś uczyć się u nas
albo patrzeć na coś, co mogłoby się przydać naszym wrogom: mamy bowiem zaufanie nie tyle do
przygotowań i podstępów wojennych, ile do własnej odwagi w działaniu. Inni przez twarde i pełne
trudów wychowanie i ćwiczenie już we wczesnej młodości dochodzą do męskiej odwagi, my zaś
żyjąc  w  sposób  bardziej  swobodny  z  nie  mniejszą  odwagą  stawiamy  czoło  równym
niebezpieczeństwom. 

A oto dowód: Lacedemończycy nigdy nie wyruszają przeciw naszemu krajowi sami, tylko ze świtą
sprzymierzeńców; my zaś atakując naszych sąsiadów przeważnie bez trudu odnosimy zwycięstwa
walcząc w kraju nieprzyjacielskim przeciw ludziom, którzy bronią własnej ziemi. 
Z  całą  naszą  siłą  zbrojną  nie  spotkał  się  jeszcze  żaden  nieprzyjaciel,  dlatego  że  siły  nasze
rozdzieliliśmy między flotę i armię lądową, którą rozsyłamy w różne strony. Jeśli zaś nieprzyjaciel
spotka się z jakąś cząstką sił i kogoś z naszych pokona, to chełpi się, że odparł całą naszą siłę
zbrojną, w razie zaś klęski twierdzi, że został przez całe nasze siły pokonany. 

Przecież jeśli idziemy naprzeciw niebezpieczeństw raczej w lekkim nastroju niż wśród trudów i
mozołów i jeśli odwaga nasza jest raczej wrodzona niż płynąca z posłuszeństwa prawom, to mamy
ten zysk, że z góry nie zamęczamy się przykrościami, które może ze sobą przynieść przyszłość, a
kiedy nadejdą, nie okazujemy się mniej odważnymi od tych, którzy stale się trudzą.
Państwo nasze jest godne podziwu i pod tymi względami, i pod wielu innymi. Kochamy bowiem
piękno, ale z prostotą, kochamy wiedzę, ale bez zniewieściałości, bogactwem się nie chwalimy, lecz
używamy go w potrzebie; przyznanie się do ubóstwa nie przynosi nikomu ujmy, jednakże jest ujmą,
jeśli ktoś nie stara się z niego wydobyć. U nas ci sami ludzie, którzy zajmują się sprawami państwa,
zajmują się także swymi osobistymi, a ci, którzy ograniczają się tylko do swego rzemiosła, znają się
także na polityce. Jesteśmy jedynym narodem, który jednostkę nie interesującą się życiem państwa
uważa nie za bierną, ale za nieużyteczną. 
Zawsze sami oceniamy wypadki i staramy się wyrobić sobie trafny sąd; nie stoimy na stanowisku,
że słowa szkodzą czynom, lecz że najpierw trzeba się dać pouczyć słowom, zanim się do czynów
przystąpi.  I  w  tym  bowiem  mamy  przewagę  nad  innymi,  że  łączymy  najwyższą  śmiałość  z
najstaranniejszym obmyśleniem planów; u innych nieznajomość sytuacji prowadzi do zuchwalstwa,
a rozsądek do bojaźliwego zwlekania. 



Za najdzielniejszych duchem słusznie można by uznać tych, którzy znając na równi grozę jak i
słodycz życia nie ustępują przed niebezpieczeństwem. Również w sposobie odnoszenia się do ludzi
różnimy się od innych; zdobywamy sobie przyjaciół przez świadczenie dobrodziejstw, a nie przez
ich przyjmowanie.
 Ten zaś, kto wyświadczył dobrodziejstwo, jest pewniejszy w przyjaźni od tego, kto je otrzymał,
gdyż stara się w tym, komu je wyświadczył, utrzymać uczucie zobowiązania w stosunku do siebie
przez dalsze przysługi; ten zaś, komu wyświadczono przysługę, mniej dobrym jest przyjacielem,
ponieważ wie, że odwzajemnienie się z jego strony przyjęte będzie jako spłacenie należnego długu.
My też jesteśmy jedynym narodem, który bez obawy wspomaga innych, nie tyle licząc na korzyść,
ile kierując się pełną zaufania wielkodusznością.Krótko mówiąc twierdzę, że państwo nasze jako
całość  jest  szkołą  wychowania  Hellady,  i  wydaje  mi  się,  że  u  nas  każda  jednostka  może  z
największą  swobodą  przystosować  się  do  najrozmaitszych  form  życia  i  stać  się  przez  to
samodzielnym człowiekiem.

 A że  nie  są  to  okolicznościowe  przechwałki,  ale  rzeczywista  prawda,  na  to  wskazuje  potęga
naszego  państwa,  którą  zdobyliśmy dzięki  tym cechom charakteru.  Państwo  nasze  jest  jedyne
spośród współczesnych, które okazuje się w ogniu próby silniejsze niż opinia, jaką posiada; jedyne,
które u napastników nie wywołuje oburzenia na ciosy, jakie im wymierza, ani u poddanych skargi,
że rządzą nimi niegodni. Potęga naszego państwa, poświadczona przez tyle wspaniałych dowodów,
podziw budzić będzie u współczesnych i u potomnych. 
 Państwo nasze dlatego budzi podziw, że swoją odwagą zmusiliśmy wszystkie morza i lądy, aby
stały się nam dostępne, i że wszędzie postawiliśmy wieczne pomniki klęsk przez nas zadanych i
dobrodziejstw przez nas wyświadczonych. W obronie takiego miasta polegli odważnie ci oto, nie
chcąc go stracić; w obronie tego miasta także wszyscy pozostali przy życiu muszą być gotowi do
cierpień.Dlatego  tak  obszernie  mówiłem o  państwie,  aby  wskazać,  że  nie  o  te  same  wartości
walczymy co ci, którzy nie mają nic z tego, co my posiadamy, i aby tę moją pochwałę ku czci
poległych  wzmocnić  oczywistymi  dowodami.  Najważniejszą  jej  część  już  wypowiedziałem:  to
wszystko bowiem, co podniosłem na chwałę naszego państwa, zawdzięcza ono dzielności tych oto
poległych  i  im podobnych.  I  niewielu  jest  Hellenów,  u  których  pochwała  i  czyny tak  by  się,
równoważyły jak u nich. Ich śmierć wydaje mi się najlepszym dowodem ich dzielności, częściowo
jej pierwszym objawieniem, częściowo ostatecznym ukoronowaniem. 

Bo nawet jeśli  idzie o tych,  którzy nie byli  najlepsi,  to męstwo okazane w wojnach w obronie
ojczyzny godzi się zapisać na ich dobro; dobrym bowiem czynem zmazali zły i więcej pożytku
przynieśli dobru ogólnemu niż szkody poszczególnym jednostkom. 
Z tych zaś bohaterów nikt nie stchórzył, by dłużej cieszyć się bogactwem, nikt żyjąc w ubóstwie nie
usunął się z drogi niebezpieczeństwu w nadziei, że kiedyś się wzbogaci. Pragnienie, by pomścić się
na nieprzyjacielu, było u nich silniejsze niż pragnienie bogactw, a ze wszystkich niebezpieczeństw
to niebezpieczeństwo uznali za najpiękniejsze; za cenę tego niebezpieczeństwa pragnęli osiągnąć
zemstę oraz spełnienie swych życzeń; w sferze nadziei pozostawili to, co było dla nich zakryte —
niepewność zwycięstwa — zdecydowali się zaś na to, co było widoczne — na czyn. Uważali, że
piękniej jest walczyć i cierpieć, niż ustąpić i ocalić życie; w ten sposób umknęli niesławy i złożyli
siebie w ofierze; odeszli z tego świata nagle, raczej pełni nadziei niż obawy.

Zaiste  godnymi  naszego  państwa  okazali  się  ci  mężowie.  Tym,  którzy  ocaleli,  należy  życzyć
pomyślniejszego losu, lecz i domagać się, żeby nie mniejszą odwagę objawili wobec nieprzyjaciela.
Niech myślą  nie  tylko  o długich  mowach pochwalnych,  w których porusza  się  sprawy dobrze
wszystkim znane i głosi, że walka w obronie ojczyzny jest rzeczą piękną, lecz niechaj dzień w dzień
patrzą na potęgę państwa i niech je pokochają, a skoro sobie jego wielkość uświadomią,  niech
pamiętają o tym, że stworzyli je ludzie śmiali, obowiązkowi i ożywieni poczuciem honoru, którzy
w razie niepowodzenia nie pozbawiali państwa swych usług i męstwa, lecz najcenniejszą ofiarę
składali mu w darze. 



Oddając  bowiem  życie  dla  dobra  wspólnej  sprawy  zyskiwali  nieprzemijającą  sławę  i
najwspanialszy pomnik — nie ten grobowiec, w którym spoczywają, lecz pamięć ludzką, dzięki
której żyje ich sława, ilekroć słowa lub czyny dadzą do tego sposobność. Grobem sławnych mężów
i ich żon jest cała ziemia, sławę ich głoszą nie tylko napisy na stelach w ich ojczystym kraju, lecz
nawet  na  obczyźnie  żyje  o  nich  pamięć,  nie  pisana  na  pomniku,  lecz  w  duszach  ludzkich.
Naśladujcie więc tych bohaterów! W zrozumieniu, że szczęście polega na wolności, a wolność na
męstwie, nie uchylajcie się od niebezpieczeństw wojny. Nie ci, którym się źle dzieje, nie ci, którzy
pozbawieni są nadziei powodzenia, mają uzasadniony powód do nieoszczędzania swego życia, lecz
raczej ci, dla których waży się jeszcze zmiana losu, i ci, którzy by w razie niepowodzenia spadli z
największej wysokości.

 Dla męża dumnego boleśniejsza jest przecież niesława związana z tchórzostwem niż śmierć, której
nie czuje, gdy zastaje go w pełni sił, ożywionego nadzieją i wiarą we wspólne dobro.
Dlatego i was, obecnych tutaj rodziców poległych, nie tyle opłakuję, ile raczej pocieszam. Wiecie
bowiem,  że  zmienne  są  koleje  życia  ludzkiego,  szczęśliwy  zaś  jest  ten,  kto  tak  jak  ci  oto
najzaszczytniejszą śmierć znalazł, albo jak wy — najzaszczytniejszą boleść — i dla kogo życie
kończy się równocześnie ze szczęściem. 

Wiem, że trudno was pocieszyć, gdyż obce szczęście przypominać wam będzie często to, z czego
sami kiedyś byliście dumni; boleść nie wynika z braku tych dóbr, których się nigdy nie miało, lecz z
utraty tego, do czego się przywykło. Także nadzieja na inne dzieci powinna pokrzepić tych, którzy
jeszcze je mieć mogą; w rodzinnym bowiem życiu nowe dzieci pozwolą niejednemu zapomnieć o
umarłych,  a  państwo  osiągnie  podwójną  korzyść:  uniknie  wyludnienia  i  powiększy  swe
bezpieczeństwo. Nie może bowiem w sprawach państwa bezstronnie i uczciwie radzić ten, kto nie
chce na równi z innymi narażać na niebezpieczeństwo własnych dzieci. Wy zaś wszyscy, których
młodość już minęła, uważajcie za zysk, że większy okres swego życia spędziliście w szczęściu;
wiedzcie,  że druga część będzie krótka,  i  niech ulgę przyniesie wam sława waszych poległych
synów. Jedynie bowiem miłość sławy się nie starzeje, a w starości nie tyle bogacenie się — jak
niektórzy twierdzą — sprawia przyjemność, ile cześć, jakiej się doznaje.

Przed obecnymi zaś tutaj  synami i  braćmi poległych widzę wielkie zadanie współzawodnictwa.
Zmarłego bowiem każdy przywykł chwalić; dlatego mimo największych waszych wysiłków ludzie
nigdy nie  uznają  was  za  równych  zmarłym,  lecz  zawsze  za  trochę  gorszych.  Bo za  żyjącymi,
ponieważ mają rywali, idzie zawiść, zmarłych zaś, którzy nikomu nie przeszkadzają, życzliwie się
ocenia i czci. Jeśli zaś mam także powiedzieć coś o męstwie kobiet, które żyć teraz będą w stanie
wdowieństwa, to w krótkiej zachęcie zawrę całość: wielką dla was będzie chwałą, gdy będziecie
postępować zgodnie  z  naturą  kobiecą  i  takie  wieść  życie,  żeby o was mężczyźni  jak  najmniej
mówili, czy to dodatnio, czy ujemnie. W ten sposób, chcąc zadość uczynić tradycji, powiedziałem
wszystko,  co  uważałem  za  stosowne  w  dzisiejszych  okolicznościach;  polegli  zostali  również
uczczeni czynem z jednej strony przez uroczysty pogrzeb, z drugiej przez to, że dzieci ich od tej
chwili aż do wieku młodzieńczego utrzymywać będzie państwo, dając pożyteczną nagrodę ofiarom
tych  zapasów  wojennych  oraz  ich  rodzinie  pozostałej  przy  życiu;  to  państwo  bowiem,  które
wyznacza  najwyższe  nagrody  za  męstwo,  ma  też  najdzielniejszych  obywateli.  Teraz  zaś,
opłakawszy swych bliskich, rozejdźcie się.



DEMOKRYTA  STAROŻYTNEGO  MĘDRCA   SENTENCJE DLA LUDZI

• Obowiązki wobec państwa należy uważać ze wszystkich za najważniejsze, aby było dobrze 

rządzone. Nie należy występować przeciwko sprawiedliwości ani dopuszczać się gwałtu 

wobec dobra wspólnego.Dobrze rządzone państwo jest największą ostoją i wszystko jest w 

nim zawarte. Gdy ono prosperuje , prosperuje wszystko, a gdy ono chyli się do upadku, 

wszystko upada.

• Podobnie jak ustanowione są prawa przeciw szkodliwym dzikim zwierzętom i gadom, tak 

też, uważam, należy postępować i wobec ludzi. Według praw przodków powinno się zabijać

wroga państwa w każdym ustroju państwowym, w którym prawo tego nie zabrania.

• Jest znakiem opanowania podporządkować się prawu, zwierzchnikowi i mądrzejszemu.

• Ciężko jest być posłusznym komuś gorszemu.

• Nie osiągnie się ani sztuki ani nauki jeśli [przedtem] nie będzie się uczyć.

• Wielu takich, którzy nigdy nie uczyli się rozumu, żyje zgodnie z rozumem.

• Dobro i prawda są te same dla wszystkich ludzi, natomiast dla każdego co innego jest 

przyjemne.

• Właściwa miara we wszystkim jest czymś pięknym, natomiast nadmiar czy niedobór nie 

wydaje się czymś takim.

• Ani [rozkosze] ciała, ani pieniądze nie są w stanie uszczęśliwić ludzi, lecz prawość i 

wszechstronna mądrość.

• Przyczyną wykroczenia [moralnego] jest nieznajomość tego, co lepsze.

• Trzeba być dobrym albo naśladować [to, co dobre].

• Nie z obawy [przed karą], lecz z obowiązku trzeba unikać wykroczeń [moralnych].

• Jest rzeczą wielką myśleć w nieszczęściu o obowiązku [moralnym].

• Szczery żal z powodu obrzydłych czynów jest ratunkiem życia.

• Nigdy nie będzie sprawiedliwym ten, kim całkowicie zawładnął pieniądz.

• Usilnie dążyć należy do dzieł i czynów zgodnych z cnotą, a nie poprzestawać na słowach.

• Rzeczy piękne [i dobre] poznają i dążą do nich [tylko] ci, którzy są do tego z natury 

uzdolnieni.

• Szlachetność bydła domowego polega na dobrej jakości ich ciał, a szlachetność ludzi - na 

dobrym ustawieniu ich charakteru.

• Lepiej ganić własne błędy niż cudze.



• Brzydko jest zajmować się wiele cudzymi sprawami, a nie znać swoich.

• Ci, którzy mają zrównoważony charakter, ci mają również uporządkowane życie.

• Nie jest [jeszcze] dobrem, kiedy się nie czyni źle, ale kiedy się nie chce [źle czynić].

• Należy dążyć nie do wielowiedztwa, lecz do wielomyślności.

• Lepiej jest zastanowić się przed czynem, niż myśleć o nim później.

• Cieszy się ktoś uznaniem albo się nie cieszy nie tylko na podstawie swoich czynów, ale i 

tego, co zamierzał robić.

• Rozkosze w niestosownej chwili rodzą obrzydzenie.

• Zbyt natrętne pożądanie czegoś zaślepia duszę na wszystko inne.                                  

• Tylko [taka] miłość jest uprawiana, która bez cienia występku dąży do rzeczy pięknych.

• Dla ludzi nierozumnych lepiej jest, aby byli rządzeni, niżby mieli sami rządzić.

• Sława i bogactwo bez rozumu są niepewnym nabytkiem.

• Zdobyć pieniądze nie jest czymś bez pożytku; zdobyć je jednak w nieuczciwy sposób jest 

rzeczą najgorszą ze wszystkich.

• Czymś wstrętnym jest naśladować złych i [ani razu] nie chcieć naśladować dobrych.

• Fałszywi i obłudni są ci, którzy robią wszystko słowem, ale nie czynem.            

• Ten, kto spełnia jakiś brzydki czyn, sam przed samym sobą powinien się najpierw wstydzić.

• Należy baczyć na złego człowieka, aby nie skorzystał z nadarzającej się sposobności [i nie 

uczynił nam nic złego].

• Człowiek zazdrosny sam sobie zadaje ból jak największemu wrogowi.

• Oznaki dobroczynności należy przyjmować tylko pod warunkiem, że się je odpłaci jeszcze 

większymi.

• Dobroczyńcą nie jest ten, kto ogląda się na zapłatę, ale ten, kto bez żadnych ubocznych 

względów chce dobrze czynić.

• Przyjaźń jednego roztropnego człowieka jest wartościowsza niż przyjaźń wszystkich 

głupców.

• Nie byłoby warto żyć, gdyby się nie miało jednego dobrego przyjaciela.

• Wydaje mi się, że kto nikogo nie kocha, ten przez nikogo nie jest kochany.

• Piękno ciała jest czymś zwierzęcym, jeśli nie ma przy tym rozumu.

• Przyjaciółmi nie są wszyscy, którzy są ze sobą spokrewnieni, lecz ci, którzy zgadzają się ze 

sobą co do tego, co [rzeczywiście] jest pożyteczne.

• Godne człowieka jest nie śmiać się z nieszczęścia innych ludzi, ale im współczuć.

• Dobro przychodzi z trudem tym, którzy go szukają, zło zaś [przychodzi samo] i tym, którzy 

go nie szukają.



• Lepiej być chwalonym przez kogoś innego, niż samemu się chwalić.

• Z natury rzeczy panowanie przystoi lepszemu.

• Kiedy źli obywatele dochodzą do honorowych stanowisk, tym mniej są tego godni, im 

bardziej są niedbali i pełni głupoty i zuchwalstwa.

• Przy istniejącej obecnie formie [ustroju] - powiada Demokryt - nie ma żadnego sposobu, 

aby ludzie stojący u steru rządów, choćby nawet byli najlepsi mogli uniknąć 

niesprawiedliwości. Nie wypada bowiem, aby [ten, kto stał u steru władzy, odpowiadał] 

przed kimś innym, a nie przed samym sobą [i aby ten, kto sprawował rządy nad innymi, za 

rok] dostał się pod władzę innych. 

• Należałoby to raczej tak urządzić, aby ten, kto [sprawował władzę] i nie popełnił nic złego, 

jeśli nawet surowo karał przestępców, nie dostał się [później] pod ich władzę, ale żeby 

jakieś prawo, czy też coś innego stało po stronie tego, kto sprawiedliwie wykonywał 

[władzę].

• Ludzie pamiętają bardziej popełnione [przez rządzących] przestępstwa niż ich dobre czyny. 

Całkiem słusznie. Podobnie bowiem, jak nie należy chwalić tego, kto oddaje powierzone mu

na przechowanie pieniądze - ten zaś, kto nie oddaje, zasługuje na naganę i karę - tak też [nie 

należy chwalić] tego, kto stoi u władzy. Nie po to bowiem go wybrano, aby źle postępował, 

ale po to, aby postępował dobrze.

• Przypadek jest szczodry, ale nie pewny, natura zaś jest samowystarczalna. Dlatego przy 

pomocy mniejszych, lecz pewniejszych środków odnosi ona zwycięstwo nad większymi 

obietnicami nadziei.

• Bogowie dawali i dają ludziom wszystkie dobra, tak dawniej, jak i teraz. Tylko tego, co złe, 

szkodliwe i niepożyteczne, Bogowie ani kiedyś nie dawali ludziom w darze, ani nie dają 

teraz, lecz ludzie sami powodują te rzeczy przez ślepotę umysłu i nierozwagę.

• Tylko ci są Bogom mili, którzy znienawidzili niesprawiedliwość.                                  

• U ludzi z dobra wyrasta zło, jeśli ktoś nie nie umie dobrem kierować i dobrze się nim 

posługiwać. Nie byłoby słuszne zaliczać podobne rzeczy, do złych, ale raczej do dobrych. 

Dobrem, jeśli ktoś zechce, można się posługiwać i do obrony przed złem.

• Od tych samych rzeczy, od których dobro pochodzi, możemy również doznać zła, ale też 

możemy uniknąć go. Np. głęboka woda może być bardzo pożyteczna, a jednocześnie bardzo

szkodliwa; istnieje bowiem niebezpieczeństwo utonięcia. Wynaleziono na to sposób w 

postaci nauki pływania.

• Nieustraszona mądrość jest najcenniejsza ze wszystkiego.

• Szczęście i nieszczęście są w duszy.



• Ten kto ma spokój ducha [i ciągle] dąży do czynów sprawiedliwych i zgodnych z prawem, 

jest pogodny, silny i beztroski dniem i nocą. Kto zaś lekceważy sprawiedliwość i nie spełnia

tego, co do niego należy, u tego wszystko wywołuje niesmak, kiedy wspomina o czymś 

takim tj. o swoich złych czynach], a on sam żyje w ciągłym strachu i dręczy samego siebie.

• Ani dobra mowa nie zasłoni złego czynu, ani dobry czyn nie odniesie szkody na skutek 

zniesławiającej mowy.

• Najgorsze ze wszystkiego, do czego można wychować młodzież, to lekkomyślność. Ona 

bowiem rodzi takie rozkosze, z których wywodzi się niegodziwość.

• Jeżeli pozwolisz na to, aby dzieci się nie trudziły, to nie nauczą się ani czytać, ani pisać, ani 

muzyki, ani gimnastyki, ani tego, co w szczególności ma w sobie cnota, a mianowicie 

poczucia wstydu moralnego.Wstyd moralny bowiem zazwyczaj z tego wyrasta.

• Lepszym nauczycielem cnoty okaże się ten, kto stosuje zachętę i przekonujące słowa, niż 

ten, kto stosuje prawo i przymus. W ukryciu będzie grzeszył ten, którego tylko prawo 

powstrzymywało od spełnienia czynu niegodziwego [na jawie]. 

• Ten zaś, kto przez przekonywanie był na drodze obowiązku, nie popełni nic złego ani w 

ukryciu, ani na jawie. Dlatego też ten, kto działa rozsądnie i ze zrozumieniem rzeczy, ten 

będzie odważny i szczery.

• Piękne rzeczy wypracować można dzięki długiej i uciążliwej nauce, złe natomiast owocują 

same bez trudu. Zmuszają bowiem często tego, który tego nie chce, aby był taki [zły]

• Lepsze są nadzieje ludzi wykształconych niż bogactwo niewykształconych.

• Wiele przyjemności powstaje z oglądania pięknych dzieł.

• Nie każdą rozkosz należy wybierać, lecz tylko tę, [która pochodzi] z piękna [i od dobra]

• Panowanie nad sobą u ojca jest najlepszym napomnieniem dla dzieci.

• Umiarkowanie zwiększa radość i potęguje rozkosz.

• Jeśli ktoś przekroczy właściwą miarę, wtedy najprzyjemniejsze rzeczy stają się najbardziej 

nieprzyjemnymi.

• Dla tych wszystkich, którzy oddają się przyjemnościom brzucha, przekraczając właściwą 

miarę w jedzeniu, piciu i przyjemnościach zmysłowych, przyjemności stają się krótkie i 

trwają tak długo, jak długo oni jedzą i piją, dolegliwości zaś [potem są] liczne. To pożądanie

bowiem jest nastawione ciągle na te same rzeczy, a skoro tylko przyjdzie zaspokojenie 

pożądania, natychmiast przyjemność przemija i nie ma w nich niczego dobrego poza krótką 

rozkoszą, a [po jej zaspokojeniu] znów zjawia się potrzeba tego samego.

• Chętnie podjęte trudy dają się znosić lżej niż te, które zostały podjęte niechętnie.

• Ciągły trud z przyzwyczajenia staje się lżejszy.



• Prawo chce wyświadczyć dobrodziejstwo życiu ludzi. Może jednak zrobić to tylko tym, 

którzy sami chcą tego doznać. Tylko tym, którzy go słuchają, okazuje ono całą swą moc.

• Prawa nie przeszkadzałyby żyć każdemu, jak mu się podoba, gdyby jeden drugiemu nie 

chciał szkodzić. Zazdrość bowiem okazuje się początkiem niezgody.

• Przed mądrym mężem stoi otworem cała ziemia. Ojczyzną szlachetnej duszy jest bowiem 

cały świat.                                                        

• Wojna domowa jest nieszczęściem dla obu stron, albowiem i dla zwycięzców, i dla 

zwyciężonych wynikają te same straty.

• Gdy możni zdecydują się poczynić ulgi tym, którzy nic nie posiadają, pomóc im oraz okazać

im życzliwość, to w tym jest już litość, solidarność, zbratanie, wzajemna pomoc i zgoda 

obywateli i tyle innych korzyści, których nikt nie byłby w stanie wyliczyć.

• Sprawiedliwość polega na czynieniu tego, co trzeba, niesprawiedliwość zaś nie na czynieniu

tego, co trzeba, ale na odwracaniu się od tego.

• Tym, którzy doznają niesprawiedliwości trzeba w miarę sił pomagać i nie dopuszczać do 

niej. Taki bowiem sposób postępowania jest sprawiedliwy i dobry, przeciwny zaś jest 

niesprawiedliwy i zły.

• Nie trzeba się wstydzić innych ludzi bardziej niż samego siebie i nie wyrządzać więcej zła, 

jeśli go nikt nie doznaje, niż wtedy, kiedy doznają go wszyscy ludzie. Raczej trzeba 

wstydzić się samego siebie i to postawić jako prawo dla duszy: nie czynić nic 

niestosownego.

• Strach wywołuje pochlebstwo, ale nie życzliwość.

• Wspólna bieda jest gorsza od biedy pojedynczego człowieka, nie ma bowiem nadziei na 

pomoc.

• Jest rzeczą nierozsądną nie poddać się koniecznościom życia.

• Siła i uroda są cechami młodości, ozdobą zaś starości jest roztropność.

• Starzec był kiedyś młody, niepewne zaś jest, czy młodzieniec osiągnie wiek starca. 

Osiągnięte dobro jest lepsze od przyszłego i niepewnego.

•  Kto pragnie pogody ducha, nie może czynić zbyt wiele, ani prywatnie, ani publicznie, ani 

też, cokolwiek czyni, nie może sięgać ponad przyrodzone siły. Musi natomiast pilnować, 

aby nawet wówczas, gdy trafia mu się dobry los i ukazuje więcej, umiał to odepchnąć i nie 

sięgać ponad to, co w jego mocy. Stosowne brzemię jest bowiem bezpieczniejsze niż 

nadmierny ciężar.

•  Pogoda ducha rodzi się w ludziach dzięki umiarkowanej przyjemności i stosownej mierze 

życia. Brak i nadmiar zmieniają się zwykle w swe przeciwieństwa i wywołują wielki ruch w

duszy. Dusze zaś, gdy są w wielkim ruchu, nie są ani zrównoważone, ani pogodne.



• Trzeba więc myśleć o swoich możliwościach i zadowolić się tym, co ma się przy sobie i nie 

zważać zbytnio na tych, którym ludzie z podziwem zazdroszczą. Człowiek winien spojrzeć 

na życie borykających się z kłopotami i pamiętać, jak wiele muszą znosić. Wówczas to, co 

ma przy sobie do dyspozycji, wyda mu się wspaniałe i godne podziwu. Jego dusza nie 

będzie już cierpieć z powodu pragnienia czegoś więcej.

 Kto pragnie pogody ducha, nie może czynić zbyt wiele, ani prywatnie, ani publicznie, ani też, 
cokolwiek czyni, nie może sięgać ponad przyrodzone siły. Musi natomiast pilnować, aby nawet 
wówczas, gdy trafia mu się dobry los i ukazuje więcej, umiał to odepchnąć i nie sięgać ponad to, co 
w jego mocy. Stosowne brzemię jest bowiem bezpieczniejsze niż nadmierny ciężar.

Pogoda ducha rodzi się w ludziach dzięki umiarkowanej przyjemności i stosownej mierze życia. 
Brak i nadmiar zmieniają się zwykle w swe przeciwieństwa i wywołują wielki ruch w duszy. Dusze 
zaś, gdy są w wielkim ruchu, nie są ani zrównoważone, ani pogodne.

Trzeba więc myśleć o swoich możliwościach i zadowolić się tym, co ma się przy sobie i nie zważać
zbytnio na tych, którym ludzie z podziwem zazdroszczą. Człowiek winien spojrzeć na życie 
borykających się z kłopotami i pamiętać, jak wiele muszą znosić. Wówczas to, co ma przy sobie do 
dyspozycji, wyda mu się wspaniałe i godne podziwu. Jego dusza nie będzie już cierpieć z powodu 
pragnienia czegoś więcej.

Kto bowiem podziwia posiadających wiele, chwalonych przez innych i każdą godzinę poświęca tej 
myśli, zawsze jest zmuszony obmyślać wciąż coś nowego. Pragnienie sprawia też, że zmuszony jest
popełnić coś nieodwracalnego i zabronionego prawem.

Dlatego rzeba porównywać swe życie z tymi, którzy postępują gorzej. Karbując w myślach to, 
czego tamci doznają, człowiek winien chwalić siebie za to, o ile lepiej od nich postępuje i pędzi 
życie. Pamiętając o tym, będziesz żył pogodnie i odpędzisz w życiu wiele plag - zawiść, zazdrość , 
wrogość, zło, nienawiść.

Za G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska, PWN, 421

Źródła poznania bóstwa  Dion z Prusy 

(27) Na temat  natury Boga i   bogów w ogóle,  a  w szczególności  rządcy wszystkiego,  istnieje
pierwotna  i  podstawowa  idea  i  koncepcja  wspólna  całemu  rodzajowi  ludzkiemu  konieczna  i
wrodzona każdej istocie rozumnej.

Powstawszy  zgodnie  z  naturą  bez  śmiertelnego  nauczyciela  i  bez  spędzania  czasu  u
wtajemniczającego  w  misteria,  utwierdziła  się  przez  pokrewieństwo  między  nimi  i  liczne
prawdomówne  świadectwa,  nie  pozwalając,  by najstarsi  i  najdawniejsi  ludzie  zdrzemnęli  się  i
zobojętnieli; (28) ponieważ nie zamieszkali ani daleko poza bóstwem osobno,  ale wzrastając w
jego środku, a ściślej razem z nim, pod każdym względem mu bliscy, nie mogli dłużej pozostać
istotami bezrozumnymi,  [zwłaszcza że pojętność i  umysł  otrzymali  od niego],  ponieważ zostali
zewsząd oświeceni boskimi i wielkimi zjawiskami niebieskimi w postaci gwiazd i jeszcze słońca i
księżyca,  nocą i  dniem natykając się na różnorakie i  zmienne kształty,  oglądając nadzwyczajne
widoki  i  słysząc wielorakie głosy wiatrów, lasu,  rzek i  morza,  i  jeszcze zwierząt oswojonych i
dzikich; 



a  przy  tym wydawali  bardzo  przyjemne  sobie  samym  i  mądre  dźwięki  i  rozmiłowani  byli  w
dumnym i  rozumnym  głosie  ludzkim;  a  wreszcie  przypisali  oznaczenia  dochodzącym  do  nich
wrażeniom  zmysłowym,  tak  że  mogli  wszystko,  co  postrzegali,  nazwać  i  objaśnić,  bez  trudu
ujmując we wspomnieniach i pojęciach bezmiar spraw.

(29) Jakże więc mogliby pozostać w niewiedzy i zupełnie się nie domyślać tego, który siał, sadził,
ratował i karmił, zewsząd przepełnieni boską naturą dzięki wzrokowi, słuchowi i każdemu zresztą
zmysłowi? Zamieszkując na ziemi, widzą światło nieba, mają w obfitości pokarm, gdyż praojciec
bóg uprzednio go zgromadził i przygotował. (30) Z początku pierwsi Ziemianie jedli to, co już się
rodzi z samorzutnie rosnących owoców, ziół miękkich, wraz ze słodkim sokiem i „napojem nimf
świeżym".

(34) Czy to jest niemożliwe, by cały ród ludzki wspólnie został wtajemniczony w całkowitym i w
pełni doskonałym stopniu? Nie w małym budynku, przygotowanym przez Ateńczyków na przyjęcie
niewielkiej liczby, lecz w tym świecie, wielokształtnym i mądrym dziele stwórczym, w którym stale
miriady  dziwów  się  ukazują?A  ponadto  nie  ludzie  podobni  wtajemniczanym,  lecz  Bóg
nieśmiertelny wtajemnicza śmiertelników, dniem i nocą, w świetle i pod gwiazdami . Czy wobec
tego wszystkiego nie poczyniłaby [ludzkość] żadnej obserwacji ani przypuszczenia, zwłaszcza że
koryfeusz na czele wszystkiego stanął, który pokierował całym niebem i światem, podobnie jak
mądry sternik kieruje statkiem, pod każdym względem pięknie i bez zarzutu?

Listy moralne do Lucyliusza (fragmenty teologiczne)

Seneka   (z listu X)
Na przykład wniosek, że istnieją bogowie, wyprowadzamy między innymi z tego, że wszyscy mają
wszczepione  pojęcie  bogów,  że  nigdzie  żaden  naród  nie  został  aż  tak  dalece  wyrzucony poza
nawias praw i obyczajów, by nie wierzył w jakowychś bogów.

(z listu CXVII)
Choć  domagasz się od Boga  wysłuchania dawniejszych twych modlitw, zwróć się do niego z
nowymi: proś o dobrą rozwagę, o dobre zdrowie twego ducha, a potem też i ciała. Dlaczegoż nie
miałbyś często powtarzać takich modlitw? Proś bóstwo śmiało; lecz nie zwracaj się do niego o nic
cudzego. Atoli — bym swoim zwyczajem wysłał i ten list z jakimś niewielkim podarunkiem —
słuszna jest wypowiedź, którą znalazłem u Atenodora: Wiedz, iż wtedy dopiero wolny jesteś od
wszelkich  pożądań,  gdy osiągnąłeś  to,  że  nie  prosisz  bóstwa o  nic  takiego,  o  co  nie  mógłbyś
zwrócić się do niego jawnie. 
Bo jakże niemądrze postępują ludzie w takich okolicznościach! Podszeptują Bogu  najniegodziwsze
swe  życzenia,  a  jeśli  ktoś  nadstawi  ucho,  wraz  zamilkną.  Nie  chcą,  by  pewne  życzenia  znał
człowiek,  a  przedstawiają  je  Bogu.  Zastanów  się  więc,  czy  nie  byłoby  pożyteczne  zalecenie
następujące: żyj z ludźmi tak, jakby widział to Bóg; rozmawiaj z Bogiem tak, jakby słuchali tego
ludzie.

(z listu XXXI)
Można także z jakiegoś zakątka trafić do nieba. Dźwignij się tylko i siebie samego Uczyń godnym
boskości. Uczynisz zaś nie przy pomocy złota ani srebra: nie można z materiałów tych wytworzyć
podobnego do Boga wizerunku. 



(z listu XLI)
Powiadam ci, Lucyliuszu: przebywa w nas święty duch, który widzi i pilnuje wszystkich naszych
złych i dobrych uczynków. Obchodzi się on z nami tak, jak my z nim. Nikt zaiste nie może być
mężem prawym bez Boga. A czyż zdoła ktoś wznieść się bez pomocy Boga ponad przypadek? Onci
to daje wzniosłe i szlachetne rady. W każdym prawym człowieku Bóg  mieszka.

(z listu LIX)
Ów prawdziwy mędrzec jest pełen radości, pogodny, spokojny i niewzruszony. Żyje on za pan brat
z Bogiem.

(z listu LXV)
wszystko przecież sprowadza się do materii i Boga. Bóg to kieruje tym, co rozlewając się dokoła
idzie za Nim jako za władcą swym i przewodnikiem. Ten zaś, kto wszystko tworzy, to znaczy Bóg,
jest potężniejszy i ważniejszy niż materia, która Bogu ulega. A jakie miejsce ma w świecie Bóg,
takie w człowieku duch.

(z listu LXXII)
Bogowie  nie  są  niechętni  ani  zazdrośni:  pozwalają  na  przystęp  do  siebie  i  wszystkim,  co  się
wznoszą ku nim, podają rękę. Dziwisz się, że człowiek idzie do Boga? Oto Bóg sam przychodzi do
ludzi, a nawet, co jest ściślejsze, wchodzi w ludzi. Bez Boga żadna dusza nie jest dobra. W ciałach
ludzkich  rozsiane  są  boskie  nasiona  i  jeśli  je  otrzymuje  dobry uprawiacz,  to  wschodzą  rośliny
podobne do tych, z których wzięły początek, i rosnące tak, jak te, z których się narodziły; jeśli zaś
otrzymuje zły uprawiacz, wyniszcza je niczym niepłodna czy bagnista ziemia, która potem zamiast
owoców daje śmiecie.

(z listu LXXVI)
Nieuniknienie musisz przyznać, iż mąż prawy żywi najwyższą cześć dla Boga. Wszystko zatem, co
mu się przydarzy, zniesie spokojnie. Bo przecież będzie wiedział, że przytrafiło się to ze zrządzenia
boskiego, którym kieruje się w swym marszu ku przodowi wszystko. Jeżeli tak jest, to jedynym
dobrem będzie dlań cnota. Na niej to bowiem wspiera się i posłuszeństwo względem Boga Ojca i
niedąsanie się na zaskakujące wypadki, i nienarzekanie na swój los, lecz cierpliwe przyjmowanie
swojego przeznaczenia i dopełnianie tego, co jest nakazane.

(z listu LXXVII)
Nie miej nadziei, że prośba twa  wyroki odmieni. Są one ważne i niewzruszalne, a powodują się 
odwieczną koniecznością. I ty więc pójdziesz tam, gdzie idzie wszystko.

(z listu LXXXIII)
Cóż nam z tego, że ukryjemy coś przed ludźmi? Dla Boga nie ma nic niedostępnego. Jest On 
obecny w naszych duszach i zjawia się wśród naszych myśli; zjawia się, podkreślam, w ten sposób, 
jak gdyby niekiedy odchodził.

(z listu XCV)
Nigdy wystarczająco nie postąpi naprzód, jeśli w myśli nie wystawi sobie obrazu bóstwa takiego,
jak należy, bóstwa wszystko mającego w swej mocy, wszystko dającego i za darmo obsypującego
dobrodziejstwami.   Bo  krzywdzenie  to  sprawa  zostająca  w  związku  ze   złem  które  w  sobie
pielęgnujesz.  Tych, których owa najwyżej stojąca i najdoskonalsza ze wszystkiego natura uwolniła
od niebezpieczeństw, uczyniła też bezpiecznymi dla innych. Pierwszym przejawem szacunku dla
Boga  jest wiara w niego. 



 Bóg  ani nie daje nic złego, ani nic takiego nie ma. Zresztą karze , powściąga, nakłada pokutę, a
czasami karze pozorem jakiegoś dobra. Pragniesz zjednać sobie życzliwość Boga  ?Bądźże dobry.
Wystarczającą cześć oddaje mu  ten, kto Go naśladuje.

(z listu XC)

Cóż byś miał godnego szacunku w filozofii, gdyby można ją było uzyskać w drodze łaski? Jedynym
jej  zadaniem jest  poznawanie  prawdy w rzeczach  boskich  i  ludzkich.  Nigdy nie  odstępuje  jej
pobożność, obowiązkowość, sprawiedliwość i cały poczet innych złączonych z sobą i trzymających
się razem cnót. Ona to nauczyła nas wielbić wszystko, co boskie, kochać wszystko, co ludzkie; ona
uświadomiła nas, że powinnością bogów jest wydawanie rozkazów, a powinnością ludzi życzliwe
współżycie.

(z listu CX)
życzę,  byś  miał  czyste  serce,  to  jest  życzliwych  sobie  wszystkich  ludzi  o  Boga których  czyni
łaskawymi i przychylnymi sobie każdy, kto sam stał się łaskawy dla siebie.  Pragnę jednak, byś
zostawiając to na boku nie zapomniał, iż przodkowie nasi, co w to wierzyli, byli stoikami; każdemu
bowiem przydawali oni i ducha opiekuńczego, i Juno. Przyjm do wiadomości, że — czy to jesteśmy
przydzieleni do kogoś, czy to opuszczeni i  pozostawieni na pastwę losu — nikomu życzyć nie
możesz nic gorszego niż tego, aby żywił w sobie uczucie gniewu. 

 Sekstus Empiryk   O bóstwie

Fragment z III księgi Zarysów pirrońskich
Ponieważ bóstwo jest według orzeczenia większości najbardziej
działalną przyczyną, przeto rozpatrzmy najpierw sprawę bóstwa,
po tym wszelako zastrzeżeniu, że, stosując się do wskazań życia
bez żadnych stanowieńczych urojeń, nie odmawiamy bogom bytu,
żywimy dla nich cześć i mówimy, że są opatrzni, a tylko
przeciwko wyrychlaniu się dogmatyków powiadamy, co
następuje:

Musimy mieć pojęcie o wątkach tych rzeczy, które sobie uprzytamniamy w myśli, na przykład, czy
są cielesne, czy też niecielesne. A także o kształtach; nikt bowiem nie zdoła uprzytomnić sobie
konia, jeżeli pierwej nie zapozna się z kształtem konia. To, co się uprzytamnia, musi się wreszcie
uprzytamniać w jakowymś miejscu. Skoro więc jedni dogmatycy mówią, że Bóg jest cielesny, a
drudzy,  że jest  niecielesny,  jedni,  że  posiada kształt  ludzki,  a  drudzy,  że nie  posiada,  jedni,  że
przebywa w jakimś miejscu, a drudzy, że nie przebywa, z mówiących zaś, że przebywa, jedni, że
przebywa wewnątrz, a inni, że zewnątrz świata, to jak zdołamy sobie uprzytomnić Boga, nie znając
ani  takiego jego wątku,   by go wszyscy zgodnie  uznawali,  ani  kształtu,  ani  miejsca,  gdzie  by
przebywał?  Bo niechże wpierw oni wyrównają swoje przeciwieństwa i ogłoszą zgodnie, że Bóg
jest taki i taki, a potem dopiero, kiedy go nam w ten sposób przedstawią w ogólnych zarysach,
niechaj się domagają, byśmy sobie Boga uprzytamniali! 



Póki jednak prowadzą spór nierozstrzygnięty, póty my od nich nie dostajemy niczego, cobyśmy
sobie mogli uprzytomnić tak, żeby to było przez wszystkich uznane. Atoli powiadają (cf. Epic. Ep.
III  123  Usener)  „sądź,  uprzytomniwszy  sobie  coś  niezniszczalnego  i  szczęśliwego,  że  to  jest
bogiem!" Lecz to jest bezmyślne! Jak bowiem ten, kto nie zna Diona, nie może sobie uświadamiać
jego przymiotów jako Diona, tak i my, nie znając wątku Boga, nie będziemy mogli także poznać i
uprzytomnić sobie jego przymiotów jako Boga! 

Niechże nam zresztą powiedzą, czym jest owo szczęśliwe coś! 
Czy czymś, co się wyładowywa w zacnych uczynkach i troszczy o rzeczy sobie podporządkowane,
czy czymś, co jest nieczynne i ani samo nie ma żadnych trosk, ani też żadnymi troskami nie obarcza
drugiego? Wszak także w tej sprawie popadli w spór nierozstrzygnięty, tak iż nam uniemożliwili
uświadomienie sobie owego szczęśliwego czegoś, a z tego powodu i Boga.

Dla Arystotelesa theologia to również wiedza o bogach i sprawach boskich, ale zalicza on już tę
wiedzę do filozofii. Mówi jednak o „starożytnych, którzy żyli na długo przed obecną  generacją i
pierwsi  układali  opowieści  o  bogach  .  Filozof  sam  uważa  teologię  za  naukę,  za  badanie.
Wyodrębnia on trzy nauki badawcze: matematykę, fizykę i właśnie teologię (theologike episteme).
Jest to nauka pierwsza, najważniejsza, pierwsza filozofia, dyscyplina „najcenniejsza wśród nauk
teoretycznych” (Metafizyka, 1026a 10-32).

Arystoteles jeszcze wyraźniej niż Platon mówi o autorach zajmujących się „teologią” w tym nieco
szerszym,  filozoficznym  sensie  terminu.  To  właśnie  ci,  „którzy  pierwsi  układali  opowieści  o
bogach” (theologesantes, theologoi). Są to przede wszystkim trzej wielcy poeci – Homer, Hezjod i
Orfeusz. Zacznijmy od pewnego dość późnego poświadczenia, które znajduje się znów u Platona. 

W Państwie Sokrates buduje swą koncepcję sprawiedliwości odwołując się do różnych potocznych
mniemań  w  tym  przedmiocie  i  wskazuje,  jak  bardzo  przeciętny  człowiek  łączy  zasady
sprawiedliwości i sprawiedliwego postępowania .Wedle takich przekonań Bóg  zsyła dobro ludziom
pobożnym i sprawiedliwym karząc niegodziwców. 
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Ponieważ  nie rozumiecie co się do was  pisze    czyli Meir  Dagan  tego nie rozumie  załączamy 
wam jeszcze jedno opracowanie nauki mędrców greckie oraz Boga Zeusa waszego Boga Ojca i 
waszego stworzyciela. Wiemy także, że podkupiliście mieszkanie od sąsiadki naprzeciwko naszego 
mieszkania przez podstawionego rzekomego niepełnosprawnego z ulicy Śliwińskiego gdzie macie 
bazę oraz kamery. A jakiego to powodu jakiś biedny niepełnosprawny chce się przenieść do 
naszego bloku i tej samej klatki, skąd ma pieniądze na taki zakup? Macie nadzieję,że w nocy 
wpuści waszych agentów w przebraniu i wyważy drzwi do naszego mieszkania albo sfingujecie 
jakieś prace remontowe w przebraniach pracowników administracji osiedla jacy stali kilka dni temu
przy ławce przy wejściu do naszej klatki ? Albo poprzecina kable, światłowody i pozakłada kamery 
i usunie żarówkę z czujnikiem na korytarzu ? To wszystko widać jak na dłoni, każdy wasz ruch.   
Także  podpięcie się pod  drugi email w  onet.pl  i ściąganie  danych.



Szkoda, że  nie chcecie   przejść  na stronę  Boga  i stać się  ludźmi  a nie  zbrodniarzami,   
otrzymaliście  tyle  opracowań i dalej    brniecie w swoje  plany rządu  światowego   ONZ  NATO  
UE  który  nie  jest żadną  tajemnicą, są  na ten  temat  publicznie  dostępne  książki    i  inne 
publikacje, są  dostępne   już od  wielu  lat  i  nic się nie  ukryje.  Były  i są  o tym    także portale  
internetowe  ale wy nie  macie zamiaru zawrócić z  raz  obranej  drogi, nie chcecie  stać się  tym  
kim  jesteście  czyli  narodowością  grecką a   nie żydowską.

Ludzie nie wiedzieli nawet kto to jest i jak wygląda Bóg Ojciec nasz Stworzyciel, wychowawca i 
prawodawca. Prawdziwą religią do roku 1453 było wschodnie egipsko- greckie chrześcijaństwo 
także w Polsce wywodzące się z religii antycznych. Ludzie uczyli się niewłaściwej religii zwaną 
religią rzymsko- katolicką czyli nieprawdziwej i zdeformowanej na zachodzie Europy już w wieku 
VII a nawet może jeszcze wcześniejJest to na pewno szok dowiedzieć się o tym i na pewno także 
jest to szok dla żydów  wychowanych na fałszywej historii i religii nazistowskiego Izrahella.

  Religia jako prawo moralne jest bowiem najważniejsza dla ludzi, 
                 prawo jest wtórne w stosunku do religii i jest ściśle z religią związane. 
Ale zarówno prawo jak i religia pochodzą od Boga.
Kto tego nie uznaje znajdzie się tam skąd nie ma wyjścia ani ucieczki czyli w piekle,
Tartarze Szeolu Hadesie.   Może jeszcze mądrości greckie jakoś do was przemówią ? Możecie 
wrócić do Boga i stać się normalnymi obywatelami, On wszystko rozumie także to kim jesteście i 
kim się staliście i przez kogo. Dodatkowy Plik w załączeniu-   Starożytni mędrcy  czyli  Bóg.
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