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TELES CYNIK

FRAGMENTY

I
Streszczenie Teodora traktatu Telesa

O wydawaniu się i by cii?
[Peri tou dokein kai tou einai]

[3] Twierdzą, iż wydawać się [to dokein] sprawiedliwym2 jest lepsze od bycia [spra
wiedliwym]; czy wydawanie się dobrym nie jest lepsze od bycia [dobrym]?

Bez wątpienia.
Czy więc z powodu wydawania się są dobrymi aktorami3 ci, którzy <dobrze>4 grają, 

czy też z powodu bycia [nimi]?
<Z powodu bycia>5.
A <dobrze>6 grają ci, którzy wydają się być dobrymi kitarzystami, czy ci, którzy są 

[nimi]?
Z powodu bycia.
I ogólnie wszystkie pozostałe [kwestie ludzie] dobrze czynią z powodu wydawania 

się dobrymi czy bycia [nimi]?
Z powodu bycia.

1 Podobny argument odnajdziemy u Ksenofonta (Wspomnienia o Sokratesie, I 7, [w:] Kseno- 
font, Pisma sokratyczne, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1967). Wszystkie cytaty w przekła
dzie własnym; w nawiasach podaję dane bibliograficzne już istniejących przekładów polskich. 
Należy pamiętać, iż czasownik einai przeciwstawiony dokein może być rozumiany w aspekcie 
epistemologicznym (dikaion einai = być naprawdę sprawiedliwym) lub w aspekcie ontologicz- 
nym (dikaion einai = być rzeczywiście sprawiedlwym). Szerzej zob. C. H. Kahn, O czasowniku 
„być" i pojęciu bytu w grece, tłum. B. Żukowski, [w:] C. H. Kahn, Język i ontologia, Kęty 2008, 
s. 9-33. Wszystkie uzupełnienia w nawiasach kwadratowych pochodzą od tłumacza.

2 Dikaion -  brak w tekście w wydaniu Gonzaleza, chociaż jest zachowane w przekładzie i ko
mentarzu, a więc być może jest to jedynie brak o charakterze typograficznym; zob. P. P. Fuentes 
Gonzalez, Les diatribes de Teles, Paris 1998, s. 82-83, 95.

3 O aktorach w starożytności zob. A. Pickard-Cambridge, The Dramatic Festivals o f  Athens, 
second edition revised by J. Gould, M. Lewis, Oxford 1968, s. 126 nn.

4 Dodatek C. Wschsmutha (wszystkie informacje na temat dodatków i usunięć podaję na pod
stawie wydania O. Hensego [Teletis reliąuiae, Tiibingen 1909] i umieszczam w nawiasach ostrych).

5 Dodatek A. Naucka.
6 Dodatek Wschsmutha.
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A więc to, przez co [ludzie] dobrze żyją, jest lepsze niż to, dzięki czemu nie [żyją 
dobrze]? Tak więc bycie dobrym jawi się lepszym od wydawania się [dobrym], ponie
waż [człowiek] sprawiedliwy jest dobry, nie zaś ten, kto wydaje się sprawiedliwy, jest 
[dobry]. A jak jest w przypadku innych dóbr, które wydają się ludziom? Wolałbyś raczej 
być pośród nich, <czy też wydawać się być>7 [pośród nich], i raczej mieć je, czy wyda
wać się mieć? Tak szczerze, wolałbyś [4] <raczej>8 widzieć, czy wydawać się widzieć? 
Raczej być zdrowym, czy wydawać się [takim]? Raczej być silnym, czy wydawać się 
[takim]? Raczej być bogatym, posiadać przyjaciół, czy wydawać się [takim]? A co się 
tyczy władz duchowych -  być mądrym, czy wydawać się [takim]? Raczej być pozba
wionym trosk, czy wydawać się [takim]? Raczej być odważnym, pozbawionym strachu, 
mężnym, czy wydawać się [takim]? A co się tyczy sprawiedliwości, raczej już nie być 
sprawiedliwym, czy wydawać się [takim]?

Ależ wolałbym raczej wydawać się mężnym, niż być.
Czy nie jest tak, że mężny jest pozbawiony strachu i trosk, a ten, który się [takim] 

wydaje, nie jest? Dlaczego wolałbyś wydawać się mężnym?
[Ludzie] uhonorują mnie.
Wtedy bowiem ustawią cię jako pierwszego żołnierza po prawej stronie [prdstates]9 

i rozkażą ci walczyć w pojedynkę oraz spowodują, ażeby [ci] się dostało, i wyśmiewając 
się z ciebie jak z Ajasa10, będą złośliwie uradowani; a następnie, cóż -  jak myślisz -  przy
darzy ci się, jeśli będziesz tchórzliwy i w niebezpieczeństwie? A jeśli staniesz się jeńcem 
wojennym, ponieważ wydajesz się mężny, będziesz nosił na rękach i nogach ogromne 
kajdany i nikt ci nie będzie wierzył, nawet wtedy, gdy będziesz zamknięty; jeśli będą cię 
torturować, to otrzymasz wiele [cierpień], a mówiąc prawdę, nie będziesz wiarygodny, 
lecz będziesz wydawał się kpić z powodu wydawania się wytrzymałym, i nakażą obdzie
rać cię ze skóry, rozciągać i przypiekać. Zobacz, jak wiele otrzymasz, wydając się mężny 
i wytrzymały; ty zaś tamto tylko głosisz, a te [sprawy] zatajasz, jak retorzy11.

I Ibidem.
8 Dodatek F. Buchelera.
9 Tzn. jako dowódcę danego szeregu falangi. Określenie to może oznaczać również wszyst

kich żołnierzy w pierwszej linii, dowódcę centurii lub żołnierza będącego w szeregu nieparzy
stym; zob. P. P. Fuentes Gonzalez, Les diatribes..., s. 115.

10 Cynicy bardzo często wykorzystywali postacie mityczne dla ilustracji swoich poglądów; 
zob. ibidem, s. 117-120.

II Chodzi oczywiście o mówców zabierających głos w sprawach publicznych, którzy stają się 
w ten sposób politykami. Te aspekty pojęcia rhetor odzwierciedlają przekłady: „like politicians” 
(E. N. 0 ’Neil, Teles (The Cynie Teacher), Missoula 1977, s. 5); „comme le font les oratteurs” (P. 
P. Fuentes Gonzalez, Les diatribes..., s. 85). Mamy tu również do czynienia z charakterystycz
nym dla cynizmu atakiem na retorykę, która postrzegana jest jako ta dziedzina, w której słowa 
często nie tylko nie współgrają z czynami, lecz również są o wiele ważniejsze od nich -  zob. np. 
słowa Antystenesa u Diogenesa Laertiosa (VI 11 = SSR V A 58). Krytyka ta przeprowadzana 
była, oczywiście, w szczególnej dla niej otoczce retorycznej; zob. R. B. Branham, Defacing 
the Currency: Diogenes’ Rhetoric and the Imention o f  Cynicism, [w:] The Cynics. The Cynie 
Movement in Antiąuity and Its Legacy, R. B. Branham, M.-O. Goulet-Caze (eds.), Berkeley-Los 
Angeles-London 1996, s. 81-104. Wspomnianą spójność między słowami a czynami propagował 
oczywiście już Sokrates (zob. Platon, Obrona Sokratesa, passim), a krytyka retoryki (być może 
sokratejska) przedstawiona jest w pierwszej części Platońskiego Gorgiasza.
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II
O samowystarczalności

[Perl autarkeias]

[5] Jak dobry aktor powinien pięknie odegrać jakąkolwiek rolę przypisaną przez po
etę, tak też dobry mąż [powinien odegrać], cokolwiek przypisze Fortuna [tyche\u . I ona 
bowiem -  twierdzi Bion13 -  jak poetka raz przypisuje główną rolę, raz drugoplanową, 
a także raz [rolę] króla, raz włóczęgi14. Tak więc nie chciej roli głównej, mając drugopla
nową15; bo w przeciwnym razie uczynisz coś niestosownego.

Ty pięknie rządzisz16, ja sobą rządzę -  twierdzi -  i ty jesteś wychowawcą wielu, a ja 
tego jednego17; i ty, będąc bogatym, dajesz szczodrze , a ja  biorę od ciebie nieustrasze

12 Szerzej na temat różnych aspektów tyche w starożytności np. K. Zeigler, s.v. tyche, Paulys 
Realencyclopadie der klassischert Altertumswissenschaft, Bd. VII, 1, K. Mittelhaus, K. Zeigler 
(hrsg.), Stuttgart-Waldsee 1948, cols. 1643-1696.

13 Bion z Borysthenes -  filozof cynicki, żyjący w latach 325-250 p.n.e. „Jak dobry aktor 
[...] bez pychy” = fr. 8 Mullach (Fragmentaphilosophorum Graecorum, vol. II, Paris 1867) = 
F16 A Kindstrand (Bion o f Borysthenes. A Collection o f  the Fragments with Introduction and 
Commentary, Uppsala 1976). Warto wspomnieć, iż motyw ten pojawia się we fragmentach Te- 
lesa jeszcze dwukrotnie (16 i 52) bez przytoczenia imienia Biona. Ponadto wykorzystywali go: 
stoik Ariston z Chios (Diogenes Laertios VII 160 = SVF I 351 [Stoicorum veterum fragmenta,
H. von Arnim (ed.), voI. I, Stuttgart 1964]; według Donalda R. Dudleya (A History o f  Cynicism. 
From Diogenes to the 6th Century A.D., London 1937, s. 100) motyw aktora Ariston zapożyczył 
od Biona; Epiktet, fr. 11 Schenkl (Epicteti dissertationes ab Arriano digestae, H. Schenkl (ed.), 
Stuttgart 1965) i Maksymos z Tyru I, 1.

14 Życie cynika jako włóczęgi charakteryzuje m.in. Lukian w diatrybie Cynik (przekład polski 
w: Lukian, Dialogi, t. III, tłum. W. Madyda, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, s. 220). Warto 
wspomnieć, iż kontrast między królem a biedakiem odzwierciedla postać Telefosa, który został 
królem Mysji, a później jako żebrak udał się do Aulidy, by wyleczyć się z rany zadanej mu przez 
Achillesa. Jako żebraka przedstawił go najprawdopodobniej Eurypides w zaginionej dziś tragedii 
Telefos. Zob. E. W. Handley, J. R. Rea, The Telephus o f  Euripides, London 1957. Jak informuje 
Diognes Laertios (VI 87 = SSR V H 4 [Socratis et Socraticorum Reliąuiae, G. Giannantoni (cur.), 
vol. II, Napoli 1990]), cynik Krates dokonał konwersji na filozofię po ujrzeniu w jakiejś tragedii 
Telefosa, który trzymał koszyk na ryby i był w godnym pożałowania stanie.

15 Prótologos i deuterologos stanowią hapax legomenon.
16 Prawdopodobnie aluzja do przyjaciela Biona -  władcy Macedonii Antigonosa Gonatasa; 

zob. O. Hense, Prolegomena, [w:] Teletis reliąuiae, s. LXXIX. Władca ten studiował u założy
ciela tzw. szkoły erytrejskiej Menedemosa z Eretrii oraz stoika Zenona. Jego zainteresowania 
sprawiły, iż zapraszał do siebie rozmaitych intelektualistów; zob. W.W. Tarn, Antigonos Gonatas, 
Oxford 1913 (zwłaszcza r. VIII).

17 Rolę wychowawczyni (paidagógia pros ta erdtika) w drodze ku pięknu pełni Diotyma 
w Uczcie Platona; por. Platon, Lysis, 208c; Państwo, 467d; Epiktet, Diatryby, III 22 (przekład 
polski: Epiktet, Diatryby. Encheiridion z dodaniem fragmentów oraz gnomologium epiktetowe- 
go, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1961); Seneka, Listy, LXXXIX (przekład polski: Seneka, 
Listy moralne do Lucyliusza, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1961). Szerzej o roli wychowania 
i rządzenia w filozofii cynickiej zob. R. Hóistad, Cynie Hero and Cynie King. Studies in the Cynie 
Conception of Man, Uppsala 1948 (zwłaszcza rozdziały II i III).
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nie , nie będąc uległym, nie zachowując się jak nędzarz18 ani malkontent19. Ty pięknie 
korzystasz z wielu rzeczy, ja  z niewielu. Kosztowne rzeczy bowiem -  twierdzi -  nie 
żywią, ani nie można z nich korzystać z pożytkiem, z niewielu zaś oraz skromnych 
[eutele]20 można z roztropnością21 i wolnością od zarozumiałości [meta sdphrosynes kai 
atyphias]22.

iH Agennidzon -  czasownik agennidzein to kolejne hapax legomenon.
19 Por. Teofrast, Charaktery, 17 (przekład polski: Teofrast, Charaktery, tłum. I. Dąmbska, [w:] 

Teofrast, Pisma, 1.1, Warszawa 1963).
20 Przymiotnik ten oraz związany z nim rzeczownik euteleia oznaczają jeden z wiodących 

postulatów moralnych ruchu cynickiego, który odnieść można już do Sokratesa; zob. Ksenofont, 
Wspomnienia o Sokratesie, I 3, 5; Diogenes Laertios II27. Zob. również wypowiedź Antystenesa 
(Ksenofont, Uczta, 4, 42, [w:] Ksenofont, Pisma sokratyczne, s. 269 = fr. 117 Caizzi [Anthistenis 
fragmenta, F.D. Caizzi (cur.), Milano 1986] =partim  SSR V A 82) oraz odniesienie do Diogenesa 
(Diogenes Laertios VI 21 = partim  SSR V B 2). Krates był autorem Hymnu do Prostoty (SSR V 
H 77; przekład polski (wraz z komentarzem): Krates, Fragmenty, tłum. K. Wandowicz, Wrocław 
2012, s. 89-92 [dalej jako K. Wandowicz, Komentarz]).

21 Sokrates dyskutuje kwestię sóphrosyne m.in. w Platońskim dialogu Charmides. Co do An
tystenesa, to wiemy jedynie, iż dla niego nie była ona efektem erudycyjnego wykształcenia (Dio
genes Laertios VI 103 = fr. 66 Caizzi = SSR V A 135) i jako cecha charakteru była wysoko przez 
niego ceniona (Teodoret, Leczenie chorób hellenizmu, III 53 = fr. 109b Caizzi = SSR V A 123 
[przekład polski: Teodoret, Leczenie chorób hellenizmu, tłum. S. Kalinkowski, Warszawa 1981; 
sóphrosyne = „powściągliwość”]). W tym ostatnim fragmencie znajduje się również odniesienie 
(negatywne) Antystenesa do przyjemności, co stało się asumptem dla Helen North (Sophrosyne. 
Self-Knowledge and Self-Restraint in Greek Literature, New York 1966, s. 133) do stwierdzenia, 
iż zachodzi związek pomiędzy oboma zagadnieniami. Jednak trudno uzasadnić to stanowisko 
na podstawie innych wzmianek, a współwystępowanie obu stwierdzeń w jednym ustępie wydaje 
się zbyt słabo wspierać stanowisko amerykańskiej badaczki. Dla Diogenesa z Synopy źródło 
sóphrosyne u ludzi młodych stanowiła paideia (Diogenes Laertios VI 68 = SSR V B 380), a Kra
tes we wspomnianym już hymnie uznaje ją za źródło euteleia. Szerzej na temat sóphrosyne zob. 
wymienioną już monografię H. North (o cynizmie s. 133-134) oraz G. J. de Vries, Sóphrosune en 
Grec classiąue, „Mnemosyne” 11 (1943), s. 81-101.

22 Atyphia to wolność od „choroby” zwanej typhos. Osoba cierpiąca na tę przypadłość 
cechuje się „pychą, zarozumiałością, bezczelnością, a przede wszystkim arogancją -  stanem, 
który Grecy nazywali hybris, stanowiącą podstawę [...] dla ogromnej ignorancji przypomina
jącej straszną chorobę psychiczną” (L. E. Navia, Classical Cynicism. A Critical Study, West- 
port 1996, s. 140). Stan ten Antystenes rozpoznawał u Platona (Diogenes Laertios VI 7 = SSR
V A 27). Dla Antystenesa atyphia stanowiła cel ludzkiego życia (Klemens Aleksandryjski, 
Kobierce, II 21, 130 = fr. 97a Caizzi = SSR V A 111 [przekład polski: Klemens Aleksandryj
ski, Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, tłum. J. Niemirska- 
-Pliszczyńska, t. I, Warszawa 1994; atyphia = „brak pychy i skromności”]), najwyższe dobro 
(Teodoret, Leczenie..., XI 8 = fr. 97b Caizzi = SSR V A 111). Krates z kolei w poetyckich sło
wach przedstawia cynizm w postaci przysłowiowej „sakwy” jako ostoję w świecie ogarniętym 
typhos (Diogenes Laertios VI 85 = SSR V H 70; zob. K. Wandowicz, Komentarz, s. 51-67). 
Skrajne stanowisko w sprawie zasięgu typhos zajął żyjący w IV wieku p.n.e. cynik Monimos, 
dla którego nacechowane jest nim wszystko [panta]; zob. Sekstus Empiryk, Przeciw matema
tykom, VIII 5 = partim  SSR V G 2 (przekład polski: Sekstus Empiryk, Przeciw logikom, tłum.
I. Dąmbska, Warszawa 1970).



Dlatego też — twierdzi Bion23 -  gdyby rzeczy wydawały głos24 w taki sposób jak my 
i broniły się, czy nie powiedziałyby -  mówi -  <najpierw Bieda: „człowieku, dlaczego 
mnie łajasz?’>>25, jak niewolnik broni się wobec pana, usiadłszy w świątyni26:

„Dlaczego mnie łajasz? Czy coś ci ukradłem? Czy nie robię wszystkiego, co nakaza
ne? [7] Czy nie płacę ci regularnie daniny27?”.

A Bieda28 powiedziałaby do obwinianego:
„Dlaczego mnie łajasz? Czy z mojego powodu zostałeś pozbawiony czegoś pięk

nego? Roztropności? Sprawiedliwości? Mężności?29 Czy potrzebujesz rzeczy koniecz
nych? Czy drogi nie są pełne warzyw, a źródła pełne wody?30 Czy nie dostarczam ci 
tyle łoża, ile jest ziemi31? I liści jako siennika? Czy nie można się ze mną weselić? Czy 
nie widzisz staruch chrupiących fystę32? Czy nie przygotowuję ci taniego i skromnego
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23 „Dlatego też [...] przewiewny i kosztowny” = fr. 46 Mullach = F 17 Kindstrand.
24 Personifikację żelaza wykorzystał Antystenes (Diogenes Laertios VI 9 = fr. 189 Caizzi = 

partim  SSR V A 21), a personifikację rzeczy [pragmata\ np. Galen, De animi cuiuslibetpeccato- 
rum dignotione et curatione, 88, 13.

25 Usunięte przez Hensego.
26 Por. Homer, Odyseja, XXII 379 (przekład polski: Homer, Odyseja, tłum. J. Parandowski, 

Warszawa 1998); Tukidydes, Wojna Peloponeska, I 126, 10 (przekład polski: Tukidydes, Wojna 
Peloponeska, tłum. K. Kumaniecki, Warszawa 1988); Lizjasz, Przeciwko Agoratosowi w spra
wie natychmiastowego uwięzienia, 24 (przekład polski w: Lizjasz, Mowy, tłum. R. Turasiewicz, 
Kraków 1998). O zwyczaju błagalnictwa zob. np. J. Gould, Hiketeia, [w:] J. Gould, Myth, Ritual, 
Memory and Exchange. Essays in Greek Literature and Culture, Oxford 2001, s. 22-77; F.S. 
Naiden, Ancient Supplication, Oxford 2006.

27 Oprócz niewolników pracujących bezpośrednio pod nadzorem właściciela istnieli również 
tacy, którzy zajmowali się własnymi zajęciami i interesami. Byli oni zobligowani do oddawania 
części dochodów (w różnej wysokości i różnych terminach płatności) zwanej apophora; zob.
D. M. MacDowell, The Law in Classical Athens. Aspects o f Greek and Roman Life, London 1978, 
s. 81-82.

28 Personifikację Biedy można odnaleźć m.in. w ostatniej z zachowanych komedii Arystofa- 
nesa pt. Ploutos (przekład polski w: Arystofanes, Komedie, t. II, tłum. J. Ławińska-Tyszkowska, 
Warszawa 2003). Co do poglądu cyników na bogactwo i biedę zob. np.: Antystenes: Ksenofont, 
Uczta, III 8 = fr. 117 Caizzi = SSR V A 81; Krates: Stobajos III 1, 98 = SSR V H 73; Diogenes 
Laertios VI 86 = SSR V H 74.

29 Antystenes był autorem dzieł Peri dikaiosynes oraz Peri andreias (Diogenes Laertios VI
16 = fr. 1 Caizzi = partim  SSR V A 41). O sprawiedliwości zob. Diogenes Laertios VI 12 = fr. 74 
Caizzi = SSR V A 22; Diogenes Laertios VI 5 = fr, 75 Caizzi = SSR V A 176; o mężności zob. 
Plutarchus, De Alexandri magnifortuna aut virtute, 336A = fr. 99 Caizzi = SSR V A 77 (przekład 
polski: Plutarch, O szczęściu czy dzielności Aleksandra, tłum. K. Nawotka, Wrocław 2003).

30 Jak pokazuje Teles w dalszych ustępach (41 i 44), warzywa i woda stanowią element i sym
bol życia skromnego. Zob. również Diogenes Laertios VI 58 = SSR V B 56; VI 104. Deborah 
Gera (Ancient Greek Ideas on Speech, Language, and Civilization, Oxford 2003, s. 60.) uważa, iż 
dieta cynicka mogła mieć charakter wegetariański, a jeśli pojawiało się w niej mięso, to w formie 
surowej. Jednak Teles (41) wyraźnie mówi o pieczeniu i smażeniu ryb.

31 Zob. np. Epiktet, Diatryby, 124; Lukian, Licytacja żywotówfilozoficznych, 9 (= partim  SSR
V B 80 [przekład polski w: Lukian, Dialogi, tłum. M. K. Bogucki, t. II, Wrocław-Warszawa- 
-Kraków 1962]).

32 Jest to najprawdopodobniej jakiś rodzaj ciasta. Słowo to pojawia się w Osach Arystofanesa 
(w. 610; przekład polski w: Arystofanes, Komedie, tłum. J. Ławińska-Tyszkowska, t. II; physte -
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posiłku -  głód?33 Czy nie jest tak, że głodny je z największą przyjemnością i wyma
ga najmniej jedzenia? A czy ktoś spragniony [8] nie pije z największą przyjemnością 
i najmniej czeka na napój, do którego nie ma dostępu?34 Czy pragnie ktoś ciasta albo 
jest spragniony [wina] z Chios?35 Czy człowiek nie szuka tego z powodu rozpasania36 
[tryphe]? Czy nie użyczam ci bezpłatnie mieszkania, zimą łaźni37, a latem świątyń?38 
»Czyż nie tego rodzaju -  mówi Diogenes39 -  fmasz] mieszkanie latem, jak ja  ów Parte- 
non -  przewiewny i kosztowny?«”.

Jeśli tymi słowy zwróciłaby się do ciebie Bieda, co byś jej odpowiedział? Ja bowiem 
uznałbym za stosowne zamilknąć. Lecz my zakładamy raczej wszystko inne -  starość, 
biedę, okoliczności, dzień, godzinę, miejsce -  niż własny trudny charakter i niepowo
dzenie [kakodiamonia]. Dlatego też Diogenes powiedział, iż usłyszał głos Wady [kakia\ 
oskarżającej samą siebie:

Nikt inny nie jes t winny temu, co mi [się przydarzyło], ja k  tylko ja  sama40.

[9] Wielu zaś błądzących jako przyczynę nie wskazuje siebie, lecz stan rzeczy. Bion41 
natomiast mówi, że jak ma miejsce ugryzienie przy łapaniu dzikich zwierząt -  jeśli

„placuszki”) i w scholiach wyjaśniane jest jako „placek zrobiony z kaszy, mąki i wina”. Natomiast 
Atenajos (Deipnosophistae III 114), omawiając różne rodzaje chleba jęczmiennego, pisze, że 
„u Ateńczyków [można spotkać] nie za bardzo wyrobioną physte...” (przekład polski: Atenajos, 
Uczta mędrców, tłum. K. Bartol, J. Danielewicz, Poznań 2010). Chodzi więc zapewne o danie 
proste, niewyszukane.

33 Zob. np. Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie, I 3, 5; Cyropaedia, I 5,12; IV 5,4; Diogenes 
Laertios X 131; Dion z Prusy, Diogenes albo o tyranii, 12; Maksymos z Tyru, O tym, iż można 
czerpać korzyści z okoliczności, 6.

34 Por. Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie, I 6, 5; Diogenes Laertios II 7.
35 Na temat ciast w starożytności zob. A. Dalby, Food in the Ancient World from A to Z, 

London-New York 2003, s. 68-69. Na Chios produkowano bardzo dobrej jakości wino. Zob. C. T. 
Seltman, Wine in the Ancient World, London 1957.

36 Zjawisko tryphe było zwalczane przez cyników. Antystenes życzył, by stan ten cechował 
dzieci wrogów (Diogenes Laertios VI 8 = fr. 179 Caizzi = SSR V A 144). Diogenes z kolei uwa
żał, iż tryphe cechowało nawet Sokratesa (Elian, Opowiastki rozmaite, IV 11 = SSR V B 256 
[przekład polski w: Klaudiusz Elian, Opowiastki rozmaite. Listy wieśniaków, tłum. M. Borowska, 
Warszawa 2005]); Krates zaś, iż jest przyczyną konfliktów międzyludzkich oraz pojawiania się 
tyranii (Plutarch, De tuenda sanitate praecepta, 125F = SSR V H 72).

37 Jak świadczy ustęp z Plutosa Arystofanesa (w. 951-953), łaźnia była miejscem, w którym 
osoby niezamożne mogły się zimą ogrzać. Szerzej zob. F. Yegul, Baths and Bathing in Classical 
Antiąuity, Cambridge-London 1992.

38 O zwyczaju zamieszkiwania w tego rodzaju miejscach wspomina się często w opowie
ściach o Diogenesie; zob. Dion z Prusy, Diogenes..., 14; O władzy królewskiej, 13; Diogenes 
Laertios VI 22 = partim  SSR V B 174; Lukian, Licytacja..., 9 (=partim  SSR V B 80).

39 „Czyż nie tego rodzaju [...] lecz stan rzeczy ” = SSR V B 468.
40Hense (Teletis reliąuiae, s. 8) uważa, iż jest to naśladownictwo wersu Homera (Iliada, 1335). 

Wers ten jednak pojawia się również w traktacie Plutarcha De tranąuilitate animi (447A [przekład 
polski w: Plutarch, Moralia, tłum. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1977]). Helmbold (Plutarch’s 
Moralia, vol. VI, transl. W. C. Helmbold, Cambridge-London 1962, s. 237, przyp. a) oraz Abramo
wiczówna (s. 246, przyp. 109) sugerują, iż jest to wers Kallimacha inspirowany Homerem.

41 „Bion [...] fałszywego przekonania” = F 21 Kindstrand = SSR I C 512.



złapałbyś żmiję42 w środku, to może ukąsić, a jeśli za kark, to można tego nie doznać; 
tak też jest -  mówi -  w odniesieniu do stanu rzeczy -  z powodu pośpiesznego osądu 
[hypolepsis]43 powstaje cierpienie44, jeśli zaś pojmiesz je tak jak Sokrates, to nie bę
dziesz cierpieć, jeśli zaś inaczej, to będziesz udręczony nie z powodu samych stanów 
rzeczy, lecz z powodu własnych cech charakteru oraz fałszywego przekonania.

Dlatego nie należy usiłować zmieniać stanu rzeczy, lecz [10] przygotowywać się 
na taki, jaki jest, jak czynią to żeglarze; nie usiłują bowiem zmieniać wiatrów ani mo
rza, lecz przygotowują się, by zgodnie z nimi manewrować. Kiedy jest piękna pogoda 
i flauta, płyną na wiosłach. Kiedy wiatr jest od rufy, podnoszą żagle. Kiedy wiał z na
przeciwka, zwinęli i pozwolili [okrętowi] płynąć [swobodnie]. I ty ustosunkuj się [tak] 
względem obecnego stanu rzeczy. Zestarzałeś się, nie pożądaj rzeczy [odpowiednich] 
dla młodości. Stałeś się z kolei stary, nie próbuj podnosić i odpychać ciężarów [odpo
wiednich] dla osoby silnej, lecz jak Diogenes45, kiedy go ktoś słabego odpychał i kark 
mu zginał, nie odpychał, lecz pokazawszy mu [11] penisa rzekł: „Najdroższy, stanąwszy 
przede mną jego odpychaj”. Kiedy staniesz się z kolei biedny, nie pragnij życia bogacza, 
lecz tak jak chronisz się względem powietrza (piękna pogoda -  rozluźniłeś [ubranie], 
zimno -  otuliłeś się szczelniej), tak też względem majątku ; dobrobyt -  rozluźniłeś, 
niedostatek -  ograniczyłeś [wydatki]). Lecz nie możemy być zadowoleni z obecnego 
stanu rzeczy, kiedy oddajemy się zbytkowi i uznajemy zarabianie za <nieszczęście>46 
[symphora], a śmierć za coś najgorszego spośród nieszczęść [kaka\. Jeśli uznajesz siebie 
za lekceważącego przyjemność, nieodrzucającego trudu, jednakowoż usposobionego 
względem sławy i niesławy , nieobawiającego się śmierci, będziesz mógł, będąc wolny 
od cierpienia, robić cokolwiek zachcesz47. Dlatego też twierdzę, [12] iż nie widzę, jak
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42 Por. Epiktet, Diatryby, I 25; Clemens Alexandrinus, Paedagogus, III 6, 35 (przekład polski: 
Klemens Aleksandryjski, Wychowawca, tłum. M. Szarmach, Toruń 2012).

43 Hypolepsis ma z jednej strony znaczenie neutralne -  „pojęcie”; zob. np. Aristoteles, De 
anima, 427b (przekład polski: Arystoteles, O duszy, tłum. P. Siwek, Warszawa 1988); Epiktet, 
Encheiridion, 1. W pseudo-platońskich Definicjach odnajdujemy utożsamienie orthe hypolepsis 
z pistis (413c), natomiast samo hypolepsis utożsamiane jest z episteme (414b) i doksa (414c) 
(przekład polski w: Pseudo-Platon, Alkibiades I  i inne dialogi oraz Definicje, tłum. L. Regner, 
Warszawa 1973). Z drugiej zaś strony nabiera również znaczenia negatywnego; zob. Aristoteles, 
Ethica nicomachea, 1139b (przekład polski: Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Grom- 
ska, Warszawa 1955); Marcus Aurelius, II 15 (pogląd cynika Monimosa = SSR V G 3); IV 3, IV 
7, VIII 40, XII 22, XII 25 (przekład polski: Marek Aureliusz, Rozmyślania (do siebie samego), 
tłum. K. Łapiński, Warszawa 2011); Diogenes Laertios VI 83 (pogląd cynika Monimosa = partim  
SSR V G 1).

44 O cierpieniu spowodowanym fałszywymi poglądami zob. np. Epiktet, Encheiridion, 5; Plu- 
tarch, O wygnaniu, 600E-F (przekład polski w: Plutarch, Moralia II, tłum. Z. Abramowiczówna, 
Warszawa 1988); Marek Aureliusz IV 3.

45 „I ty ustosunkuj się [...] odpychaj” = SSR V B 469.
46 Hense (Teletis reliąuiae, s. 11) w aparacie krytycznym podaje, iż w tym miejscu manu

skryptu znajdują się litery trudne do odczytania i przypuszcza, że może to być aniasthai lub 
symphoran.

47 Zob. Klemens Aleksandryjski, Zachęta Greków, VI 72 (= SVF I 557 [Kleantes]; prze
kład polski w: Apologie, tłum. M. Szarmach, A. Świderkówna, J. Sołowianuk, Warszawa 1988); 
[Plutarchus], Consolatio ad Apollonium 3 (= Krantor fr. 8 Mullach (Fragmenta philosophorum 
Graecorum, vol. III, Paris 1881) = F 3a Mette [H. J. Mette, Zwei Akademiker heute: Krantor
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sam stan rzeczy -  czy to starość, czy bieda, czy bycie obcokrajowcem -  miałby być 
czymś uciążliwym . Miło więc mówi Ksenofont48: „Jeśli pokażę ci dwóch braci, którzy 
po równo dzielą majątek, jednego w całkowitym niedostatku, a drugiego pogodnego, 
czyż nie jest jasne, iż to nie pieniądze należy oskarżać, lecz coś innego?”. Tak też jeśli 
wskażę ci dwóch starców, dwóch biedaków, dwóch uchodźców, jednego całkowicie 
pogodnego i beznamiętnego [apatheia], drugiego całkowicie wzburzonego, czy nie jest 
jasne, iż to nie starość, ani biedę, ani bycie obcokrajowcem należy oskarżać, lecz coś 
innego?

Tak też uczynił Diogenes49 względem tego, kto powiedział, że Ateny są kosztowną 
polis; wziąwszy go, zaprowadził [13] do perfumerii i zapytał, ile [kosztuje] kotyle Ky- 
prosa50. Sprzedawca perfum odrzekł: „Minę”; krzyknął: „Rzeczywiście kosztowna po
lis!”. [Poprowadził więc go] z kolei do [sklepu] z miękką wełną i [zapytał], „ile [kosztuje] 
owcza wełna?”. [Sprzedawca] odrzekł: „Minę”; wykrzyknął: „Rzeczywiście kosztowna 
polis!”. „[Idź] tutaj” -  rzekł. I prowadzi go tam, na łubiny. „Ile kosztuje chojniks51?”. 
„Miedziaka” -  odrzekł [sprzedawca]; Diogenes krzyknął: „Rzeczywiście tania polis!”. 
Następnie [na stoisku] z suszonymi figami [usłyszał]: „Dwa miedziaki”. „Za owoce 
mirtu?”. „Dwa miedziaki”; „Rzeczywiście tanie miasto!”. W ten oto sposób to nie polis 
jest tania i <kosztowna, lecz jeśli ktoś żyje w ten sposób>52, jest kosztowna, jeśli zaś 
inaczej, to tania; i tak też jest ze stanem rzeczy, jeśli wykorzystuje się go tak, to jawi się 
jako pomyślny i łatwy, jeśli zaś inaczej, jako uciążliwy.

Lecz bieda wydaje mi się [14] zarówno jakoś uciążliwa, jak i dokuczliwa; a ktoś 
[może być skłonny] chwalić raczej tego, kto pogodnie spędza starość w biedzie niż [tego, 
kto czyni to] w bogactwie.

A cóż takiego uciążliwego i dokuczliwego posiada bieda? Czyż Krates i Dioge
nes53 nie byli biedni? Czyż <nie>54 żyli bez trudu, będąc wolnymi od zarozumiałości 
[atyphoi], żebrakami, zdolnymi do korzystania z taniego i skromnego sposobu życia 
[idiaita]'? „Niedostatek i długi otoczyły -  zbieraj mięczaki i fasolę” -  mówi [15] Krates -  
„oraz rzeczy podobne do tych; a jeśli tego dokonasz, łatwo zwyciężysz biedę”. Albo, czy 
należy chwalić raczej tego, kto pogodnie spędza starość w biedzie niż [tego, kto czyni

von Soloi und Arkesilaos von Pitane, „Lustrum1* 26 (1984), s. 7-94]). Te odniesienia u filozofów
o proweniencji stoickiej nie oznaczają, jak słusznie zauważa Gonzalez (Les diatribes..., s. 224), iż 
Teles propagował doktrynę stoicką.

48 Ksenofont, Uczta, IV 35.
49 „Tak też jeśli wskażę ci dwóch starców [...] jako uciążliwe” = SSR V B 222. Por. Plutarch,

O pogodzie ducha, 470F (o Sokratesie).
50 Kotyle = 6 kyathoi; 1 kyathos = 2 kogchai. O składnikach kyprosu pisze Teofrast, O zapa

chach, 25 (przekład polski w: Teofrast, Pisma, 1.1).
51 1 choiniks = 4 kotylai. Miara zboża dla jednej osoby dorosłej na jeden dzień.
52 Dodatek Hensego.
53 „A cóż takiego [...] zwyciężysz biedę” = SSR V B 245 = SSR V H 73 = SSR V H 72. Por. 

Plutarchus, An vitiositas ad infelicitatem sufficiat, 499C-D (SSR V B 153 = SSR V H 15). R. Vi- 
scher (Das einfache Leben. Wort- und motivgeschichtliche Untersuchungen zu einem Wertbegriff 
der antiken Literatur, Góttingen 1965, s. 63) uważa, iż określenie obu filozofów „biedakami” nie 
powinno być rozumiane zbyt dosłownie, a wyrażana jest tu myśl o prostocie życia -  wolności od 
nieistotnych i fałszywych pragnień.

54 Dodatek Croenerta.
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to] w bogactwie? Skoro nie jest łatwiej poznać, czym jest bogactwo, niż to, czym jest 
bieda; lecz wielu w bogactwie spędza zrzędliwie starość, jak też w biedzie nędznie oraz 
narzekając; i nie jest dla jednego łatwiej [być ustosunkowanym] względem bogactwa 
w sposób wolny i swobodny, ani drugiemu względem biedy szlachetnie, lecz oba [stany 
cechuje] to samo, i jak dla wielu może [to być] dorzeczne, tak też dla wielu odwrotnie.

Jeśli więc byłoby to możliwe, <trzeba>55, żeby biedni pozostawali [takimi] w życiu, 
a jeśli nie, to żeby bez zastanowienia odeszli tak z życia, jak ze świątecznego zgro
madzenia [panegyris\. „Jak wyprowadzamy się z domostwa -  mówi Bion56 -  kiedy 
najemca, nie otrzymawszy czynszu, zabiera drzwi, zabiera zastawę, zamyka dostęp do 
wody, tak -  mówi -  też ja  wyprowadzam się z ciałka [sómation]51 [16], kiedy natura- 
-najemczyni58 zabiera oczy, uszy, ręce i nogi; nie pozostaję przy życiu, lecz jak z uczty59 
odchodzę bez uczucia niezadowolenia, tak też i z życia; kiedy nadchodzi pora, »wstąp 
na stępkę łodzi«60”. Jak dobry aktor dobrze [zagra] prolog, dobrze to, co pośrodku, oraz 
dobrze zakończenie, tak też dobry mąż dobrze [żyje] na początku życia, dobrze w środ
ku oraz na końcu; i jak pozbyłem się płaszcza, który stał się znoszony, nie .. ,61 jestem 
w stanie trwać [17], ani nie trzymam się kurczowo życia, lecz nie jestem zdolny dłużej 
być szczęśliwym [eudaimonein] -  odchodzę62.

Tak jak również Sokrates; mógł, gdyby tylko chciał, uciec z więzienia63; a kiedy 
sędziowie wyznaczyli karę w postaci grzywny, nie poddał się [jej], lecz zaproponował 
karę dla siebie [w postaci] publicznego utrzymania w prytanejonie64; a spośród trzech 
wyznaczonych dni65 wypił [cykutę] w pierwszym, nie czekał do ostatniej godziny trze

55 Dodatek Hensego.
56 „Jak wyprowadzamy się [...] »udał się pod osłonę łodzi«” = fr. 13 Mullach = F 68 Kindstrand.
57 Co do motywu porównania ciała i domu zob. np. Cicero, Cato maior, 23, 84 (przekład pol

ski: Cyceron, Katon Starszy o starości, tłum. W. Klimas, Kraków 1995); Seneka, Listy..., LXX, 
16; CXX, 14.

58 Motyw wynajęcia zob. np. Ps. Platon, Aksjochos, 367b (przekład polski w: Pseudo-Platon, 
Zimorodek i inne dialogi, tłum. L. Regner, Warszawa 1985); Cyceron, Rozmowy tuskulańskie, 
I 39, 93 (przekład polski w: Cyceron, Pisma filozoficzne, t. III, tłum. W. Kornatowski, J. Śmigaj, 
Warszawa 1961).

59 Porównanie życia do uczty zob. np. Sententiae Pythagoreorum, 68a; Cyceron, Rozmowy 
tuskulańskie, V 41, 118 (= fr. 49 Usener [Epicurea, H. Usener (ed.), Leipzig 1887]); SVF III 768; 
Epiktet, Diatryby, II 16, 37.

60 Fragment z nieznanego autora.
61 Lacuna.
62 Można zadać pytanie, czy w ruchu cynickim istniało teoretyczne uzasadnienie samobój

stwa, co może sugerować ta wypowiedź. Hóistad (Cynie Hero..., s. 67-68) uważa, iż zasadniczo 
samobójstwo miało jedynie uzasadnienie praktyczne, ale za wyjątek uznaje tę wypowiedź z Te- 
lesa. Szerzej o samobójstwie w starożytności zob. np. A. J. L. van Hoof, From Autothanasia to 
Suicide. Self-killing in Classical Antiąuity, London-New York 1990.

63 „I jak pozbyłem się płaszcza [...] oraz zabawność” = SSR I C 513. O tym, iż proponowano 
Sokratesowi ucieczkę z więzienia, dowiadujemy się z Platońskiego Kritona.

64 Platon, Obrona Sokratesa, 37a. Należy zaznaczyć, iż to Sokrates, a nie sędziowie, zapropo
nował karę grzywny (ibidem, 38b).

65 Nic nie wiemy na temat wyznaczenia trzech dni na wykonanie wyroku. Pewna wskazów
ka co do możliwego wyjaśnienia tego stwierdzenia Telesa znajduje się u Diogenesa Laertiosa 
(VI 35). Doksograf przytacza opowieść, iż Sokratesowi miał przyśnić się ktoś wypowiadający
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ciego dnia, pilnując czy Słońce wzeszło nad góry66, lecz śmiało [w pierwszej]67, <jak 
Platon mó>68wi, nie krzywiąc się ani rumieniąc, lecz bardzo pogodnie i z uśmiechem 
biorąc naczynie, opróżnił je, a na końcu, wytrząsając ostatnie krople69, rzekł: [18] „To 
dla pięknego Alkibiadesa”70. Dostrzeż spokój oraz zabawność.

Co do nas, kiedy widzimy inną [osobę], <która umiera>71, jesteśmy przerażeni. 
A kiedy wygląda na to, że umarła, to [widzimy], iż tak głęboko zasnęła, że z trudem 
[mógłby] ktoś ją  obudzić. Gdyby więc ktoś z nas szybko zapadł w sen .. ,72.

I życzliwie odnosił się do gwałtowności żony, gdy wrzeszczała, że nie jest rozważny; 
kiedy Kritobulos zapytał:

„Jak wytrzymujesz takie wspólne życie?”
„A jak ty znosisz u siebie gęsi?”
„A cóż mam się nimi przejmować?”
„Tak też ja [nie przejmuję się] nią, lecz słucham tak jak gęsi” -  rzekł.
A znów zaprosił raz Alkibiadesa na śniadanie; kiedy przyszła i przewróciła stół, nie 

wrzasnął [19] ani nie sprawił jej przykrości głośnym narzekaniem „Cóż za nieporządek
-  co ja  się z nią mam!”, lecz podniósłszy zrzucone rzeczy, nakazał ponownie nakryć do 
stołu dla Alkibiadesa; a ponieważ ów się nie przejął, lecz zasłoniwszy głowę, zawsty
dzony usiadł, [Sokrates] rzekł: „Wyjdźmy na zewnątrz; Ksantypa wydaje się bowiem 
wprawiać nas w zły nastrój73”.

Później, po kilku dniach, jedząc śniadanie u Alkibiadesa, sfrunął piękny ptak i strą
cił półmisek, [Sokrates] usiadł z zakrytą głową i nie jadł; kiedy tamten się zaśmiał 
i zapytał, czy dlatego nie je, że ptak, sfrunąwszy, strącił półmisek, odrzekł [mu]: „Jasne 
jest, że ty pierwszy, kiedy Ksantypa przewróciła [stół], nie chciałeś jeść; czy uważasz, 
iż różni się ona czymś od tego głupiego ptaka?” „Lecz gdyby przewrócił knur -  rzekł

jeden z wersów z Iliady, który zacytowany jest w Kritonie (44b), i komentuje, iż po obudzeniu się 
Sokrates miał powiedzieć do Aischinesa, iż za dwa dni umrze.

66 Platon, Fedon, 116e.
67 Hense proponuje usunięcie.
68 Uzupełnienie Hensego.
69 Użyty tu czasownik apokottabidzein odnosi się do gry, w którą grano podczas uczt, pole

gającej na celowaniu ostatnimi kroplami wina z kielicha do żelaznej misy przy jednoczesnym 
wypowiadaniu imienia ukochanej osoby. Jeśli wszystkie krople trafiły do misy, uznawano to 
za pomyślną wróżbę. Szerzej zob. P. P. Fuentes Gonzalez, Les diatribes..., s. 256-257. W tym 
przypadku Sokrates modyfikuje tę grę, ponieważ rolę żelaznej misy odgrywa on sam, wszystkie 
krople trafiają tam, gdzie należy, a napojem nie jest wino, lecz trucizna.

70 Zgodnie z przekazem Platona (Fedon, 118a), ostatnie słowa Sokratesa brzmiały: „Kritonie, 
jesteśmy winni Asklepiosowi koguta. Nie zapomnij spłacić tego długu” (tłum. R. Legutko). Co 
do interpretacji tych słów zob. np. G. Most, A Cockfor Asclepius, „Classical Quarterly” 43 (1993), 
s. 93-111; J Crooks, Socrates’ Last Words: Another Look at an Ancient Riddle, „Classical Quar- 
terly” 48 (1998), s. 117-125.

71 Dodatek Hensego.
72 Lacuna. Tekst niejasny -  nie wiadomo, jak go powiązać z tym, co występuje przed i po nim.
73 Dosłownie: Ksantypa wywołuje w nas atak zgagi. Podobna historia znajduje się u Plutarcha 

(De cohibenda ira, 461D), ale zaproszony jest Eutydemos. Postacie Sokratesa oraz Ksantypy były 
w szczególny sposób kreowany i wykorzystywany w filozofii cynickiej. Zob. F. Schweingruber, So
krates und Epiktet, „Hermes” 78 (1943), s. 73-79; P. P. Fuentes Gonzalez, Les diatribes..., s. 264-266.
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-  [20] nie rozgniewałbyś się, a inaczej byś się zachował, gdyby do zrobiła locha?”74. 
Dostrzeż zabawność.

III
O wygnaniu

[Peri phyges]

Być może dla tego, komu wydaje się, że wygnanie czyni [ludzi] bardziej bezrozumny- 
mi, słusznie byłoby porównać kwestie związane z umiejętnościami, ponieważ w ten spo
sób, będąc na obczyźnie, nie gorzej gra się na aulosie ani na scenie, tak też nie [gorzej] się 
doradza; a temu, kto uważa, iż z jakiegoś innego [powodu] wygnanie jest szkodliwe, nic 
innego nie powie się poza wypowiedzią Stilpona75, którą niedawno [22] przytoczyłem.

Cóż mówisz -  rzekł -  których spośród dóbr albo jakich pozbawia wygnanie? Tych 
dotyczących duszy, ciała, czy zewnętrznych76? Czy wygnanie pozbawia przezorności, 
słusznego postępowania, powodzenia?

Zaiste nie.
Ale również ani męstwa, ani sprawiedliwości, ani jakiejś innej cnoty?
Nic takiego.
Ale również ani któregoś spośród dóbr dotyczących ciała? Czy nie jest podobnie, że 

na obczyźnie jest się zdrowym, silnym, wyraźnie się widzi, wyraźnie słyszy, a czasami 
nawet lepiej niż gdy pozostaje się w swej posiadłości?

A i owszem.
Ale wygnanie nie pozbawia [dóbr] zewnętrznych? Czy nie widać, iż wielu [ludzi] po 

zostaniu wygnańcami stało się znakomitszymi pod względem rzeczy -ich posiadania? 
Czy Fojniks, kiedy został wypędzony z Dolopii przez Amyntora, nie udał się na wygna
nie do Tesalii?

Do Peleosa przybyłem,
I  uczynił mnie bogatym, powierzył też dowództwo nad licznym oddziałem11.

A ów Temistokles rzekł: „Bylibyśmy zgubieni, synu, [23] gdybyśmy nie byli już 
zgubieni”78.

74 Tę anegdotę przekazał jedynie Teles. Por. Plutarchus, De cohibenda ira, 455A-B, 458C; 
Diogenes Laertios II 36-37.

75 Stilpon żył w latach 360-280 p.n.e. Był przedstawicielem jednej ze szkół sokratycznych, 
tzw. szkoły megarejskiej. „Być może dlatego [...] we własnej posiadłości” = 194 Dóring (Die 
Megariker. Kommentierte Sammlung der Testimonien, Amsterdam 1972) = 192 Muller (Les Me- 
gariąues. Fragments et temoignages, R. Muller (ed.), Paris 1985) = SSR II O 31 (Index fontium 
[SSR, vol. III, s. 23] mylnie informuje, iż jest to fragment II O 3).

76 Por. Arystoteles, Retoryka, 1360b 24-30 (przekład polski w: Arystoteles, Retoryka. Poety
ka, tłum. H. Podbielski, Warszawa 1988).

77 Homer, Iliada, IX 479-480 i 483. Jest to połączenie czasownika i frazy z wersów 479-480 
oraz wersu 483.

78 Por. Plutarch, O wygnaniu, 602A; O szczęściu czy dzielności Aleksandra, 336A; Powiedze
nia królów i wodzów, 185F (przekład polski w: Plutarch, Powiedzenia królów i wodzów. Powie
dzenia spartańskie, tłum. K. Jażdżewska, Warszawa 2006).
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Lecz współcześnie jest całe mnóstwo takich [osób]. Jakich więc dóbr pozbawia wy
gnanie, czy też jakiegoż zła jest częściową przyczyną? Ja bowiem [niczego takiego] nie 
widzę. Lecz częstokroć niszczymy samych siebie oraz stajemy się wygnańcami, nawet 
pozostając we własnej posiadłości.

[Wygnańcy] nie rządzą -  mówią -  nie są godni zaufania, ani nie cieszą się wolno
ścią słowa. Niektórzy jednakże trwają na straży u królów, cieszą się zaufaniem ludów 
oraz otrzymują ogromne dary i nagrody. Czyż ów Lykinos, będąc wygnańcem z Italii, 
nie stoi u nas na straży, ciesząc się zaufaniem Antigonosa79, i czyż nie powierzyliśmy, 
pozostając we własnej posiadłości, Likinosowi stanowiska dowódcy? Hippomedon, La- 
cedemończyk, który teraz przebywa w Tracji u Ptolemeusza80, Chremonides i Glaukon, 
Ateńczycy, jego pomocnicy i doradcy81, by nie mówić ci o dawnych, lecz współczesnych 
[przykładach]? A w końcu, czy nie wysłano [go] na taką wyprawę wojenną, czy nie po
wierzono mu takich bogactw, czy nie miał takiej władzy, jaką tylko mógłby chcieć użyć?

Lecz wygnańcy nie rządzą we własnej [polis].
[24] Ani też kobiety, które pozostają w domu, ani dzieci, ani ci, którzy nie ukończyli 

dwadzieścia lat, ani ci, którzy są w nieodpowiednim wieku. Lecz czy jest to dla nich 
czymś przykrym? Gdyby zaś sprawiało im to przykrość, czyż nie byliby zniewieściali 
[bakeloif2!  Czym różni się rządzenie od bycia człowiekiem prywatnym? Ty królujesz 
nad wieloma i dojrzałymi, ja, będąc nauczycielem83, nad niewieloma i niedorosłymi, 
a ostatecznie nad samym sobą. Dzięki tej samej biegłości panuje się nad wieloma oraz 
jednym, jest się działaczem społeczno-politycznym, będąc na obczyźnie i pozostając

79 Likinos był wygnańcem z Italii (być może z Tarentu) i został wyznaczony przez Anty- 
gonosa Gonatasa na dowódcę garnizonu w Megarze; zob. J. J. Gabbert, Antigonus II Gonatas, 
London-New York 1997, s. 37.

80 Hippomedon, syn Agesilaosa ze Sparty, udał się wraz z ojcem na wygnanie. W służbie 
Ptolemeusza III Euergetesa rządził podległymi temu władcy poleis w Tracji; zob. W. Otto, s.v. 
Hippomedon 14, [w:] Real-Encyklopadie der classischen Altertumswissenschaft, G. Wissowa 
(hrsg.), vol. VIII, Stuttgart 1913, kol. 1884-1887.

81 Chremonides i Glaukon to obywatele ateńscy, synowie Eteoklesa. Młodszy Glaukon zwy
ciężył w wys'cigu rydwanów na Igrzyskach Olimpijskich w 282/281 roku p.n.e. Starszy, jak 
informuje Diogenes Laertios (VII 17 = SVF I 286), miał być w bardzo „zażyłych” [erótikdś] 
stosunkach ze stoikiem Zenonem. Po przegranej przez Ateny i Spartę Wojnie Chremonidejskiej 
(267-261 p.n.e.) zbiegli oni do Egiptu, gdzie Ptolemeusz II Filadelfos (wspierający, aczkolwiek 
w niewystarczający sposób, to wystąpienie przeciwko Antygonosowi Gonatasowi) powierzył 
im pełnienie zaszczytnych funkcji (Glaukon był m.in. proksenosem na Rodos, a Chremonides 
dowódcą floty). Zob. J. Kirchner, s.v. Chremonides, [w:] Real-Encyklopadie der classischen 
Altertumswissenschaft, G. Wissowa (hrsg.), Bd. III, Stuttgart 1899, kol. 2446-2447; o Wojnie 
Chremonidejskiej i jej katastrofalnych dla Aten skutkach zob. np. F. W. Walbank, Macedonia and 
Greece, [w:] The Cambridge Ancient History, vol. VII.l: The Hellenistic World, F. W. Walbank et 
alii (eds.), Cambridge 1984, s. 236-243.

82 Termin ten pierwotnie odnosił się do kapłanów bogini Kybele, którzy byli kastratami, 
a więc w szerszym znaczeniu miał znaczenie „zniewieściały” albo „głupi”. Zob. H. Muller, De 
Teletis elocutione, Freiburg 1891, s. 50; P.P. Fuentes Gonzalez, Les diatribes..., s. 311-312.

83 U. Wilamowitz-Moellendorf (Antigonos von Karystos, Berlin 1881, s. 306) uważa, iż Teles 
mógł pełnić funkcję wychowawcy w dosłownym sensie, chociaż możliwe jest również -  jak to 
miało miejsce wcześniej w przypadku Biona -  szersze, metaforyczne znaczenie tego pojęcia. 
Zob. również D. R. Dudley, A History o f  Cynicism..., s. 85.
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we własnej posiadłości, i z tej samej przezorności należy pięknie korzystać w rządzeniu 
i byciu człowiekiem prywatnym. Jakaż to więc dla mnie będzie różnica, że nie rządzę, 
lecz będę człowiekiem prywatnym?

Lecz nie masz mocy, by wejść do własnego [kraju].
Nawet teraz nie mam mocy, by wejść do Thesmoforionu84, [25] a kobiety do świą

tyni Enualiona85, ani nie mamy [mocy wejść] do [miejsc] niedostępnych. Jeśli jednak 
martwiłby się ktoś z tego powodu, czy nie byłby dziecinny? Czasami nie mam mocy, 
[by wejść] do gimnazjonu, lecz odszedłszy do łaźni namaszczam skórę używając tej 
samej zapaśniczej [substancji], co wcześniej w gimnazjonie. W ten sposób również 
dotychczas, przeniósłszy się i zamieszkawszy gdzie indziej, uważałem własny [kraj] 
za niedostępny86; jak przeniósłszy się z jednego okrętu na drugi można podobnie szczę
śliwie kontynuować morską podróż, tak też [przeniósłszy się] z jednej polis do innej 
można być szczęśliwym . Tak więc nie jest to dla mnie żadne nieszczęście ani hańba,
0 ile nie będę mieszkał z [ludźmi] niegodziwymi. Czyż jest to hańbą dla mnie, czy raczej 
dla tych, którzy mnie, uczciwego i sprawiedliwego87, wygnali? Miło [mówi się] o File- 
monie88; kiedyś bowiem wystąpił on przed sądem i uczciwie został uniewinniony, jacyś 
[ludzie], napotkawszy go, rzekli: „Jakże wielkie szczęście miałeś Filemonie!” A on 
odrzekł: „To wam się tak wydaje, bo byliście widzami; ja bowiem zawsze kontynuuję 
bycie dobrym [człowiekiem]”.

Cóż więc? Czyż nie jest pijackim zachowaniem zostać wygnanym przez gorszych?
[26] Wołałbyś -  mówi89 -  przez pięknych i dobrych?90 Czyż w ten sposób nie jest to 

dla ciebie wadą? Mężowie dobrzy bowiem nikogo głupio i niesprawiedliwie nie skazują 
na wygnanie; nie byliby bowiem sprawiedliwi.

Nie jest więc haniebne bycie przewyższanym przez takich w głosowaniu i w wybie
raniu?

Z pewnością nie dla ciebie, lecz dla tych, którzy na nich głosowali i ich wybierali; tak 
jak gdyby odprawiwszy najlepszego lekarza, wybrano by aptekarza i jemu powierzono 
publiczne działanie -  czy powiedziałbyś, że jest to hańba i nieszczęście dla lekarza, czy 
też dla tych, którzy wybrali?

Ale co z tym: odkryć, że ojczyzna, dla której ktoś poniósł tyle trudów, jest występna
1 niewdzięczna, czyż nie jest to nieszczęście?

84 Świątynia poświęcona Demeter Nadającej Prawa, do której obowiązywał zakaz wstępu 
mężczyznom. O świątyni tej bogini w Megarze wspomina Pauzaniasz (I 42, 6 [przekład polski: 
Pauzanisz, W świątyni i micie. Z Pauzaniasza „Wędrówki po Helladzie” księgi I, II, III i VII, tłum. 
J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973]).

85 O świątyni tej wspomina Tukidydes (IV 57; przekład polski: Tukidydes, Wojna Pelopone
ska, tłum. K. Kumaniecki, Warszawa 1953).

86 O możliwościach interpretacji biograficznej tej uwagi zob. P. P. Fuentes Gonzalez, Les 
diatribes..., s. 218-220.

87 Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, 1136a-1138a.
88 Przedstawiciel tzw. nowej komedii greckiej, autor prawdopodobnie 97 sztuk, z których 

tylko 57 znamy z tytułów i fragmentów.
89 Trudno jednoznacznie ustalić, kto jest podmiotem tego orzeczenia. Zob. P. P. Fuentes Gon

zalez, Les diatribes..., s. 328-329.
90 Por. Ksenofont, Obrona Sokratesa, 28 (przekład polski w: Ksenofont, Pisma sokratyczne)', 

Diogenes Laertios II 35.
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Ależ jakże miałoby to być nieszczęściem? Nie, jeśli należało powiedzieć w ten spo
sób, że szczęściem [euklerema] jest poznanie, jakim ktoś jest, nie wiedząc wcześniej? 
Przecież jeśli poznałeś, że żona jest niegodziwa i podstępna, wcześniej nie wiedząc, 
zyskujesz dobrodziejstwo, a także, jeśli niewolnik jest zbiegiem i złodziejem, ażeby 
mieć się na baczności; jeśli zaś poznałeś, że ojczyzna jest niegodziwa i niewdzięczna, to 
uznasz, że jesteś nieszczęśliwy, czy też, że zyskałeś dobrodziejstwo?

[27] Jednakowoż wydaje mi się [czymś] wspaniałym mieszkać tam, gdzie się uro
dziłem i wychowałem.

Czy chciałbyś mieszkać w domu, w którym się wychowałeś i urodziłeś, jeśli by 
nawet był zniszczony, rozsypywał się i popadał w ruinę? I [pozostałbyś] na okręcie, na 
którym się urodziłeś i pływałeś od dzieciństwa, chociaż byłaby to łódeczka, nawet jeśli 
nie trzeba by połamać wioseł, którymi się posługuje, czy przesiadłbyś się bezpiecznie 
i łatwo na dwudziestowiosłowca? A [ludzie] słyszą obelgi, że są Kytheryjczykami, że 
są Mykonijczykami, że są Beblinejtyczykami; jednakowoż mówią, że czymś wielkim 
jest tam mieszkać, gdzie ktoś się urodził i wychowywał, a chociaż większość spośród 
poleis jest zgubiona, a mieszkańcy bezbożni, to ojczyzna jest [czymś] wielkim i miłym 
dla niej samej91.

Lecz wielu czyni zarzuty, że jest się metojkiem, [28] mówiąc:

Ty metojku,
Nie będąc tubylcem, dzierżysz polis w niewoli92.

I podziwiasz Kadmosa, założyciela Teb, a mi, chociaż nie <jestem>93 obywatelem, czy
nisz wyrzuty? I opiewamy Heraklesa, najlepszego męża, a bycie metojkiem uważamy za 
hańbiące? Herakles zaś, po wygnaniu z Argos, zamieszkał w Tebach. Lecedemończycy 
żadnej spośród takich rzeczy nie uważają za hańbiącą; lecz tego, który wziął udział 
w wychowaniu i był mu wierny, choć byłby obcy i z helotów, szanowali podobnie do 
najlepszych; tego zaś, który nie był wierny, choćby [pochodził] od króla, odsyłali do 
helotów, i w życiu obywatelskim [29] taki nie bierze udziału.

-  Lecz jakże nie jest hańbiąca niemożność bycia pochowanym we własnej [polis]?
-  Ale jakże hańbiące ma być to, co często przydarzyło się najlepszym? A cóż to za 

zaszczyt, który stanowi zysk dla najgorszych? Chwalą też Sokratesa, kiedy atakując 
Ateńczyków mówi: „Stratedzy bowiem, którymi się chełpią, zostali pochowani jako 
wygnańcy, natomiast sprawy hańbiące demokracji w grobowcach publicznych”94. Jed
nakowoż, haniebne jest pochowanie na obczyźnie, a zaszczytne w publicznych grobow
cach? Czym więc, sądzisz, różni się bycie pochowanym na obczyźnie i we własnym 
[kraju]? Miło jest bowiem [wspomnieć] o pewnym spośród attyckich wygnańców, który 
do kogoś, kto go lżył, mówiąc: „Nie zostaniesz pochowany we własnym [kraju], lecz 
jak ci bezbożni spośród Ateńczyków w ziemi megarejskiej”, <odrzekł>95: „A więc tak 
jak pobożni Megarejczycy w ziemi megarejskiej”. Jakaż to bowiem różnica? „Czy nie

91 Seneka, Listy..., LXVI 26.
92 Cytat z nieznanej tragedii; fr. 536 Nauck (Tragicorum graecorum fragmenta, A. Nauck 

(ed.), Leipzig 1889).
93 Dodatek Hensego.
94 Por. Ps.-Platon, Aksjochos, 368d.
95 Dodatek Hensego.
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zewsząd -  [30] twierdzi Arystyp96 -  jednakowa i podobna jest droga do Hadesu97?”.
A nawet, dlaczego trapisz się, jeśli nie zostaniesz pochowany? „Przecież trwoga

o grób -  rzekł Bion -  sprawiła wiele dramatów”98. Jak rozkazuje Polyneikes:

Pochowajcie mnie, matko i ty siostro,
W ojczystej ziemi i polis rozgniewaną 
Namówcie, abym zyskał przynajmniej ten [skrawek]
Ojczystej ziemi, chociaż dom utraciłem99

Jeśli zaś nie zyskasz ojczystej ziemi, lecz na obczyźnie zostaniesz pochowany, to cóż za 
różnica? Czy z Teb do Hadesu Charon przewozi.. ,100,

A piękne jest być pochowanym w kurhanach drogiej ziemi101.

[31] Jeśli zaś nie zostaniesz pochowany102, lecz <zostaniesz porzucony>103 bez mogiły, 
cóż w tym strasznego? Cóż to za różnica, czy zostaniesz spalony w ogniu, zjedzony 
przez psy, kruki latające nad ziemią albo przez robaki pod ziemią?

Zakryj oczy powiekami twoją dłonią,
Matko104.

Jeśli jednak nie zakryłaby ci oczu, lecz umarłbyś z otwartymi oczami i ustami, cóż 
w tym przykrego? Czy tym, którzy giną na morzu lub wojnach, ktoś zakrywa oczy? 
Lecz mi się wydaje, iż te nasze [sprawy] są jakąś dziecinadą ...I0S, i wzdragamy się 
dostrzec i dotknąć ...106 ci zaś, którzy balsamują, wewnątrz trzymają jako coś pięknego

96 „Czy nie zewsząd [...] Hadesu” = fr. 85 Mannebach (Aristippi et cyrenaicorum fragmenta, 
E. Mannebach (ed.), Leiden-Kóln 1961) = SSR IV A 103.

97 Por. Diogenes Laerios IV 31; Cyceron, Rozmowy tuskulańskie, I 104.
98 „Lecz trwoga [...] dramatów” = F 70 Kindstrand. O tym, jak ważną rolę w życiu Greka 

odgrywało pogrzebanie ciała, przekonuje nas chociażby Antygona Sofoklesa. Filozofia, repre
zentująca ruch kontrkulturowy, wskazywała, iż zwyczaj ten nie ma większego znaczenia; zob. 
Platon, Fedon, 115c; Diogenes Laertios VI 79 = SSR V B 101; Diogenes Laertios VI 52 = SSR V 
B 442; Stobąjos IV 55, 11 = SSR V B 103; Cyceron, Rozmowy tuskulańskie, I 43, 104 = SSR V 
B 105; I 43, 102 = fr. 258A Mannebach = SSR IV H 8; Plutarchus, An vitiositas ad infelicitatem 
sufficiat, 499D = fr. 258B Mannebach = SSR V H 15.

99 Eurypides, Fenicjanki, 1447-1450 (przekład polski w: Eurypides, Tragedie, t. 3, tłum. 
J. Łanowski, Warszawa 2007).

100 Lakuna.
101 Cytat z nieznanej tragedii; fr. 281 Nauck. Z jedną drobną zmianą cytat ten pojawia się 

u Diogenesa Laertiosa (IV 25), gdzie przypisywany jest Krantorowi (T la Mette) oraz u Filo- 
demosa (Academicorum historia, XVI [Filodemo, Storia dei fllosofi. Platone e l Academia, T. 
Dorandi (ed.), Napoli 1991, s. 149]), gdzie z kolei odnoszony jest do Arkesilaosa.

102 Por. Epiktet, Diatryby, IV 7 31.
103 Dodatek Mainekego.
104 Eurypides, Fenicjanki, 1451-1452.
105 Lakuna.
106 Ibidem.
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i [32] uznają trupy za gwarancje107. Tak oto ich sposób postępowania jest odwrotny do 
naszego.

IV A

[33] Wydaje mi się, że posiadanie bogactw uwalnia od niedostatku i biedy.
Ale jak? Czy nie widzisz, że niektórzy posiadają wiele, jak mniemają, nie używając 

tego z powodu sknerstwa i nikczemności? Lecz tak jak Priam nie odważył się zasiąść 
na tronie

[34] Chociaż wielu było w siedzibie108, 

lecz usiadł na podłodze

Tarzając się w odchodach109,

tak też niektórzy, chociaż posiadają wiele, z powodu sknerstwa nie skosztują ani nie do
tkną niczego; lecz myszy i mrówki jedzą więcej niż oni. Jak Laertes, <na krańcach ziemi 
z niewolną kobietą, która obdarzała go jadłem i napojem>110, odszedłszy na wieś jedynie 
ze staruchą, szkodził i wyniszczał siebie, natomiast zalotnicy ...1U te, które były jego. 
I jak Tantal stanąwszy w sadzawce -  jak mówi poeta -  z całych sił [chcąc] zerwać owoc,

Lecz ilekroć starzec usiłował112 

napić się lub pochwycić owoc, sadzawka wysychała,

[35] A wiatr zwiewają [owoce] w stronę zwiewnych chmur113,

tak niektórych sknerstwo i brak zaufania wydają na pastwę wina, jedzenia i owocu -  nie 
w stronę chmur, lecz jednych na agorę, innych do knajpy, i chociaż pragną, to niczego 
nie kosztują.

A jeśli [ktoś] zostanie zaproszony do [kogoś] innego, czerpie z tego namiętną przy
jemność, sam zaś, chociaż ma, nie użycza nikomu, lecz pragnąc [zachować] zwleka 
[z zaproszeniem]; jeśli ktoś go by wyprosił, uznałby go za wroga, kiedy zaś on sam 
wyprasza, nie uważa, iż jest wrogiem. Miło mi się zdaje, iż również starożytni114 o takie 
kwestie pytali; to, co nie uwolni człowieka od chciwości, sknerstwa i chełpliwości, nie

107 Por. Herodot, II 136, 2 (przekład polski: Herodot, Dzieje, tłum. S. Hammer, Warszawa 
2002); Cyceron, Rozmowy tuskulańskie, I 45, 108 = SVF III 322; Sextus Empiricus, Pyrrhoniae 
hypotyposes, III 226 (przekład polski: Sekstus Empiryk, Zarysypirrońskie, tłum. A. Krokiewicz, 
Warszawa 1998).

108 Homer, Odyseja, IV 717. To jednak nie Priam, lecz Penelopa wzdrygała się przed zajęciem 
tronu.

109 Ibidem, X X II414.
110 Frazę tę usuwa Meineke.
111 Lakuna.
112 Homer, Odyseja, XI 591.
113 Ibidem, XI 591-592.
114 Prawdopodobnie chodzi o cyników; zob. O. Hense, Prolegomena, s. XLVIII.
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uwolni od biedy i niedostatku; nic tego rodzaju [36] nie uwalnia od chciwości, sknerstwa 
i chełpliwości; w ten bowiem sposób nie zmieni się; tak jak bieda [nie zmieni] żadnego 
spośród ludzi roztropnych, kiedy z bogaczy staną się biedni. Wydaje mi się, iż mógłby 
ktoś powiedzieć, iż zebrane pieniądze szybciej zmienią kolor, wielkość albo wygląd 
niż sposób postępowania; dopóki jednak będzie ów chciwy, skąpy, chełpliwy i marny, 
będzie w biedzie i niedostatku.

Ale jak oni mogą odczuwać brak tego, co posiadają?
A jakże bankierzy -  mówi Bion115 -  [odczuwają brak] pieniędzy, posiadając je? Nie 

mają bowiem należących do nich; ci więc nie mają swoich. Jeśli zaś ktoś dałby je tobie 
na obecnych warunkach, to jednak podobne jest to w ten sposób do posiadania <i niepo
siadania^16, ponieważ nie jesteś w stanie [z nich] skorzystać. Albo cóż to za różnica po
siadać i nie posiadać, jak Forkidy117, o których <mówi się, że posiadają>118 jako depozyt 
[jedno] oko; wpadały zaś one na przeszkody, w dziury i błoto, niewidząc niczego przed 
sobą, lecz pozostawiając [oko] w depozycie aż [37] do czasu, gdy skradł je Perseusz?

Albo cóż za różnica -  nie posiadać pożywienia albo posiadać takie, które jest nie do 
spożycia? ...119 Ryba, małe gołębie, pies dla Egipcjanina albo dla Greka czaszka czło
wieka?120 Podobnie bowiem odczuwa brak pożywienia mający je i nie mający. Jakąż 
więc korzyścią jest tego rodzaju posiadanie? Chociaż również ty posiadasz srebro, ale 
nie wykorzystujesz [go] z powodu nikczemności i tchórzostwa. Dlatego też starożytni 
miło [o tym] wypowiadali. Mówili bowiem, że spośród ludzi jedni mają pieniądze 
[chremata], drudzy zaś mienie [ktemata]121. Jedni bowiem korzystają z majątku [ta hy- 
parchonta], drudzy zaś są majętni [kektesthai], nie wydając na siebie, ani nie dzieląc się 
z innymi. I w ten sposób, kiedy król albo władca [38] opieczętuje majątek, to nie można 
go dotknąć, tak też sknerstwo i brak zaufania niektórych opieczętowuje majątek, nie 
pozwalając go dotknąć, lecz odczuwają brak i żyją w biedzie, pragnąc więcej, ale nie 
będąc zdolnymi do korzystania.

Dlatego też Krates122, pytającemu „Cóż będę miał z tego, że będę filozofował?”, 
odpowiedział: „Będziesz mógł łatwo rozwiązać sakiewkę i wyjmując [pieniądze] ręką 
łatwo wydawać, a nie jak teraz drżąc, zwlekając i trzęsąc się jak ci, którzy mają osłabio
ne [przez pijaństwo] ręce; ale też, jeśli [sakiewka] jest pełna, tak to będziesz postrzegał, 
widząc zaś, że jest pusta, nie będziesz narzekał, a postanowiwszy wydać, będziesz 
zdolny robić to łatwo, a nie mając [pieniędzy], nie będziesz pragnął, lecz będziesz żył

115 „Ale jak oni mogą [...] nie mają swoich” = F 41 Kindstrand.
116 Dodatek Hensego.
117 Córki Forkysa, spłodzone z jego siostrą Keto, zwane również Grajami, o imionach Enyo, 

Pefredo i Dejno. Strzegły drogi do Gorgon, mając tylko jedno oko i przekazując je sobie. Perseusz 
ukradł im oko, co sprawiło, iż wszystkie trzy pogrążyły się w głębokim śnie, a Perseusz mógł je 
ominąć.

118 Uzupełnienie Buchelera.
ll9Hense (Teletis reliąiae, s. 37) uważa za prawdopodobne, iż w tym miejscu coś wypadło.
120 Por. Sekstus Empiryk, Zarysy pirrońskie, III 220-226; Diogenes Laertios XI 73.
121 Co do rozróżnienia między chremata i ktemata zob. np. Izokrates, Mowa do Demonika, 28 

(polski przekład w: K. Tuszyńska-Maciejewska, Izokrates jako twórca parenezy w prozie grec
kiej, Poznań 2004); Arystoteles, Etyka nikomachejska, 1120a 8-9.

122 „Dlatego też Krates [...] przydarzają” = Diels 10 A 5 (H. Diels, Poetarumphilosophorum 
fragmenta, Berlin 1901) = partim SSR V H 44.
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poprzestając na tych [rzeczach], które są pod ręką, nie pragnąc tych, których brakuje, nie 
cierpiąc z powodu tych [okoliczności], które się przydarzają”.

[39] A jeśli ktoś chce, ażeby samemu zostać uwolnionym albo kogoś uwolnić od 
biedy, niech nie szuka dla niego pieniędzy. Podobnie bowiem -  mówi Bion123 -  jeśli ktoś 
chce, ażeby cierpiący na wodną puchlinę ugasił pragnienie, nie może leczyć go wodą 
[hydrops], lecz powinien dostarczać mu wód źródlanych i słodkich. Bo gdyby ów pił, 
prędzej by pękł, niż zaspokoił uczucie pragnienia124; on też nigdy nie zostanie zaspoko
jony, będąc chciwym, goniącym za sławą i zabobonnym [deisidaimdn]125. Dlatego też, 
jeśli chcesz, ażeby twój syn skończył z biedą i niedostatkiem, nie wysyłaj go do Ptole
meusza [40], by pozyskał pieniądze; jeśli zaś tego nie [uczynisz], powróci, dobrawszy 
sobie przechwałek, i niczego nie uskutecznisz; lecz <do Akademii>126, do Kratesa; ów 
jest zdolny z chciwych i rozrzutnych uczynić szczodrych i skromnych.

Również ów Metrokles127 rzekł -  jak się zdaje -  że kiedy uczęszczał na wykłady 
Teofrasta128 i Ksenokratesa129, to, chociaż wiele wysyłano mu z domu, bał się, żeby nie 
umrzeć z głodu, zawsze był w potrzebie i mu nie wystarczało; przeszedłszy zaś do Kra
tesa, mógł jeszcze wyżywić [kogoś] innego, chociaż nie przysyłano mu niczego. Wtedy 
bowiem z konieczności musiał mieć sandały, i to nowe, bez gwoździ, następnie wełnianą 
szatę, towarzystwo niewolników, wielki dom; ażeby był dobry chleb przy wspólnym 
stole, nieprzypadkowe jedzenie, pyszne wino, odpowiednie [41] przyjęcia -  jakżeż kosz
towne; taki bowiem sposób życia uważali oni za szlachetny; po przejściu do Kratesa 
nic takiego nie miało miejsca; lecz [jego] charakter stał się skromniejszy, zadowalał się 
znoszonymi ubraniami, chlebem i warzywami, nie pragnąc poprzedniego sposobu życia 
ani nie trapiąc się obecnym.

Przeciwko zimnu szukamy grubszego himationu, ów zaś dwakroć powiększywszy 
płaszcz, opasał się, [jakby] miał jakieś dwa himationy. Jeśli miałby potrzebę namaszcze
nia się, poszedłszy do łaźni, może namaścić się oliwnym osadem [g/ozo.y]130. Udawszy 
się zaś czasami do pieca [służącego do wytwarzania] wyrobów kowalskich, usmażyw
szy rybkę, możesz polać ją  kropelką oliwy i, usiadłszy, zjeść śniadanie. Latem spał

123 „A jeśli ktoś chce [...] zabobonnym” = F 34 Kindstrand.
124 Por. Ksenofont, Uczta, IV 37 = fr. 117 Caizzi = partim  SSR V A 82; Stobajos III 10, 45 = 

SSR V B 229; Plutarch, O żądzy bogactwa, 524A-B = fr. 71A Mannebach = SSR IV A 73 (prze
kład polski w: Plutarch, Moralia)', Epiktet, Diatryby, IV 9.

125 Warto wspomnieć, iż do czasów Arystotelesa pojęcie deisidaimdn miało pozytywny wy
dźwięk, a zmieniło się to wraz z Teofrastem. Zob. Teofrast, Charaktery, 16; Plutarch, Ozabobon- 
ności, 164E 171F (przekład polski w: Plutarch, Moralia)', szerzej np. G. Abernetty, De Plutarchi 
qui fer tur De superstitione libello, Konigsberg 1911; D. B. Martin, Inventing Superstition. From 
the Hippocratics to the Christians, Cambridge-London 2004.

126 Frazę tę usuwa Hense.
127 SSR V L 5. Metrokles pochodził z Maronei, a jego siostra Hipparchia została żoną Kratesa. 

Zob. Diogenes Laertios VI 94-95 = SSR V L 1.
12818, 13 Fortenbaugh (Theophrastus ofEresus. Sources for His Life, Writing, Thought and 

Influence, W. W. Fortenbaugh et alii (eds.), Part I, Leiden-New York-Kóln 1993).
129 Nie uwzględniono w zbiorach Heinzego (R. Heinze, Xenocrates. Darstellung der Lehre 

und Sammlung der Fragmente, Leipzig 1892 [Hildesheim 1965]) ani Isnardi Parente (Senocrate -  
Ermodoro, Frammenti, M. Isnardi Parente (cur.), Napoli 1982).

130 Tzn. oliwą użytą już raz do namaszczenia.
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w świątyniach, a zimą w łaźniach; nie cierpiąc niedostatku jak wcześniej, ponieważ 
nie jest w potrzebie, lecz poprzestając na tym, co ma obecnie, nie pragnąc posiadania 
służebnych131. „Dziwne bowiem -  rzekł <Diogenes>132 -  żeby Manes mógł żyć bez 
Diogenesa, Diogenes zaś bez Manesa nie mógł zaryzykować”133.

Kiedy zaś zrobisz się chełpliwym, rozrzutnym, zabobonnym [42], goniącym za sła
wą, chciwym i wydasz wiele pieniędzy, niczego nie osiągniesz. Mile bowiem [mówi] 
Filemon:

Otrzymasz inne bogactwo, ale nie inny charakternA.

Dopóki pozostanie on takim samym, nie będzie zadowolony ani miał dosyć, lecz bę
dzie miał pragnienia i żądze tylu i takich [rzeczy], przez co będzie pozostawał w biedzie 
i niedostatku;

Źli bowiem mają chciwy umysł135.

A będąc dzieckiem, pragnie być młodzieńcem, stawszy się zaś młodzieńcem, marzy 
z kolei o odłożeniu okrycia młodzieńca, kiedy zaś stanie się człowiekiem dojrzałym, 
spieszy się do starości. Teraz zaś -  mówi -  życie jest nie do życia: służba wojskowa, 
polityka, nie można mieć wolnego czasu. Stał się starcem; na nowo pragnie tego, co 
[robił] za młodu,

Młodość zawsze jest mi miła, starość zaś
Przykrzejsza od Etny,136

[43] i wychwala dziecięce życie.
Jest niewolnikiem; pragnie stać się wolny; „a kiedy to się zdarzy -  mówi -  mam 

wszystko”. Stał się wolny; natychmiast pragnie posiadać niewolnika. Udaje mu się; spie
szy więc, by posiadać drugiego; „jedna bowiem jaskółka -  mówi -  nie czyni wiosny”. 
Następnie [pragnie posiadać] dom, następnie też ziemię, a następnie stać się Ateńczy- 
kiem, następnie rządzić, następnie królować, następnie -  jak Aleksander -  stać się nie
śmiertelnym; a jeśli i to by się zdarzyło -  jak mniemam -  zapragnąłby stać się Zeusem.

131 „Dlatego też, jeśli chcesz [...] służebnych” = partim  SSR V H 44.
132 Dodatek Hensego.
133 „Dziwne bowiem [...] zaryzykować” = partim  SSR V B 441. Zob. Diogenes Laertios VI 55; 

Stobajos IV 19, 47; Seneka, O pokoju ducha, 8, 3-7 (przekład polski w: Seneka, Dialogi, tłum. 
L. Joachimowicz, Warszawa 1989); Elian, Opowiastki rozmaite, XIII 28. Szerzej: M.-O. Goulet- 
-Caze, Le livre VI de Diogene Laerce: analyse de sa structure et reflexions methodologiąues, [w:] 
Aufstieg undNiedergang der Romischen Welt, Bd. 36.6, W. Hassę (hrsg.), Berlin-New York 1992, 
s. 4037-4039.

134 Fr. 113 Meineke (Fragmenta comicorum graecorum, A. Meineke (ed.), vol. IV, Berlin 
1841) = fr. 201 Kock (Comicorum atticorum fragmenta, T. Kock (ed.), vol. II, 1, Leipzig 1884) 
= fr. 170 Kassel/Austin (Poetae comici graeci, R. Kassel, C. Austin (ed.), vol. VII, Berlin 1989). 
Filemon był przedstawicielem tzw. Nowej Komedii Greckiej. Cytat z utworu o nieznanym tytule.

135 Teognis, w. 109 Ziegler (Theognidis elegiae, C. Ziegler (ed.), Tubingen 1880) (przekład 
polski w: Liryka starożytnej Grecji, J. Danielewicz (oprać.), Warszawa-Poznań 1996).

136 Eurypides, Oszalały Herakles, 637-638 (przekład polski w: Eurypides, Tragedie, t. II, 
tłum. J. Łanowski, Warszawa 2006).
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Jak więc tego rodzaju człowiek [może] nie odczuwać braku? Albo posiadanie jakich- 
że pieniędzy uwalnia od takich pragnień? Sami królowie, chociaż rządzą obszernymi 
[ziemiami] i mają wielkie dochody, nie mniej jednak są w potrzebie, tak iż rabują groby, 
okradają świątynie i bezprawnie skazują na banicję. Równocześnie bowiem z władzą 
wyobrażają sobie, iż mają wiele [potrzeb] koniecznych i ani nie zamierzają zrzec się 
władzy, ani sami z siebie żyć skromniej; następnie są zmuszani [do czynienia] wielu 
[rzeczy], których <nie>137 chcą.

Jeśli zaś ktoś [44] wzniósłby się ponad to wszystko, żyłby w wielkim bezpieczeń
stwie i dostatku. Miło bowiem Krates mówi:

Nie wiesz, jaką moc ma skórzana sakwa,
Porcja łubinu i nie martwienie się niczymn i .

Rzeczywiście [czymś] wielkim i wartościowym jest nietroszczenie się o sakwę, łu
bin, warzywa i wodę, lecz [jeszcze bardziej] być niedostępnym dla pochlebstw i nie- 
schlebiającym.

IV B

[45] Bieda stoi na przeszkodzie filozofowaniu, bogactwo zaś jest w tym pożyteczne.
Nie dobrze [powiedziane]. Jak ci się bowiem zdaje, ilu [ludzi raczej] z powodu do

brobytu niż biedy było powstrzymywanymi od próżnowania? Czy nie widzisz, że prze
ważnie najbiedniejsi filozofują, bogaci zaś są ze wszech miar zajęci z powodu tego, co 
posiadają? Czyż nie mówi pięknie Teognis

Przesyt zniszczył o wiele więcej mężów niż głód l39.

Skoro tak, to jak masz zamiar wykazać, że powstrzymują się od filozofowania z powodu 
biedy, tak jak z powodu bogactwa? Czy nie widzisz, że z powodu biedy są zmuszeni do by
cia wytrwałymi, [46] z powodu zaś bogactwa przeciwnie? Kiedy bowiem -  jak mniemam -  
człowiekowi [bogactwo] odpowiednio się zwiększa, nabywa cokolwiek może pragnąć, nie 
troszcząc się o trud i badanie, czym [coś] jest, lecz mając bogactwo jako współtowarzysza 
w swoim występku, nie powstrzymuje się od żadnej przyjemności. Albo też, czy nie wi
dzisz, że bogaci, więcej robiąc, nie mają czasu wolnego, biedak zaś, nie mając nic do roboty, 
oddaje się filozofowaniu? Zenon powiedział, że Krates, siedząc w pracowni szewskiej, czy
tał Zachętę do filozofii Arystotelesa140, którą napisał dla Themisona, króla Cypru, [w której]

137 Dodatek Meinekego i Cobeta.
138 „Miło bowiem [...] nieschlebiającym” = fr. 19 Diels = fr. 367 Lloyd-Jones/Parsons (Supple- 

mentum Hellenisticum, H. Lloyd-Jones, P. Parsons (ed.), Berlin-New York 1983) = SSR V H 83.
139 Teognis, w. 605 Zeigler.
140 „Zenon powiedział [...] dla kogo pisał Arystoteles" = fr. 1 Heitz [Fragmenta Aristotelis,

E. Heitz (coli.), Paris 1869] = fr. 50 Rose (Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta, V. Rose 
(ed.), Leipzig 1886) = fr. 1 Ross (Aristotelis fragmenta selecta, W. D. Ross (ed.), Oxford 1955); 
„Czy nie widzisz [...] dla kogo pisał Arystoteles" = fr. 1 Walzer (Aristotelis dialogorum fragmen
ta, R. Walzer (ed.), Firenze 1934); „Bieda stoi na przeszkodzie filozofowaniu [...] w o wiele więk
szym stopniu zażywa spokoju" = fr. 54 Gigon (Aristotelis opera, vol. III: Librorum deperditorum 
fragmenta, O. Gigon (coli.), Berlin-New York 1987).
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stwierdzał, że dla nikogo nie ma większego dobra niż bycie filozofem; posiada on bowiem 
największe dobro tak, że wyłoży na to pieniądze, a w efekcie jeszcze zyska szacunek. Kie
dy on czytał -  powiedział -  szewc jednocześnie cały czas zajmował się szyciem, i Krates 
powiedział: „Zdaje mi się, Filiskosie, że napiszę dla ciebie zachętę; widzę bowiem, iż masz 
większe predyspozycje do filozofowania niż ten, dla kogo pisał Arystoteles”141.

Albo znów, zwykli niewolnicy żywią sami siebie i płacą wynagrodzenie [47] panom, 
a wolny mąż nie jest w stanie wyżywić samego siebie? Dlatego też na podstawie takich 
rozważań wydaje mi się, że ten, który nie ma środków do przeżycia, wolny, dzięki 
nieposiadaniu niczego w o wiele większym stopniu zażywa spokoju. Jak na przykład 
w prowadzonej teraz wojnie nie niepokoi się niczym ani samym sobą, bogaty zaś [nie
pokoi się] o innych. Nieźle więc Sofokles przedstawił Edypa mówiącego,

Wasze bowiem cierpienie nakierowane jest na jedno,
Ja zaś opłakuję siebie, polis i ciebie142.

Jednakowoż widząc, że to się dzieje, niemniej jednak zdają się być nieszczęśliwymi, 
nawet jeśli są biedni.

Mówią również, że bogaci są bardziej poważani w poleis od biednych. Ci wydają mi 
się nie słyszeć, że Arystydes, najbiedniejszy spośród wszystkich [48] Ateńczyków, był 
najbardziej poważany, oraz że kiedy Ateńczycy chcieli ustalić wysokość podatków dla 
poleis, scedowali to na niego, uważając, iż nikt nie może ustalić tego sprawiedliwiej; 
utrzymuje się też, iż to raczej Kallias, najbogatszy spośród Ateńczyków, był bliski Ary- 
stydesowi, a nie Arystydes Kalliasowi, oraz że o wiele bardziej Arystydes wstydził się 
bogactwa Kalliasa niż Kallias biedy Arystydesa143.

Albo też, któż był bardziej poważany albo wart większego szacunku od Spartanina 
Lizandra144? A i on nie był zdolny wydać córki za mąż, dając im posag. <I>145 mógłby 
ktoś mówić o tylu, ilu tylko chcesz -  biednych, którzy cieszyli się większym szacunkiem 
od bogatych. Nie niedorzecznie wydaje mi się mówić Eurypides, chwaląc Eteoklesa, że 
za młodu był biedny,

Ale cieszył się największym szacunkiem w polis Argejczykówx46.

141 „Zenon powiedział [...] dla kogo pisał Arystoteles11 = SVF I 273 = 10 A 6 Diels = SSR V 
H 42. O szewcu jako ideale cynickim zob. R. F. Hock, Simon the Shoemaker as an Ideał Cynie, 
„Greek, Roman, and Byzantine Studies” 17 (1976), s. 47-53.

142 Sofokles, Król Edyp, w. 62-64 (przekład polski w: Sofokles, Tragedie, t. II, tłum. R. R. 
Chodkowski, Lublin 2012). Wiersz pierwszy to dokładny cytat z Sofoklesa, natomiast wers drugi 
został złożony z wierszy 63-64.

143 O Arysteidesie i jego zamożności zob. Plutarch, Arystydes, passim  (przekład polski w: 
Plutarch, Żywoty równolegle, t. III, tłum. L. Trzcionkowski, A. Wolicki, Warszawa 2008).

144 Zob. Plutarch, Lizander, r. 30 (przekład polski w: Plutarch, Cztery żywoty, tłum. M. Bro
żek, Warszawa 1954); Powiedzenia spartańskie, 230A; Elian, Opowiastki rozmaite', VI 4; X 15 
(przekład polski w: Klaudiusz Elian, Opowiastki rozmaite. Listy wieśniaków, tłum. M. Borowska, 
Warszawa 2005).

145 Dodatek Hensego.
146 Eurypides, Blagalnice, w. 873 (przekład polski w: Eurypides, Tragedie, t. I, tłum. J. 

Łanowski, Warszawa 2005). Cytat nieco zmieniony -  Teles zamienia Sofoklesowe en Argeiai 
chthoni na en Argeidn polei.
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V
O tym, że przyjemność nie jest celem

[49] Jeśli trzeba, by złożyć szczęśliwe życie z przekraczających miarę przyjemności, 
to nikt -  mówi Krates147 -  nie byłby szczęśliwy. Lecz jeśli ktoś chciałby zliczyć wszyst
kie okresy w całym życiu, odkryje, iż o wiele więcej jest cierpienia148.

Po pierwsze bowiem, połowa całego czasu, ta w której śpię149, jest obojętna. Następ
nie, pierwsza część, wypełniona [50] wychowaniem, jest znojna. Dziecię jest głodne, 
a piastunka kładzie je spać; jest spragnione -  kąpie je; chce spać -  hałasuje grzechotką.

Kiedy umknęło mamce, pochwycił je wychowawca, nauczyciel gimnastyki, nauczy
ciel gramatyki, nauczyciel muzyki, malarz. Przemija ten okres; pojawia się nauczyciel 
arytmetyki, nauczyciel geometrii, nauczyciel jazdy konnej -  przez nich wszystkich jest 
chłostane; budzone o brzasku; nie ma czasu na wypoczynek.

Stało się młodzieńcem; i znów, boi się przełożonego efebów, nauczyciela gimnasty
ki, fechmistrza, gimnazjarchy -  przez nich wszystkich jest chłostany, obserwowany, 
chwytany za kark.

Wyszedł z wieku młodzieńczego i ma już dwadzieścia lat; wciąż obawia się oraz zwa
ża na gimnazjarchę i stratega. Jeśli gdzieś trzeba czuwać, to oni czuwają; [jeśli trzeba] 
pełnić wartę i nie spać, to oni pełnią wartę; [jeśli trzeba] wsiąść na statki, to oni wsiadają.

Stał się mężem i jest w pełni dojrzałości; służy w wojsku i posłuje do poleis, zajmuje 
się polityką, jest strategiem, jest choregiem, organizuje igrzyska; wychwala to życie, 
w którym żył jako dziecko.

Przekwita i wchodzi w wiek starczy; znów staje wobec bycia wychowywanym oraz 
pragnie młodości. A także [mówi]:

[51] Młodość jest mi miła, starość zaś
Przykrzejsza od Etny150,

Nie widzę więc, jak miałby ktoś żyć życiem szczęśliwym, jeśli należałoby je  wymierzyć 
z przekraczających miarę przyjemności.

VI
O  OKOLICZNOŚCIACH

[Peri peristaseóń]

[52] Fortuna, jak jakaś poetka, tworzy rozmaite role -  rozbitka, biedaka, uchodźcy, 
człowieka cieszącego się szacunkiem, człowieka okrytego niesławą. Trzeba więc, ażeby 
dobry mąż pięknie odgrywał, cokolwiek ona narzuci. Stawszy się rozbitkiem -  [graj] 
dobrze rozbitka; biedakiem z bogacza -  [graj] dobrze biedaka;

147 „Jeśli trzeba [...] miarę przyjemności” = 10 A 7 Diels = SSR V H 45.
148 Szereg odniesień do tego motywu w: J. J. Fuentes, Gonzalez, Les diatribes..., s. 457-460.
149 Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, 1102b; Plutarchus, Aqua an ignis sit utilior, 958D = 

SVF 1403 (przekład polski: Plutarch, O tym, co je s t bardziej pożyteczne -  woda czy ogień, tłum. 
M. Stuligrosz, Poznań 2008).

150 Eurypides, Oszalały Herakles, 637-638.



52 TELES CYNIK

Przygotowany na najmniejsze i przygotowany na największe151',

zadowolony też z danego losem ubioru, jedzenia i służby, jak Laertes

[53] Ze starą służką, która jadło i napoje 
podaje152;

i spał na ziemi na sienniku;

Niskie łoże zarzucone było opadłymi liśćmi153.

To bowiem wystarcza, by żyć miło i zdrowo, o ile ktoś nie chce żyć zbytkownie;

Albowiem nie w żarłoczności żołądka 
Tkwi to, co pożyteczne154,

ani w stanie szaty, ani miękkości łoża. Miło bowiem [mówi] Eurypides:

Ze zbytku więc
Szukamy sposobów [przyrządzania] dla wielu pokarmów155;

i to nie tylko pokarmów, lecz również środków zapachowych i słuchowych. Nie trzeba 
zaś żyć w zbytku, jeśli nie przyczynia się do tego stan rzeczy, lecz jak żeglarze zwraca
jący uwagę na wiatry i okoliczności; jeśli umożliwiają [żeglowanie] -  wykorzystać; jeśli 
nie umożliwiają -  zaprzestać [żeglugi]. I jak na wojnie ten, który ma konia, walczy jako 
konny, ten, który ma oręż i pancerz, jako hoplita, ten, który nic [54] nie ma, jako lekko- 
zbrojny, i jak tam, gdzie wrogowie napierają i miotają [pociski], będąc lekkozbrojnym, 
wycofujesz się za żołnierzy opancerzonych, tak też tutaj czasami wojna napiera -  niedo
statek, słabość: wycofujesz się do jednego posiłku dziennie, do samoobsługiwania się, 
do znoszonego płaszcza, a na koniec do Hadesu.

VII
O beznamiętności

[Peri apatheias]

[55] Być może w ten sposób, w jaki granat nazywa się „bezpestkowym”156, a ludzi 
„pozbawionymi szyi” i „pozbawionymi klatki piersiowej”, tak też nazywa się ludzi „po
zbawionymi cierpień” i „nieustraszonymi”?

151 Cytat z nieznanego poety. Por. Arystoteles, O cnotach i wadach, 1250b 6-11 (przekład pol
ski w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 1996); Etyka nikomachejska, 1120b 27-30; 
Perictione, Peri gynaikos harmonias, fr. 2 Thesleff (The Pythagorean Texts o f the Hellenistic 
Period, H. Thesleff (ed.), Abo 1965).

152 Homer, Odyseja, I 191-192.
153 Ibidem, I 194.
154 Eurypides, Błagalnice, 865-866.
155 Eurypides, fr. 892, 4-5 Nauck.
156 Na temat tego owocu zob. Theophrastus, Historia plantarum, IV 13, 2 (przekład polski: 

Theofrast, Badania nad roślinami, tłum. J. Schnayder, Kraków 1961); Atenajos, Uczta mędrców, 
XIV 650e; Plinius, Historia naturalis, XIII 112; Seneka, Listy..., LXXXV.
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Chcesz więc, żebyśmy, używszy tych samych przykładów, powiedzieli, iż w ten spo
sób jak granat nazywa się „bezpestkowym”, a ludzi „pozbawionymi klatki piersiowej”
i „pozbawionymi szyi”, tak też nazwali [ludzi] „niewinnymi” i „wolnymi od zazdrości”?
I tak jak tam określa się [człowieka] „pozbawionym klatki piersiowej” nie z powodu 
braku klatki piersiowej, lecz takiej klatki piersiowej, tak też ten, kto jest bezmyślny
i nierozumny, [nie jest taki] z powodu braku myśli i rozumu, lecz takich myśli i takiego 
rozumu? I jak mówimy, że pozbawiony klatki piersiowej, ma klatkę piersiową, ale mar
ną, tak też nierozumny ma rozum, ale marny, a bezmyślny ma myśli, ale marne? Czy też 
pod każdym względem śmieszne jest w to wierzyć?

Lecz tak jak niewinny jest ten, kto poza winą, a wolny od zazdrości [56] i wolny od 
zawiści jest ten, kto <poza zazdrością i zawiścią>157, a nieciekawy158 i nierozgoryczo- 
ny poza każdym z tych [stanów], tak też pozbawiony trosk i nieustraszony jest ten, kto 
poza troską i strachem? Tak bowiem również szczęśliwy jest ten, kto poza wzruszeniem
i niepokojem. Ktokolwiek zaś odczuwa ból, cierpienie i strach, jak może być bardzo 
zadowolony w życiu, a jeśli nie jest bardzo zadowolony, to jak może być szczęśliwy? 
Albo, jeśli dotyka go cierpienie, to jak może go nie [dotknąć] strach, trwoga, złość i żal? 
Gdy bowiem te [uczucia] mają miejsce, to ludzie cierpią, gdy się ich spodziewają, boją 
się i trwożą, a co do tych, którzy uważają, iż popadli w kłopoty niezasłużenie, tych 
żałują, na tych, którzy z rozmysłem sprowadzili na siebie, złoszczą się, gniewają i są 
podejrzliwi; a względem tych, których nienawidzą, widząc, że im się powodzi, są za
wistni i zazdroszczą, a słysząc, że przydarzyło się jakieś zło, złośliwie się cieszą. Jeśli 
więc cierpi, jak będzie poza jakimś wzruszeniem? Albo, będąc poza żadnym, jak będzie 
beznamiętny?

Skoro ten właśnie ma być szczęśliwy, zatem [trzeba], żeby nie cierpiał z powodu 
zgonu przyjaciela ani dziecka, [57] ani nawet swojego własnego [kresu]159. Albo, czy 
nie wydają ci się niemęscy ci, którzy oczekują na własną śmierć w sposób nędzny i bez 
odwagi? Czy nie trzeba, żeby ten, kto jest dzielny i mężny, znosił własny zgon dzielnie
-  jak Sokrates, bez przygnębienia i niezadowolenia? Albo, cóż bardziej szkodliwego 
w odróżnianiu czyjegoś zgonu od swego własnego? Czy on nie kocha siebie i nie miłuje 
podobnie? Albo zgonu przyjaciela albo dziecka bardziej od swojego własnego?

I chwalą ten, który rozkazuje

Ty zaś, matko, byś swoich nie
Zwilżyła zdrojem policzków ,..160,

Mniemanie mówi, że posłuszna [temu kobieta] jest gruboskórna161. Kiedy każdy opie
wa takie kobiety spartańskie jako dzielne. Gdy któraś usłyszała162, że jej syn ocalał
i uciekł od wrogów, pisze do niego: „okryłeś się złą sławą; albo się jej pozbędziesz, 
albo się u nas nie pokazuj”. Nie jak kobieta attycka, która usłyszawszy, że [syn] ocalał, 
napisała „dobrze [moje] dziecko, ponieważ ocalałeś dla mnie”, lecz wręcz przeciwnie:

157 Dodatek Hensego.
158 Por. Epiktet, Diatryby, III 22.
159 Zob. Seneka, Listy..., LXXIV.
iso Fragment z dzieła nieznanego autora; fr. 548 Nauck.
161 Zob. Sofokles, Antygona, 471-472 (przekład polski w: Sofokles, Tragedie, t. II).
162 Por. Plutarch, Powiedzenia spartańskie, 241 A, 241D.
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„okryłeś się złą sławą; albo się jej pozbędziesz, albo się u nas nie pokazuj”, to znaczy: 
powieś się.

A znów inna163, kiedy posłaniec poinformował ją, że syn zginął w bitwie, zapytała: 
„Jakżeż się zachowywał?” „Jak dobry mąż, matko”. „Doskonale, dziecko” -  rzekła; 
„po to bowiem cię zrodziłam -  rzekła -  ażebyś był pożyteczny i pomocny Sparcie”. Nie 
płakała, ani głośno nie rozpaczała, lecz usłyszawszy, że dzielnie [walczył], pochwaliła.

I owa znów Spartanka164, jakże szlachetna! Kiedy bowiem jej synowie uciekli z bi
twy i przybyli do niej, rzekła: „Gdzie popędziliście, uciekając? Wracacie tam, skąd wy- 
szliście?”. Obnażyła się i wskazała im. Zobacz, czy też jakaś spośród naszych kobiet coś 
takiego by [59] uczyniła. Czyż nie są zadowolone, zobaczywszy [ich] ocalonymi? Tamte 
nie. Lecz dla umarłych zachwycająco .. ,165 i piszą Lacedemończycy:

Ani życia nie uznawać za piękno, ani śmierci,
Lecz obie je  spełniać pięknie166.

Jak nie nierozumne to i w każdym razie bezużyteczne, ażeby usiąść i opłakiwać zmar
łego przyjaciela, a cierpiąc, ponadto również siebie samego niszczyć? Trzeba, żeby ten, 
kto wydaje się jakoś bardziej filozofem aniżeli ludzie bezrozum ni, cierpiał <i>167 opła
kiwał przyjaciela przed śmiercią, biorąc sobie do serca to, że jego przyjaciel urodził się 
śmiertelnikiem i człowiekiem. „Jest bowiem cechą podejmującego niesłusznie decyzję
-  mówi Stilpon168 -  zaniedbywanie żywych z powodu zmarłych”; rolnik tego nie czyni, 
jeśli jakieś spośród drzew uschnie i w dodatku inne wytnie, lecz, opiekując się pozosta
łymi, próbuje uzupełnić ubytek [60] tego, którego brakuje169.

Nie [czynimy] tego z naszymi częściami; śmieszne bowiem byłoby, gdyby ktoś, utra
ciwszy jedno oko, nakazał w dodatku wyłupić i drugie; a jeśli ma jedną nogę chromą, 
to względem drugiej dokonywać okaleczenia; a jeśli [utracił] jednego zęba, to wyrywać 
w dodatku inne; lecz jeśli ktoś na ten temat mniemałby właśnie tak, jest szaleńcem.

A kiedy umrze syn albo żona, <prawdopodobnie>170 [jest tak], że zaniedbujesz siebie 
żyjącego i niszczysz ponadto majątek? A jeśli zmarł syn albo żona jakiegoś znajomego, 
pocieszasz go, mniemając, że powinien znieść to po męsku, dzielnie i bez trudu; sam 
zaś, dotknięty takimi samymi nieszczęściami, sądzisz, że trzeba boleć i nie być obojęt
nym. A jeśli ktoś inny, zachęcasz, by był opanowany w tym trudnym położeniu, by nie 
był zrzędliwy w niedostatku, ani nie uważał, iż życie jest nieznośne, lecz rzekomemu

163 Ibidem, 241C.
164 Ibidem, 241B. Podobne historie o kobietach perskich i likijskich w: Plutarchus, Mulierum 

virlutes, 246A; 248B (przekład polski: Plutarch, O cnotach kobiet, tłum. J. Szymańska, „Studia 
Antyczne i Mediewistyczne” 5 [40] (2007), s. 35-64).

165 Lakuna.
166 Szarzej zob. P. P. Fuentes Gonzalez, Les diatribes..., s. 514-519. Por. Plutarchus, Pelopidas, 

278A; Ps.-Plutarchus, Consolatio ad Apolonium, 110C.
167 Dodatek F. Jakobsa.
168 „Jak nie nierozumne [...] i niszczysz ponadto majątek?” = 193 Dóring = 193 Muller = SSR

II O 32.
169 Por. Seneka, O pocieszeniu do Marcji, XVI (przekład polski w: Seneka, Dialogi, tłum. 

L. Joachimowicz, Warszawa 1989).
170 Dodatek Buchelera.
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złu przeciwstawiał istniejące dobro oraz zrównywał [sądy] „przyjaciel umarł” -  „a także 
żył”. Ty zaś zdajesz się być nieszczęśliwy, ponieważ umarł, a nie czujesz się szczęśli
wy, ponieważ żył; jeśli nie będzie wyświadczał przysług, skoro [61] umarł, to jesteś 
nieszczęśliwy, a z tego powodu, że żywy wyświadczał przysługi, nie jesteś szczęśliwy.

Tak; ale jego już nie będzie!
Ani nie było go przed dziesięcioma tysiącami lat, ani w czasach Trojan; ani też 

w czasach twoich pradziadów. Z tego powodu nie cierpisz, a jesteś niezadowolony, po
nieważ nie będzie go w przyszłości171.

Będę bowiem pozbawiony [jego] przysług.
A także przysług, które sam, marniejąc i wykosztowując się, wyświadczałeś żyjące

mu dziecku oraz przyjacielowi.
Niejasne jest bowiem172 -  mówi Sokrates -  nie tylko to, czy temu, kto [ożeni się] 

z piękną [kobietą], będzie się dzięki niej powodziło, a także to, czy temu, kto [ma] dzieci
i przyjaciół, będzie się z tego powodu powodziło.

Następnie, zostaniesz również pozbawiony przysług w czasie pobytu za granicą, 
walki za ojczyznę, pełnienia funkcji posła, pełnienia posługi kapłańskiej oraz po ze
starzeniu się. Lecz jeśli będziesz zrzędził na to wszystko, to co pozostawisz dla starych 
bab?

Nierozumne jest ocenianie narzuconych przyjacielowi służby wojskowej i poselstwa 
oraz [tego], że się on zgodził, a gdyby się nie podjął posłowania, to oskarżać go [62] 
o przewinienie, a jednocześnie boleć, kiedy posłuje albo pełni służbę wojskową. Piękne 
jest powiedzenie sternika: „W każdym razie, Posejdonie, na równej stępce”173. Tak też 
mąż dobry mógłby rzec do Fortuny: „W każdym razie [masz do czynienia z] mężem, 
a nie głupcem”.

Przełożył Artur Pacewicz

171 Por. Seneka, Listy..., LXVII.
172 „Niejasne jest bowiem [...] z tego powodu powodziło” = SSR I C 514. Por. Ksenofont, 

Wspomnienia..., I 1, 18.
173Por. Seneka, Listy..., LXXXV.


