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Τά εν Κουάδοις πρός τώ Γρανούα
2.ι

'Έωθεν προλέγειν έαυτώ' συντεύξομαι περιέργω, άχαριστώ, υβρι
στή, δολερώ, βασχάνω, άχοινωνήτω' πάντα ταύτα συμβέβηχΐν εχείνοις παρά την άγνοιαν των άγαθών χαι χαχών, εγώ δε τεθεωρηχώς την φύσιν τού αγαθού οτι χαλόν, χαι του χαχού δτι αΐσχρόν, χαι την αύτοΰ του άμαρτάνοντος φύσιν οτι μοι συγγενής,
οΰχι αίματος η σπέρματος του αύτοΰ άλλά νοΰ χαι θείας άπομοίρας μέτοχος, ούτε βλαβήναι υπό τίνος αύτών δύναμαι' αίσχρώ
γάρ με ούδείς περιβαλεΐ' ούτε όργίζεσθαι τώ συγγενεί δύναμαι
ούτε άπέχθεσθαι αύτώ. γεγόναμεν γάρ πρός συνεργίαν ώς πόδες,
ώς χεϊρες, ώς βλέφαρα, ώς οι στοίχοι τών άνω χαι τών χάτω όδόντων. το ούν άντιπράσσειν άλλήλοις παρά φύσιν' άντιπραχτιχόν δέ το άγαναχτεϊν χαι άποστρέφεσθαι.

2.2

Ο τί ποτε τοΰτό είμι, σαρχία έστι χαι πνευμάτων χαι το ήγεμονιχόν. τών μέν σαρχίων χαταφρόνησον' λύθρος χαι οστάρια χαι
χροχύφαντος, έχ νεύρων, φλεβίων, αρτηριών πλεγμάτων, θέασαι
δέ χαι το πνεύμα οποίον τί έστιν' άνεμος, ουδέ άει το αύτό, άλλά
πάσης ώρας έζεμούμενον χαι πάλιν ροφούμενον. τρίτον ούν έστι
το ήγεμονιχόν. άφες τά βιβλία' μηχέτι σπώ ’ ού δέδοται. άλλ’ ώς
ηδη άποθνήσχων ώδε έπινοήθητι’ γέρων εί' μηχέτι τούτο έάσης
δουλεύσαι, μηχέτι χαθ’ άρμην άχοινώνητον νευροσπαστηθήναι,
μηχέτι το ειμαρμένον η παρόν δυσχεράναι ή μέλλον ύπιδέσθαι.

2.3

Τά τών θεών προνοίας μεστά, τά τής τύχης ούχ άνευ φύσεως ή
συγχλώσεως χαι έπιπλοχής τών προνοία διοιχουμένων. πάντα έχεϊθεν ρεί' πρόσεστι δέ τό άναγχαίον χα\ τό τώ δλω χόσμω συμ-
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Γραμμένα κοντά στον ποταμό Γρανούα, στα μέρη των Κουάδων

I . Α πό νωρίς το πρω ί να λες μέσα σου: σήμερα θα συναντηθώ με
τον πολυπράγμονα, με τον αχάριστο, με τον αλαζόνα, τον δολερό,
τον φθονερό, τον ακοινώνητο*. Τους συμβαίνει να είναι έτσι επειδή
αγνοούν το αγαθό και το κακό. Εμένα όμως, που στοχάστηκα τη
φύση του άγαθοΰ κι είδα την ομορφιά του' και τη φύση του κακού,
κι είδα την ασχήμια του' και τη φύση του ανθρώπου που σφάλλει,"
κι είδα ότι είναι συγγενής μου, όχι από το ίδιο αίμα ή σπέρμα αλ
λά από τον ίδιο Νου, και ότι έχει τη θέση του μέσα στο θείο έργο'
εμένα δεν μπορεί να με βλάψει κανείς από τους παραπάνω, γιατί
κανείς τους δεν μπορεί να με εμπλέξει στην αισχρότητα. Επίσης
δεν μπορώ να οργίζομαι μ ’ ένα συγγενικό μου πρόσωπο και να το
μισώ. Γεννηθήκαμε για να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, όπως τα
πόδια, τα χέρια, τα βλέφαρα, όπως η πάνω και κάτω σειρά των
δοντιών. Τ ο να κάνουμε αντίπραξη ο ένας στον άλλο είναι παρά
φύσιν. Κ α ι η αγανάκτηση και η αποστροφή αποτελούν αντίπραξη.
2. Ό ,τι και να ’ναι αυτό που είμαι: λίγες σάρκες, λίγη πνοή και
το ή γεμ ο ν ιχ ό ν* . Τ ις σάρκες περιφρόνησέ τες: αίμα βρώμικο,, κοκαλάκια και ένα πλέγμα από νεύρα, φλέβες, αρτηρίες. Δες και τι σόι
πραματάκι είναι κι η πνοή: σκέτος αέρας, και πάντα διαφορετικόςτην βγάζεις προς τα έξω και την ξαναρουφάς. Κ αι τρίτο, το ήγεμ ονίχόν*. Παράτα τα βιβλία- μη σε αποσπούν άλλο, δεν σου επιτρέ
πεται. Σ α να ζυγώ νει ο θάνατός σου, βάλε με το νου σου πως γέρασες πια: μην αφήνεις άλλο να ’ναι υποδουλωμένο- να μην το ορί
ζουν σα νευρόσπαστο οι ορμές σου οι ακοινώνητες, να μην αγανακτά με τη μοίρα και με το παρόν, να μη στραβοκοιτάει το μέλλον.
3· Όσα είναι έργα των θεών, είναι πλήρη προνοίας. Όσο για τα
τυχα ία 16 συμβάντα, δεν είναι ανεξάρτητα από την Φύση*, παρά εί
ναι συνυφασμένα και διαπλεγμένα με τα όσα διοικεί η πρόνοια. Ό 
λα από κει απορρέουν- και ενυπάρχει σ’ αυτά η αναγκαιότητα και
ό,τι είναι προς το συμφέρον του σύμπαντος κόσμου, μέρος του ο75
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ιγέρον, ού μέρος εί. παντ'ι δέ φύσεως μέρει άγαθόν, ο φέρει ή τοΰ
δλου ιφύσις και δ εκείνης έστ'ι σωστικόν. σώζουσι δέ κόσμον, ώσπερ
αι των στοιχείων, ούτως και αϊ των συγκριμάτων μεταβολαί.
ταΰτά σοι άρκείτω' άει δόγματα έστω. την δέ των βιβλίων δίφαν
ρίφον, ίνα μη γογγύζω ν άποθάνης, άλλά 'ίλεως αληθώς και από
καρδίας ευχάριστος τοίς θεοϊς.
2.4

Μέμνησο έκ πόσου ταΰτα άναβάλλη και όποσάκις προθεσμίας
λαβών παρά τών θεών ού χρά αύταΐς. δεΐ δέ ήδη ποτέ αίσθέσθαι
τίνος κόσμου μέρος εί και τίνος διοικοΰντος τον κόσμον άπόρροια
ΰπέστης και ότι όρος έστί σοι περιγεγραμμένος τοΰ χρόνου, ω έάν
εις το άπαιθριάσαι μη χρήση, οίχήσεται και οιχήση και αυθις ούκ
έξέσται.

2.5

Πάσης ώρας φρόντιζε στιβαρώς ώς 'ΡωμαΊος και άρρην το έν
χερσι μετά τής άκριβοΰς .... και άπλάστου σεμνότητος και φιλο
στοργίας και έλευθερίας και δικαιότητος πράσσειν και σχολήν
έαυτώ άπό πασών τών άλλων φαντασιών πορίζειν. ποριείς δέ, άν
ώς έσχάτην τοΰ βίου εκάστην πράζιν ένεργής, άπηλλαγμένος πά
σης εικαιότητος και έμπαθοΰς αποστροφής άπό τοΰ αιροΰντος λό
γου και ΰποκρίσεως και φιλαυτίας και δυσαρεστήσεως προς τά
συμμεμοιραμένα. όρας πώς ολίγα έστίν, ών κρατήσας τις δύναται
ευρουν και θεουδή βιώσαι βίον' και γάρ οι θεο'ι πλέον ούδέν άπαιτήσουσι παρά τοΰ ταΰτα φυλάσσοντος.

2.6

Υβρίζεις, υβρίζεις έαυτήν, ώ φυχή' τοΰ δέ τιμήσαι σεαυτήν οΰκέτι καιρόν εξεις' άκαριαϊος ό βίος 'εκάστω, οϋτος δέ σοι σχεδόν
διήνυσται, μή αίδουμένη σεαυτήν, άλλ’ έν ταΤς άλλων φυχάϊς τιθεμένη τήν σήν εΰμοιρίαν.

2.7

Περισπά τί σε τά έξωθεν έμπίπτοντα; και σχολήν πάρεχε σεαυτώ τοΰ προσμανθάνειν άγαθόν τι και παΰσαι ρεμβόμενος. ήδη δέ
και τήν έτέραν περιφοράν φυλακτέον' ληροΰσι γάρ και διά πρά
ξεων οι κεκμηκότες τώ βίω και μή εχοντες σκοπόν, έφ’ ον πάσαν
ορμήν και καθάπαξ φαντασίαν άπευθύνουσιν.
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ποίου είσαι εσύ. Κ α ι για κάθε επιμέρους κομμάτι της φύσης, καλό
είναι 6,τι φέρει η Φύση* του σύμπαντος κόσμου κι ό,τι την συντη
ρεί. Κ α ι τον κόσμο συντηρούν οι μεταβολές τω ν στοιχείων αλλά
και τω ν σύνθετων σωμάτων. Αυτά να σου είναι αρκετά" έχε τα για
θεωρητικές αρχές, πάντα. Κ ι άσε τη δίψα για τα βιβλία, γ ια να μη
πεθάνεις βαρυγκομώντας, μα αληθινά καλοδιάθετος και από τα
βάθη της καρδιάς σου ευγνώ μω ν στους θεούς.
4· Θυμήσου πόσον καιρό τα αναβάλλεις αυτά, και πόσες φορές
σου δώσαν προθεσμίες οι θεοί και συ δεν τις χρησιμοποίησες. Όμως
πρέπει πια να αντιληφθείς τίνος κόσμου είσαι κομμάτι, και τίνος
κυβερνήτη του κόσμου απόρροια είναι η υπόστασή σου' και πως ο
χρόνος σου έχει ένα όριο, κι αν δεν τον χειριστείς έτσι ώστε να διώ 
ξεις τα σύννεφα, ο χρόνος θα φύγει και θα χαθεί και θα χαθείς κι ε
σύ, χωρίς να σου ξαναδοθεί καμία δυνατότητα.
5· Κάθε σόυ στιγμή, ρωμαλέος, ως άνδρας και ως Ρωμαίος, φρό
ντιζε αυτό που περνά από το χέρι σου, με ανεπιτήδευτη σεμνότητα,
με φιλοστοργία, ελευθεροφροσύνη και αίσθημα δικαίου, διασφαλί
ζοντας την αποδέσμευσή σου από κάθε άλλη εξωτερική εικόνα. Κ αι
θα την διασφαλίσεις, αν κάθε σου πράξη την κάνεις σα να ήταν η
τελευταία της ζωής σου' απαλλαγμένη από κάθε απερισκεψία και
εμπάθεια ενάντια στις λογικές κρίσεις, από κάθε υποκρισία, φιλαυ
τία και δυσφορία γ ι’ αυτά που σου ’λαχαν από τη μοίρα.
6. Ατιμάζεις, ατιμάζεις τον εαυτό σου, ψυχή' και δεν θα σου μεί
νει πια καιρός να τον τιμήσεις. Μ ια στιγμή μοναχά κρατά η ζωή
του καθενός, κι η δική σου σχεδόν πέρασε κιόλας, κι εσύ δεν σέβε
σαι τον εαυτό σου, παρά αποθέτεις την καλή σου μοίρα στις ψυχές
των άλλων.
7· Σου τραβά την προσοχή κάτι που έρχεται απ’ έξω; Δίνε στον
εαυτό σου την άνεση να μάθει και κάτι καινούργιο και καλό, και μη
παρασύρεσαι εδώ κι εκεί. Ή δη πρέπει να φυλάγεσαι από κείνο το
άλλο είδος περιπλάνησης- για τί σαχλαμαρίζουν και με πράξεις ό
σοι απόκαμαν α π ’ τη ζωή χωρίς να έχουν βάλει ένα σκοπό στον ο
ποίο να στρέφουν την κάθε τους ενόρμηση και σκέψη, μια για π ά 
ντα.
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Παρά μέν τό μή έφιστάνειν, τί έν τή άλλου φυχϊ) γίνεται, οΰ ραδίως τις ώφθη χαχοδαιμονών' τους δέ τοϊς τής ιδίας φυχής χινήμασι μή παραχολουθούντας άνάγχη χαχοδαιμονεϊν.

2.9

Τούτων άε'ι μεμνήσθαι, τις ή τών δλων φύσις χαι τίς ή έμή χαι
πώς αύτη πρός έχείνην έχουσα χαι όποίόν τι μέρος οποίου τού ό
λου ούσα χαι ότι ούδε'ις ό χωλυων τά άχόλουθα τή φύσει, ής μέρος
εΐ, πράσσειν τε άε'ι χαι λέγειν.

2.ιο

Φιλοσόφως ό Θεόφραστος έν τή συγχρίσει τών αμαρτημάτων,
ώς αν τις χοινότερον τά τοιαΰτα συγχρίνειε, φησ'ι βαρύτερα είναι
τά χ α τ' επιθυμίαν πλημμελούμενα τών χατά θυμόν, ό γάρ θυμούμενος μετά τίνος λύπης χαι λεληθυίας συστολής φαίνεται τον λό
γον άποστρεφόμενος’ ό δέ χ α τ’ επιθυμίαν άμαρτάνων, ΰφ’ ηδονής
ήττώμενος άχολαστότερός πως φαίνεται χαι θηλύτερος έν τάϊς άμαρτίαις. όρθώς ούν χαι φιλοσοφίας άξίως έφη μείζονος εγκλήμα
τος έχεσθαι τό μ εθ ’ ηδονής άμαρτανόμενον ήπερ τό μετά λύπης'
όλως τε ό μέν προηδικημένω μάλλον έοιχε χαι διά λύπης ήναγχασμένω θυμωθήναι' ό δέ αΰτόθεν πρός τό άδιχεΤν ώρμηται, φερόμενος έπι τό πράξαί τι χ α τ ’ έπιθυμίαν.

2. ι ι

Ώ ς ήδη δυνατού όντος έζιέναι τού βίου, ούτως 'έχαστα ποιεΐν
χαϊ λέγειν χαι διανοεΐσθαι. τό δέ έξ άνθρώπων άπελθεϊν, ει μέν
θεο'ι ε ’ισίν, ούδέν δεινόν' χαχώ γάρ σε ούχ άν περιβάλοιεν' ει δέ ή
τοι ούχ ε ’ισιν ή ού μέλει αύτόις τών άνθρωπείων, τίμ ο ι ζην έν χόσμω χενώ θεών ή προνοίας χενώ; άλλά χαι ε ’ισι χαι μέλει αύτο'ϊς
τών άνθρωπείων χαι τοϊς μέν χ α τ ’ άλήθειαν χαχόΐς 'ίνα μή περιπίπτη ό άνθρωπος, έ π ’ αύτώ τό παν εθεντο' τών δέ λοιπών εί τι
χαχόν ήν, χαι τούτο άν προείδοντο, 'ίνα έπι παντι ή τό μή περιπί-
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8. Δύσκολα θα δεις κάποιον να δυστυχεί επειδή δεν ξέρει τι γίνε
ται μες στην ψυχή του άλλου' όμως εκείνοι που δεν παρακολου
θούν της δικής τους ψυχής τις κινήσεις, δεν μπορεί παρά να δυστυ
χήσουν.
9· Αυτό να αναλογίζεσαι πάντα: ποια είναι η Φύση τού παντός*
και ποια η δική μου φύση, και πώς σχετίζεται η μια με την άλλη
και ποιο μέρος ποιου συνόλου είναι η δική μου' και πως κανείς δεν
σ’ εμποδίζει να κάνεις και να λες ό,τι είναι σύμφωνο με τη Φύση,
της οποίας είσαι μέρος.
ΙΟ. Μ ε λόγο φιλοσοφικό ο Θεόφραστος,17 συγκρίνοντας τα σφάλ
ματα μεταξύ τους -κ α ι με τρόπο απλό, έτσι που να διευκολύνει τον
καθένα να κάνει τέτοιου είδους συγκρίσεις-, ισχυρίζεται ότι τα
σφάλματα που οφείλονται στην επιθυμία είναι βαρύτερα από τα
σφάλματα που οφείλονται σε θυμό. Για τί ο θυμωμένος, προφανώς,
όταν στρέφει τα νώ τα του στη λογική το κάνει με κάποιο πόνο και
με κρυφούς ενδοιασμούς. Ε νώ αυτός που σφάλλει από επιθυμία, νι
κημένος καθώς είναι από την ηδονή, δείχνει πιο ακόλαστος και θη
λυπρεπής. Σ ω στά λοιπόν, και με τρόπο αντάξιο της φιλοσοφίας, εί
πε ο Θεόφραστος ότι το σφάλμα που διαπράττεται με ευχαρίστηση
αρμόζει να το καταδικάζουμε πιο αυστηρά απ’ ό,τι το σφάλμα που
διαπράττεται με λύπη. Γ ενικά, ως ήδη αδικημένος και στενοχωρη
μένος, ο ένας αναγκαστικά θα νιώσει θυμό' ενώ ο άλλος από μόνος
του κατευθύνεται προς την αδικία, παρασυρμένος από μιαν επιθυ
μία του.
11.

Σαν να πρόκειται τώρα αμέσως να φύγεις από τη ζωή, έτσι

να πράττεις κάθε φορά, έτσι να μιλάς, έτσι να σκέφτεσαι. Το να ε
γκαταλείψεις την ανθρωπότητα, αν υπάρχουν θεοί δεν είναι διόλου
φοβερό, για τί οι θεοί δεν πρόκειται να σε ρίξουν στο κακό. Αν πάλι
δεν υπάρχουν θεοί ή δεν νοιάζονται για τα ανθρώπινα, τι ακριβώς
μπορεί να σημαίνει για σένα το να ζεις σ’ ένα κόσμο όπου απουσιά
ζουν οι θεοί και η πρόνοια; Ό μω ς υπάρχουν θεοί και νοιάζονται για
τ’ ανθρώπινα, και χάρισαν στον άνθρωπο όλες τις δυνατότητες να
αποφεύγει τις πραγματικές συμφορές. Ό σο για τ’ άλλα, αν υπήρχε
σ’ αυτά κάτι το κακό, θα πρόβλεπαν ώστε να μπορεί ο άνθρωπος
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πτειν αύτώ. (ό δε χείρω μή ποιεί άνθρωπον, πώς άν τοΰτο βίον
άνθρωπον χείρω ποιήσειεν;) ούτε δε κ α τ ’ άγνοιαν ούτε είδυΐα μέν,
μή δυναμένη δε προφυλάξασθαι ή δωρθώσασθαι ταΰτα ή τών ό
λων φύσις παρεϊδεν άν, ουτ’ άν τηλικοΰτον ήμαρτεν ήτοι παρ’ άδυναμίαν ή παρ’ άτεχνίαν, ϊνα τά άγαθά και τά κακά επίσης τοϊς
τε άγαθοίς άνθρώποις και τοϊς κακοίς πεφυρμένως συμβαίνη. θά
νατος δέ γε και ζωή, δόξα και άδοξία, πόνος και ήδονή, πλοΰτος
και πενία, πάντα ταΰτα επίσης συμβαίνει άνθρώπων το~ις τε άγαθοΤς και τοϊς κακοίς, ουτε καλά όντα ουτε αισχρά, ούτ’ άρ’ άγαθά
ούτε κακά έστι.
2·ΐ2

Π ώς πάντα ταχέως εναφανίζεται, τώ μ'εν κόσμω αυτά τά σώ
ματα, τώ δε α ’ιώνι αί μνήμαι α υτώ ν οΐά εστι τά αισθητά πάντα
και μάλιστα τά ήδονή δελεάζοντα ή τώ πόνω φοβοΰντα ή τώ τύφω
διαβεβοημένα, πώς ευτελή και ευκαταφρόνητα και ρυπαρά και
εύφθαρτα και νεκρά' - νοεράς δυνάμεως έφιστάναι. τί ε’ισιν ούτοι,
ών αί ύπολήφεις και αί φωναί τήν ευδοξίαν <και τήν άδοξίαν παρεχουσι>. τί εστι το άποθανειν, και ότι, εάν τις αυτό μόνον ϊδη και
τώ μερισμώ τής έννοιας διάλυση τά εμφανταζόμενα αύτώ, ούκέτι
άλλο τι ΰπολήφεται αυτό είναι ή φύσεως εργον' φύσεως δέ έργον
εϊ τις φοβείται, παιδίον έστί' τοΰτο μέντοι οϋ μόνον φύσεως έργον
έστίν, άλλά και συμφέρον αυτή. πώς άπτεται θεοΰ άνθρωπος και
κατά τί έαυτοΰ μέρος και όταν πώς [έχη] διακέηται τό τοΰ αν
θρώπου τοΰτο μόριον.

2 ·ΐ 3

Ούδέν άθλιώτερον τοΰ πάντα κύκλω έκπεριερχομένου και “τά
νέρθεν γά ς”, φησιν “έρευνώντος” και τά έν τάίς φυχαϊς τών πλη
σίον διά τεκμάρσεως ζητοΰντος, μή αισθομένου δέ, ότι άρκεϊ προς
μόνω τώ ένδον έαυτοΰ δαίμονι είναι καί τοΰτον γνησίως θεραπεύειν. θεραπεία δέ αύτοΰ, καθαρόν πάθους διατηρεΐν καϊ είκαιό-.
τητος καί δυσαρεστήσεως τής προς τά έκ θεών καί άνθρώπων γι-
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να τ’ αποφεύγει. (Ό μω ς κάτι που δεν σε κάνει χειρότερο άνθρω
πο, πώς μπορεί να σου κάνει χειρότερη τη ζωή;). Δεν είναι αλήθεια
ότι τα παράβλεψε αυτά η Φύση του παντός, είτε από άγνοια είτε
επειδή τάχα δεν μπόρεσε να τα προλάβει ή να τα διορθώσει. Ούτε
πάλι θα μπορούσε να κάνει τόσο μεγάλο σφάλμα, είτε από αδυνα
μία είτε από αδεξιότητα, ώστε τα καλά και τα κακά να συμβαίνουν
και στους καλούς και στους κακούς, αδιακρίτως. Θάνατος και ζωή
λοιπόν, δόξα και μη δόξα, πόνος και ηδονή, πλούτος και φτώχεια,
όλ’ αυτά τυχαίνουν και στους καλούς και στους κακούς, χωρίς να
είναι ούτε ωραία ούτε άσχημα. Άρα ούτε καλά είναι ούτε κακά.18
12.

Πόσο γοργά αφανίζονται όλα - μες στον κόσμο τα ίδια τα

σώματα, και μες στην αιωνιότητα η μνήμη τους. Τ ι λογής είναι ό
λα τα αισθητά πράγματα, και κυρίως εκείνα που μας δελεάζουν με
την ηδονή ή μας φοβίζουν με τον πόνο ή τα κάνει η κενοδοξία μας
διαβόητα, πόσο ευτελή και ευκαταφρόνητα, βρώμικα και φθαρτά
και πεθαμένα - το μαθαίνουμε με τη δύναμη του νου. Τ ι είναι στ’
αλήθεια αυτοί οι άνθρωποι που οι απόψεις τους κι οι κουβέντες τους
[εξασφαλίζουν την κακή και την] καλή φήμη. Τ ι σημαίνει θάνατος,
που αν τον εξετάσεις μεμονωμένα, και ορίσεις την έννοιά του και
τον διαχωρίσεις από τους συνειρμούς που μας προκαλεί, δεν θα τον
θεωρείς πια τίποτε άλλο παρά μια λειτουργία της φύσης- κι αν κά
ποιος φοβάται μια λειτουργία της φύσης, έχει μυαλό μικρού παι
διού. Κ ι όχι μόνο είναι λειτουργία της φύσης αλλά και προς το συμ
φέρον της. Π ώ ς έρχεται σε επαφή με τον θεό ο άνθρωπος, και με
ποιο μέρος του εαυτού του, και σε τι διάθεση βρίσκεται τούτο το μέ
ρος του ανθρώπου.
Ι3 · Τ ίποτε αθλιώτερο από εκείνον που περιδιαβαίνει τον κύκλο
των πραγμάτω ν και «ανασκαλεύει τα υποκάτω της γης», που λέει
ο ποιητής,19 και ζητά να μάθει τι κρύβεται μες στις ψυχές τω ν άλ
λων, συμπεραίνοντας από κάποια σημάδια, και δεν αντιλαμβάνε
ται ότι το μόνο που του χρειάζεται είναι να σχετιστεί με τον δαί
μονα που ζει εντός του και να τον λατρέψει με ειλικρίνεια. Κ αι λα
τρεία θα πει να τον διατηρήσει αμόλυντο από πάθη και ματαιότητα
και δυσαρέσκεια γ ια τα όσα πράττονται από θεούς και ανθρώπους.
8ΐ
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νόμενα. τά μέν γάρ έκ θεών α'ιδέσιμα δι ’ άρετήν' τά δέ έζ ανθρώ
πων φίλα διά συγγένειαν, έστι δέ δτε και τρόπον τινά ελεεινά δ ι’
άγνοιαν άγαθών και κ α κ ώ ν ούκ έλάττων ή πήρωσις αΰτη τής
στερισκούσης του διακρίνειν τά λευκά και μέλανα.
2.14

Καν τρις χίλια έτη βιώσεσθαι μέλλης, και τοσαυτάκις μύρια, ό
μω ς μέμνησο ότι ούδεις άλλον άποβάλλει βίον ή τούτον δν ζή,
ουδέ άλλον ζή ή δν άποβάλλει. εις ταύτόν ούν καθίσταται τό μήκιστον τώ βραχυτάτφ. τό γάρ παρόν πάσιν ίσον και τό άπολλύμενον ούκ ίδιον 1 και τό άποβαλλόμενον ούτως άκαριαΐον άναφαίνεται. ούτε γάρ τό παρωχηκός ούτε τό μέλλον άποβάλοι άν
τις' δ γάρ ούκ έχει, πώς άν τις τούτο αύτοΰ άφέλοιτο; τούτων ούν
τών δύο άε'ι μεμνήσθαι' ενός μέν, ότι πάντα έζ άιδίου όμοειδή και
άνακυκλούμενα και ούδέν διαφέρει, πότερον έν εκατόν έτεσιν ή έν
διακοσίοις ή έν τώ άπείρω χρόνω τά αύτά τις όφεται' ετέρου δέ,
ότι και ό πολυχρονιώτατος και ό τάχιστα τεθνηξόμενος τό ίσον
άποβάλλει. τό γάρ παρόν έστι μόνον ού στερίσκεσθαι μέλλει, είπερ
γε έχει και τούτο μόνον και δ μή έχει τις ούκ άποβάλλει.

2 .ι5

Οτι πάν ύπόληφις. δήλα μέν γάρ τά πρός τον Κυνικόν Μ όνι
μον λεγόμενα' δήλον δέ και τό χρήσιμον τού λεγομένου, έάν τις
αύτοΰ τό νόστιμον μέχρι τού άληθοΰς δέχηται.

2.ι 6

Υβρίζει έαυτήν ή τού ανθρώπου φυχή μάλιστα μέν, όταν άπόστημα και ο'ιον φΰμα τού κόσμου, όσον έφ’ έαυτή, γένηται' τό γάρ
δυσχεραίνειν τινι τών γινομένων άπόστασίς έστι τής φύσεως,
<ύφ’> ής έν μέρει έκασται τών λοιπών φύσεις περιέχονται. έπειτα
δέ, όταν άνθρωπόν τινα άποστραφή ή και έναντία φέρηται ώς
βλάφουσα, οίαί είσιν αί τών όργιζομένων. τρίτον υβρίζει έαυτήν,
όταν ήσσάται ήδονής ή πόνου, τέταρτον, όταν ύποκρίνηται και έπιπλάστως και άναλήθως τι ποιή ή λέγη. πέμπτον, όταν πράξίν

I . ή: ...ουν Ισον (= αυτό που χάνεται είναι ίσης διάρκειας).
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Όσα προέρχονται από τους θεούς είναι σεβαστά λόγω της αρετής
τους- όσα πάλι προέρχονται από τους ανθρώπους είναι αγαπητά
ως συγγενικά μας. Κ ά ποτε μάλιστα είναι και αξιολύπητα για τί οφείλονται σε άγνοια του καλού και του κακού: μια αναπηρία όχι μι
κρότερη από το να μη μπορείς να διακρίνεις το άσπρο και το μαύρο.
Ι4· Ακόμη κι αν πρόκειται να ζήσεις τρεις χιλιάδες χρόνια ή και
τριάντα χιλιάδες, να θυμάσαι πως κανείς δεν χάνει ζωή άλλη από
αυτή που ζει, ούτε ζει άλλη ζωή από αυτή την οποία χάνει. Έ τσ ι,
η μεγαλύτερη μακροβιότητα κι η πιο σύντομη ζωή καταλήγουν να
είναι το ίδιο πράγμα, αφού το παρόν είναι ίσης διάρκειας για όλους,
και ό,τι έχει χαθεί δεν μας ανήκει πια' οπότε, αυτό που χάνεται
είναι προφανώς ακαριαίο. Δηλαδή, ούτε το παρελθόν μπορεί να
χάσει κανείς ούτε το μέλλον. Πώς γίνεται να στερηθεί αυτό που
δεν έχει; Τούτα τα δυο να θυμάσαι πάντα: πρώτον, ότι τα πάντα,
ανέκαθεν, είναι ίδιας λογής και ανακυκλώνονται, και δεν έχει κα
μιά διαφορά το να βλέπεις τα ίδια πράγματα επί εκατό ή διακόσια
χρόνια ή επί μια αιωνιότητα. Κ αι δεύτερον, ότι ο μακροβιότερος
άνθρωπος και αυτός που θα πεθάνει πολύ νωρίς, το ίδιο πράγμα
χάνουν: μόνο το παρόν θα στερηθούν - α ν πούμε πως κι αυτό δικό
τους είνα ι-, ενώ ό,τι δεν έχεις, δεν μπορείς να το χάσεις.
Ι5· Ό τι όλα είναι η ιδέα που έχουμε γ ι’ αυτά. Είναι προφανές ότι
ισχύει τούτη η φράση που αποδίδεται στον Μόνιμο τον Κυνικό.20
Προφανής και η χρησιμότητά της, αν δεχτείς το ουσιαστικό της νό
ημα στο μέτρο που αληθεύει.
ι6 . Α τιμάζει τον εαυτό της η ανθρώπινη ψυχή, πρώτα και κύρια
όταν γίνετα ι ένα απόστημα, κάτι σαν σπυρί πάνω στο σώμα του
κόσμου - εφ’ όσον η ευθύνη βαραίνει την ίδια. Βλέπεις, το να δυσα
νασχετείς με κάτι που συμβαίνει, σημαίνει αποστασία από τη Φ ύ
ση*, στην οποία εμπεριέχονται και των άλλων οι φύσεις. Δεύτε
ρον, ατιμάζει τον εαυτό της όταν αποστρέφεται κάποιον άνθρωπο
ή όταν κινείται ενάντιά του για να του κάνει κακό' και τέτοιες εί
ναι οι ψυχές όσων οργίζονται. Τρίτον, ατιμάζεται όταν την κατα
βάλλει η ηδονή ή ο πόνος. Τέταρτον, όταν υποκρίνεται και κάνει ή
λέει κάτι προσποιητά και ψεύτικα. Πέμπτον, όταν οι πράξεις κι οι
83
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■'^!5“.·54χτίνα·εαυχης χαι.ορμήν επ ' ούδένα σχοπόν άφιη, άλλ’ είχή χαι α' ν,.,,. παρακολουθήτως ότιούν ενεργή, δέον και τά μικρότατα κατά την
έπι τό τέλος άναφοράν γίνεσθαι' τέλος δέ λογικών ζώων τό επεσθαι τώ τής πόλεως και πολιτείας τής πρεσβυτάτης λόγω και θεσμώ.
2.17

Του άνθρωπίνου βίου ό μέν χρόνος στιγμή, ή δέ ουσία ρέουσα,
ή δέ αίσθησις άμυδρά, ή δέ όλου του σώματος σύγκρισις ευσηπτος,
ή δέ φυχή ρόμβος, ή δέ τύχη δυστέκμαρτον, ή δέ φήμη άκριτον
συνελόντι δέ ε’ιπέϊν, πάντα τά μέν του σώματος ποταμός, τά δέ
τής φυχής όνειρος και τύφος, ό δέ βίος πόλεμος και ξένου έπιδημία, ή δέ υστεροφημία λήθη. τί ούν τό παραπέμφαι δυνάμενον;
εν και μόνον φιλοσοφία' τούτο δέ έν τώ τηρείν τον ένδον δαίμονα
άνύβριστον και άσινή, ηδονών και πόνων κρείττονα, μηδέν εΐκή
ποιούντα μηδέ διεφευσμένως και μ εθ’ ύποκρίσεως, άνενδεή τού
άλλον ποιήσαί τι ή μ ή ποιήσαι' έτι δέ τά συμβαίνοντα και άπονεμόμενα δεχόμενον ώς έκεϊθέν ποθεν έρχόμενα, όθεν αυτός ήλθεν' έπι πάσι δέ τον θάνατον ίλεω τή γνώμη περιμένοντα ώς ούδέν άλλο ή λύσιν τών στοιχείων, έζ ών έκαστον ζώον συγκρίνεται. ει δέ αύτοϊς τοϊς στοιχείοις μηδέν δεινόν έν τώ έκαστον διηνεκώς εις έτερον μεταβάλλειν, διά τί ΰπίδηταί τις τήν πάντων με
ταβολήν και διάλυσιν; κατά φύσιν γάρ' ούδέν δέ κακόν κατά φύ
σιν.
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επιθυμίες της δεν κατευθύνονται προς κάποιον σκοπό αλλά γίνο
νται στην τύχη κι είναι ανακόλουθες, τη στιγμή που θα πρέπει ως
και το παραμικρό να γίνετα ι σύμφωνα με την α να γω γή του στον
τελικό σκοπό. Κ α ι τελικός σκοπός των έλλογων όντων είναι να
ακολουθούν τον λόγο και τον νόμο της πιο σεβάσμιας όλων τω ν
πόλεων και πολιτειών.
ΐγ . Της ανθρώπινης ζωής ο χρόνος είναι μια στιγμή, η ουσία της
ρευστή, οι αισθήσεις αμυδρές, του κορμιού η σύσταση φθαρτή, η ψυ
χή μια σβούρα, η τύχη ανεξιχνίαστη κι η φήμη προϊόν ακρισίας. Μ ε
δυο λόγια, όλα του σώματος είναι ρευστά σαν ποταμός, ενώ της
ψυχής είναι όνειρο και ψευδαίσθηση- η ίδια η ζω ή είναι πόλεμος και
ταξίδι σε ξένο τόπο, κι η υστεροφημία είναι λήθη. Ποιος μπορεί να
μας παρασταθεί στο δρόμο; Η φιλοσοφία και μόνον αυτή. Κ α ι φι
λοσοφία θα πει, να διατηρείς τον δαίμονα που ’χεις μέσα σου απρό
σβλητο, σώο και αβλαβή, υπεράνω πόνων και ηδονών- τίποτα να
μην κάνεις στα κουτουρού, τίποτα στα ψεύτικα και με υποκρισίαφιλοσοφία θα πει να μην έχεις ανάγκη από το τι κάνει ή δεν κάνει
ο άλλος- κι ακόμη, ό,τι σου προκύψει και ό,τι σου στέλνει η μοίρα
ο δαίμονάς σου να τα δέχεται, ως προερχόμενα κάπου από κει, απ’
όπου προέρχεται κι αυτός. Κ α ι πάνω α π’ όλα, να περιμένεις το θά
νατο με γαλήνιο νου, ως κάτι που δεν είναι παρά μια ακόμα διά
λυση στοιχείω ν που συνθέτουν κάθε έμβιο ον. Μεταβάλλονται αυ
τά τα στοιχεία, το καθένα σε κάτι άλλο, και δεν είναι διόλου τρο
μερό αυτό. Αν είναι έτσι, τι σου κακοφαίνεται αυτή η μεταβολή και
διάλυση τω ν πάντω ν; Αφού γίνεται σύμφωνα με τη Φύση. Κ α ι ό,τι
είναι σύμφωνο με τη Φύση δεν είναι κακό.
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