
część trzecia 
boskie pouczenia 

księga i: o fałszywej religii 

83:3309650839



84

rozdział i: prefacja

(1) Wyróżniający się wielką i nadzwyczajną inteligencją ludzie, gdy całkowicie oddali się nauce, 
zaniechali z pogardą wszystkich innych działań, zarówno prywatnych, jak i publicznych, oraz 
dołożyli wszelkich możliwych starań w celu poszukiwania prawdy. Uważali bowiem, że o wiele 
wspanialszym jest badanie i poznawanie zasady rządzącej sprawami ludzkimi i boskimi, niż 
bezustanne gromadzenie bogactw albo zdobywanie zaszczytów. (2) Za ich pośrednictwem nikt 
nie może stać się ani lepszy, ani bardziej sprawiedliwy, gdyż jako przemijające i ziemskie służą 
one jedynie ciału1. (3) Ludzie ci byli szczególnie godni poznania prawdy, gdyż do tego stopnia 
zapragnęli ją posiąść, że przedłożyli ją ponad wszystkie inne sprawy. (4) Wiadomo bowiem, 
że niektórzy porzucili swoje majątki i wyrzekli się wszelkich przyjemności, aby jako ogołoceni 
i całkowicie wolni mogli podążyć za jedyną i czystą w swej istocie cnotą2. Tak bardzo ważne 
było dla nich jej znaczenie i powaga, iż uważali, że w niej właśnie zawiera się nagroda najwyż-
szego dobra3.

(5) Nie osiągnęli jednak tego, czego chcieli, a ich wysiłek i praca poszły na marne, gdyż 
prawda, czyli tajemnica najwyższego Boga4, który stworzył wszystko, nie może być ogarnię-
ta umysłem i samymi tylko zmysłami. Nie byłoby bowiem żadnego dystansu między Bogiem 
a człowiekiem, gdyby myśl ludzka pojęła zamysły i zrządzenia Jego wiecznego majestatu. (6) 

1 Łac. ad solium corporis pertinent cultum. Kultowi ciała Laktancjusz przeciwstawia kult prawdziwego Boga 
i Jego majestatu; cf. Lact. Diu. Inst. 1,1,8. Tym samym nawiązuje do biblijnej tradycji, zgodnie z którą należy wzgar-
dzić tym, co ziemskie na rzecz tego, co niebieskie; cf. Mt 6, 24-24. Autor może też czynić aluzję do idei cultus 
animi, polegającej na trosce o sprawy duchowe i realizującej się szczególnie za pośrednictwem filozofii.

2 Łac. ut solam nudamque uirtutem nudi expeditique sequerentur; cf. Lact. Diu. Inst. 7,1,4: „Ustanowił Bóg na-
grodę dla tego, kto wzgardził tymi przyjemnymi dobrami ziemskimi na rzecz jedynej i czystej w swej istocie cnoty 
(prae sola nudaque uirtute)”; 3,1,3: „prosta i czysta w swej istocie cnota (simplex et nuda ueritas)”.

3 Łac. summi boni praemium. W ujęciu Laktancjusza najwyższym dobrem jest nieśmiertelność (Campenhau-
sen 1968: 243; Cytowska-Szelest 1994: 89); cf. Lact. Diu. Inst. 1,1,6.

4 Łac. arcanum summi Dei. Określenie summus (najwyższy) jest jednym z najczęściej pojawiających się epi-
tetów Boga używanych przez Laktancjusza; cf. Lact. Diu. Inst. 1,1,13; 1,5,11; 1,5,19; 1,5,26; 1,6,15; 1,7,6; 1,11,39; 1,11,52; 
1,19,1. Przymiotnik ten, użyty w funkcji elatywnej, wskazuje, iż poza owym najwyższym Bogiem żaden inny bóg 
– ani większy, ani mniejszy – nie istnieje. Niekiedy epitet ten wzmacniany jest przymiotnikiem singularis (jedyny); 
cf. Lact. Diu. Inst. 1,6,4. Naturalnie, równie często Laktancjusz atrybuuje do Boga epitet unus (jeden) w opozycji 
do licznych bóstw pogańskich; cf. Lact. Diu. Inst. 1,3,14; 1,4,1; 1,5,2; 1,6,5; 1,6,14; 1,7,3; 1,7,6.
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A ponieważ nie mogło dojść do tego, by człowiek własnymi siłami poznał Boski Rozum5, Bóg 
nie dopuścił, by ten właśnie człowiek poszukujący światła mądrości ciągle błądził i błąkał się 
wśród ciemności bez wyjścia, pozbawiony jakiegokolwiek rezultatu swego trudu. Otworzył kie-
dyś jego oczy i udzielił mu daru poznania prawdy, aby z jednej strony pokazać, że niczym jest 
ludzka mądrość6, a z drugiej by wskazać błądzącemu drogę do osiągnięcia nieśmiertelności. 

(7) A jednak prawda ukryta jest w mrokach ciemności, gdyż nieliczni korzystają z tego 
niebieskiego dobrodziejstwa. Jest ona albo w pogardzie u uczonych, jako że brakuje jej odpo-
wiednich obrońców, albo w nienawiści u nieuczonych z uwagi na swą wrodzoną surowość, któ-
rej nie może znieść skłonna do błędów ludzka natura. Z osiągnięciem cnót wiąże się bowiem 
gorycz, błędy zaś okraszone zostały rozkoszą. Ludzie zatem, czując wstręt do goryczy a ocza-
rowani przyjemnością, pędzeni są ku przepaści, a zmyleni pozorem dobra, przywiązują się do 
zła. Dlatego też uznałem, iż należy zaradzić tym błędom, aby uczeni zwrócili się ku prawdziwej 
mądrości, a nieuczeni ku prawdziwej religii.

(8) Tę profesję należy uznać za lepszą, przynoszącą większą korzyć i bardziej chwalebną 
od owej pracy retora. Długo się nią zajmowaliśmy, nauczając młodzież nie tyle cnoty, co raczej 
podstępnej nieprawości. Teraz zaś słuszniej będzie, gdy podejmiemy rozważanie na temat po-
uczeń danych z nieba, przy pomocy których moglibyśmy ukształtować umysł człowieka tak, 
aby czcił majestat prawdziwego Boga. (9) Uznanie w oczach ludzi zyskuje nie tyle nauczyciel 
retoryki, co ten, kto pokazuje, jak prowadzić sprawiedliwe i niewinne życie. Z tego więc po-
wodu większą chwałą u Greków cieszyli się filozofowie niż mówcy. Zostali bowiem uznani za 
mistrzów dobrego życia, co jest dalece bardziej wzniosłe, gdyż sztuka przemawiania odnosi się 
do nielicznych, sztuka zaś dobrego życia do wszystkich. (10) Wiele jednak korzyści przyniosło 
nam przygotowywanie fikcyjnych mów sądowych7, gdyż teraz z jeszcze większą oratorską zdol-
nością będziemy bronić sprawy prawdy. Chociaż można odpierać zarzuty przeciwko niej bez 
posiadania retorycznych umiejętności, jak też już wielu często czyniło, potrzeba jednak upięk-
szyć ją blaskiem i wytwornością stylu i w taki sposób prowadzić o niej rozważania, aby zarówno 
własną mocą, jak również wsparta religią oraz ozdobiona światłem wymowy z jeszcze większą 
siłą wpływała na umysły. Rozpoczynamy więc dyskusję na temat religii i spraw boskich.

5 Łac. ratio diuina. Nazywając Boga „Boskim Rozumem”, Laktancjusz nawiązuje bezsprzecznie do twierdzeń 
filozofów, którzy określali Boga tym właśnie mianem (Cf. Lact. Diu. Inst. 1,2,2; 1,5,2). Można jednak w tym epitecie 
dopatrywać się również aluzji do Logosu, będącego boską zasadą całego wszechświata. Idea ta, obecna w filozofii 
starożytnej, zaadaptowana została przez chrześcijaństwo, które uznało, iż Logosem jest Chrystus; cf. J 1,1; cf. Perrin 
2001: 153-160.

6 Cf. 1 Kor 1,20-21.

7 Łac. exercitatio fictarum litium. Chodzi o  tak zwane controuersiae, czyli polemiczne mowy wygłaszane 
dla wprawy przez uczniów szkół retorycznych na fikcyjne lub zaczerpnięte z historii tematy (Sondel 1997: 220). 
Wprawdzie Laktancjusz na forum nie występował, kształcił jednak swoich wychowanków w umiejętnościach ko-
niecznych do zawodu sądowego obrońcy.
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(11) Niektórzy spośród najznakomitszych mówców, będących jak gdyby weteranami 
swojej profesji, po zakończeniu zawodowej aktywności w końcu poświęcili się filozofii i uznali 
ją za najwłaściwsze dla siebie wytchnienie od trudów8. Do tego stopnia zadręczali oni swoje 
umysły poszukiwaniem tego, czego znaleźć się nie dało, iż zdawało się, że szukają dla siebie nie 
tyle odpoczynku, co pracy, i to w sposób o wiele bardziej intensywny niż w trakcie spełniania 
wcześniejszego zajęcia. O ile słuszniej zatem ja skieruję się ku owej świętej, prawdziwej i bo-
skiej mądrości, stanowiącej jak gdyby najbezpieczniejszy port. Dzięki niej wszystko można bez 
trudu wypowiedzieć, z przyjemnością wysłuchać, łatwo zrozumieć i szlachetnie przyjąć! (12) 
Ponadto niektórzy biegli w prawie sędziowie sprawiedliwości wydali na piśmie Pouczenia pra-
wa cywilnego, aby uciszyć przez nie spory i walki zwaśnionych obywateli9. Czy zatem nie lepiej 
i trafniej będzie, gdy my spiszemy Boskie Pouczenia, w których będziemy mówić nie o skapy-
waniu wody albo o jej zatrzymywaniu10 czy też o odzyskaniu przemocą bezprawnie odebranej 
rzeczy11, lecz o nadziei, o życiu, o zbawieniu, o nieśmiertelności i o Bogu w celu uciszenia nio-
sących śmierć zabobonów12 i najohydniejszych błędów?

8 Laktancjusz, mając na myśli Cycerona, nawiązuje zapewne w  tym miejscu do pierwszych słów Rozmów 
Tuskulańskich, w których Arpinata mówi o zwróceniu się ku studiom filozoficznym po zakończeniu politycznej 
aktywności; cf. Cic. Tusc. 1,1,1: „Kiedy nareszcie stałem się wolny zupełnie, albo przynajmniej w  dużej mierze 
od trudnych zajęć obrońcy i od obowiązków senatora, zwróciłem się za twoją, Brutusie, gorącą zachętą ku tym 
zainteresowaniom naukowym, jakie przetrwały w mojej duszy, chociaż bieżące wydarzenia odsunęły je na dalszy 
plan. Zainteresowania te, przed długi okres zaniedbane, odżyły we mnie na nowo. A ponieważ pojęcia i zasady 
wszelkich umiejętności, które dotyczą słusznego postępowania, zawarte są w nauce mądrości zwanej filozofią, 
przeto umyśliłem sobie naukę tę jasno przedstawić po łacinie” (Kornatowski-Śmigaj-Leśniak 1961: 31).

9 Pouczenia prawa cywilnego (łac. Institutiones iuris ciuilis, nazywane też Commentarii institutionum), autor-
stwa rzymskiego jurysty Gajusza (II w. p.Ch.n.), są jedynym dziełem klasycznych prawników, które zachowało się 
prawie w całości do czasów współczesnych. Pouczenia Gajusza składały się z czterech ksiąg i podzielone były na 
trzy części: 1) personae (prawo osobowe i rodzinne); 2) res (prawo rzeczowe, prawo następstwa i po części prawo 
odnoszące się do długów); 3) actiones (prawo proceduralne i kolejna część prawa związanego z długami). Dzieło 
Gajusza weszło w skład Kodeksu praw (łac. Codex Iustinianus lub Corpus Iuris Civilis) powstałego wskutek legisla-
cyjnej reformy cesarza Justyniana, dokonanej w latach 528-534 (Świderkówna 2001: 215-216).

10 Łac. de stillicidiis aut aquis arcendis. Stillicidium (ściekanie wody) to termin z prawa cywilnego określający 
deszczówkę spływającą z dachu. Prawo rzymskie operowało również zwrotem seruitus stilicidii, oznaczającym 
prawo odprowadzania wody z dachu na grunt sąsiada (Sondel 1997: 899).

11 Łac. de manu conserenda. Prawniczy termin conserere manus w postępowaniu legisakcyjnym oznaczał wy-
dobycie przemocą bezprawnie odebranej rzeczy. Funkcjonowała również formuła ex iure manum consertum vo-
care, za pomocą której pretor wzywał przeciwników do położenia ręki na przedmiocie sporu na znak roszczeń 
o prawo własności (Sondel 1997: 243).

12 Łac. superstitiones mortiferae. Słowo superstitio funkcjonowało w terminologii religii rzymskiej jako okre-
ślenie zabobonu, irracjonalnej praktyki religijnej, która przekracza to, co przekazała tradycja (Glare 1990: 1878; 
Korpanty 2003 [2]: 811). Terminem tym autorzy pogańscy określali chrześcijaństwo; cf. Tac. Ann. 15,44: „niosący 
zgubę zabobon” (exitiabilis superstitio); Suet. Nero 16,2: „nowy i występny zabobon” (noua ac malefica superstitio); 
cf. Janssen 1979: 131-159. Laktancjusz, odpowiadając na te zarzuty, mianem superstitio nazywa religię pogańską, 
idać w ślad innych apologetów chrześcijańskich (Blaise 1954: 799).
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(13) Dzieło to zaczynamy teraz pod auspicjami twojego imienia, najwyższy imperatorze 
Konstantynie13. Ty jako pierwszy z władców rzymskich, odrzuciwszy błędy, poznałeś i uczciłeś 
majestat jedynego i prawdziwego Boga. Gdy zajaśniał światu ten niezwykle szczęśliwy dzień, 
w którym najwyższy Bóg wyniósł cię ku błogosławionym szczytom władzy, we wspaniały spo-
sób rozpocząłeś zbawienne i upragnione przez wszystkich rządy14. Przywracając bowiem do-
prowadzoną do upadku i obaloną sprawiedliwość, dokonałeś przebłagania za niezwykle odra-
żającą zbrodnię dokonaną przez innych15. (14) Z uwagi na to Bóg udzieli tobie szczęścia, potęgi 
i długiego życia, abyś jako starzec kierował sterem państwa z taką samą sprawiedliwością, z jaką 
to robiłeś jako młodzieniec, i abyś przekazał swoim dzieciom obowiązek opieki nad imieniem 
rzymskim16, który sam przyjąłeś od ojca. (15) Niewątpliwie ten właśnie wszechmogący Bóg im 
później tym gwałtowniej odpłaci złym, którzy aż dotąd okrutnie prześladują sprawiedliwych17 
w różnych częściach świata. Podobnie bowiem jak względem pobożnych jest On najłaskaw-
szym Ojcem, tak względem bezbożnych jest najsurowszym Sędzią18. (16) Pragnąc więc bronić 
Jego religii i boskiego kultu, u kogo właściwiej mam szukać pomocy i do kogo mam się zwra-
cać, jak nie do tego, który przywrócił ludziom sprawiedliwość i mądrość?

(17) Pomińmy autorów tej ziemskiej filozofii, gdyż nie przynoszą niczego pewnego, 
i  obierzmy właściwą drogę. Doprawdy bowiem gdybym uważał ich za wystarczająco odpo-
wiednich przewodników dobrego życia, i sam bym poszedł ich śladem i innych bym do tego 
zachęcał. (18) Ponieważ jednak pozostają oni miedzy sobą w wielkiej sprzeczności i sami prze-

13 Konstantyn i Wielki (272-337 p.Ch.n.): cesarz rzymski w okresie 306-337, syn Konstancjusza i Chlorusa i He-
leny. W 312 r. pokonał w północnej Italii swoich rywali do tronu, Maksymina i Maksencjusza. Umową zawartą 
z Licyniuszem w 313 r. w Mediolanie uznał chrześcijaństwo za równoprawne wyznanie wraz z  innymi kultami 
Imperium Rzymskiego. W roku 325 zwołał w Nicei w Azji Mniejszej sobór biskupów, na którym skodyfikowa-
no pierwsze chrześcijańskie wyznanie wiary. Pod koniec życia przyjął chrzest, stając się tym samym pierwszym 
chrześcijańskim władcą Rzymu (Piszczek 1990: 384).

14 Łac. salutarem uniuersis et optabilem principatum.

15 W ujęciu Laktancjusza zbrodnią tą jest prześladowanie chrześcijan. Przywrócenie zaś sprawiedliwości pole-
ga na przywróceniu kultu prawdziwego Boga.

16 Łac. tutela Romani nominis. Tutela była starożytną instytucją, występującą zgodnie z prawem rzymskim 
w dwóch podstawowych postaciach: opieki nad niedojrzałymi (tutela impuberum) oraz opieki nad nad kobietami 
(tutela mulierum). Jeżeli niedojrzały albo kobieta stawali się z pewnych przyczyn prawnie niezależnymi (wyzwo-
lenie, śmierć ojca lub męża), otrzymywali opiekuna (tutor), by ze względu na nieznajomość przepisów prawnych 
nie spowodowali zmniejszenia lub straty majątku rodzinnego (Piszczek 1990: 798-769; Sondel 1997: 962). Laktan-
cjusz używa tego terminu w sensie metaforycznym. Konstantyn, sprawując odziedziczoną po ojcu władzę nad 
państwem rzymskim, jest jednocześnie jego „tutorem”, czyli stróżem i obrońcą.

17 Czyli chrześcijan. Oni bowiem, wyznając prawdziwą religię, są prawdziwie sprawiedliwi.

18 Łac. ut est erga pios indulgentissimus pater, sic aduersus impios seuerissimus iudex; cf. Lact. Diu. Inst. 7,27,2: 
„Za jak wielkie szczęście należy uznać, iż człowiek uwolniony od ziemskich brudów podąża do owego najsprawie-
dliwszego Sędziego i najłaskawszego Ojca (ad illum aequissimum iudicem parentemque indulgentissimum)”.
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ważnie nie zgadzają się ze sobą, jest oczywiste, że ich droga żadną miarą nie jest prosta19. Każdy 
bowiem z nich wedle swojego uznania obrał własny szlak, a  tych, którzy poszukują prawdy, 
wprawił w niemałe zakłopotanie. (19) Nam zaś, którzy przyjęliśmy najświętszą tajemnicę praw-
dziwej religii20, prawda została objawiona z nieba, a za nauczyciela mądrości i przewodnika 
cnoty uznaliśmy Boga. Wszystkich zatem bez żadnej różnicy – bez względu zarówno na płeć, 
jak i na wiek – wzywamy do skosztowania tego boskiego pożywienia. (20) Poznanie bowiem 
prawdy jest dla ducha najsłodszym pokarmem. W celu jej obrony i wyjaśnienia przeznaczy-
liśmy siedem ksiąg, choć wymagałoby to nieskończonego niemal i niezmierzonego nakładu 
pracy. Jeśliby zatem ktoś chciał ją obszernie opisać i przedstawić w sposób wyczerpujący, po-
jawi się tak wielka ilość materiału, że księgi nie zdołają go pomieścić, a rozważanie nie będzie 
miało końca. (21) My jednak z tego właśnie powodu zbierzemy wszystko w zwięzły sposób. To 
bowiem, co mamy zamiar przedstawić, jest tak jasne i wyraźne, iż wydaje się nazbyt dziwnym, 
że prawda jawi się ludziom jako niejasna, a szczególnie tym, którzy powszechnie uważani są za 
mędrców. Co więcej, naszym jedynym zadaniem będzie kształcenie ludzi, to znaczy sprowa-
dzenie ich na właściwą drogę z błędu, którym zostali owładnięci21. 

(22) Jeśli, jak mamy nadzieję, to osiągniemy, skierujemy ich do tego najobfitszego 
i najpełniejszego źródła nauki, którego wodami mogliby ugasić wewnętrzne pragnienie i żar. 
Wszystko będzie wtedy dla nich łatwe, proste i  jasne, pod warunkiem, że na drodze przyję-
cia nauki o mądrości nie będą okazywać zniecierpliwienia w czytaniu i słuchaniu. (23) Wielu 
bowiem silnie przylgnąwszy do próżnych zabobonów, stawia opór bezspornej prawdzie, nie 
tyle dobrze zasłużeni na podstawie własnych religijnych przekonań, które błędnie bronią, co 
źle zasłużeni z powodu samych siebie22: oni, chociaż mają przed sobą prostą drogę, wybierają 
kręte i poboczne ścieżki, opuszczają równinę, aby runąć w przepaść, porzucają światło, by jako 
ślepi i bezsilni trwać w ciemnościach. (24) Należy im doradzić, aby nie zwalczali się wzajemnie 
i aby zachcieli wreszcie wyzwolić się z długotrwałych błędów. Bez wątpienia to uczynią, jeśli 
dostrzegą w pełni, dlaczego kiedyś się urodzili. (25) Nieznajomość samego siebie jest bowiem 
powodem nieprawości23: jeśli ktoś, poznawszy prawdę, pozna także siebie, znajdzie punkt od-

19 Wykazywaniu sprzeczności doktryn filozoficznych Laktancjusz poświęca trzecią księgę Boskich Pouczeń.

20 Łac. sacramentum uerae religionis. W łacinie chrześcijańskiej termin sacramentum wśród swych wielu zna-
czeń wyrażał również świętą i boską tajemnicę prawdy wiary (Blaise 1954: 730). Laktancjusz, używając tego słowa, 
tym samym podkreśla, iż prawdziwa religia jest w swej istocie najświętszą tajemnicą między Bogiem a człowie-
kiem; cf. Loi 1964: 85-107.

21 Więcej na temat argumentacji apologetycznej wykorzystywanej przez Laktancjusza na przestrzeni pierwszej 
księgi Boskich Pouczeń Cf. Perrin 1994: 37-44.

22 Trwanie w błędzie pogaństwa jest dobrowolnym aktem wyznawców politeizmu.

23 Według Laktancjusza powodem wyznawania fałszywej religii bogów jest nieznajomość najwyższego dobra, 
czyli nieśmiertelności (Cf. Lact. Diu. Inst. 1,1,3). Człowiek, który nie jest świadomy swego powołania do życia 
wiecznego, popada w błędy politeizmu, żyjąc w sposób nieprawy. Poznanie jednak prawdy o sobie, czyli o wła-
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niesienia dla swojego życia i będzie wiedział, w jaki sposób należy je przeżyć. Pokrótce okre-
ślam całość tej wiedzy, ponieważ żadnej religii nie należy przyjmować bez mądrości ani żadnej 
mądrości nie należy akceptować bez religii.

rozdział ii: boża opatrzność

(1) Podjąwszy się zatem obowiązku objaśnienia prawdy24, nie uznałem za bardzo ko-
nieczne rozpoczynać od tego problemu, który wydaje się być najistotniejszy, a mianowicie czy 
istnieje opatrzność, która by czuwała nad wszystkim, czy też sprawcą i kierownikiem wszyst-
kiego jest przypadek. (2) Twórcą tego poglądu o przypadkowości jest Demokryt25, potwierdził 
go zaś Epikur26. Przed nimi jednak już Protagoras27 wątpił w istnienie bogów, a po nim całko-
wicie wyeliminował ich Diagoras28. Również i niektórzy inni uważali, że bogowie nie istnieją. 

snym przeznaczeniu do nieśmiertelności, nadaje życiu człowieka ukierunkowanie i właściwą perspektywę. Dla-
tego też Laktancjusz pragnie pouczyć pogan o prawdzie Bożej i natchnąć ich serca prawdziwą religią (Cf. Lact. 
Diu. Inst. 1,23,7), by z drogi błędu, którym zostali owładnięci (Cf. Lact. Diu. Inst. 1,1,21), skierować ich na drogę 
poznania prawdy, która w rzeczywistości jest dla człowieka największym szczęściem i przyjemnością (Cf. Lact. 
Diu. Inst. 1,23,9).

24 Łac. officium ueritatis illustrandae. Laktancjusz umiejętnie wykorzystuje w tym miejscu polisemię łacińskie-
go terminu officium (Cf. Glare 1990: 1243-1244; Korpanty 2003 [2]: 368-369). Z jednej strony pod tym pojęciem ma 
na myśli zdanie i powinność. Czuje się bowiem w obowiązku, by nauczać poznanej prawdy (Cf. Mt 28,19-20). Of-
ficium to jednak również urząd i funkcja, co dobrze koresponduje z wcześniejszymi słowami o pracy apologetycz-
nej, określonej przez autora terminem „profesji” (łac. professio; cf. Lact. Diu. Inst. 1,1,8). Można zatem powiedzieć, 
iż bycie nauczycielem prawdy to nowy zawód Laktancjusza, a jednocześnie zaszczytny urząd, który ceni o wiele 
bardziej niż poprzedni zawód nauczyciela retoryki.

25 Demokryt z Abdery (ok. 460-370 a.Ch.n.): filozof grecki. Rozwinął naukę filozofa Leukipposa o atomach 
i  zbudował konsekwentny materialistyczny system filozoficzny. Uchodził za jednego z  najwybitniejszych filo-
zofów-materialistów świata antycznego. Jego bogata spuścizna naukowo-filozoficzna niemal w całości zaginęła 
(Piszczek 1990: 184-185; Świderkówna 2001: 160-162).

26 Epikur (ok. 341-271 a.Ch.n.): filozof grecki. Przyjął i  rozwinął atomistyczny system Demokryta. Założył 
szkołę filozoficzną zwaną Ogrodem. Punktem wyjścia i  osią filozofii Epikura jest etyka, a  celem zasadniczym 
wskazanie ludziom drogi do prawdziwie szczęśliwego życia, które rozumiane jest w kategoriach hedonistycznych. 
Najwyższym dobrem jest przyjemność, a złem – ból. W systemie Epikura ważną rolę odgrywa ponadto ateizm. Fi-
lozof przyznawał wprawdzie bogom egzystencję, odmawiał im jednak jakiejkolwiek ingerencji w sprawy wszech-
świata (Piszczek 1990: 230; Świderkówna 2001: 188-191).

27 Protagoras z Abdery (ok. 490-420 a.Ch.n.): retor i filozof grecki, jeden z najwybitniejszych sofistów. Wyzna-
wał poglądy relatywistyczne. Twierdził, że jedynym źródłem i kryterium poznania są zmysły. Doświadczenia zmy-
słowe są jednak subiektywne, prawda więc dla każdego jest inna. Miał sądzić, iż nie można z pewnością stwierdzić, 
czy bogowie istnieją. Z tego powodu powstała historia, przekazywana przez autorów starożytnych, zgodnie z którą 
Protagorasowi wytoczono proces sądowy i oskarżono go o bezbożność (Piszczek 1990: 620; Świderkówna 2001: 
427-428).

28 Diagoras z Melos (V w. a.Ch.n.): poeta i filozof grecki, zwany Ateistą. Odrzucał całkowicie istnienie bogów 
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