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Not\ asupra edi]iei

Prezenta edi]ie reproduce textul lui Diogenes Laertios ap\rut la Editura

Academiei, `n anul 1963, `n traducerea lui C.I. Balmu[. Studiul introductiv [i

notele destul de consistente apar]in lui Aram M. Frenkian, dar concordan]a

dintre cei doi `n ce prive[te conceptele [i termenii de specialitate este bine

pus\ la punct, asigur`nd unitatea `ntregului volum.

Modific\rile operate asupra vechii edi]ii s`nt urm\toarele :

1. S-a reactualizat textul ini]ial conform limbajului filosofic `ncet\]enit

(filosofie stoician\ → filosofie stoic\, [coala megarian\ → [coala megaric\ etc.).

C`teva nume proprii au fost aduse la forma consacrat\ de cea mai mare parte

din traducerile din autorii greci; este cazul unor nume ca : Phaidon, Phaidros,

Theaitetos, Chrysippos etc., care urmeaz\ mai fidel transpunerea `n ortografia

latin\ a cuvintelor grece[ti.

2. Asupra notelor [i comentariilor la textul lui Diogenes Laertios s-au operat

c`teva actualiz\ri `n ce prive[te literatura de specialitate, f\r\ a se interveni

asupra bibliografiei care are un profil orientat spre marii comentatori ai

filosofiei grece[ti din sec. al XIX-lea [i prima jum\tate a sec. al XX-lea. De

altfel, o aducere la zi `ntr-un domeniu at`t de vast este dificil de `ntreprins.

C`teva note au suferit sumare modific\ri.

3. Au fost `ndep\rtate din studiul introductiv [i din note comentariile care

tr\deaz\ un oarecare compromis f\cut perioadei `n care a ap\rut prima edi]ie

(unele dintre ele, probabil, fiind interven]ii ale editorului). Astfel de comentarii

au putut fi de altfel destul de u[or de separat de interpret\rile pertinente,

nemodific`nd mai deloc cursul firesc al argument\rii.
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Studiu introductiv

Diogenes Laertios [i izvoarele

filosofiei antice grece[ti

I. Izvoarele originale sau directe ale filosofiei grece[ti

De la foarte pu]ini filosofi greci din antichitate ni s-au conservat operele în

care [i-au fixat gîndirea [i doctrinele lor filosofice. Acestea sînt izvoarele originale,

sau directe, ale filosofiei antice. Astfel, posed\m întreaga oper\ scris\ a lui Platon,

cea mai mare parte din opera filosofic\ a lui Aristotel, opera întreag\ a lui Plotin

[i operele unor al]i filosofi „minori”. ~n schimb, toate scrierile în]elep]ilor dinainte

de sofi[ti, operele sofi[tilor, operele socraticilor, ale filosofilor Academiei vechi,

medii [i noi, ale vechilor peripateticieni – cu excep]ia, în parte, a lui Theofrast –,

ale vechilor stoici [i ale stoicilor medii, ale lui Epicur [i ale epicurienilor – cu

excep]iile pe care le vom indica –, ale scepticilor [i neopitagoricienilor sînt

pierdute pentru noi. Din ele nu avem decît fragmente citate de autori vechi,

fragmente culese cu mare îngrijire de savan]i filologi moderni [i care constituie tot

izvoare originale sau directe ale autorilor lor.

Pentru filosofii dinainte de Socrate avem culegerea lui Hermann Diels, Die

Fragmente der Vorsokratiker, în trei volume, edi]ia a V-a, îngrijit\ de Walther

Krantz, 1935-1937, vol. III con]inînd un indice bogat. Culegerea aceasta cuprinde

atît fragmente, cît [i referate despre filosofii naturali[ti [i sofi[ti. Pentru filosofii

care au scris în versuri, ca Xenofanes, Parmenide, Empedocle [i Timon Sillograful,

Diels a oferit o edi]ie separat\ în Poetarum philosophorum fragmenta, Berlin,

1901. Prin aceste culegeri ale lui Diels, edit\rile de fragmente anterior f\cute, ca

cea a lui Mullach, Fragmenta philosophorum Graecorum, Paris, 1860-1881, devin

caduce pentru presocratici [i acolo unde avem texte critice, cum vom vedea mai

departe. Culegerea de fragmente ale lui Heraclit, f\cut\ de Ingram Bywater, î[i

p\streaz\ îns\ mai departe valoarea : Heracliti Ephesii reliquiae, Oxford, 1877.

Scrierile sofi[tilor sînt de asemenea în întregime pierdute, afar\ de micile frag-

mente culese de Diels în Die Fragmente der Vorsokratiker, edi]ia a V-a, reeditat\

de Kranz, vol. II, pp. 252-404. Numai tratatul scris de un sofist minor anonim, intitulat

DissoiV lovgoi, este conservat în mare parte (Diels-Kranz, Vors.5, vol. II, pp. 405-416).

Operele urma[ilor lui Socrate – Antistene, Artistip din Cyrene, Eucleides din

Megara – sînt de asemenea pierdute. S-a p\strat opera socratic\ a lui Xenofon,

autorul faimoaselor Memorabilia, Amintiri despre Socrate. Scrierile urma[ilor lui

Platon : Speusip [i Xenocrate, nu le mai avem1. Tot astfel s-au pierdut, afar\ de

neînsemnate fragmente, operele discipolilor lui Aristotel : Straton din Lampsacos,

Eudemos din Rhodos, Menon, cercet\torul istoriei medicinii, Eudoxos astronomul

[i matematicianul afiliat Academiei.

Din opera imens\ a lui Theofrast, judecînd dup\ catalogul scrierilor lui p\strat

la Diogenes Laertios (V, 42-50), ni s-au conservat buc\]i mai însemnate, ca :

Historia plantarum (p\strat\ în nou\ C\r]i), De causis plantarum (p\strat\ în [ase

C\r]i) etc. Produc]ia filosofic\ a [colii stoice vechi : Zenon din Cition, Cleante [i

Chrysippos, s-a pierdut pîn\ la mici fragmente [i referate culese [i orînduite în chip

exemplar de Ioannes ab Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, în patru volume2.

1. Fragmentele lui Xenocrate sînt culese de R. Heinze, 1892.

2. Vol. I, Zenon [i discipolii lui, 1921 ; vol. II, Chrysippos, 1923 ; vol. III, Chrysippos, 1923 ;

vol. IV, Index, 1924 (edi]ii anastatice dup\ altele mai vechi : I, 1905 ; II [i III, 1903).
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De asemenea, nu mai posed\m operele [colii stoice medii : Panaitios din

Rhodos [i Poseidonios. Influen]a imens\ avut\ de acesta din urm\ asupra filosofiei

eline ulterioare, [i îndeosebi asupra neoplatonismului, face deosebit de regretabil\

pierderea operei imense a acestui spirit în adev\r universal care a fost Poseidonios.

Karl Reinhardt1 a reconstituit doctrina marelui cuget\tor în dou\ lucr\ri de seam\,

citate în not\.

Pentru [coala stoic\ nou\ posed\m operele lui Epictet, Seneca [i a împ\ratului

Marcus Aurelius. Dar oricît ar fi de interesante aceste scrieri, ele se ocup\ mai

mult de moral\ [i nu ne dau decît informa]ii sporadice despre stoicismul teoretic,

despre logica [i fizica stoic\.

Scrierile lui Epicur de asemenea s-au pierdut, pîn\ la trei scrisori autentice [i

faimoasele Kuvriai Dovxai (Opiniile principale), toate conservate în Cartea a X-a a

Vie]ilor filosofilor de Diogenes Laertios. Fragmentele lui Epicur [i referatele antice

despre filosofia lui sînt adunate în culegerea, care iar\[i poate servi drept model,

a lui Hermann Usener, Epicurea, Leipzig, 1887. Pe papirusurile descoperite la

Herculanum s-au g\sit fragmente din operele lui Epicur (spre exemplu din PeriV

;uvsew") [i ale altor epicurieni, mai ales opere ale lui Philodemos din Gadara, [i

care au fost publicate în diverse culegeri italiene [i în Bibliotheca Teubneriana

începînd din 1884. Mai avem [i o scriere a unui epicurian minor, Diogenes din

Oinoanda, p\strat\ pe o inscrip]ie, cu alte diverse piese epicuriene, publicat\

pentru prima dat\ de G. Cousin în Bulletin de correspondance hellénique, tome

XVI (1892), pp. 1-76 (cf. Heberdey [i Kalinka, Bull. Corr. Hell., t. XXI (1897),

pp. 346-443) [i reeditat\ de William, Diogenis Oenoandensis fragmenta, Leipzig,

Teubner, 1907.

~n ce prive[te pe sceptici, Pyrrhon pare a nu fi scris nimic. De la Timon

scepticul avem fragmente din poeziile lui satirice contra filosofilor, editate de

Hermann Diels, Poetarum philosophorum fragmenta, Berlin, 1901. Din sînul

Academiei mijlocii, care se încadreaz\ în direc]ia de gîndire sceptic\, Arcesilaos

pare a nu fi scris nimic, tot la fel Carneade2, fondatorul Academiei noi. Opera

scepticului Enesidem, fondatorul scepticismului nou, este pierdut\, de[i de mare

valoare. ~n schimb avem opera unui sceptic minor, medicul Sextus Empiricus, a

c\rei valoare const\ în informa]iile pre]ioase pe care ni le-a transmis despre

filosofii elini, între al]ii despre doctrina lui Protagoras, extrase din cartea Despre

nefiin]\ a lui Gorgias, despre teoria cunoa[terii la Heraclit, despre concep]iile

filosofice ale lui Enesidem, din lucr\rile c\ruia pare a fi reprodus bune p\r]i. (Vezi

Pyrrhoneioi hypotyposeis, libri III, [i Adversus dogmaticos, libri V (= Adversus

mathematicos, lib. VII-XI), editate de H. Mutschmann, Leipzig, Teubner, 1912 [i

1914 ; Adversus mathematicos, lib. I-IV editate de Jürgen Mau, Leipzig, Teubner,

1954, înso]ite de un indice la întreg Sextus Empiricus de K. Janá…ek.)

Mai avem p\strat\ opera filosofic\ a lui Cicero, care e lipsit\ de o cugetare

original\, dar e foarte pre]ioas\ pentru cunoa[terea [colii megarice, fondat\ de

Euclid, a dialogurilor pierdute ale lui Aristotel, a filosofiei Academiei medii [i noi

sceptice, precum [i a Academiei eclectice a lui Philon din Larissa [i a lui Antiochos

din Ascalon, profesorul lui Cicero. Mai cunoa[tem, prin Cicero, [i stoicismul lui

Zenon [i Chrysippos, precum [i bune p\r]i din epicureism.

Din timpurile care urmeaz\ lui Plotin avem p\strate, în parte, scrierile urma[ilor

lui : Porphyrios, Iamblichos [i Proclos, cuget\tori pre]io[i prin informa]iile pe care

ni le dau despre filosofia anterioar\. Porphyrios este editorul Enneadelor lui

Plotin, edi]ie care ni s-a p\strat, pe cînd edi]ia medicului Eustochios a operei lui

1. Poseidonios, München, 1921, Kosmos und Sympathie. Neue Untersuchungen über

Poseidonios, München, 1926.

2. Doctrina lui Arcesilaos a fost fixat\ în scris de elevul acestuia Pythodoros (Acad.

philos. Index Herculanensis, ed. S. Mekler, p. 74), iar cea a lui Carneade, de

discipolul acestuia Clitomah din Cartagina (Diogenes Laertios, IX, 116). Dar [i

aceste opere sînt pierdute.
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Plotin a pierit, pîn\ la mici resturi conservate de Eusebiu din Cesarea1. Iamblichos,

în Protrepticul s\u, ne-a p\strat bune p\r]i din Protrepticul lui Aristotel, care e

pierdut2. ~n fine, Proclos a dat comentarii din punct de vedere neoplatonic ale

dialogurilor Republica, Timaios [i Cratylos de Platon3, un comentariu foarte

important la Parmenide al lui Platon, dar necomplet4 [i un extrem de pre]ios

comentariu la Cartea I a Elementelor lui Euclid 5, de o importan]\ unic\ pentru

istoria [i filosofia matematicilor antice. ~n fine, peripateticienii au compus pre]ioase

comentarii la tratatele filosofice ale lui Aristotel, începînd cu Alexandros din

Aphrodisias (în jurul anului 200 d.H.) [i terminînd cu Simplicios6, al c\rui comentariu

despre Fizica lui Aristotel este de o valoare inegalabil\ ca izvor de informa]ie

asupra filosofiei presocratice [i a cuget\rii eline în general. Acest comentariu

con]ine [i numeroase fragmente din filosofii naturali[ti din vechime, citate textual.

Deci fragmentele din operele pierdute ale filosofilor greci citate de autori

vechi, oricît de neînsemnate [i reduse ca întindere ar fi, trebuie considerate ca

izvoare originale [i directe ale filosofiei eline. ~n afar\ de scrierile filosofilor

minori pe care le-am citat, mai exist\ [i al]i autori – filosofi, litera]i, oratori,

teologi etc. – care citeaz\ fragmente sau dau referate despre doctrinele filosofilor

elini ale c\ror opere nu le mai avem. ~n privin]a fragmentelor, ele intr\ în

categoria izvoarelor originale sau directe, pe cînd referatele ori de unde ar

proveni, intr\ în categoria doxografiilor, a izvoarelor indirecte, de care ne vom

ocupa mai tîrziu.

~n ce prive[te [tiin]a elin\, posed\m ca izvoare directe pentru matematici

opera întreag\ a lui Euclid7 [i p\r]i importante din operele lui Arhimede8, ale lui

Apollonios din Perge9 [i ale lui Diophantos din Alexandria10. Restul, inclusiv

Istoria matematicilor de peripateticianul Eudemos11, este pierdut [i trebuie s\ ne

mul]umim cu reconstituiri din fragmente sau din referate. Sursa cea mai pre]ioas\

pe care o avem p\strat\ este Proclos, Comentariu la Cartea I a Elementelor lui

Euclid 12. S\ mai cit\m [i operele p\strate ale lui Heron din Alexandria [i Pappos,

ultimul matematician de seam\ grec.

1. Paul Henry, Recherches sur la Préparation Évangélique d’Eusèbe et l’édition perdue

des œuvres de Plotin publiée par Eustochius, Paris, 1935.

2. Giuseppe Lazzati, L’Aristotele perduto e gli scrittori cristiani, Milano, 1938.

3. In Rem publicam Commentaria, ed. Kroll. vol. I, 1899, vol. II, 1901 ; In Timaeum

Commentaria, ed. Diehl, vol. I, 1903, vol. II, 1904, vol. III, 1906 ; In Cratylum

Commentaria ed. Pasquali, 1908.

4. Acest comentariu merge pîn\ la 141 e, 7-10 al dialogului. Comentariul complet se

termina cu prima ipotez\. ~n biblioteca cardinalului Nicolaus Cusanus s-a g\sit

traducerea latin\ a întregului comentariu, cuprinzînd [i sfîr[itul, care lipse[te în

manuscrisele ce redau textul grec. Textul grec a fost tip\rit de dou\ ori de V.

Cousin, 1828 [i 1864, iar de Stallbaum, de trei ori : 1839, 1841 [i 1848. Pentru

traducerea latin\ a finalului întregii opere, vezi Raymond Klibansky, Ein Proklos-

-Fund und seine Bedeutung, `n „Sitzungsberichte der Heidelberger Akad. d. Wiss.”,

Phil.-hist. Kl., 1929, Abh. 5.

5. In primum Euclidis Elementorum librum commentarii, ed. Friedlein, 1873.

6. Comentariile antice grece[ti la tratatele lui Aristotel au ap\rut într-o monumental\

edi]ie sub auspiciile Academiei de [tiin]e din Berlin (23 de volume ap\rute).

Comentariul lui Simplicios la Fizica lui Aristotel este editat de Hermann Diels.

7. Elementele lui Euclid, cu scolii bogate, sînt editate în text critic [i traducere latin\ de

J.L. Heiberg, 5 vol., Leipzig, 1883-1888. Alte trei volume con]in restul operei lui Euclid.

8. Editate în trei volume, tot de J.L. Heiberg, ed. a II-a, Teubner, 1910-1915.

9. Editate de J.L. Heiberg, 2 vol., Teubner, Leipzig, 1891-1893.

10. Editate de Paul Tannery, 2 vol., Teubner, Leipzig, 1893-1895.

11. Aceasta este un izvor indirect, dar de importan]\ primordial\. Fragmentele sînt

adunate de Spengel. Eudemos a scris Istoria astronomiei în [ase C\r]i, Istoria

geometriei în patru C\r]i [i Istoria aritmeticii, probabil într-o Carte. Vezi [i

ed. F. Wehrli, 1955.

12. Edi]ia Friedlein, Teubner, Leipzig, 1873.

IZVOARELE ORIGINALE SAU DIRECTE ALE FILOSOFIEI GRECE{TI
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Pentru fizic\ avem resturile conservate din Opiniile fizicienilor, în 18 C\r]i, de

Theofrast [i Prescurtarea lor în dou\ C\r]i1. Dar acestea intr\ în categoria

izvoarelor indirecte, de care ne vom ocupa pe larg mai tîrziu.

Pentru [tiin]ele naturii ni s-au p\strat tratatele lui Aristotel [i ale lui Theofrast.

Cele ale lui Elian2 [i Pliniu3 constituie o îngr\m\dire de informa]ii, de multe ori

fanteziste, lipsite de sistematizare, astfel încît cu greu se pot încadra în [tiin]ele

naturii, ele apar]inînd mai curînd literaturii de mirabilia, de pove[ti minunate.

Cu privire la medicin\, avem cele 57 de tratate care constituie a[a-numitul

Corpus Hippocraticum. Aceste scrieri îns\ sînt departe de a fi toate de Hipocrate.

Dimpotriv\, o parte minim\ dintre ele pot revendica paternitatea ilustrului medic

din Cos4. O bun\ parte dintre ele sînt de provenien]\ cnidian\, [coala medical\

concurent\ [i în opozi]ie cu cea din Cos, dup\ cum a ar\tat cu o erudi]ie

inegalabil\ Johann Ilberg5. Cu cinci secole mai tîrziu avem p\strat\, [i ea în parte,

opera gigantic\ prin dimensiunile [i valoarea ei a medicului Galen6. ~ntre aceste

dou\ seturi de scrieri medicale se plaseaz\ fragmente7 [i opere de valoare mai

modest\8. Medicina antic\ a avut [i un istoric, Menon, elev al lui Aristotel, din

opera c\ruia s-a descoperit la sfîr[itul secolului trecut un excerpt pe un papirus

din Egipt, care a fost editat de Hermann Diels9.

~n astronomie, afar\ de operele unor astronomi minori ca : Autolycos10,

Cleomedes11, Pseudo-Eratosthenes12, Firmicus Maternus13, Geminos14, Theon din

Smyrna15 [i cîteva comentarii la Fenomenele (cere[ti) ale lui Aratos16, nu ni s-au

p\strat decît marile opere ale lui Ptolemeu care, oricît de renumit ar fi, este un om

de [tiin]\ al unei epoci tîrzii, un mare sistematizator, dar nu un creator genial de

înv\]\tur\ nou\17. Ce n-am fi dat s\ avem marile opere de astronomie ale unui

Aristarh din Samos sau ale lui Hiparh !18 Dar aceast\ [ans\ n-a avut-o [tiin]a european\.

1. Vezi Diogenes Laertios, V, 48 [i V, 46.

2. De natura animalium, ed. Hercher, Teubner, Leipzig, 1864.

3. Naturalis historia, în 37 C\r]i, ed. Jan-Mayhoff, Teubner, Leipzig, 1897-1909.

4. Dup\ cercet\rile noastre (vezi La méthode hippocratique dans le „Phèdre” de Platon,

Bucure[ti, 1941) se pot considera cu aproxima]ie ca autentice, de Hipocrate,

urm\toarele tratate din Corpus : Epidemiile I [i III, Pronosticul, Aforismele, Despre

diet\ în bolile acute I, Despre pl\gile capului, Despre fracturi, Despre articula]ii,

ultimele trei fiind tratate chirurgicale. Aceasta ca o prim\ aproxima]ie. Num\rul

înv\]\turilor hipocratice din Corpus este mult mai mare.

5. Die Ärzteschule von Knidos, în „Berichte üb. die Verh. d. sächs. Akad. d. Wiss.”,

Phil.-hist. Kl., 76 (1924), fasc. 3, Leipzig, 1925.

6. Operele lui complete sînt editate de Kühn, 20 volume, Leipzig, 1821-1823. Noua edi]ie

critic\ în Corpus medicorum Graecorum, Leipzig, Teubner, început\, dar nu terminat\.

7. Vezi, spre exemplu, Die Fragmente der sikelischen Ärzte Akron, Philistion und des

Diokles von Karystos, editate de M. Wellmann, Berlin, 1901.

8. Mai avem operele lui Rufos, Soranos, Oribazios [i al]ii (parte ap\rute în CMG).

9. Anonymi Londinensis Iatrica (Supplem. Aristotelicum, III, 1 la Commentaria in

Aristotelem Graeca, 23 vol., editate de Academia din Berlin), ed. H. Diels, Berlin, 1893.

10. De sphaera quae movetur liber. – De ortibus et occasibus libri duo, ed. Hultsch, 1885.

11. De motu circulari corporum caelestium, ed. Ziegler, 1891.

12. Catasterismi, ed. Olivieri, 1897.

13. Matheseos libri VIII, ed. Kroll-Skutsch-Ziegler, 2 vol., 1897-1913.

14. Elementa astronomiae, ed. Manitius, 1898.

15. Expositio rerum mathematicarum ad legendum Platonem utilium, ed. Hiller, 1878.

Toate operele citate în notele 12-17 sînt editate la Teubner, Leipzig.

16. Hipparchi In Arati et Eudoxi phaenomena commentariorum libri III, ed. Manitius,

1894 ; Avieni Aratea, ed. Breysig, 1882 ; Manilii Astronomica, ed. van Wageningen,

1915 ; Germanici Caesaris Aratea, ed. Breysig2, 1899 (toate editate la Teubner,

Leipzig) ; Cicéron, Les Aratea, ed. Buesco, 1941.

17. Operele lui Ptolemeu au fost publicate în edi]ie critic\ de J.L. Heiberg, Leipzig,

Teubner.

18. De la ace[tia doi, cei mai de seam\ astronomi greci, nu avem decît cîte o oper\ din

tinere]e de la fiecare, în care nu se spune nimic despre marile lor descoperiri :
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La fel stau lucrurile pentru geografie. Operele mari ale unui Eratostene,

Poseidonios, Hiparh sînt pierdute pîn\ la mici fragmente, în timp ce s-au p\strat

scrierile copioase ale unui Strabon [i Ptolemeu, care, oricît de valoroase ar fi,

sînt totu[i compila]ii, f\r\ caracter creator de doctrin\ nou\ sau d\t\tor de

cuno[tin]e noi.

II. Izvoarele indirecte ale filosofiei grece[ti

Despre doctrinele [i concep]iile filosofilor elini ale c\ror scrieri s-au pierdut

pîn\ la fragmente mai mult sau mai pu]in extinse avem informa]ii de a doua mîn\,

prin ceea ce al]i autori antici a c\ror oper\ ni s-a conservat au scris despre ele.

Acestea sînt izvoarele indirecte ale filosofiei [i [tiin]ei eline.

Dup\ natura lor, aceste informa]ii sînt conform clasific\rii noastre, care de

altfel este relativ\, cam de unsprezece feluri : 1) doxografiile, care ne dau expuneri

despre opiniile filosofilor în diferite materii ; 2) biografiile, care descriu împre-

jur\rile exterioare ale vie]ilor filosofilor ; 3) succesiunile filosofilor, scrieri care se

ocup\ de modul cum s-au succedat filosofii în timp, fixînd raporturile dintre ei, ca

profesori [i discipoli ; 4) sectele filosofice, o serie de lucr\ri care cerceteaz\ [colile

de filosofie [i pe reprezentan]ii lor lua]i individual ; 5) cronologiile, care se ocup\

de datele istorice, de timpul cînd a tr\it fiecare filosof ; 6) listele de omonimi,

scrieri care cerceteaz\ biografiile diver[ilor autori lua]i pe grupe dup\ asem\narea

numelui ; 7) testamentele filosofilor, pe care le a[ez\m între izvoarele indirecte

întrucît, de[i au un text autentic dat de testator, nu privesc direct doctrina

filosofului, ci ne dau informa]ii despre via]a [i caracterul filosofului ; 8) scrisorile

filosofilor, pe care le a[ez\m printre izvoarele indirecte întrucît marea lor majoritate

sînt apocrife [i nu ne dau informa]ii despre doctrina filosofilor decît indirect, prin

efortul f\cut de falsificator ca s\ respecte doctrina autentic\ a filosofului, pe care

el o cuno[tea uneori din documente pe care noi ast\zi nu le mai avem ;

9) cataloagele cu titlurile scrierilor filosofilor. ~n lipsa operelor celor mai mul]i

dintre filosofi, listele acestea, care consemneaz\ titlurile operelor lor ce s-au

pierdut, sînt de o mare valoare pentru a vedea ce domenii de studii au cercetat

ace[ti gînditori ; 10) referate f\r\ caracter doxografic, în care se urm\resc alte

inten]ii decît de a da o expunere pur doxografic\. Astfel, unele dintre ele au

inten]ia de a combate, altele de a sus]ine propriile lor afirma]ii prin reproducerea

opiniilor altora. Ceea ce intereseaz\ aici e faptul c\ aceste referate nu se

alimenteaz\ de la marele curent doxografic pornit de la Theofrast ; 11) imita]iile,

care, f\r\ s\ se prezinte sub numele autorului imitat, reproduc stilul [i concep]iile

acestuia despre lucruri.

~n orice caz, noi nu socotim c\ aceste clasific\ri au un caracter absolut. Am

v\zut c\ la unele categorii de izvoare se pune problema dac\ nu trebuie

considerate ca izvoare directe. Mai departe, nu trebuie s\ ne închipuim c\ o

lucrare care poart\ titlul uneia dintre rubrici nu face incursiuni în domeniul

celorlalte. Astfel, lucr\ri doxografice pot da [i date biografice despre autorul pe

care-l trateaz\. Lucr\rile de biografii, succesiuni, secte [i cronologii fac mereu

incursiuni în domeniile vecine, ba chiar dau [i doxografii, pe lîng\ biografii,

succesiuni, secte [i cronologii. Lucr\rile despre autorii omonimi dau, desigur,

biografii, doxografii, cronologii, listele de opere etc. Deci acest caracter compozit

al operelor pe care le studiem într-o rubric\ s\ nu-l pierdem niciodat\ din vedere,

titlul provenind din preocuparea predominant\ a scrierii, dar neexcluzînd prezen]a

celorlalte categorii de informa]ii despre filosofi.

sistemul heliocentric al lui Aristarh [i precesiunea echinoxurilor a lui Hiparh.

Tratatul mic p\strat de la Aristarh poart\ titlul : PeriV megeqw~n –aiV a*posthmavtwn

h&livou –aiV selhvnh", edi]ie critic\ [i comentat\ de Th. Heath, Oxford, 1913. Pentru

titlul tratatului r\mas de la Hiparh, vezi începutul notei 16 de mai sus.

IZVOARELE ORIGINALE SAU DIRECTE ALE FILOSOFIEI GRECE{TI
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1. Doxografiile

Acestea sînt lucr\ri în care se fixeaz\ opiniile filosofilor asupra diferitelor

probleme filosofice. Cuvîntul vine de la dovxa, care înseamn\ „opinie”, „p\rere”.

Doxavzein înseamn\ „a fi de p\rere”, „a opina”. Alt cuvînt tehnic pentru acela[i

lucru este taV a*revs–onta, „p\rerile care sînt pe placul unui filosof”, tradus în

latine[te cu placita. Un tratat despre opiniile filosofilor, de care ne vom ocupa mai

tîrziu, transmis sub numele lui Plutarh, poart\ titulatura în latin\ De placitis

philosophorum1, dat\ de filologii moderni care le-au editat sau s-au ocupat de ele.

Desigur, din timpurile cele mai vechi, cuget\torii [i-au opus concep]iile pe

care le împ\rt\[esc celor ale predecesorilor lor. Dar acest lucru se întîmpl\ sub

form\ ironic\, biciuitoare. De o redare obiectiv\ a p\rerilor adversarilor [i

predecesorilor lor nu poate fi vorba în timpurile eroice ale cuget\rii eline, la

începuturile ei. De[i nu avem decît fragmente, crîmpeie din operele lor, totu[i

acest lucru e evident din frînturile ce ni s-au p\strat.

Astfel, Xenofanes batjocore[te credin]a lui Pitagora în metempsihoz\, în

fragmentul 7 (Diels-Kranz) : Pitagora, întîlnind pe cineva care b\tea un cîine, îi

spuse : „Nu-l mai bate ! C\ci, auzindu-l zbierînd, am recunoscut sufletul unui

prieten.” {i Heraclit atac\ cu vehemen]\ pe predecesorii s\i : pe Homer, pe

Hesiod, pe Xenofanes, pe Hecateu, pe Arhiloh [i pe Pitagora (fragm. 40, 42, 56,

105, 106, 129, Diels-Kranz). Pe Thales, Anaximandru [i Anaximene nu-i ironizeaz\

Heraclit. Pe ceilal]i îi acuz\ de polymathie, de erudi]ie goal\, de acumulare de

cuno[tin]e nefolositoare [i neorînduite, ba chiar d\un\toare prin inutilitatea lor.

De o expunere nep\rtinitoare a p\rerilor adversarilor s\i, pentru a le combate

dup\ aceea nu este vorba la Heraclit. {i Parmenide pare a angaja o polemic\

împotriva lui Heraclit, f\r\ a-i cita m\car numele2. Cum era dus\ polemica

împotriva adversarilor la sofi[ti nu [tim, deoarece scrierile lor s-au pierdut.

Dar la Platon avem din cînd în cînd expuneri reu[ite ale p\rerilor cuget\torilor

dinaintea lui, fie spre a-i combate, ca în cazul faimosului text din dialogul Phaidon

(97 b), în care expune fizica lui Anaxagora, fie pentru a-[i sprijini propriile sale

concep]ii sau a determina atitudinea predecesorilor s\i unii fa]\ de al]ii, ca în

cunoscutul pasaj din dialogul Sofistul, 242 cd. La Platon îns\, asemenea expuneri

sînt sporadice.

Aristotel este acela care a f\cut expuneri continue [i mai ample ale p\rerilor

înainta[ilor s\i cu privire la o problem\ care-l preocup\. Astfel, avem la filosoful

din Stagira adev\rate schi]e de istorie a filosofiei dinaintea lui, ca aceea de la

începutul Metafizicii sau cea din Cartea I a Fizicii lui, cap. 2 [i urm. Dar Aristotel

face aceste incursiuni în domeniul istoriei cuget\rii anterioare lui, ca s\ zicem a[a,

cu un scop personal. El vrea s\ arate c\ filosofia dinaintea lui, chiar prin erorile

ei, tinde spre sistemul lui Aristotel, care se releveaz\ ca realizarea [i concilierea

aspectelor contradictorii ale sistemelor care l-au precedat.

Dar un prim început de istorie a filosofiei, constînd în fixarea [i catalogarea

concep]iilor fiec\rui cuget\tor cu privire la o anumit\ problem\, expunere îns\

seac\ [i schematic\, întîlnim doar la Theofrast din Eresos, discipol al lui Aristotel

[i scolarh al Lyceului fondat de acesta.

Totu[i, opera doxografic\ a lui Theofrast pare a se baza pe o veche tradi]ie a

Lyceului lui Aristotel. Un pasaj din Topica lui Aristotel ne d\ l\muriri interesante

în privin]a aceasta3 : „Trebuie s\ se extrag\ din teoriile expuse în scris [i s\ se

1. Titlul grecesc este : PeriV tw~n a*res–ovntwn ;ilosov;oi" ;usi–w~n dogmavtwn bibliva e v.

2. Vezi lucrarea noastr\ Étude de philosophie présocratique, II, Paris, 1935, pp. 78 [i urm.

3. Acest text ne-a fost semnalat verbal de H. Marguerite, profesor la École des Hautes

Études, Section des sc. historiques et philologiques. Iat\ [i textul grec, Aristotel,

Topica, A, 14, 105 b 12 : e*–levgein deV crhV –aiV e*– tw~n gegrammevnwn lovgwn, taV" deV

diagro;aV" poiei~sqai periV e&–avstou gevnou" u&potiqevnta" cwriv", oi%on periV a*gaqou~

h# periV zwv/ou –aiV periV a*gaqou~ pantov", a*rxavmenon a*poV tou~ tiv e*stin. parashmaivnesqai

deV –aiV taV" e&–avstwn dovxa", oi%on o@ti  *Empedo–lh~" tevttara e!;hse tw~n sumavtwn

stoicei~a ei\nai. qeivh gaVr a!n ti" toV u&pov tino" ei*rhmevno" e!ndoxon.
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compun\ tablouri (diagra;av")1 cu privire la fiecare gen de probleme [i s\ se

a[eze separat, ca, spre exemplu, despre bine, sau despre animal, sau despre orice

bine, începînd cu esen]a fiec\rui lucru. Trebuie semnalat pe deasupra [i opinia

fiec\ruia, ca, spre exemplu : Empedocle a afirmat c\ elementele corporale sînt în

num\r de patru. Se poate ad\uga [i ceea ce s-a afirmat mai de seam\ de vreun autor.”

Vedem deci c\ Aristotel, în textul citat din Topica, preconizeaz\ o tratare a

diferitelor probleme filosofice pe rubrici separate, consemnîndu-se [i p\rerea

fiec\rui filosof în parte. Deci Theofrast, în opera sa doxografic\, se afl\ pe linia

tradi]iei inaugurate în [coala sa de Aristotel însu[i. Cercetarea tradi]iei [i filia]iei

doxografilor a dat-o savantul german Hermann Diels, în lucrarea sa Doxographi

Graeci. Collegit, recensuit, prolegomenis indicibusque instruxit, Hermannus Diels,

Berolini, 1879. Placitorum scriptores insunt : Aëtii De Platicitis reliquiae (Plutarchi

Epitome, Stobaei Excerpta), Arii Didymi Epitomes fragmenta physica, Theophrasti

Physicorum opinionum, de sensibus fragmenta, Ciceronis Ex libro I de deorum

natura, Philodemi Ex libro I de pietate, Hippolyti Philosophumena, Plutarchi

Stromateon fragmenta, Epiphanii Varia excerpta, Galeni Historia philosopha,

Hermiae Irrisio gentilium philosophorum, lucrare valoroas\, în care profunzimea

vederilor, cercetarea ansamblurilor [i a leg\turilor de filia]ie merg mîn\ în mîn\ cu

o vast\ erudi]ie. ~n prolegomenele (pp. 1-263) operei, Diels arat\ c\ toat\ literatura

doxografic\ a elinilor provine, în ultim\ analiz\, pe diferite c\i pe care el le

clarific\, din faimoasa oper\ doxografic\ a lui Theofrast.

Catalogul scrierilor lui Theofrast, pe care ni l-a conservat Diogenes Laertios

(V, 42-50), se compune, dup\ cum a remarcat Hermann Usener2 din patru

cataloage reunite, dintre care primele dou\ sînt orînduite în ordine alfabetic\ [i

con]in marea mas\ a operelor celor mai importante ale lui Theofrast. Celelalte

dou\ cataloage, care con]in opere mai mici, de mai pu]in\ valoare, unele chiar

neautentice, sînt a[ezate f\r\ o sistem\ vizibil\. Acest catalog al lui Diogenes

Laertios a fost considerat ca fiind o combina]ie a celor date de Hermip [i de

Andronicos din Rhodos. Ipoteza prezentat\ de O. Regenbogen3 ni se pare

plauzibil\ : primele dou\ cataloage mari ar proveni din dou\ auc]iuni, la care s-au

ad\ugat apoi alte achizi]ii mai m\runte, consemnate în ultimele dou\ cataloage.

Regenbogen se gînde[te la o catalogare a bibliotecii din Alexandria, unde operele

lui Theofrast ar fi fost a[ezate în ordinea achizi]ion\rii scrierilor acestuia. Altfel nu

se explic\ punerea cataloagelor unul dup\ altul [i nici ordinea alfabetic\ la un

Hermip4 sau Andronicos. ~n aceste cataloage, unele titluri apar de dou\ ori, sub

o form\ pu]in modificat\ ; alteori, p\r]i ale unor opere mai mari sînt citate cu titlu

separat, ca o scriere independent\.

Astfel, în partea care ne intereseaz\ aici, scrierea PeriV ;usi–w~n (Despre

fizicieni) 5 din primul catalog (Diogenes Laertios, V, 46), în 18 C\r]i, este identic\

cu Fusi–w~n dovxai (Opiniile fizicienilor 5), în 16 C\r]i, din al doilea catalog

(Diogenes Laertios, V, 48). Iar scrierea imediat urm\toare din primul catalog, PeriV

;usi–w~n e*pitomhv, în dou\ C\r]i, apare sub titlul Fusi–w~n e*pitomhv, într-o Carte,

în al doilea catalog6. ~n primul catalog mai apare lucrarea ProV" touV" ;usi–ouv"

1. Traducerea lui Bailly cu „description” nu ne satisface.

2. Analecta Theophrastea, Bonn, 1858, pp. 1-24.

3. ~n Pauly-Wissowa-Kroll-Mittelhaus, Real-Encyclopädie..., s.v. Theophrastos, Suplement-

-Band VII, 1940, col. 1369.

4. Afar\ numai dac\ presupunem c\ Hermip a copiat lista sa a operelor lui Theofrast

dup\ catalogul bibliotecii din Alexandria.

5. Acestea sînt [i traducerile pe care le d\ P. Tannery, Pour l’histoire de la science

hellène 2, 1930, p. 19.

6. Cu modul de a cita al lui Diogenes, care scrie num\rul C\r]ilor de la 1 pîn\ la cifra

respectiv\ : 1, 2, 3, 4 ... 18, spre exemplu, nu poate fi vorba de o eroare de copist

a manuscriselor. Se vede c\ num\rul C\r]ilor nu era perfect fixat în antichitate [i

diferea de la o edi]ie la alta, poate dup\ dimensiunile rulourilor de pergament sau

de papirus întrebuin]ate. ~n cazul nostru am avea, poate, de-a face cu dublete ale

IZVOARELE INDIRECTE ALE FILOSOFIEI GRECE{TI
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(Contra fizicienilor), într-o Carte. ~n schimb, lucrarea care ni s-a p\strat [i care în

manuscrise poart\ titlul de PeriV ai*sqhvsew" –aiV ai*sqhtw~n nu se afl\ men]ionat\

sub acest titlu în cataloage. Este oare vorba de o carte ]inînd de Fusi–w~n dovxai ?

Ipoteza e plauzibil\ [i a fost acceptat\ de Hermann Diels. Dar avînd în vedere

extinderea foarte mare a polemicii împotriva teoriilor expuse în PeriV ai*sqhvsew"

–aiV ai*sqhtw~n 1, ne putem gîndi la o identificare cu ProV" touV" ;usi–ouv" din

catalogul lui Diogenes Laertios (V, 46) ca o eventualitate posibil\2. Determinarea

dac\ tratatul De sensibus et sensibilibus f\cea parte sau nu din marea oper\

doxografic\ a lui Theofrast Fusi–w~n dovxai este de mare importan]\. ~n caz

afirmativ am avea un text de oarecare dimensiuni din marea lucrare a filosofului

nostru, aproape o Carte întreag\, [i am putea s\ ne facem o idee despre con]inutul

[i modul de tratare din opera sa doxografic\ fundamental\. Tratatul Contra

fizicienilor, într-o Carte, este men]ionat dup\ Despre fizicieni, în 18 C\r]i, în

primul catalog al lui Diogenes Laertios, pe cînd în al doilea catalog lucrarea

identic\ cu aceasta din urm\, purtînd titlul Opiniile fizicienilor, avea 16 C\r]i.

Deci s-ar putea emite ipoteza c\ tratatul Contra fizicienilor [i eventual De sensibus

et sensibilibus, care ar fi deosebit de precedentul, ar constitui ultimele dou\ C\r]i

deta[ate – [i devenite independente – din marea lucrare doxografic\ a lui

Theofrast în 18 C\r]i. ~n cazul acesta s-ar putea lua tratatul De sensibus ca un

specimen al modului de expunere al lui Theofrast în marea sa lucrare doxografic\.

Dar, fire[te, toate acestea nu sînt decît ipoteze.

~n lucrarea Despre senza]ie [i lucrurile sensibile, dup\ o expunere în general

a opiniilor (ai& –aqovlou dovxai), Theofrast d\ o expunere detaliat\ (–ataV mevro") cu

privire la fiecare dintre ele (periV e&–avsth")3. Acest fel de a trata se g\se[te [i în

doxografia foarte bine compus\ pe care Diogenes Laertios o d\ pentru Heraclit

(Diogenes Laertios, IX, 7 : e*dov–ei deV au*tw~/ (sc.  &Hra–leivtw/) –aqoli–w~" meVn tavde

[i IX, 8 : –aiV taV meVn e*piV mevrou" deV au*tw~/ w%de e!cei tw~n dogmavtwn 4).

De altfel, [i Aristotel cunoa[te problematica aceasta. ~n Topica 5, el spune : „Cu

privire la probleme, unele sînt generale, iar altele particulare : generale, ca, de

exemplu, orice pl\cere e bun\ sau nici o pl\cere nu e bun\ ; particulare, ca, spre

exemplu, exist\ unele pl\ceri care sînt bune sau exist\ unele pl\ceri care nu sînt

bune.” Expresiile taV –aqovlou [i taV e*piV mevrou" revin [i aici.

~n stabilirea filia]iei ulterioare a doxografiei lui Theofrast, Hermann Diels a

f\cut o mare descoperire. El a constatat o concordan]\ literal\ pe o scar\ foarte

întins\ între De placita philosophorum a lui Pseudo-Plutarchos [i Eclogai ale lui

Stobaios. ~ntre aceste dou\ opere, textul mai complet e cel al lui Pseudo-

-Plutarchos, pe cînd unele pasaje de la acesta lipsesc la Stobaios. Deci ace[ti doi

autori par a fi copiat pe un autor anterior, al c\rui nume l-a descoperit într-un text

bibliotecii [i, ca atare, au fost consemnate de dou\ ori în catalogul reprodus de

Diogenes Laertios. ~n ce prive[te scrierile PeriV ;usi–w~n i&storiw~n în zece C\r]i [i

PeriV ;usi–w~n ai*tiw~n în opt C\r]i, desigur lectura manuscriselor este gre[it\ [i

trebuie citit ;uti–w~n în loc de ;usi–w~n, dup\ cum s-a recunoscut de mult (vezi P.

Tannery, Op. laud., p. 20, not\). ~n schimb, Historia plantarum ni s-a p\strat în

nou\ C\r]i (incomplet) [i De causis plantarum în [ase C\r]i (incomplet).

1. Tratatul începe cu deV, ceea ce dovede[te c\ nu e un început propriu-zis.

2. Pe de alt\ parte, îns\, tratatul De sensibus are dimensiunile unei C\r]i [i nu-l putem

considera ca un fragment din tratatul Contra fizicienilor, care, dup\ catalogul lui

Diogenes Laertios era într-o singur\ Carte.

3. Theofrast, De sensibus, §2 : –aqovlou meVn ou\n periV ai*sqhvsew" au%tai paradivdontai

dovxai. PeriV e&–avsth" deV tw~n –ataV mevro" oi& meVn a!lloi scedoVn a*poleivpousin.

*Empedo–lh~" deV peira~tai –aiV tauvta" a*navgein ei*" thVn o&moiovthta.

4. Ne vom ocupa de acest fel de a prezenta doxografiile de c\tre Diogenes Laertios, în

partea final\ a lucr\rii noastre, unde vom combate o teorie a lui Diels, Doxogr. Gr.,

p. 168, în aceast\ privin]\.

5. Topica, B 1, 108 b 34.
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al lui Theodoretos, De Graecarum affectionum curatio 1. Acesta este Aëtios. ~n

chipul acesta, numele lui Pseudo-Plutarchos [i al lui Stobaios au fost eliminate din

literatura doxografic\ [i în locul lor se citeaz\ Placitele lui Aëtios, gra]ie desco-

peririi lui Diels, care a editat [i textul Placitelor lui Aëtios în textul paralel al lui

Pseudo-Plutarchos [i al lui Stobaios, puse pe dou\ coloane2.

Ba mai mult, bazîndu-se pe Censorin, care copiaz\ pe Varro, acesta din urm\

neputînd reproduce pe Aëtios, care îi e posterior ca dat\, Diels trage concluzia

stringent\ c\ a existat un autor al unor Vetusta placita, al c\rui nume nu se poate

determina, autor care a scris prin mijlocul veacului I î.H. [i a fost întrebuin]at atît

de Varro, cît [i de Aëtios. Autorul acestor Vetusta placita pare a fi fost un sectator

al lui Poseidonios3. Titlurile capitolelor scrierii sale doxografice sînt date de Diels

(Doxogr. Gr., pp. 181 [i urm.) [i le reproducem [i noi din cauza importan]ei lor,

deoarece ne relev\ ordinea problemelor tratate în asemenea compendii doxografice :

I. Despre principii (PeriV a*rcw~n), cu paragrafele : despre principii, despre

divinitate, despre zeit\]i [i eroi, despre materie, despre form\, despre cauze,

despre corpuri, despre diviziunea corpurilor, despre elementele cele mai mici,

despre figuri, despre culori, despre amestec [i combina]ie, despre vid, despre

spa]iu, despre loc, despre timp, despre natura timpului, despre mi[care, despre

na[tere [i pieire, despre necesitate, despre natura necesit\]ii, despre destin, despre

natura destinului, despre întîmplare, despre natur\.

II. Despre univers (PeriV –ovsmou), cu paragrafele : despre univers, despre cer,

despre stele, despre soare, despre lun\.

III. Despre meteori (PeriV metarsivwn), cu paragrafele : despre calea laptelui,

despre comete etc., despre tunete etc., despre nori etc., despre curcubeu, despre

vînturi, despre iarn\ [i var\.

IV. Despre p\mînt (PeriV gh~"), cu paragrafele : despre p\mînt, despre mare,

despre rev\rsarea Nilului.

V. Despre suflet (PeriV yuch~"), cu paragrafele : despre suflet, despre senza]ii

[i lucrurile sensibile, despre v\z etc., despre auz, despre miros, despre gust, despre

voce, despre respira]ie, despre pasiuni, despre mantic\, cum se produc visurile.

VI. Despre corp (PeriV swvmato"), cu paragrafele : despre s\mîn]\, despre

concep]ie, cum se na[te masculul [i cum femela, cum se produc mon[trii, de ce

femeia ce se împreun\ adesea nu concepe copii, cum se nasc gemenii [i trei copii

deodat\, de unde se produc asem\n\rile cu p\rin]ii [i cu str\bunii, cum se nasc

copiii asem\n\tori cu str\inii [i nu cu p\rin]ii, cum devin sterile femeile [i

impoten]i b\rba]ii, de ce catîrii sînt sterili, dac\ embrionul este o vietate etc.,

despre animale, din ce p\r]i se compune fiecare din organele noastre sexuale,

cînd începe s\ fie omul complet, cum cresc plantele [i dac\ sînt viet\]i, despre

hran\, despre poft\ la animale, despre somn [i moarte, cum se na[te febra, despre

s\n\tate, boal\ [i b\trîne]e.

Autorul care a compus a[a-numitele Vetusta placita a completat doxografiile

pîn\ la timpul s\u, incluzînd în ele pe Poseidonios [i pe Asclepiade, pe cînd

Theofrast mergea cu opiniile numai pîn\ la Platon. Acest autor pare a fi folosit [i

ni[te Placite medicale. De Vetusta placita a f\cut uz [i Enesidem scepticul, care a

fost utilizat, prin intermediul unui medic sceptic, de Soranos, care, la rîndul s\u,

a fost pus la contribu]ie de Tertulian în De anima. Pseudo-Plutarchos a fost

întrebuin]at de Atenagora, de Achilles (numit în mod gre[it Tatios) în Ei*sagwghV

ei*" taV ;ainovmena, de Pseudo-Justinus în Cohortatio ad gentiles, întrebuin]at la

rîndul s\u de Hermias în Gentilium philosophorum irrisio, de Pseudo-Galenos în

Philosophos historia, de Cyrillos, de Laurentius Lydus, de Michael Psellos, de

1. IV, 31, p. 109, 1, ed. Raeder : ...a*nagnwvtw meVn  *Aetivou thVn PeriV a*res–ovntwn

xunagwghvn, a*nagnwvtw deV Ploutavrcou thVn PeriV tw~n toi~" ;ilosov;oi" doxavntwn

e*pitomhvn. Cf. ibidem, II, 95, p. 62, 5 [i V, 16, p. 126, 22.

2. Doxogr. Gr., pp. 267-444.

3. P. Wendland, Eine doxographische Quelle Philos, `n „Sitzungsberichte Berl. Akad.

d. Wiss.”, 1897, pp. 1074-1079.
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Eusebios în Praeparatio evangelica. Eusebios a fost întrebuin]at în parte de

Theodoretos, care cunoa[te pe Aëtios [i direct. Pseudo-Plutarchos a fost tradus în

arab\ de Qosta ibn Lûq^, care a fost excerptat de Muhammed ibn Ish^q în Kit^b

al-Fihrist [i, în fine, a mai fost întrebuin]at de Shahrast^ni în tratatul s\u Despre

religii [i [colile de filosofi. De Varro mai uzeaz\, în afar\ de Censorinus, Lactantius,

De opificio mundi, comentatorul lui Lucanus, Isidoros (în Suetoniu) [i Philargyros,

Ad Vergilium, Vitruvius. Enesidem mai e surs\ doxografic\ pentru Sextus

Empiricus. Aëtios mai face uz, în pasaje pu]in numeroase, de o surs\ doxografic\

mai slab\, provenind de la vreun biograf.

De la Theofrast, Fusi–w~n dovxai, ne-a p\strat fragmente Simplicios în Comen-

tariul la Fizica lui Aristotel, Cartea I, parte direct, parte prin intermediul lui

Alexandros din Aphrodisias.

Dintr-o nou\ compara]ie între Eclogele lui Stobaios [i Eusebios, Praep. evang.,

Diels ajunge la descoperirea unui nou doxograf, Areios Didymos, autorul unei

  *Epitomhv de opinii (citat de Stobaios, Eclog., II, 276, repetat în Florileg., 103, 28 ;

vezi [i Eusebios, Praep. evang., XI, 23), care a f\cut uz de o  *Epitomhv stoic\1. Pe

Areios l-au întrebuin]at Albinos (Diels d\ înc\ numele Alcinous, care a fost

corectat de Freudenthal în Albinos), Epitomê Plat. dogm., cap. 12, [i Priscianus

Lydus, Quaestiones ad Chosroëm regem, p. 553, Plotin, ed. Didot.

De o  *Epitomhv stoic\ uzeaz\ Cicero, De natura deorum, I, 10, 25-15, 41, [i

Philodemos, De pietate.

Pe un oarecare Heracleon gramaticul, care depinde de Theofrast prin inter-

mediul unui compendiu de alegorii homerice, îl întrebuin]eaz\ Sextus Empiricus,

Pseudo-Galenos, Probus [i Pseudo-Clemens, Recognitiones. O foarte bun\ surs\

teofrastic\ întrebuin]eaz\ Hippolytos, Refutationes omnium haeresium, [i Diogenes

Laertios, care mai depind amîndoi [i de o surs\ doxografic\ inferioar\ transmis\

de la Theofrast printr-un compendiu biografic. ~n fine, Stobaios mai uzeaz\ de un

izvor doxografic care purcede de la Theofrast prin intermediul unui compendiu

de alegorii homerice care este întrebuin]at [i de Pseudo-Plutarchos, Vita Homeri,

[i de un oarecare Heraclit, Allegoriae Homericae, opere ce ni s-au p\strat. Stobaios

mai cunoa[te direct pe Philolaos, periV yuch~", pe Aristaios [i pe Okellos.

D\m al\turat tabloul încîlcit al dependin]elor doxografice, dup\ opera lui

Hermann Diels Doxographi Graeci, cu mici adaosuri sau modific\ri, tablou care,

oricît de încurcat ar fi, e prea pu]in complicat fa]\ de realitatea îns\[i. Afar\ de

cazuri speciale, cum e acela al lui Pseudo-Plutarchos, trebuie s\ ne ferim de a

simplifica munca intelectual\ a autorilor de doxografii, reducînd-o la o simpl\

opera]ie mecanic\ de copiere a unui autor sau doi, afar\ numai dac\ avem probe

evidente despre acest lucru. ~n aceast\ gre[eal\ de simplificare prea mare n-a

c\zut Hermann Diels. ~n schimb, a comis aceast\ eroare filologul german Hermann

Usener cu privire la Diogenes Laertios, de care ne vom ocupa mai tîrziu. ~n orice

caz, tabloul nostru introduce o oarecare ordine în stabilirea dependen]elor

principale ale autorilor de doxografii. Totu[i, nu trebuie s\ pierdem din vedere

faptul c\ la cei mai mul]i dintre ei avem de-a face cu erudi]i care au citit mai mult

decît ar reie[i din schema dat\ de noi, care nu fixeaz\ decît liniile generale ale

succesiunilor de doxografi.

Primul descoperitor. Ca o subdiviziune a doxografiilor mai men]ion\m refe-

ratele despre descoperiri sau, mai bine-zis, despre primul descoperitor al unui

fapt sau adev\r sau al unei inova]ii oarecare, foarte bine studiate de F. Leo, Die

Griechisch-römische Biographie, Leipzig, 1901, pp. 46 [i urm., sub denumirea

de eu&rhvmata.

Aceasta este o rubric\ general\ a biografiilor [i nu se m\rgine[te numai la

vie]ile filosofilor. O g\sim [i la poe]ii tragici, la retori etc. Pe noi ne intereseaz\

aici, fire[te, rubrica privitoare la filosofi. Iar\[i trebuie s\ recurgem la Diogenes

Laertios VIII, 57 : Dup\ Aristotel, Empedocle primul ar fi descoperit retorica [i

1. Vezi Ioannes ab Arnim, Stoicorum Veterum Fragmenta, I, pp. XL [i urm.
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Zenon (din Elea) dialectica ; Prooem., 12 : Pitagora, primul, dup\ Heracleides din

Pont, ar fi dat numele de filosofie ; VIII, 10 : Dup\ Timaios, Pitagora, primul, ar fi

spus : –oinaV taV tw~n ;ivlwn. Straton ar fi scris o lucrare Despre descoperiri (PeriV

eu&rhmavtwn, Clemens Alex., Stromata, I, 14, 61 ; cf. [i Diogenes Laertios în lista

operelor lui Straton, V, 60, eu&rhmavtwn e!legcoi duvo). Diogenes Laertios, II, 17 :

Archelaos, primul, ar fi afirmat c\ lovirea aerului este cauza sunetului ; VII, 39 :

Zenon ar fi divizat, primul, filosofia în trei p\r]i : logica, fizica, etica ; VII, 108 :

Zenon, primul, ar fi creat termenul de „datorie”, toV –aqh~–on (officium). Acela[i

lucru, VII, 25. Xenofanes (IX, 19) ar fi spus primul c\ tot ce se na[te e supus

pieirii ; IX, 20 : Sotion afirm\ c\ Xenofanes ar fi spus, primul, c\ lucrurile sînt

incomprehensibile (a*–atavlhpta), planwvmeno" adaug\ Diogenes sau izvorul s\u ;

IX, 21 : Parmenide, primul, ar fi declarat c\ p\mîntul are form\ sferic\ [i c\ se afl\

în mijlocul universului ; IX, 30 : Leucip, primul, ar fi statuat atomii ca principii ale

lucrurilor etc.

Afirma]ii cu privire la primul descoperitor se întîlnesc [i în afara cadrului

doxografiilor, la autori de succesiuni ale filosofilor. Astfel, la Diogenes Laertios, VI

13, este citat Neanthes ca autoritate, [i în IX, 20 este citat Sotion.

Tradi]ia acestor prime descoperiri se urc\ pîn\ la Theofrast, dup\ cum a ar\tat

F. Leo (p. 47), prin compara]ia lui Diogenes Laertios cu Hippolytos [i cu Simplicios.

Anaximandru ar fi dat, primul, denumirea de „principiu” (a*rchv) : Diogenes

Laertios, II, 1, Hippolytos (Doxogr., p. 559, 20), Simplicios (Doxogr. Gr., p. 476, 5).

Anaxagora ar fi pus, primul, ra]iunea (nou~") deasupra materiei : Diogenes Laertios,

II, 6, Cicero, De nat. deor., I, 11, 26, Simplicios (Doxogr. Gr., p. 478, 18). Parmenide,

primul, ar fi spus c\ p\mîntul este rotund : Diogenes Laertios, IX, 21 ; cf. VIII, 48

despre Pitagora. ~n Diogenes Laertios, I, 24, despre Thales, cuvîntul prw~to"

revine de cinci ori în [ir.

Aceast\ tradi]ie merge departe, pîn\ la scrierea lui Aristotel cu titlul Tecnw~n

sunagwghv, în dou\ C\r]i, citat\ în catalogul scrierilor lui (Diogenes Laertios,

V, 24). Astfel vedem c\ acest gen literar al biografiei î[i are obîr[ia în [coala

peripatetic\.

Maxime sau sentin]e ale filosofilor

~n Vie]ile filosofilor se g\sesc transcrise o serie de maxime sau sentin]e

(a*po;qevgmata) care sînt atribuite filosofilor. Dac\ ele ar fi originale, atunci

literatura aceasta de maxime s-ar îngloba în capitolul surselor directe ale filosofiei.

Dar majoritatea lor, f\r\ îndoial\, sînt apocrife. Ele sînt crea]ii menite s\ ne

prezinte aspecte tipice ale personalit\]ii cuget\torului, la fel ca anecdotele de care

sînt pline biografiile oamenilor mari greci. Poate c\ apoftegmele cinicilor, ale lui

Diogene din Sinope în special, au ceva deosebit [i unele dintre ele ar putea fi

autentice. Dar [i aici, la ele, o desp\r]ire a celor autentice de cele neautentice nu

este cu putin]\.

Aceste maxime se pot separa în dou\ categorii : unele dintre el sînt sentin]e

rostite cu ocazia unei întîmpl\ri din via]a lor, o întîlnire cu un personaj politic de

seam\ sau vreun alt filosof. Altele au un caracter general, sînt maxime cu caracter

filosofic general, [i acestea ar fi izvoare directe ale concep]iilor despre lume [i

despre via]\ ale filosofilor respectivi. Din nenorocire îns\, ele nu par a fi autentice

[i atunci nu le putem plasa decît printre izvoarele indirecte, eventual printre

Imita]ii, de care ne vom ocupa mai departe.

2. Biografiile. Succesiunile filosofilor [i sectele filosofice

~n general, în categoriile de izvoare indirecte pe care le-am stabilit e foarte

greu de atribuit scrierile respective unei singure categorii, deoarece multe dintre

acestea ne dau informa]ii care cuprind mai multe specii de izvoare. Astfel,

Diogenes Laertios, dup\ cum vom vedea mai tîrziu, le cuprinde pe toate, afar\

poate de ultima :  Imita]iile . ~n special e greu de separat scrierile biografice de
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cele ce se ocup\ de succesiunea [i de sectele filosofilor. De aceea trat\m aceste

trei specii de izvoare indirecte la un loc.

Trebuie s\ spunem din capul locului c\ aceste izvoare nu [i-au g\sit un

cercet\tor care s\ le claseze în modul cum a f\cut aceasta Hermann Diels pentru

literatura doxografic\. Poate c\ acest lucru nu e posibil sau, în orice caz, e foarte

anevoios, întrucît operele biografice [i cele privind succesiunile [i sectele filosofilor

sînt în întregime pierdute [i sîntem redu[i la informa]iile p\strate aproape în mod

exclusiv de Diogenes Laertios, Athenaios [i al]i cî]iva autori tîrzi. O cercetare mai

am\nun]it\ a operei lui Diogenes Laertios, cercetare f\r\ prejudec\]ile sau judec\-

]ile false care au dus la o dezapreciere a scrierii lui, ar putea duce la o ordine mai

bun\ [i în aceste domenii. ~n orice caz, aceast\ cercetare trebuie s\ fie combinat\

cu o cunoa[tere foarte ampl\, pentru cel ce o întreprinde, a întregii literaturi

istorice, biografice [i de erudi]ie felurit\ care ni s-a p\strat de la vechii greci.

{i Theofrast pare a fi f\cut în Opiniile fizicienilor aprecieri sporadice cu

caracter biografic sau aprecieri asupra persoanei filosofilor, a[a cum întîlnim la

Diogenes Laertios (IX, 6), cu privire la Heraclit. Iat\ ceea ce spune Laertianul

textual : „Theofrast spune c\ acesta (sc. Heraclit), din cauza melancoliei lui, a

exprimat p\rerile sale pe jum\tate, afirmînd o dat\ un lucru, alt\ dat\ alt lucru.”1

Cel care începe seria biografiilor propriu-zise este Aristoxenos din Tarent, elev

al lui Aristotel, vestit prin studiile sale asupra teoriilor muzicale (armonia [i

ritmica) din secolul al IV-lea î.H. ~n scrierea sa Bivoi a*ndrw~n2, el d\ date biografice

cu privire la filosofi, date mai ales cu caracter scandalos, cu inten]ia de a ponegri

pe adversarii [colii peripatetice. Astfel, Diogenes Laertios (II, 19) spune c\, dup\

Aristoxenos, Socrate a fost iubitul lui Archelaos, pe care l-a audiat ca discipol.

Platon este atacat în mod deosebit de Aristoxenos, care îl acuz\ de plagiat.

Republica lui Platon s-ar g\si în întregime expus\ în Disputa]iile ( *Antilogi–av) lui

Protagoras (Diogenes Laertios, III, 37)3.

~n alt\ parte, Diogenes Laertios (IX, 40) afirm\ c\ Aristoxenos, în Memoriile

istorice, spune c\ Platon a vrut s\ ard\ scrierile lui Democrit, toate cîte a putut

aduna. Dar pitagoricienii Amyclas [i Cleinias l-au împiedicat ca fiind inutil, c\ci

mult\ lume posed\ aceste c\r]i. Motivul acestei insinu\ri este dat de Diogenes

Laertios mai departe. Platon nu citeaz\ niciodat\ numele lui Democrit, chiar

atunci cînd trebuie s\-i combat\ ideile4. Diogenes citeaz\ chiar o carte a lui

Aristoxenos, cu titlul Via]a lui Platon (V, 35), dup\ cum citeaz\ de Aristoxenos [i

scrierea Despre Pitagora [i discipolii lui (I, 118)5.

1. Credem c\ [i aprecierea despre stilul lui Heraclit, raportat\ anonim de Diogenes

Laertios, IX, 7 fine, e tot a lui Theofrast, întrucît e cuprins\ între dou\ referate care

la origine purced tot de la acesta.

2. Citat de Plutarh, Non posse suaviter vivi, c. 10, 1093 c.

3. Titlul e dat ca  *Antilogiva în dou\ C\r]i, în catalogul operelor lui Protagoras, la

Diogenes Laertios, IX, 55.

4. Poate c\ [i acuza]ia lui Satyros (Diogenes Laertios, III, 9), cum c\ Platon ar fi pus

pe Dion s\-i cumpere trei c\r]i pitagoriciene de la Philolaos pentru suma de o sut\

de mine purcede în ultim\ analiz\ tot de la Aristoxenos. Vezi [i acuza]ia de plagiat

adus\ lui Platon de Hermip [i de al]ii (Diogenes Laertios, VIII, 85). Platon [i-ar fi

procurat prin cump\rare o carte a lui Philolaos [i ar fi prelucrat-o în dialogul

Timaios. Insinuarea aceasta prezint\ semnele manierei lui Aristoxenos.

5. Aceste scrieri sînt, probabil, p\r]i din opera citat\ de Plutarh sub titlul Via]a

b\rba]ilor (de completat vesti]i sau a[a ceva), a[a cum titlul Satuvrou Bivwn

*Anag[r]a;h~" " v Ai*scuvlou So;o–levou" Eu*rupivdou este parte integrant\ a scrierii

Bivoi e*ndovxwn a*ndrw~n de Satyros (la Hieronymos, Adversus Iovinianum, II, 14 :

Satyrus qui illustrium virorum scripsit historias), primul titlu par]ial fiind p\strat pe

un papirus din Oxyrhinchos, împreun\ cu un fragment din via]a lui Euripide (Hunt,

Oxyrhinchi Papyri, vol. IX, 1912, nr. 1176, pp. 124 [i urm. [i 176 [i urm.). Tot astfel,

Via]a lui Pitagora de Porphyrios, care ni s-a p\strat, f\cea parte din opera

Philosophos Historia, din care nu mai avem, în afar\ de Via]a lui Pitagora sus-citat\,

decît fragmente.
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Diogenes Laertios d\ ca izvor al testamentului lui Straton (vezi V, 64) pe

Ariston din Ceos, prieten al lui Lycon (care a fost scolarh al Lyceului) [i, poate,

urma[ul lui la conducerea [colii. De aici s-a tras concluzia c\, eventual, toate

testamentele peripateticienilor ar proveni de la Ariston, a c\rui oper\ nu numai c\

e pierdut\, dar nu-i cunoa[tem nici m\car titlul. Desigur îns\, aceast\ oper\ nu

con]inea numai textul gol al testamentelor, ci trebuia s\ dea [i date biografice.

Dac\ con]inea [i date doxografice [i cataloagele scrierilor, nu putem [ti. ~n orice

caz, faptul c\ vie]ile peripateticienilor propriu-zi[i se reduc la Diogenes Laertios

la primii patru scolarhi : Aristotel, Theofrast, Straton [i Lycon, pare a confirma

ipoteza c\ mare parte din materialul adunat de Diogenes Laertios în vie]ile celor

patru primi filosofi peripatetici ar proveni de la Ariston din Ceos. Afar\ de o slab\

expunere doctrinal\ la Aristotel (V, 28-34), la ceilal]i trei peripateticieni lipse[te

orice doxografie la Diogenes Laertios [i, probabil, era tot la fel în scrierea lui Ariston.

~n Aristoxenos [i Ariston din Ceos avem, ca s\ zicem a[a, precursori ai

literaturii biografice, scriitori din epoca eroic\. Adev\rata biografie a oamenilor

vesti]i, deci [i a filosofilor, începe cu Hermip din Smyrna, numit Callimahianul (o&

Kallimavceio"), deci elev al marelui erudit, care, probabil, a fost [i primul

conduc\tor al bibliotecii din Alexandria, Callimah poetul. Desigur, acesta din

urm\ strînsese un material enorm de informa]ie în faimoasele sale : Tablouri ale

celor ce au str\lucit în toate domeniile culturii [i ale scrierilor lor (Pivna–e" tw~n e*n

pavsh/ paideiva/ dialamyavntwn, –aiV w%n sunevgrayan), în 120 de C\r]i (rulouri), de

care s-a folosit elevul s\u Hermip, care activeaz\ pe la finele secolului al III-lea î.H.

Lucrarea mare a lui Hermip e citat\ sub titlul de Vie]ile (Bivoi, Diogenes Laertios,

I, 33 ; II, 13 ; V, 2), din care Athenaios citeaz\ Cartea a VI-a purtînd titlul special

Despre legislatori (vezi Deipnosoph., XIV, 10, 619 b). Desigur, titlurile citate la

Diogenes Laertios [i Athenaios : Despre Pitagora, Despre Aristotel, Despre Theofrast,

Despre cei [apte în]elep]i, Despre Gorgias, Despre Hipponax, Despre Isocrate, Despre

discipolii lui Isocrate, sînt titluri par]iale din marea oper\ Despre vie]i a lui Hermip.

Caracterul anecdotic al datelor biografice furnizate [i tr\s\turile originale,

paradoxale nu lipsesc nici la Hermip. El se intereseaz\ de sfîr[itul particular al

fiec\rui filosof, ca [i predecesorul s\u mai pu]in cunoscut, Neanthes din Cyzic

(secolul al III-lea `.H.), care a scris o lucrare Despre b\rba]ii vesti]i (vezi, spre

exemplu, cu privire la sfîr[itul lui Heraclit, Diogenes Laertios, IX, 4). ~n toat\

literatura biografic\, anecdotele joac\ un rol precump\nitor. Din acest lucru nu

trebuie s\ facem un cap de acuza]ie contra sim]ului de discern\mînt al biografilor

antici, între ceea ce este adev\r [i ceea ce este fantezie. Nici nu e nevoie s\ ne

referim la gustul publicului cititor al timpului pentru asemenea detalii cu caracter

anecdotic [i picant. S\ nu uit\m, în primul rînd, c\ este vorba de cele mai multe

ori de autori vechi de la care lipseau date autentice asupra împrejur\rilor vie]ii lor.

Dac\ s-ar fi eliminat tot ce are caracter de anecdot\, n-ar mai fi r\mas nimic de

spus despre via]a filosofilor. Apoi mai era o tendin]\, adînc s\dit\ în sufletul elin

de a oferi în literatur\, ca [i în artele plastice, nu portrete fidele dup\ natur\ ale

marilor oameni, ci portrete tipice, fixate sub specie aeternitatis 1. Astfel ajungem [i

noi a nu mai putea separa bustul lui Homer sau cel al lui Socrate de poetul epic

cînt\re] al eroilor r\zboiului troian sau de filosoful care î[i sacrific\ via]a pentru o

idee [i o concep]ie de via]\, pentru a nu cita decît aceste dou\ exemple.

Identificarea merge atît de departe, încît chestiunea tr\s\turilor reale ale unui

Homer, Socrate sau Hipocrate, dincolo de busturile care ne-au r\mas, înceteaz\

de a mai avea vreun sens pentru greci. Cam a[a ceva se petrece [i cu anecdotele

care s-au fixat cu timpul cu privire la via]a fiec\rui filosof. S\ nu uit\m c\ unele

dintre ele sînt destul de vechi, mergînd pîn\ la începutul secolului al V-lea î.H.,

ca, spre exemplu, anecdota cu [arada pus\ de ni[te pescari lui Homer, care,

neputînd-o rezolva, moare de necaz. Aceast\ anecdot\ se g\se[te, cu diferite

1. Aceste idei le-am dezvoltat în articolul Die typenbildende Geistesart der Hellenen in

der Plastik und Literatur, publicat în revista „Das Altertum”, III, fasc. 3, Berlin, 1957,

pp. 131-144.
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variante, în cele trei biografii destul de recente ale lui Homer, transmise una sub

numele lui Herodot, alta sub cel al lui Plutarh [i, în fine, a treia sub al unui

oarecare Proclos 1. Or, la aceast\ anecdot\ face aluzie neîndoielnic\ Heraclit din

Efes, în fragmentul 56 (Diels-Kranz), ceea ce dintr-o dat\ duce originea anecdotei

la începutul secolului al V-lea î.H. Tot astfel anecdota trepiedului g\sit în mare de

ni[te pescari pe care Apollo din Delfi îl adjudec\ celui mai în]elept dintre greci [i

pe care Thales îl consacr\ lui Apollo din Didyma din Milet. {i aceast\ anecdot\ nu

poate fi n\scut\ decît într-un timp cînd cultul lui Apollo din Didyma era în floare,

deci înainte de nimicirea Miletului de c\tre per[i (494 `.H.)2. Astfel, Heraclit cel

ve[nic melancolic [i plîng\tor, mort de hidropizie, Democrit cel totdeauna rîz\tor,

care î[i scoate ochii spre a nu fi tulburat de ei în cercetarea adev\rului, Empedocle

cu portul s\u mîndru, regesc, cu preten]ia sa de a fi un zeu exilat pe p\mînt,

devin figuri tipice, croite pentru totdeauna, [i nu [tim cum ne-am putea închipui

altfel figurile lor decît cum le-au fixat anecdotele biografice.

La autorii de biografii [i succesiuni ale filosofilor pe care îi men]ion\m mai

jos, în foarte pu]ine cazuri putem stabili o filia]ie sigur\ [i putem afirma c\

predecesorii au fost întrebuin]a]i [i pu[i la contribu]ie de urma[i. {i la unii istorici

se g\sesc sporadic date privitoare la vie]ile filosofilor : astfel, la Neanthes din Cyzic

(secolul al III-lea î.H.), de care am vorbit, [i la Duris din Samos, care a scris

  &Istorivai în 23 de C\r]i (rulouri), în jurul anului 300 î.H., ambii cita]i de cîteva

ori la Diogenes Laertios.

Printre biografii mai vechi propriu-zi[i cit\m pe Antisthenes din Rhodos,

amator de anecdote miraculoase, care e criticat de istoricul Polibiu [i care a scris

;ilosov;wn diadocaiv.

Un important autor de biografii este Satyros din Callatis (a doua jum\tate a

secolului al III-lea î.H.). {i el scrie  Bivoi ale diferi]ilor litera]i : Via]a poe]ilor tragici

se afla în Cartea a VI-a, Vie]ile filosofilor în Cartea a IV-a. El nu citeaz\ izvoa-

rele sale, mul]umindu-se cu expresii generale, ca levgetai, ;asiVn tinev", w&"

mnhmoneuvousi. Afar\ de citatele scurte din diver[i autori (Diogenes Laertios,

Athenaios), avem [i un fragment important din Via]a lui Euripide, care a fost g\sit

pe un papirus din Oxyrhinchos din Egipt3 [i din care ne putem face o idee mai

precis\ despre con]inutul [i nota general\ a biografiilor lui. {i Satyros se complace

în a povesti anecdote detaliate despre via]a autorilor de care se ocup\. El pare a

fi cunoscut [i întrebuin]at o lucrare de pe la mijlocul secolului al III-lea î.H.,

socotit\ ca fiind a lui Aristippos, Despre luxul celor vechi, PeriV palaia~" tru;h~"

(vezi Diogenes Laertios, VIII, 60 : w@" ;hsin  *Arivstippo" –aiV Savturo")4 [i care se

complace în anecdote ce ponegresc pe filosofi.

Din Vie]ile lui Satyros a extras un rezumat Heracleides Lembos, rezumat citat

de Diogenes Laertios (VIII, 58) sub titlul Satuvrou bivwn e*pitomhv. De acest

Heracleides Lembos ne vom ocupa dup\ ce vom fi tratat despre Sotion.

~nainte de a trece la acesta din urm\, mai men]ion\m pe Antigonos din

Carystos (pe la 225 î.H.), care a scris Bivoi ale filosofilor. Spre deosebire de ceilal]i,

el e binevoitor fa]\ de ei [i aduce, în parte, amintiri personale de la filosofii

celebri pe care i-a cunoscut.

S\ mai amintim pe Nicias din Nicaia, autorul unor ;ilosov;wn diadocaiv, citat

de mai multe ori numai de Athenaios, despre care îns\ nu [tim aproape nimic [i

care a devenit vestit printr-o ipotez\ a lui H. Usener cu privire la autorul Vie]ilor

lui Diogenes Laertios. Nicias pare a fi fost pus la contribu]ie de Sotion (vezi

1. Vezi textele acestor biografii la Antonius Westermann, Vitarum scriptores Graeci

minores, Braunschweig, 1845, [i în Vitae Homeri et Hesiodi, in usum scholarum, ed.

Udalricus de Wilamowitz-Moellendorff, Bonn, 1916 (Kleine Texte für Vorlesungen

u. Übungen, 137).

2. Vezi anecdota cu toate variantele ei la Diogenes Laertios, I, 27-33.

3. Vezi Hunt, Oxyrh. Papyri, vol. IX, 1912, nr. 1176.

4. Ori de cîte ori sînt cita]i doi autori unul dup\ altul ca autori ai unei informa]ii, este

de presupus c\ [i compilatorul a uzat de cel de-al doilea [i a g\sit pe primul citat

la acesta. Fire[te, aceasta nu este o regul\ care nu comport\ excep]ii.
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Athenaios, XI, 112, 505 b : w&" o& Ni–iva" o& Ni–aieuV" i&storei~ –aiV Swtivwn ; vezi

observa]ia din nota noastr\ anterioar\).

Unul dintre cei mai importan]i autori de succesiuni ale filosofilor a fost Sotion

din Alexandria, peripatetician, care între 200 [i 170 î.H. a scris DiadochV tw~n

;ilosov;wn (Succesiunea filosofilor), în 13 C\r]i. Diogenes Laertios citeaz\ în

introducerea Vie]ilor sale de dou\ ori Cartea a 23-a. Filologii îns\ sînt de acord c\

avem de-a face cu o eroare de copist al manuscriselor [i c\ trebuie citit „Cartea

a 13-a”1. Hermann Diels (Doxographi Graeci, p. 147) d\, dup\ Panzerbieter [i Roeper,

urm\torul tablou al filosofilor trata]i de Sotion în cele 13 C\r]i ale operei lui :

Diodocw~n bibliva ig

I Thales, VII sapientes, physici

II Socrates. Aristippus *

III Socratici

IV Plato *

V Academici

VI Aristoteles et discipuli

VII Cinici *

Diogenes Laertios, în introducerea la Vie]i, 13-15, reproduce în esen]\ succesiu-

nea filosofilor dup\ Sotion. De[i punctul de vedere al lui Sotion este azi perimat

[i de pu]in folos, totu[i reproducem aceast\ succesiune din cauza marii importan]e

pe care a avut-o în antichitate, cunoa[terea ei fiind absolut necesar\ pentru în]elegerea

rela]iilor dintre [colile filosofice [i dintre filosofi, a[a cum au fost considerate de

cei vechi, lucru de care ne lovim mereu în referatele antice ale filosofiei eline.

Sotion statueaz\ dou\ succesiuni : 1) succesiunea ionic\, începînd cu Thales,

[i 2) succesiunea italic\, începînd cu Pitagora.

Iat\ tabloul a[a cum e dat de Diogenes Laertios :

VIII Stoici *

IX Pythagoras

X Eleatici. Democritus

XI Pyrrhonii *

XII Epicurus

XIII Barbari * 2

1. Lectura lui Nietzsche ei*sagwgi–w~/ în loc de ei*–ostw~/ trivtw/ din mss. nu este

acceptabil\.

2. Numele ̀ nso]ite de un asterix se g\sesc citate la autori, cu num\rul C\r]ii respective.

Celelalte sînt a[ezate pe C\r]i prin conjectur\, de c\tre filologii men]iona]i mai sus.

Prooemium,

13-15

IZVOARELE INDIRECTE ALE FILOSOFIEI GRECE{TI



DESPRE VIE}ILE {I DOCTRINELE FILOSOFILOR20

Tabloul dat de Diogenes Laertios are lacune [i nu pare a urma în totul pe

Sotion. Heraclit [i Empedocle lipsesc din cele dou\ succesiuni, [i acest lucru pare

a proveni de la Sotion, care-i considera izola]i, singuratici (sporavdhn, vezi

Diogenes Laertios, VIII, 50, [i VIII, 91)1. Eduard Schwartz2 pune la îndoial\ c\

Xenofanes [i Parmenide [i-ar avea în list\ locul fixat de Sotion. Dar acesta, dup\

Diogenes Laertios (IX, 20), afirma c\ Xenofanes a fost primul care a declarat c\

toate lucrurile sînt incomprehensibile (a*–atavlhpta), ceea ce cadreaz\ cu pozi]ia

lui înaintea scepticilor, cum vom vedea în tablourile urm\toare. Cît prive[te pe

Parmenide, el apare ca discipol al pitagoricianului Ameinias, fiul lui Diochaitas3,

pe cînd leg\tura lui Xenofanes cu Telauges nu apare nic\ieri în alt\ parte. Lista lui

Sotion se termina, pentru Academie, cu Lacydes. Carneade [i Clitomah trebuie s\

fie ad\uga]i de Diogenes din alt\ parte (vezi Diogenes Laertios, VII, 183)4. ~n fine,

în tabloul Laertianului lipse[te seria scepticilor, care îns\ se g\sesc în cursul

Vie]ilor lui Diogenes5, plasa]i înainte de Epicur.

D\m mai jos înc\ dou\ tablouri de succesiuni care o reproduc, cu oarecare

variante, pe cea a lui Sotion. Mai întîi Pseudo-Galenos, Philosophos Historia, cap.

3, în edi]ia lui Diels (Doxogr. Gr., pp. 598 [i urm.) :

1. Dup\ VIII, 50, s-ar p\rea c\ Empedocle nu apar]ine „singuraticilor”, ci seriei

pitagoricienilor. Dar Empedocle lipse[te în toate listele de succesiuni sotioniene [i

textul lui Diogenes Laertios este încurcat.

2. Real-Encyclopädie... de Pauly-Wissowa-Kroll-Mittelhaus, s.v. Diogenes Laertios.

3. Diogenes Laertios, IX, 21 : vezi textul corectat de Diels, Vorsokratiker, ed. a V-a de

Kranz, vol. I, 1935, p. 217.

4. Lista stoicilor se închide cu Chrysippos care era contemporan cu Lacydes.

5. Vezi Cartea IX, cap. 11 [i 12 (Pyrrhon [i Timon).



21

Diferen]ele dintre cele trei tablouri pe care le-am reprodus mai sus nu sînt

mari : complet\ri ale listei lui Sotion cu filosofi mai noi care nu puteau figura la

dînsul, cîteva omisiuni sau adaosuri. La lista lui Clemens, dac\ punem  *Itali–hv în

loc de  *Eleati–hV ;iloso;iva [i a[ez\m pe Pitagora în capul acestei liste, avem un

tablou al succesiunii filosofilor dup\ Sotion, foarte asem\n\tor celor de la

Diogenes Laertios [i Pseudo-Galenos. La Diogenes Laertios lipsesc scepticii.

Stenzel are dreptate cînd spune c\ e un merit îndoielnic al lui Sotion de a fi

introdus în istoria filosofiei antice aceast\ concep]ie despre succesiunea filosofilor

care se învedereaz\ în tablourile de mai sus. ~ntr-adev\r, concep]iile din care se

inspir\ Sotion pentru a stabili filia]ia filosofilor nu sînt nici prea profunde, nici

prea geniale. Atunci am putea fi întreba]i de ce am insistat a[a de mult asupra ei.

R\spunsul e foarte simplu : am f\cut aceasta pentru stabilirea unui adev\r istoric,

apoi din cauza influen]ei întinse avute de acest sistem asupra tuturor urma[ilor

antici în domeniul istoriei filosofiei eline [i, în fine, pentru importan]a pe care o

poate avea pentru descîlcirea dependen]elor reciproce ale autorilor vechi care au

scris despre istoria filosofiei grece[ti.

Desigur, Sotion nu s-a m\rginit s\ scrie un tablou sec al succesiunii filosofilor,

ci a adunat [i date biografice [i a dat pe deasupra o expunere a opiniilor

filosofilor, dup\ cum se poate vedea din citatele lui Sotion care se g\sesc la

Diogenes Laertios [i la al]i autori.

Heracleides Lembos, pe la 150 î.H., a compus un rezumat al Succesiunilor lui

Sotion1. Acela[i Heracleides Lembos, fiul lui Sarapion, a compus [i un rezumat al

Vie]ilor lui Satyros, de care am vorbit mai înainte. Rezumatul lui Sotion avea [ase

C\r]i. Hermann Diels înclin\ a crede, împreun\ cu al]i autori, c\ în aceste dou\

rezumate ar fi vorba de una [i aceea[i scriere2. Acest  *Epitomhv al lui Heracleides

pare a fi avut mare succes, el este destul de des citat de Diogenes Laertios, fiind,

poate, unul dintre izvoarele acestuia.

Pe Sotion îl întrebuin]eaz\ Hegesandros din Delfi, autorul unor Comentarii

( &mpomnhvmata), din care Athenaios (VIII, 30, 343 c) citeaz\ textual un pasaj

con]inînd o anecdot\ despre Aristip [i Platon.

~n fine, la Clemens din Alexandria, Stromata, I, 62-64, pp. 352 [i urm. Pott

(la Diels, Doxogr. Gr., p. 244) :

1. Vezi Diogenes Laertios, V, 79 : e*n th~/ e*pitomh~/ tw~n Swtivwno". Cf. VIII, 7 [i X, 1.

2. Doxogr. Gr., p. 149.
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S\ nu uit\m [i pe Sosicrates, citat de mai multe ori de Diogenes Laertios, dup\

care el ar fi originar din Rhodos (II, 84). Acesta ar fi autorul unei Succesiuni a

filosofilor (Athenaios, IV, 56, 163 f : ;ilosov;wn diadochv, Cartea a III-a ; cf. X, 19,

422 c). Diogenes Laertios (I, 38) opune o dat\ o p\rere a lui Sosicrates în materie

de cronologie p\rerii lui Apollodor. Chestiunea important\ care se pune la

Sosicrates este de a [ti dac\ el e identic cu istoricul de acela[i nume care a scris

despre Creta (Athenaios, IV, 84, 263 f : Krhti–av, Cartea a II-a ; cf. VI, 79, 261 e),

lucrare istoric\ întrebuin]at\ de cronograful Apollodor. Laqueur ar înclina spre

identificarea celor doi autori cu numele Sosicrates 1, caz în care Apollodoros ar fi

uzat de Chestiunile cretane ale lui Sosicrates, iar acesta, în Succesiunile filosofilor,

ar fi întrebuin]at Cronografia lui Apollodor.

Un autor cu care lu\m cuno[tin]\ despre un nou gen de scriere este

Hippobotos, adesea citat de Diogenes Laertios. El a compus o scriere intitulat\

Despre sectele filosofilor 2, al c\rei caracter exact e greu de determinat din infor-

ma]iile fragmentare pe care le avem. ~n orice caz, pare a con]ine, în afar\ de

expuneri ale opiniilor filosofilor grupa]i pe unit\]i de secte cam în genul

Compendiului lui Areios Didymos (vezi Diogenes Laertios, II, 88 : despre doctrina

pl\cerii la Aristip [i la cirenaici), anecdote biografice (V, 89-90 ; VI, 102 ; VIII, 69 ;

IX, 5 ; IX, 40) de gen obi[nuit. ~n Diogenes Laertios, Prooemium, 19, Hippobotos

spune c\ exist\ nou\ secte de filosofi : megaric\, cretric\, cirenaic\, epicurian\,

annicerian\, teodorian\, zenonian\, numit\ [i stoic\, academic\ veche, peripa-

tetic\. El se ocup\ de leg\turile dintre înv\]\tor [i discipol (Diogenes Laertios, VI,

85 ; VII, 25 ; VII, 38 ; IX, 115). Data cînd a scris Hippobotos este greu de fixat.

Dup\ Eduard Schwartz (R.E., s.v.), el ar fi activat la finele secolului al III-lea sau

la începutul secolului al II-lea î.H. Diogenes Laertios (IX, 115) citeaz\ ca izvor pe

Hippobotos [i pe Sotion, punînd pe Hippobotos înaintea lui Sotion, ceea ce, dup\

concep]iile filologilor germani, înseamn\ c\ Hippobotos este izvor citat de Sotion,

deci anterior acestuia. ~n schimb, în dou\ ocazii (V, 89-90 [i IX, 40), Diogenes

poveste[te anecdote biografice ca raportate de Demetrios din Magnesia [i adaug\

de fiecare dat\ : „acestea le spunea [i Hippobotos”. Aici Hippobotos pare a fi

izvorul lui Demetrios (secolul I î.H.), de[i e citat dup\ acesta. Deci [i metoda

aceasta de a fixa cronologia trebuie mînuit\ cu precau]ie.

Prin urmare, genurile de scrieri : biografii, succesiuni [i secte nu sînt separate

în mod absolut, ele f\cînd incursiuni importante unele în domeniul celorlalte, ba

chiar [i în domeniul doxografiilor, dup\ cum [i colec]iile doxografice con]in date

biografice [i date cu privire la succesiuni [i la secte. Ba mai mult înc\ : o bun\

parte din scrierile doxografice, biografice, precum [i cele privitoare la succesiuni

[i secte, con]in [i date cronologice, precum nici scrierile cronologice nu puteau

neglija complet doxografiile, biografiile, succesiunile [i sectele. Deci scrierile

acestea î[i c\p\tau titlul dup\ aspectul dominant, care nicidecum nu era exclusiv

în ce prive[te celelalte laturi.

{i stoicul Panaitions a scris Despre secte (Diogenes Laertios, II, 87) în secolul

al II-lea î.H. Tot astfel, [i epicurianul Apollodoros3 (vezi [i Varro la Augustin, De

civitate dei, XIX, 2).

Diocles din Magnesia (secolul I î.H.), citat adesea de Diogenes Laertios, a

compus [i el Bivoi tw~n ;ilosov;wn (Diogenes Laertios, II, 54 ; II, 82) [i  *EpidromhV

tw~n ;ilosov;wn (VIII, 48-49 reproduce un lung citat ; X, 11, citeaz\ Cartea a III-a

din acest  *Epidromhv). Dup\ p\rerea lui Friedrich Nietzsche, azi îndeob[te recu-

1. Real-Encyclopedie... de Pauly-Wissowa-Kroll-Mittelhaus, seria a II-a, vol. III, col.

1162-1165.

2. Citat de Diogenes Laertios, II, 88 : PeriV ai&revsewn [i Prooem., 19. Diogenes Laertios,

I, 42, mai citeaz\ de el o lucrare cu titlul Filosov;wn a*nagra;hv, poate acela[i cu

precedentul.

3. Vezi Diogenes Laertios, I, 60 :  *Apollovdwro" e*n tw~/ periV tw~n ;ilosov;wn ai&revsewn.

Dup\ Diels, Doxogr. Gr., p. 79, ar fi vorba de Apollodoros epicurianul.
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noscut\ ca eronat\, Diogenes Laertios l-ar fi plagiat pe acest Diocles, f\cînd

numai mici adaosuri din Favorinus. Dar despre acestea mai tîrziu.

Tot cam în acela[i timp scrie Alexandros din Milet, numit Polyhistor, adunînd

un material imens, f\r\ mult discern\mînt, punînd lucrurile de valoare al\turi de

informa]ii dubioase. El se ocup\ de istoria babilonian\ [i asirian\, excerptînd pe

Berossos (secolul al III-lea î.H.), pe Apollodor (Cronica) [i C\r]ile sibiline. Mai

scrie Ai*guptia–av în cel pu]in trei C\r]i. Pentru filosofie, el scrie Filosov;wn

diadocaiv (Diogenes Laertios, VIII, 24 [i urm.) [i PeriV Puqagori–w~n sumbovlwn. El

e un izvor important pentru neopitagorism.

Mai cit\m pe Favorinus, cu scrierile lui de erudi]ie Memorii 1 [i Povestiri

variate 2, con]inînd numeroase date biografice [i erudite, foarte mult întrebuin]ate

de Diogenes Laertios [i excerptate de Aulus Gellius, elevul lui Favorinus, în

lucrarea care ni s-a p\strat : Noctes Atticae, în 20 de C\r]i.

Cea mai important\ lucrare din seria aceasta este Vie]ile [i doctrinele filosofilor

de Diogenes Laertios, atît de mult citat\ de noi, important\ mai ales prin faptul c\

e singura de felul ei care ni s-a p\strat în întregime. De aceast\ lucrare ne vom

ocupa în detaliu mai tîrziu. Ea cuprinde toate genurile de izvoare directe [i

indirecte : fragmente citate din operele filosofilor, biografii, doxografii, succesiuni,

secte, cronologii, omonimi, testamente, epistole [i cataloage de scrieri.

~n seria scrierilor despre succesiunile filosofilor trebuie s\ cit\m pe Philodemos

din Gadara, epicurianul care a scris o Orînduire a filosofilor (Filosov;wn

suvntaxi"), din care Diogenes Laertios (X, 3) citeaz\ Cartea a zecea. Un Index al

filosofilor stoici [i un Index al filosofilor din Academia fondat\ de Platon, p\strate

f\r\ nume de autor pe papirusuri descoperite la Herculanum în Italia, par a

proveni din aceast\ scriere a lui Philodemos [i sînt extrem de pre]ioase pentru a

ne face o idee despre acest gen de literatur\ care a disp\rut aproape în întregime.

Dup\ cum observ\ Mekler, editorul celui de-al doilea Index, autorul acestuia este

preocupat s\ redea via]a [i caracterul filosofilor mai mult decît doctrinele lor3.

Din timpurile mai recente, de la începutul [i dup\ era noastr\, avem un num\r

destul de mare de biografii, unele anonime, altele de autori cunoscu]i, bazate

desigur pe informa]ii din opere anterioare care sînt pierdute pentru noi [i din care

nu cunoa[tem decît ceea ce au binevoit s\ ne p\streze ace[ti epigoni. Diogenes

Laertios scrie în prima jum\tate a secolului al III-lea d.H. Posed\m Vie]i anonime

ale lui Aristotel, Via]a lui Platon de Olimpiodoros, Via]a anonim\ a lui Lucian,

Via]a lui Demonax, Via]a lui Plotin de Porphyrios, Via]a lui Pitagora de acela[i

autor (secolul al III-lea d.H.), Via]a lui Pitagora de Iamblichos (secolul al IV-lea

d.H.), Via]a lui Apollonios din Tyane de Philostratos (secolul al III-lea d.H.), Bivoi

;ilosov;wn –aiV so;istw~n de Eunapios (pe la 400 d.H.), ocupîndu-se de filosofi

tîrzi, Via]a lui Isidoros de Damascios (secolul al VI-lea d.H.), Lexiconul Suda, care

con]ine un bogat material informativ, de[i nu totdeauna de calitatea cea mai bun\

(secolul al X-lea d.H.). Suda a întrebuin]at pe Hesychios,  *Onamatolovgo" h# Pivnax

tw~n e*n paideiva/ dialamyavntwn (secolul al VI-lea d.H.), scriere pierdut\, care a între-

buin]at pe Diogenes Laertios. Dar Lexiconul Suda cunoa[te [i direct pe Diogenes.

Pseudo-Hesychios, PeriV tw~n e*n paideiva/ dialamyavntwn so;w~n, care ni s-a

conservat (secolele X-XIII d.H.), nu prezint\ o valoare informativ\ deosebit\.

Ni s-a mai p\strat [i Poi–ivlai i&storivai de Elian, culegere cu anecdote, de

importan]\ redus\. Athenaios, Deipnosophistai, con]ine `n 15 C\r]i un material

pre]ios, în parte amestecat cu informa]ii f\r\ interes. Dac\ ar fi s\ ad\ug\m [i

scriitori tîrzi, laici [i biserice[ti, la care se întîlnesc sporadic informa]ii cu caracter

biografic asupra filosofilor, ar fi s\ lungim f\r\ sfîr[it aceast\ enumera]ie a noastr\,

[i a[a destul de lung\.

1. Diogenes Laertios, I, 79 :  *Apomnhmoneuvmata, citate adesea, mai ales Cartea întîi ; III,

40 : Cartea a treia ; III, 62 : Cartea a cincea.

2. PantodapaiV i&storivai (Diogenes Laertios, II, 1 [i passim.).

3. Academicorum philosophorum Index Herculanensis, edit. Segofredus Mekler,

Berlin, 1902, p. XXV, unde citeaz\ pe Buecheler [i pe Gomperz.
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~n privin]a acestui articol al biografiilor, succesiunilor [i sectelor filosofilor nu

am putut da o expunere bine închegat\, a[a cum a fost posibil acest lucru la

doxografii, gra]ie muncii lui Hermann Diels. Materialul biografic [i cu privire la

succesiuni [i secte nu este înc\ sistematic prelucrat. De[i mai greu de realizat ca

la doxografie, credem c\ acest lucru nu este imposibil1.

Dar, pentru o orînduire a materialului bibliografic [i a celui al succesiunilor [i

al sectelor, este în primul rînd necesar\ adunarea fragmentelor [i citatelor risipite

ale autorilor men]iona]i de noi în acest capitol, prin diferitele compendii, ca cele

ale lui Diogenes Laertios, Athenaios, Aulus Gellius, Stobaios etc. O dat\ acest

material a[ezat în ordine [i accesibil în totalitatea lui pentru fiecare autor, desigur

c\ vor rezulta de la sine o mul]ime de concluzii noi.

D\m al\turat un tablou al scriitorilor de biografii, succesiuni [i secte ale

filosofilor, f\r\ îns\ a putea stabili filia]ii a[a de precise ca la doxografii, dar care,

totu[i, credem c\ poate prezenta oarecare utilitate.

{i acum trecem la cronologiile filosofilor.

3. Cronologiile

Cu studiul cronologiei filosofilor, a[a cum ne-a fost transmis\ de erudi]ia

antic\, ne afl\m iar\[i pe un teren sigur [i bine defri[at, gra]ie marelui savant

Hermann Diels, cel pu]in în ceea ce prive[te pe Apollodor din Atena, de care s-a

ocupat în studiul s\u Chronologische Untersuchungen über Apollodors Chronika,

publicat în revista „Rheinisches Museum”, vol. 31 (1876), pp. 1 [i urm. Fragmentele

din opera cronografului grec au fost adunate [i publicate de F. Jacoby, Apollodoros

Chronik. Eine Sammlung der Fragmente (în „Philologische Untersuchungen”,

XVI), Berlin, 1902, cu o bogat\ [i pre]ioas\ introducere.

Aristotel s-a ocupat de chestiuni cronologice, compunînd o list\ a înving\-

torilor la jocurile olimpice [i liste ale înving\torilor la jocurile pitice2. Ele con]ineau

numele înving\torilor la aceste jocuri, marcîndu-se totodat\ data lor pe olimpiade3.

1. Iat\ mijloacele de lucru indispensabile în stadiul actual al cercet\rilor pentru a ne

orienta în acest labirint de scrieri pierdute [i citate pe scurt de autori greci de a

doua [i a treia mîn\ : Fr. Leo, Die griechisch-römische Biographie nach ihrer

literarischen Form, Leipzig, 1901 ; Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Antigonos

von Karystos (în Philologische Untersuchungen, IV, Berlin, 1881), de[i o monografie,

e foarte important\ prin metoda de cercetare [i considera]iile marginale care se

r\sfrîng peste cadrul subiectului. Indispensabile sînt [i monografiile pe nume de

autori din Pauly-Wissowa-Kroll-Mittelhaus, Real-Encyclopädie der classischen Alter-

tumswissenschaft, care apare din 1894.

Al VII-lea volum de supliment e din 1940. Articolele cele mai importante sînt :

Theophrastos de Regenbogen, Ariston de Gerke, Antisthenes von Rhodos de

E. Schwartz, Hermippos de Heigbes, Sotion de P. Stenzel, Nikias von Nikaia de

R. Philippson, Satyros de Gudemann, Sosikrates de Laqueur, Hippobotos de H. v.

Arnim, Diogenes Laertios de Eduard Schwartz, Alexandros Polyhistor, de E. Schwartz,

Heracleides Lembos de Daebritz, Diocles din Magnesia de Martini, Aristoxenos de

v. Jan, Apollodoros din Atena de E. Schwartz, Antigonos din Carystos de C. Robert etc.

Antonius Westermann a dat o edi]ie a biografilor greci minori, cuprinzînd biografiile

anonime mai mici [i articolele din Lexiconul Suda privind pe poe]i, istorici, retori,

filosofi [i medici, culegere foarte important\, tip\rit\ sub titlul Biovgra;oi. Vitarum

scriptores Graeci minores, Braunschweig, 1845.

2. Vezi titlurile în catalogul operelor lui Aristotel, la Diogenes Laertios, V, 26 ;

*Olumpioni~–ai a v, Puqioni~–ai, Puqioni–w~n e!legco" a v, Ni~–ai Dionusia–aiV a v. Vezi

discu]ia lui Julius Jüthner, Philostratos. Über die Gymnastik (Sammlung wis-

senschaftlicher Kommentare), Teubner, Leipzig, 1909, pp. 65 [i urm.

3. Decretul ora[ului Delfi în onoarea lui Aristotel [i Calistene pentru Lista înving\-

torilor la jocurile pitice (Puqioni~–ai) a fost g\sit în s\p\turile arheologice moderne

[i publicat de Émile Bourguet în Fouilles de Delphes, III, 1, Paris, 1929, nr. 400. Mai

tîrziu, acest decret a fost revocat, cum se vede din Elian, Varia hist., XIV, 1.
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O cronografie larg\, cuprinzînd date variate cu privire la evenimente din

domeniile cele mai variate, a creat Eratosthenes din Cirene (secolul al III-lea, î.H.). {i

el a compus Olumpioni~–ai, Liste de înving\tori la jocurile olimpice, în cel pu]in

dou\ C\r]i, dar lucrarea fundamental\ prin care s-au pus bazele cronologiei antice

era intitulat\ Cronogra;ivai. Cum opera aceasta este pierdut\ pîn\ la cîteva

fragmente neînsemnate, nu ne putem face o idee despre con]inutul [i forma ei.

Opera urma[ului s\u, Apollodor din Atena, extrem de popular\, a f\cut s\ fie

dat\ uit\rii lucrarea lui Eratosthenes. Scrierea lui Apollodor purta titlul de Croni–av

[i era compus\ în trimetri iambici, form\ foarte comod\ memor\rii (vezi Aulus

Gellius, XVII, 4,5). Lucrarea avea patru C\r]i [i mergea de la c\derea Troiei 1184/

1183 pîn\ la 144/143 î.H. Ulterior, cronologia a fost completat\ pîn\ la anul

119 î.H., fie de Apollodor într-o a doua edi]ie, fie de altcineva. De asemenea [i la

începutul ei lucrarea pare a fi fost completat\ în proz\, cu privire la istoria

babilonian\ [i cea egiptean\ (acest lucru înainte de Alexandros Polyhistor).

Pentru cronologia filosofilor, Cronicile lui Apollodor sînt de o importan]\

covîr[itoare, fiind izvorul aproape exclusiv, de nenum\rate ori citat de Diogenes

Laertios. Dar, dup\ cum a ar\tat Diels, metoda lui Apollodor pentru determinarea

celor mai importante date din via]a filosofilor este conven]ional\. Apollodor caut\

s\ fixeze data unui eveniment important din viata personajului : compunerea

Tabloul scriitorilor de biografii, succesiuni [i secte ale filosofilor
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scrierii sale (de multe ori unic\ la cei vechi), data la care a luat parte la fondarea

unei cet\]i, prevestirea eclipsei de soare la Thales, în general participarea filoso-

fului în plin\ putere a vîrstei la un eveniment istoric important [i a c\rui dat\ e

cunoscut\, [i aceasta o presupune c\ ar corespunde cu vîrsta de patruzeci de ani

a filosofului, care reprezint\ pentru cronograf, probabil din considerente teoretice

luate de la pitagoricieni, floarea vîrstei, a*–mhv (în form\ verbal\ : a*–mavzein ; în

latine[te, floruit). Aceast\ fixare a akmeii este conven]ional\, dar nu se poate

spune c\ e cu totul arbitrar\. Nici anticii nu aveau date suficiente pentru fixarea

precis\ a cadrelor cronologice ale vie]ii filosofilor. ~n asemenea împrejur\ri,

metoda lui Apollodor a dat tot ce se putea da. Avînd data acestei a*–mhv, vîrsta de

patruzeci de ani, se putea u[or calcula anul na[terii. Dac\ se mai cuno[tea vîrsta

pîn\ la care a tr\it personajul, se mai putea cu u[urin]\ stabili – fire[te, tot cu

aproxima]ie [i conven]ional – anul mor]ii.

Totu[i, fixarea datelor, chiar a[a, încercînd numai a reconstitui pe cele ale lui

Apollodor, prezint\ dificult\]i mari fie din cauza erorilor f\cute de copi[tii manus-

criselor la scrierea numerelor, fie din alte cauze, dup\ cum vom vedea la timp.

{i Sosicrates, autorul unei lucr\ri intitulate Succesiunile filosofilor, pare a fi furnizat

date cronologice. O dat\ p\rerea lui în materie cronologic\ e opus\ la Diogenes

Laertios (I, 37) p\rerii lui Apollodor cu privire la vîrsta pîn\ la care a tr\it Thales.

Un alt scriitor de cronografie, mult mai tîrziu [i mai pu]in important pentru

cronologia filosofilor, este Eusebiu din Cesarea (mort în anul 340 d.H.), ale c\rui

Croni–aiV –anovne", pierdute în cea mai mare parte în originalul grec, s-au p\strat

în traducere armean\. Dup\ Eduard Schwartz (R.E., VI, 1909, col. 1 370-1 439),

Eusebiu se folose[te pentru cronologia caldean\ de Alexandros Polyhistor,

Abydenos [i Josephus, pentru cea asirian\ de Abydenos, Castor, Diodor [i

Cephalion, pentru cea ebraic\ de biblie, Clemens din Alexandria [i Josephus,

pentru cea egiptean\ de Manethon [i Porphyrios, pentru cea greac\ (cea care ne

intereseaz\ pe noi) de Castor, Pophyrios [i Diodor, iar pentru cea roman\ de

Dionysios din Halicarnas, Diodor [i Castor, precum [i de Africanus.

Ca elemente brute, neprelucrate, de orientare cronologic\ mai cit\m pe

Demetrios din Phaleron, peripatetician din secolul al III-lea î.H., foarte fecund,

care a scris Lista arhon]ilor (citat\ de Diogenes Laertios, I, 22 [i II, 7 : e*n th~/ tw~n

a*rcovntwn a*nagra;h~/)1. Mai men]ion\m Marmura din Paros [i Cronica din Lindos,

importante pentru fixarea timpului [i raportarea evenimentelor în timp.

Dar baza cronologiei filosofilor r\mîne aproape exclusiv Apollodor, [i rolul

istoricilor filosofiei antice se reduce în primul rînd la reconstituirea datelor

cronologice ale acestuia, chiar dac\ se caut\ s\ se atenueze asperit\]ile sau

nepotrivirile cu alte ajutoare.

4. Autori omonimi

Demetrios din Magnesia, scriitor din secolul I î.H. a compus o lucrare intitulat\

Despre poe]i [i scriitori omonimi 2.

Num\rul scriitorilor de seam\ purtînd acela[i nume crescuse cu timpul atît de

mult, încît cu anevoie se putea cineva orienta în literatura imens\ [i de nenum\rate

ori s-au produs confuzii. Lipsa unui nume de familie la greci ducea la aceast\

1. Acest titlu nu se g\se[te în catalogul scrierilor lui Demetrios p\strat la Diogenes

Laertios, V, 80-81. Probabil c\ lucrarea f\cea parte integrant\ din PeriV th~"  *Aqhvnhsi

nomoqesiva" în cinci C\r]i sau, mai curînd, din  PeriV tw~n  *Aqhvnhsi politeiw~n în

dou\ C\r]i. Lucrarea citat\ de Diogenes Laertios IX, 15 [i IX, 57 :  e*n th~/ Sw–ravtou"

a*pologiva/ este probabil identic\ cu scrierea intitulat\ Sw–ravth" în o Carte din

catalogul lucr\rilor lui Demetrios (V, 81). Demetrios ar fi scris enorm de mult

(Diogenes Laertios, V, 80). Venit dup\ anul 297 î.H. la Alexandria, el a adus erudi]ia

vechii Grecii continentale în noua capital\ a Ptolemeilor.

2. Titlul integral e PeriV o&mwnuvmwn poihtw~n te –aiV suggra;evwn citat de Diogenes

Laertios, I, 112 ; V, 3, [i de nenum\rate ori prescurtat : e*n toi~" o&mwnuvmoi" (vezi [i

Athenaios, XIII, 92, 611 b).
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situa]ie paradoxal\, iar ad\ugarea numelui tat\lui nu era totdeauna de mare

ajutor. De aceea se impunea o clasare a scriitorilor omonimi pentru orientarea

celor ce se consacrau studiilor literare. Acestei sarcini i s-a consacrat Demetrios

din Magnesia. Este destul s\ parcurgem [irul nesfîr[it de Hermippi, Demetri,

Hippocra]i etc. în Real-Encyclopädie de Pauly-Wissowa-Kroll-Mittelhaus [i ne

vom face o idee, mutatis mutandis, de lista omonimilor magnesianului nostru.

~n orice caz, Demetrios nu s-a m\rginit s\ dea lista seac\ a omonimilor, ci a

cules un bogat material informativ din toate domeniile : date [i anecdote

biografice, succesiuni, scrieri citate cu incipit, ateteze etc., dup\ cum se poate

vedea din lista urm\toare de citate din opera lui la Diogenes Laertios : I, 112 :

Demetrios consider\ o scrisoare a lui Epimenide c\tre Solon ca o compozi]ie

recent\, deoarece e scris\ în dialect atic [i nu cretan ; II, 52 : despre c\s\toria lui

Xenofon ; II, 57 : despre o lucrare a lui Xenofon ; V, 75 : despre activitatea politic\

a lui Demetrios din Phaleron ; V, 89 : Heracleides din Heraclea Pontic\ [i-ar fi

eliberat patria de tiranie, ucigînd pe tiran ; VI, 79 : despre moartea lui Diogene

cinicul (felul mor]ii oamenilor vesti]i e o tem\ de predilec]ie a biografilor greci) ;

VI, 88 : Crates [i-a depus banii la un bancher cu ordinul ca, dac\ copiii lui devin

ni[te simpli particulari, s\ le dea lor banii. Dac\ îns\ devin filosofi, atunci s\

împart\ banii poporului. C\ci, ca filosofi, nu vor avea nevoie de ei ; VII, 31 : tat\l

lui Zenon stoicul, fiind un comerciant care mergea adesea la Atena, aducea lui

Zenon, înc\ copil fiind, multe c\r]i al socraticilor ; VII, 169 : anecdot\ despre

Cleante ; VII, 185 : Cleante nu dedica c\r]i regilor. Primul a ]inut cursuri sub cerul

liber ; VIII, 84 : Hippasos n-a l\sat nici o scriere ; VIII, 85 : primul dintre pita-

goricieni, Philolaos, a publicat o lucrare Despre natur\, din care Demetrios citeaz\

începutul1 ; IX, 15 : raporturile lui Heraclit cu Atena ; IX, 27 : Zenon din Elea ar fi

mu[cat nasul unui tiran ; IX, 35 : c\l\toria lui Democrit în Egipt ; II, 57 : Republica

atenienilor [i a lacedemonienilor nu este compus\ de Xenofon ; VI, 84 : patria lui

Onesicritos : acesta ar fi din Astypalaia [i nu din Egina ; IX, 36 : valoarea mo[tenirii

primite de Democrit. Urmeaz\ dou\ citate din Demetrios. La finele ultimului sînt

citate înse[i cuvintele lui Democrit (fragm. 116, Diels-Kranz), care trebuie s\

provin\ tot de la Demetrios.

Diogenes Laertios d\ numeroase liste de omonimi, aproape la fiecare filosof

de care se ocup\. De dou\ ori îl men]ioneaz\ direct pe Demetrios ca izvor al listei

pe care o d\ : I, 38 cinci posesori ai numelui Thales, men]iona]i de Demetrios ; I,

79 un alt posesor al numelui Pittacos, unde e dat ca izvor „Favorinus în Cartea I

a Memoriilor [i Demetrios în Omonimii ”. Dup\ unii filologi, ar trebui ca Favorinus

s\ fi fost citat de Demetrios, întrucît se afl\ în text înaintea acestuia. Dar Favorinus

apar]ine secolului al II-lea d.H. [i e, de altfel, direct cunoscut lui Diogenes. Deci

asemenea metode mecanice de stabilire a dependen]ei trebuie mînuite cu mare

pruden]\. Tot astfel, I, 114, [i IX, 15, citînd ca autoritate pe Demetrios, Diogenes

adaug\ : în primul caz, „De el aminte[te [i Timaios2, în Cartea a II-a”, [i, în al

doilea caz, „De el aminte[te [i Demetrios din Phaleron în Apologia lui Socrate ”.

Dac\ vrem s\ privim lucrurile f\r\ prejudecat\, avem în ambele cazuri o informa]ie

în plus, culeas\ de Diogenes fie din ace[ti autori cita]i, fie de la altcineva care-i

citeaz\ (în orice caz, nu de la Demitrios din Magnesia) [i pe care o adaug\ la

sfîr[itul referatului din Demetrios Magnesianul.

La fel stau lucrurile în IX, 35 : „Demetrios în Omonimii [i Antisthenes în

Succesiunile spun c\ Democrit a c\l\torit în Egipt.” Demetrios nu poate fi izvorul

lui Antisthenes, îns\ nu vedem de ce n-ar fi putut Diogenes consulta direct pe

Antisthenes sau culege informa]ia sa printr-un alt intermediar scriitor de succesiuni

1. Poate toate citatele cu incipit din Diogenes Laertios, pu]ine la num\r [i neobi[nuite

la acesta, provin din Omonimii lui Demetrios din Magnesia.

2. Timaios, istoric din Tauromene (Sicilia), scrie în prima jum\tate a secolului al III-lea

î.H. o Istorie a Siciliei, sever criticat\ de Polybiu. Acesta citeaz\ Cartea a XXXIV-a

din opera lui Timaios (XII, 25 h, 1).
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care cita pe Antisthenes, de[i acest lucru ni se pare nenatural : Diogenes s\ fi omis

pe intermediar [i s\ fi citat numai pe Antisthenes !

S-a spus c\ pentru listele de omonimi Diogenes ar fi uzat [i de alte izvoare în

afar\ de Demetrios. ~ntr-adev\r, opera acestuia, dup\ titlul ei, se ocupa numai de

poe]i [i scriitori. Or, în listele de omonimi ale lui Diogenes Laertios se întîlnesc [i

pictori, sculptori, atle]i, antrenori de gimnastic\ [i alte personaje care nu au nimic

comun cu activitatea de scriitor.

~n privin]a aceasta, lista omonimilor lui Thales, la Diogenes Laertios este

interesant\. Iat\ textul integral, I, 38 : „Au mai existat [i al]i Thales, dup\ cum

afirm\ Demetrios din Magnesia în Omonimii, cinci la num\r ; un retor din Callatis

lipsit de talent ; un pictor din Sicyon grandios ; al treilea, foarte vechi, contemporan

cu Hesiod, Homer [i Licurg ; al patrulea, amintit de Duris în tratatul Despre

pictur\ ; al cincilea, mai recent, un obscur, pe care îl aminte[te Dionysios în

Critici.” Textul ar da impresia c\ num\rul de „cinci” ar proveni de la Demetrios1.

Dar, de obicei, în num\rul dat conteaz\ [i filosoful de care se ocup\ de fiecare

dat\ Diogene, ceea ce aici nu este cazul. Apoi primii doi sînt men]iona]i f\r\

num\r de ordine în textul lui Diels, care e cel mai aproape de tradi]ia manuscri-

selor. Al patrulea, amintit de Duris în Despre pictur\ f\r\ nici o men]iune a

genului de ocupa]ie, ne sugereaz\ pe pictorul grandios de origine din Sicyona,

citat în list\ în locul al doilea. Al cincilea personaj, caracterizat ca „obscur”, tot

f\r\ men]iunea ocupa]iei, citat de Dionysios în Critici, ne aminte[te pe retorul

lipsit de talent din Callatis, citat în list\ pe locul prim. Dac\ aceste identific\ri ar

fi juste, am avea ordinea fireasc\ : 1) contemporanul lui Hesiod, Homer [i Licurg ;

2) pictorul grandios din Sicyona citat de Duris în Despre pictur\, care nu provine

de la Demetrios, ci a fost ad\ugat de undeva de Diogenes Laertios ; 3) retorul f\r\

talent din Callatis, om obscur, citat defavorabil de Dionysios în Critici. Ar mai fi

al patrulea Thales, în]eleptul din Milet. Dac\ ipotezele noastre ar fi juste, atunci

num\rul cinci2 ar fi eliminat din textul originar al lui Diogenes [i textul ar ar\ta

cam în felul urm\tor : gegovnasi deV –aiV a!lloi Qalai~, –aqav ;hsi Dhmhvtrio" o& Mavgnh",

e*n toi~"  &Omwnuvmoi". prw~to" a*rcai~o" pavnu, –ataV  &Hsivodon –aiV  @Omhron –aiV

Luv–ourgon: deuvtero" zwgrav;o" Si–uwvnio" megalo;uhv", ou% mevmnhtai Dou~ri" e*n tu%

periV zwgra;iva": trivto" r&hvtwr KallatianoV" nevwtero", a!doxo", –a–ovzhlo" ou\

mnhmoneuvei Dionuvsio" e*n Kriti–oi~". Logica ar fi de partea noastr\, dar filologia nu

permite o asemenea revolu]ionare a tradi]iei manuscrise a textului. Avem aici una

dintre incoeren]ele lui Diogenes Laertios, care l-au exasperat pe Hermann Usener

[i l-au f\cut s\-l numeasc\ „un adev\rat m\gar” (asinus germanus).

Diogenes, VIII, 84, în capitolul despre Hippasos, dup\ ce raporteaz\, dup\

Omonimii lui Demetrios din Magnesia, c\ acesta n-a l\sat nici o scriere, continu\

imediat : „au mai existat doi Hippasos : acesta al nostru [i un altul care a scris în

cinci C\r]i Republica laconienilor, el însu[i fiind laconian”.

~n listele de omonimi ale lui Diogenes Laertios sînt citate multe autorit\]i în

afar\ de Demetrios din Magnesia. Iat\ cîteva exemple :

La Anaxagora, Diogenes Laertios, II, 15 : un sculptor de care aminte[te

Antigonos. La Platon, III, 109 : un alt Platon, filosof din Rhodos, discipolul lui

Panaitios, precum spune Seleucos gramaticianul în Cartea I Despre filosofie. La

Xenocrate, IV, 15 : „al patrulea, filosof, care a scris elegii nereu[ite, c\ci sînt

simpliste”. Urmeaz\ o reflec]ie neobi[nuit\ în în[irarea seac\ a omonimilor : „Cînd

poe]ii se apuc\ s\ scrie în proz\, ei reu[esc. Pe cînd prozatorii care se apuc\ de

poezie dau gre[. Ceea ce dovede[te c\ poezia e un dar al naturii, pe cînd proza

e o chestiune de art\.” Reflexia, care are oarecare alur\, este în fond goal\ [i

nelalocul ei, a[a cum u[or putea construi un om cu capul plin de frazeologia

filosofic\ cum era Diogenes. Poate c\ autorul culegerii de epigrame intitulate

1. Vezi fragmentele din Demetrios din Magnesia în Via]a lui Tucidide, § 28, de

Marcellinus, [i în Via]a lui Deinarchos de Dionysios din Halicarnas, cap. 1.

2. Poate la Demetrios era num\rul 3 = G, confundat cu P [i luat drept 5 = PENTE

(prescurtat prin ini]ial\). Pictorul din Sicyona n-ar apar]ine listei lui Demetrios.
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Pammetron, care era Diogenes Laertios, se credea poet înn\scut, îndriduit s\ scrie

[i în proz\, ne[tiind c\ era, pe cît de slab poet, pe atît de mediocru prozator.

„Al [aselea Xenocrates a scris Cîntece, dup\ cum afirm\ Aristoxenos.” La Crates,

IV, 23 : „al treilea Crates a fost s\p\tor de gropi [i l-a frecventat pe Alexandru”. La

Arcesilaos, IV, 45, Diogenes nume[te pe un sculptor cu acest nume [i citeaz\ o

epigram\ de dou\ distihuri elegiace a lui Simonide în cinstea sculptorului. La

Bion, IV, 58, se citeaz\ un democritean cu acest nume, matematician din Abdera,

care a scris în dialect atic [i ionic (I, 112, Demetrios atetiza o scrisoare a lui

Epimenide, prin faptul c\ era scris\ în dialect ionic [i nu cretan-doric). „Acesta –

adaug\ textul – a afirmat c\ sînt regiuni pe p\mînt unde [ase luni e noapte [i [ase

luni zi”, ceea ce presupune din partea acestui Bion democritean cunoa[terea

regiunilor circumpolare. Al optulea Bion e un sculptor milesian, „precum aminte[te

Polemon”, autor care revine, ca [i Aristoxenos, de mai multe ori în listele de

omonimi ale lui Diogenes (în lista Aristippilor, II, 104, este citat un pictor, dup\

Polemon). La Aristotel, V, 35, e citat în rîndul al [aptelea un Aristotel maestru de

gimnastic\ (paidotrivbh"), „de care aminte[te Aristoxenos în Via]a lui Platon ”. La

Straton, V, 61, al [aptelea, un medic vechi, „cum spune Aristotel”. La Demetrios,

V, 85, al cincilea, un sculptor, „de care aminte[te Polemon”. La Diogene, VI, 81 :

„primul”, Diogenes, „din Apollonia, fizician. ~nceputul c\r]ii lui e urm\torul...”

(urmeaz\ un incipit, dup\ cum am constatat c\ e obiceiul lui Demetrios din

Magnesia). La Menip, VI, 101, „al cincilea [i al [aselea, pictori. De ambii aminte[te

Apollodor”. La Archytas, VIII, 82 : „Au existat patru Archytas...” Unii mai numesc

pe un al cincilea, arhitect, c\ruia i se atribuie o carte Despre mecanic\, care are

urm\torul început : „Acestea le-am înv\]at de la Teucros cartaginezul.” Iar\[i un

incipit de gen Demetrian. Dar atunci de ce acel adaos al unui al cincilea Archytas ?

De unde vin cei patru dintîi ? Prima citare a celor patru [i adaosul s\ purcead\

ambele de la Demetrios ? Aceasta ar fi o posibilitate, afar\ numai dac\ renun]\m

la ideea noastr\ c\ incipit-urile sînt o caracteristic\ a lui Demetrios din Magnesia

[i am admite c\ au fost [i al]i autori care au dat „începuturile” scrierilor.

Se mai dau la Diogenes Laertios dou\ incipit-uri cu privire la Pitagora (VIII, 6

[i VIII, 7) [i unul cu privire la scrierea lui Alcmaion din Crotona (VIII, 83), date în

afara listelor de omonimi. O cercetare aprofundat\ a listei de omonimi pentru

numele Pitagora (VIII, 47-48) ar putea da rezultate fecunde. La Philolaos avem iar

un incipit, ca izvor fiind citat Demetrios. Iat\ textul, VIII, 85 : „Demetrios, în

Omonimii, spune c\ acesta (sc. Philolaos), primul dintre pitagoricieni, a publicat

o lucrare Despre natur\ al c\rei incipit e urm\torul...” (urmeaz\ textul lui

Philolaos). Avem deci înc\ o confirmare precis\ a ipotezei noastre c\ cit\rile cu

incipit sînt caracteristice pentru Demetrios din Magnesia, afar\ numai dac\ provin

de la vreun izvor constant al lui. La numele Eudoxos, VIII, 90, Diogenes d\ iar\[i

informa]ii din dou\ surse : mai întîi vorbe[te de trei Eudoxos, pe care-i carac-

terizeaz\ dup\ obiceiul listelor sale de omonimi. La cel de-al treilea Eudoxos e

citat ca autoritate Apollodor în Cronicile sale. Dup\ aceea, Diogenes adaug\ :

„Am mai descoperit un Eudoxos, medic din Cnidos, despre care Eudoxos, în

cartea sa ~nconjurul p\mîntului, spune c\ el declara tot mereu c\ trebuie mi[cate

necontenit încheieturile corpului prin tot felul de exerci]ii corporale. {i la fel [i cu

sim]urile.” Dac\ putem admite c\ prima parte vine de la Demetrios, putem l\sa

gloria celei de-a doua descoperiri lui Diogenes scotocitorul de hîr]oage, [i gloria

aceasta nu-i va fi prea grea de dus. La Democrit, IX, 49, „al treilea e un sculptor

de care aminte[te Antigonos”. La Diogenes din Apollonia, IX, 57, nu avem list\ de

omonimi. ~n schimb, e citat incipit-ul scrierii sale, f\r\ a ni se indica vreun izvor

de unde e luat.

Rezum\m rezultatele ob]inute [i tragem concluziile : Demetrios pare a fi sursa

principal\, aproape exhaustiv\ a listelor de omonimi la Diogenes Laertios, ceea ce

nu împiedic\ faptul c\ [i acesta s\ fi f\cut mici adaosuri [i s\ fi introdus din cînd

în cînd modific\ri, nu totdeauna fericite. Scrierea lui Demetrios din Magnesia

purta titlul : Despre poe]ii [i scriitorii omonimi [i este aproape sigur c\ sculptorii,
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pictorii, mae[trii de gimnastic\ [i al]i profesioni[ti nelitera]i care apar în listele lui

Diogenes Laertios au fost ad\uga]i de acesta la fondul provenind de la Demetrios,

sco]îndu-i din al]i autori. Ca izvoare, Diogenes citeaz\, în afar\ de Demetrios din

Magnesia, pe Aristoxenos, Duris, Timaios, Polemon, Antigonos, Apollodor, spre a

nu men]iona decît pe cei mai importan]i. De la Demetrios par a proveni citatele

cu incipit ale scrierilor diver[ilor autori.

Informa]iile pe care le con]inea scrierea lui Demetrios din Magnesia Despre

poe]ii [i scriitorii omonimi erau foarte variate : date biografice, f\r\ s\ fie dispre-

]uite [i cele cu caracter anecdotic, p\rin]ii, locul de na[tere, leg\turi între înv\]\tori

[i discipoli, titluri de scrisori, cu incipit, doxografii, citate din operele personajelor

tratate, felul mor]ii acestora (o sl\biciune a multor biografi), contest\ri ale

autenticit\]ii unor scrieri, date cronologice. Varietatea acestor informa]ii face

regretabil\ pierderea acestei lucr\ri a lui Demetrios. Cum la num\rul destul de

mare de citate nu se men]ioneaz\ niciodat\ o cifr\ de carte, e de presupus c\

scrierea aceasta, dac\ era într-o singur\ Carte (rulou), nu putea avea dimensiuni

prea mari, astfel încît o bun\ parte ar fi conservat\, în ipoteza aceasta, în listele

de omonimi ale lui Diogenes Laertios, precum [i în celelalte citate la acesta [i la

al]i autori. Totu[i, ne e greu s\ credem c\ întregul material adunat de Demetrios

putea intra într-o singur\ Carte-rulou. Dac\ omonimii erau aranja]i în ordine

alfabetic\, atunci pentru g\sirea unui autor nu era nevoie s\ fie indicat num\rul

C\r]ii în care se afla. De aici lipsa unei cit\ri a num\rului C\r]ii în numeroasele

men]ion\ri ale acestei opere, care totu[i trebuia s\ se extind\ pe mai multe

C\r]i-rulouri.

Dac\ mai compar\m [i lista omonimilor cu numele Thucydides, conservat\ în

Via]a lui Tucidide, § 28, de Marcellinus, lista Deinarchilor din Via]a lui Deinarchos,

cap. 1 de Dionysios din Halicarnas [i a Ara]ilor în Via]a lui Aratos, anonim\, ne

putem face o idee destul de clar\ despre ceea ce era opera lui Demetrios din

Magnesia. Acesta d\dea mai întîi pentru fiecare nume o list\ a autorilor omonimi,

indicînd cîteodat\ [i num\rul lor1. Dup\ aceast\ list\ sumar\, autorul nostru se

ocupa în detaliu de fiecare dintre ei, furnizînd o serie de date biografice, date cu

privire la succesiuni, cronologii, scrieri.

Diogenes Laertios reproduce în omonimii s\i, de cele mai multe ori dup\

Demetrios, partea prim\ general\ a listelor acestuia. Date luate din partea a doua,

care trateaz\ biografiile fiec\rui omonim în detaliu, sînt pres\rate în informa]iile

lui Diogenes Laertios, r\spîndite în propriile sale biografii [i unde citeaz\ nominal

pe Demetrios. {i în Via]a lui Tucidide [i în Via]a lui Deinarchos, în capitolele care

vin în considerare pentru Demetrios, este citat\ o bogat\ literatur\, afirma]iile

f\cute de Demetrios fiind sprijinite pe autorii men]iona]i [i pe scrierile lor. ~n

textul de la Marcellinus sînt cita]i ca autorit\]i Polemon (care revine destul de des

[i la Diogenes chiar în pasajele despre omonimi) cu lucrarea Despre Acropolis,

Androtion cu lucrarea Atthis, adic\ Atica, [i Praxiphanes cu Despre istorie.

Putem deci afirma cu mult\ probabilitate c\ listele de omonimi ale lui Diogenes

Laertios reproduc destul de fidel lista de la început, rezumativ\ a autorilor omonimi

de la Demetrios din Magnesia, care nu trebuie s\ fi fost mult mai dezvoltat\ decît

cea de la Laertianul nostru. ~n schimb, acesta a introdus nume [i informa]ii

suplimentare, mai ales nume de persoane care nu erau nici poe]i, nici scriitori [i

care activau pe alte t\rîmuri : pictur\, sculptur\, muzic\, gimnastic\ etc.

1. Ca în Via]a lui Deinarchos, cap. I, de Dionysios din Halicarnas, unde avem un

citat textual din Demetrios din Magnesia, care spune c\ „am dat peste patru

Deinarchos” etc.
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5. Testamentele filosofilor

Posed\m, gra]ie sîrguin]ei lui Diogenes Laertios, o frumoas\ colec]ie de

testamente ale filosofilor, a c\rui autenticitate n-a fost pus\ niciodat\ la îndoial\.

{i pe drept cuvînt. Ele n-au nici un caracter studiat, afectat. Ele respir\ sinceritate,

sînt de o naturale]\ absolut\ [i cu totul adecvate împrejur\rilor. Aceste testamente,

ultima voin]\ a unor gînditori dintre cei mai de seam\ pe care i-a produs omenirea,

reprezint\ documente umane de o valoare unic\, pe care ni le-a p\strat mult hulitul

Diogenes Laertios, care numai pentru acest fapt ar fi meritat o tratare mai blînd\.

Testamentul lui Platon (Diogenes Laertios, III, 41-43) este mai mult un inventar

al averii pe care o las\, f\r\ caracter personal. ~nceputul, cu formula de introducere,

pare a lipsi. Dup\ descrierea a dou\ terenuri prin riveranii de la nord, sud, r\s\rit

[i apus, pe care le las\ fiului fratelui s\u Adeimantos, unul dintre ele cu interdic]ia

de înstr\inare (deci un fel de fideicomis) [i dup\ citarea cîtorva obiecte de argint

[i aur, mai adaug\ : „Eucleides, t\ietorul de pietre, îmi datoreaz\ trei mine. Pe

Artemis o liberez de sclavie. Las urm\torii sclavi : Tychon, Bictas, Apollonides,

Dionysios. Mobilierul inventariat... copia inventarului o are Demetrios. Nu datorez

nim\nui nimic. Executori testamentari s\ fie : Leosthenes, Speusip, Demetrios,

Hegias, Eurymedon, Callimachos, Thrasippos.”

Cu privire la Academie, nu ia dispozi]ii de nici un fel, deoarece este foarte

probabil c\ aceast\ institu]ie, fondat\ de Platon, î[i primise, ca s\ zicem a[a,

statutul constitutiv mai dinainte.

Mai personal\ [i afectiv\ este expresia ultimelor dispozi]ii din testamentul lui

Aristotel (Diogenes Laertios, V, 11-16), care este p\strat în întregime. Acest

testament a fost studiat magistral de Werner Jaeger în marea sa lucrare despre

filosoful din Stagira : Aristoteles. Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung,

Berlin, 1923, ceea ce ne scute[te de a insista prea mult asupra acestui act.

Testamentul lui Aristotel con]ine dispozi]ii pline de aten]ie cu privire la fiica sa

Aristone [i la fiul s\u Nicomah. Apoi, dispozi]ii pline de aten]ie fa]\ de a doua

so]ie, Herpyllis, o@ti spoudaiva periV e*meV e*gevneto. „Dac\ vrea s\ ia un b\rbat, s\ se

aib\ grij\ s\ nu capete unul nedemn de noi”, zice Aristotel (o@pw" mhV a*naxivw/ h&mi~n

doqh~/). Femeia e dat\ în c\s\torie de cel care are dispozi]ia asupra ei : tat\l,

tutorele (aici executorul testamentului), [i mai dispune pentru ea o bogat\ dota]ie.

Apoi dispune o serie de liber\ri de sclavi [i sclave, dîndu-li-se totodat\ cîte o

recompens\ în bani. Mai spune : „s\ nu fie vîndut nici unul din tinerii sclavi care

au fost în serviciul meu, ci s\ fie folosi]i pîn\ ating vîrsta ca s\ fie elibera]i, dup\

cum se cuvine”. Urmeaz\ alte dispozi]ii cu privire la statuile comandate la

sculptorul Gryllion ca monumente comemorative ale lui Nicanor, Proxenos [i lui

Arimnestos, care a murit f\r\ copii. Statuia mamei lui Aristotel s\ fie consacrat\ (în

templul) Demetrei din Nemea sau unde se va g\si de cuviin]\. Osemintele

Pythiadei (prima lui so]ie, nepoata [i fiica adoptiv\ a lui Hermias din Atarneus) s\

fie dezgropate [i înmormîntate al\turi de ale lui, dup\ dorin]a ei. ~n fine, s\ se

consacre statui de patru co]i în Stagira, lui Zeus salvatorul [i Athenei salvatoarea,

precum a f\g\duit el, Aristotel. Cu acestea se termin\ testamentul. Pare a lipsi

formula final\, în care se numesc epitropii (executorii testamentari).

Despre Lykeion, sediul [colii sale, Aristotel de asemenea, ca Platon, nu dispune

nimic, deoarece avea, probabil, statutul dinainte stabilit, de la fondare. Nici de

manuscrise, c\r]i, biblioteci, colec]ii nu dispune nimic, la fel ca Platon.

Testamentul lui Theofrast, al doilea [ef al [colii peripatetice (Diogenes Laertios,

V, 51-57) este complet, cu formula ini]ial\ [i cea final\. Relev\m urm\toarele

pasaje interesante pentru cunoa[terea monumentelor din incinta [colii. Theofrast

vorbe[te de un Museion, un templu al muzelor, de care dispune s\ fie restaurat

cît mai frumos. ~n templu s\ fie a[ezat\ statuia lui Aristotel [i toate celelalte

icoane votive care existau mai înainte. S\ se recl\deasc\ colonada (stwivdion) de

lîng\ muzeu, nu mai pu]in frumos ca înainte. S\ se a[eze tablourile în care se

afl\ harta p\mîntului în colonada de jos. S\ se cl\deasc\ altarul a[a ca s\ fie
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des\vîr[it frumos. „Doresc ca la fel s\ fie confec]ionat\ statuia lui Nicomah.

Execu]ia s-o aib\ Praxitele.”

Mai departe : „Terenul pe care îl posed în Stagira îl dau lui Callinos. Toate

c\r]ile le dau lui Neleus. Gr\dina, localul [colii [i casele de lîng\ gr\din\ le

d\ruiesc discipolilor înscri[i (gegrammevnwn ;ivlwn), [i anume acelora dintre ei care

vor s\ fac\ [coal\ [i s\ filosofeze împreun\, deoarece nu poate orice om s\

c\l\toreasc\ necontenit. Ele s\ nu fie înstr\inate [i nici dobîndite în proprietate

particular\ de vreunul dintre ei, ci s\ fie st\pînite de ei în comun, ca [i un templu,

[i s\ le uzeze în raporturile lor reciproce în mod familiar [i prietenesc, precum se

cuvine [i e echitabil. Cei ce au stabilit s\ tr\iasc\ în comun sînt : Hipparchos,

Neleus, Straton, Callinos, Demotimos, Demaratos, Calistene, Melantes, Pancreon,

Nicippos. Are voie s\ se consacre filosofiei [i Aristoteles, fiul lui Metrodoros [i al

Pythiadei, dac\ vrea, [i s\ participe la toate acestea. Cei b\trîni s\ aib\ toat\ grija

de el, ca s\ fie ini]iat cît se poate de bine în filosofie.” Urmeaz\ o serie de liber\ri

de sclavi [i de dona]ii felurite în bani [i sclavi.

Formula final\ spune c\ testamentul se afl\ depus în mai multe exemplare

sigilate cu inelul lui Theofrast : unul la Hegesias al lui Hipparchos, [i d\ numele

martorilor, altul îl are Olympiodoros, cu aceia[i martori ; al treilea l-a luat

Adeimantos, cu al]i martori. Primele dou\ exemplare au aceia[i martori, în num\r

de patru, iar al treilea are cinci martori, to]i cita]i nominal.

Testamentul lui Straton din Lampsacos, al treilea [ef al Lyceului (Diogenes

Laertios, V, 61-64), este iar\[i complet în ce prive[te începutul, dar pare a-i lipsi

formula final\. Interesant\ e partea în care îl las\ pe Lycon ca succesor în

conducerea [colii. „Las conducerea studiilor (diatribhv) lui Lycon, deoarece,

dintre ceilal]i, unii sînt prea b\trîni [i al]ii prea ocupa]i. Ceilal]i fac bine dac\ îl

ajut\ la aceasta. ~i mai las toate c\r]ile, afar\ de cele compuse de noi (plur. auct.),

tot mobilierul sufrageriei meselor comune, saltelele [i paharele.”

Diogenes ne-a mai conservat testamentul lui Lycon, al patrulea scolarh al

Lyceului (Diogenes Laertios, V, 69-74). Iat\ cîteva pasaje interesante : „{coala

peripatetic\ o las acelora dintre discipoli care vor : Bullon, Callinos, Ariston,

Amphion, Lycon, Python, Aristomachos, Heracleios, Lycomedes, Lycon nepotul

meu. S\ numeasc\ ei un [ef, pe cine cred ei c\ se va consacra în întregime acestei

sarcini [i c\ o va putea dezvolta.” Mai departe : „Pe Chares îl liberez de sclavie [i

Lycon s\ aib\ grija de a-l hr\ni. ~i mai dau dou\ mine [i c\r]ile mele publicate. Pe

cele nepublicate le las lui Callinos ca s\ le publice cu îngrijire.” Martorii

testamentului sînt Callinos din Hermione, Ariston din Ceos [i Euphronios din

Paiania (district din Atena).

Mai posed\m testamentul lui Epicur (Diogenes Laertios, X, 16-21), la care

lipsesc formulele de început [i de sfîr[it. Epicur las\ tot ce-i apar]ine personal lui

Amynomachos, fiul lui Philocrates din demul Bate, [i lui Timocrates, fiul lui

Demetrios din demul Potamos, dup\ darul f\cut fiec\ruia din ei, înscris în Metroon,

conform c\ruia vor pune la dispozi]ie gr\dina [i atenansele ei lui Hermarchos, fiul

lui Agemortos din Mytilene, [i celor ce se îndeletnicesc cu filosofia împreun\ cu

el [i celor pe care Hermarchos îi va l\sa ca succesori spre a se ocupa de filosofie.

„Acestea le încredin]ez lui Amynomachos [i lui Timocrates, ca s\ conserve

îndeletnicirea filosofiei în gr\din\.” Amynomachos [i Timocrates vor mai avea de

furnizat mijloacele necesare pentru sacrificii (e*nagivsmata) de adus tat\lui, mamei

[i fra]ilor lui Epicur, precum [i pentru s\rb\torirea zilei de na[tere (genevqlion

h&mevran) a lui Epicur, în fiecare an, în prima decad\ a lunii Gamelion, [i la

reuniunea filosofilor [colii, în ziua de 20 a fiec\rei luni, stabilit\ pentru memorarea

lui Epicur [i Metrodor. Dup\ aceea Epicur d\ dispozi]ii pline de aten]ie cu privire

la copiii discipolului [i prietenului s\u Metrodor. Epicur las\ lui Hermarchos toate

c\r]ile pe care le are. La urm\ Epicur d\ libertatea la trei sclavi [i o sclav\.

Testamentul se termin\ aici, f\r\ formula final\. Imediat urmeaz\ o scrisoare

scurt\ a lui Epicur c\tre Idomeneus, în care primul, bolnav pe moarte de strangurie

[i disenterie, îl implor\ pe Idemeneus s\ aib\ grij\ de copiii lui Metrodor. Dup\
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aceea urmeaz\ formula stereotip\ prin care Diogenes anun]\ c\ a terminat cu

textul testamentului : „Astfel a testat el” (–aiV dievqeto meVn w%de). S-a f\cut caz de

aceast\ deplasare a formulei, din locul potrivit ei, la finele scrisorii, în loc de

finele testamentului. S-a v\zut în aceasta modul aproape absent de a compune al

lui Diogenes. S-a spus chiar c\ el lucra cu fi[e, a c\ror aranjare [i introducere în

textul continuu pe care el îl avea le l\sa în seama scribilor. ~n cazul de fa]\, lucrul

nu este chiar atît de grav. ~n ultim\ instan]\, scrisoarea c\tre Idomeneus con]ine

tot o dorin]\ testamentar\, poate chiar ultima dorin]\ a lui Epicur, dac\ împre-

jur\rile în care scrie sînt autentice. A[adar, Diogenes putea pune, f\r\ s\ comit\

o crim\ prea grav\, formula prin care anun]a c\ a terminat cu textul testamentului

la finele scrisorii c\tre Idomeneus1.

Acestea sînt testamentele filosofilor antici cunoscute nou\. Informa]iile lor sînt

pre]ioase pentru biografie, succesiunea filosofilor [i cunoa[terea, în unele cazuri, a

soartei [i felului de organizare a [colii lor, precum [i a lucr\rilor ce se executau în ea.

Pentru testamentul lui Straton, Diogenes Laertios d\ ca izvor al s\u pe Ariston

din Ceos (V, 64 : –aqav pou sunhvgage –aiV  *Arivstwn o& Kei~o"). De aici s-a tras

concluzia c\ toate testamentele peripateticienilor (fondatorul [colii [i [efii urm\tori

ai [colii) – Aristotel, Theofrast, Straton [i Lycon – ar proveni de la Ariston, care a

fost un intim al lui Lycon (vezi testamentul acestuia, Diogenes Laertios, V, 70 lista

discipolilor [i 74 ; el este printre martorii testatorului) [i, poate, chiar urma[ul lui

la conducerea [colii peripatetice (lista scolarhilor vechii [coli peripatetice, dup\

Lycon, nu este bine stabilit\). Aceast\ ipotez\ c\ testamentele celor patru peripa-

teticieni vechi ar emana de la Ariston este destul de plauzibil\.

~n ceea ce prive[te testamentul lui Platon [i cel al lui Epicur, provenien]a lor

nu ne este cunoscut\ [i nu [tim pe ce c\i, de la cine [i prin ce intermediari au

ajuns la Diogenes. Am prefera s\ admitem pentru aceste dou\ testamente, dou\

tradi]ii ale [colilor fondatorilor, diferite una de alta [i care au p\strat documentele

[efilor lor pîn\ au fost reunite, eventual, într-o singur\ lucrare, de unde le-a cules

Diogenes. Ne gîndim, spre exemplu, la o surs\ biografic\ cum ar fi Hermip, de[i

nu avem nici un indiciu despre acest lucru.

~n orice caz, Hermip, în Cartea I a Vie]ii lui Aristotel, dup\ cum men]ioneaz\

Athenaios (Deipnosoph., XIII, 56, 589 c), cuno[tea testamentul filosofului, din care

culege informa]ia ([i o reproduce) cu privire la dispozi]iile pline de aten]ie pe

care le-a luat fa]\ de Herpyllis. Ceea ce nu înseamn\ c\ Hermip ar fi reprodus textul

integral al testamentului. ~n orice caz, Ariston, ca prieten al lui Lycon [i peripatetician

el însu[i, era mult mai aproape de surs\ pentru a reproduce textul testamentelor

celor patru primi scolarhi ai Lyceului, inclusiv al fondatorului. Cum el e textual

citat ca izvor al testamentului lui Straton de c\tre Diogenes Laertios, ipoteza c\ el

ar fi reprodus textul testamentelor tuturor peripateticienilor e foarte plauzibil\.

Testamentele lui Platon [i Epicur sînt introduse de Diogenes Laertios cu

formulele simple urm\toare : tavde –atevlipe Plavtwn –aiV dievqeto, iar la Epicur : –aiV

dievqeto w%de. Pe cînd la peripateticieni formula lui Diogenes este aceea a unei

descoperiri mai rare [i grele ; la Aristotel :  &Hmei~" deV –aiV diaqhv–ai" au*tou~ e*netuvcomen,

ou@tw pw" e*couvsai" ; la Theofrast : Eu%ron d * au*tou~ –aiV diaqhv–a" tou~ton e*couvsa" toVn

trovpon. La Straton : tou~ d * ou\n ;usi–ou~ ;evrontai –aiV diaqh~–ai tou~ton e!cousai toVn

trovpon ; la Lycon : tou~ deV ;ilosov;ou –aiV diaqhv–ai" e*netuvcomen tai~sde. Nu trebuie

s\ punem la îndoial\ sinceritatea formulelor lui Diogenes Laertios. Se pare c\

testamentele peripateticienilor le-a g\sit într-o carte mai rar\, greu accesibil\, prin

vreo bibliotec\. Desigur, aceast\ condi]ie e împlinit\ de opera lui Ariston, unul

dintre vechii peripateticieni, scriere rar\ al c\rei titlu nu ni s-a conservat (Nietzsche

îl confund\ cu Ariston din Chios, Werke, p. 129). ~n schimb, testamentele lui

Platon [i Epicur par a se fi g\sit într-o carte mai u[or accesibil\. Ne gîndim la

Vie]ile lui Hermip, pe care Laertianul pare a le fi consultat direct.

1. Dup\ Cicero, D. fin. II 30, 96, scrisoarea aceasta, pe care o d\ în traducere, ar fi

adresat\ de Epicur lui Hermarchos.
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6. Scrisorile filosofilor

Ni s-a p\strat o literatur\ destul de bogat\ de scrisori ale filosofilor, din nenorocire

cele mai multe pl\smuiri tardive, apocrife, puse pe numele oamenilor celebri.

Toate aceste scrisori, pentru timpurile vechi, sînt aproape f\r\ excep]ie

neautentice. Unele dintre ele sînt falsific\ri evidente [i f\r\ nici un interes, întrucît

autorii lor, lipsi]i de talent [i de erudi]ie, n-au pus nimic în ele care s\ constituie

o informa]ie m\car indirect\ pentru noi. Nici culoarea local\ nu este respectat\.

Astfel sînt scrisorile p\strate la Diogenes Laertios [i pe care acesta le reproduce cu

neglijen]a ce-l caracterizeaz\ [i lipsa lui de discern\mînt fa]\ de ceea ce e valoros

[i ceea ce e lipsit de valoare. Astfel :

Diogenes Laertios, I, 43-44 : Thales c\tre Ferekyde. I, 44 : Thales c\tre Solon.

I, 64 : Solon c\tre Periandru. I, 64 : Solon c\tre Epimenide. I, 67 : Solon c\tre

Pisistrate [i Solon c\tre Cresus. I, 73 : Chilon c\tre Periandru. I, 81 : Pittacos c\tre

Cresus. I, 93 : Cleobul c\tre Solon. I, 99 : Periandru c\tre în]elep]i. I, 100 : Periandru

c\tre Procles [i Thrasybulos c\tre Periandru. I, 105 : Anacharsis c\tre Cresus. I,

113 : Epimenide c\tre Solon. I, 122 : Ferekyde c\tre Thales. II, 4 [i 5 : dou\

scrisori : Anaximene c\tre Pitagora. IV, 44 : Arcesilaos c\tre Thaumasias. VII, 7 [i

8 : dou\ scrisori : regele Antigonos c\tre Zenon [i Zenon c\tre Antigonos. VIII, 49 :

Pitagora c\tre Anaximene. VIII, 80 [i 81 : dou\ scrisori : Archytas c\tre Platon [i

Platon c\tre Archytas. IX, 13 [i 14 : Darius c\tre Heraclit [i Heraclit c\tre Darius

(foarte slabe).

Excep]ie fac scrisorile falsificate [i puse pe numele lui Heraclit1, mai ales

scrisorile IV-IX (cu deosebire a V-a [i a VI-a). De[i scrise în jurul începutului erei

noastre, autorul scrisorilor a V-a [i a VI-a, cu toate elementele str\ine de timpul

[i de concep]iile lui Heraclit pe care le-a introdus în scrisori, pare a fi cunoscut

bine unica scriere a lui Heraclit [i s-a inspirat foarte îndeaproape din ea,

reproducînd eventual chiar [i fragmente, citate directe, din cartea lui Heraclit, pe

care îns\ cu anevoie le putem identifica. Am ar\tat într-o lucrare a noastr\2 cum

aceste scrisori ne pot ajuta s\ descoperim o concep]ie heraclitean\ despre care

fragmentele [i doxografiile nu ne-au p\strat nici o amintire3. Dar acesta este un

caz excep]ional. ~n general, scrisorile sînt ni[te falsuri sterile.

Importante mai sînt Scrisorile p\strate sub numele lui Platon4, în num\r de

treisprezece. Ele au avut o soart\ curioas\. La început, cam în toat\ jum\tatea a

doua a secolului al XIX-lea, au fost considerate ca neautentice, pe cînd în secolul

al XX-lea tendin]a a fost de a admite autenticitatea lor, pîn\ s-a ajuns la a

considera pe cele mai multe ca emanînd chiar de la Platon. Scrisoarea a VII-a a

avut o pozi]ie central\ [i a jucat rolul cel mai important, rezistînd cel mai mult

încerc\rilor de atetizare [i fiind prima a c\rei autenticitate a fost admis\. John

Burnet5 a fost acela care s-a str\duit cel mai mult [i a admis autenticitatea celor

mai multe Scrisori ; tot astfel [i J. Souilhé6.

1. ~n afar\ de edi]ia general\, Aldina, a Scrisorilor, Vene]ia, 1602, [i Epistolographi

Graeci, recogn. R. Hercher, Paris, 1873, vezi [i Heracliti Epistolae quae feruntur, ed.

Ant. Westermann, Leipzig, 1857 ; Jacob Bernays, Die heraklitischen Briefe, Berlin,

1869, text, traducere [i comentariu ; Ingram Bywater, Heracliti Ephesii reliquiae,

Oxford, 1877, pp. 70-79.

2. Etudes de philosophie présocratique. Héraclite d’Ephèse, 1933, pp. 36-59.

3. De aceea, r\u a f\cut H. Diels c\ n-a publicat aceste scrisori în Vorsokratiker, unde

testul scrisorilor a V-a [i a VI-a poate sta foarte bine [i cu cel pu]in tot atîta

justificare al\turi de PeriV diaivth" de Pseudo-Hippocrates, în partea C, rezervat\

imita]iilor. Acest sfat îl d\duse de mult Otto Gilbert, AGPh 23 [N.F., 16 (1910), pp.

412 [i urm.], sfat care n-a fost urmat nici de ultimul editor, W. Kranz.

4. Textul lor se g\se[te cam în toate edi]iile operelor lui Platon. Unul dintre ultimii

editori este Joseph Souilhé, în colec]ia „Guillaume Budé”.

5. Greek Philosophy I. Thales to Plato, Londra, 1914.

6. Joseph Souilhé, în prefa]a edi]iei Epistolelor lui Platon.
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Dup\ noi, scrisoarea a VII-a e neautentic\, pentru motive dezvoltate de noi

într-o lucrare anterioar\1 ; aici ne vom m\rgini s\ motiv\m pe scurt argumentele

pe care ne sprijinim. Digresiunea filosofic\ din scrisoarea a VII-a (341 a – 345 c)

nu poate reproduce doctrina autentic\ a lui Platon. Ea nu se împac\ nici cu

platonismul Dialogurilor, nici nu e pe linia acelor a!gra;a dovgmata pe care le

expune Aristotel. Doctrina filosofic\ expus\ în scrisoarea a VII-a are o colora]ie

neoplatonician\ [i, de[i Léon Robin a ar\tat o tendin]\ spre neoplatonism în

doctrina lui Platon, a[a cum e interpretat\ de Aristotel în ultima ei faz\2, de[i Willy

Theiler a ar\tat primele începuturi ale tendin]ei neoplatonice mult înainte de

Plotin, la Albinos [i Poseidonios3, compara]ia cunoa[terii supreme cu lumina care

]î[ne[te dintr-un foc în urma unei frecvent\ri repetate a acestei realit\]i, cunoa[tere

care nu este ra]ional\ ca alte cuno[tin]e, nu poate emana de la Platon

(341 cd). Mai grav e ceea ce preced\ acest pasaj. Aici, presupusul Platon, care ar

scrie scrisoarea, spune c\ nu exist\ o scriere a sa despre realitatea suprem\ [i nici

nu va exista vreodat\. Ca Platon s\ fi afirmat aceasta cu opt ani înaintea mor]ii

sale – data presupus\ a scrisorii adresate partizanilor lui Dion din Siracuza – este

cu totul exclus [i prezint\ toate aparen]ele unei profe]ii ex eventu. Cel care a

compus scrisoarea [i a pus-o pe numele lui Platon [tia c\ acesta n-a scris nimic

despre realitatea suprem\. De aceea, plasîndu-se cu opt sau nou\ ani înaintea

mor]ii lui Platon, putea s\ afirme în numele acestuia c\ n-a scris [i nu va scrie

niciodat\ despre ultimele sale principii.

Odat\ autenticitatea scrisorii a VII-a zguduit\, se clatin\ [i celelalte scrisori

mai pu]in importante. ~n orice caz, proba trebuie f\cut\ pentru fiecare dintre ele

în parte. Spre exemplu, autenticitatea scrisorii a VI-a ni se pare dovedit\ de

expunerea lui Werner Jaeger în Aristoteles, 1923.

Mai avem 51 de scrisori transmise sub numele lui Diogene Cinicul [i 36 sub

numele lui Crates. Toate acestea apar]in primului secol al erei noastre [i o analiz\

sumar\ nu ne-a relevat la autorii falsurilor o cunoa[tere a unor surse ale autorilor

în numele c\rora scriu care s\ nu ne fie cunoscute din literatura care s-a conservat.

Mai exist\ numeroase scrisori puse pe numele marelui medic Hipocrate.

~n fine, Diogenes Laertios ne-a mai p\strat, printre atîtea alte comori, trei

scrisori splendide ale lui Epicur, de data aceasta autentice : una C\tre Herodotos

(Diogenes Laertios, X, 35-83) privind fizica, alta C\tre Pythocles (Diogenes Laertios,

X, 84-116) cu caracter meteorologic, unde, poate, a lucrat [i o mîn\ str\in\ a unui

discipol, [i în fine, a treia C\tre Menoiceus (Diogenes Laertios, X, 122-135) tratînd

problema eticii4.

Scrisorile ticluite pe numele unui scriitor trebuiau s\ imite [i ele, dac\ erau

compuse de autori inteligen]i, în m\sura posibilului, felul de a gîndi [i de a scrie

al scriitorului respectiv. Dac\ puteau da crîmpeie de fraz\ luate din operele lui

autentice, era cu atît mai bine [i iluzia avea mai multe [anse de reu[it\. De cele

mai multe ori îns\ ace[ti ticluitori de scrisori false puse pe numele unor filosofi [i

scriitori celebri erau spirite mediocre [i produc]iile lor se prezint\ lamentabil.

Altfel stau lucrurile cu autorii scrisorilor pseudoheracliteene IV-IX [i mai ales ale

scrisorilor a V-a [i a VI-a. La aceste dou\ scrisori, autorul lor a f\cut uz pe larg de

doctrina lui Heraclit, punînd în textul s\u pasaje întregi care par extrase sau cel

pu]in urmeaz\ de aproape p\r]i din scrierea acestuia. Prin urmare, [i în cazul

acestor scrisori am avea o imita]ie, iar ca izvor al filosofiei eline ele sînt într-o

m\sur\ oarecare izvor indirect [i în anumite privin]e izvor direct, dac\ am [ti care

sînt pasajele din scrisori care reproduc fidel textul lui Heraclit.

1. L’Orient et les origines de l’idéalisme subjectif dans la pensée européenne, vol. I,

Paris, 1946, pp. 118 [i urm.

2. L. Robin, La théorie platonicienne des idées et des nombres d’après Aristote, Paris, 1908.

3. W. Theiler, Die Vorbereitung des Neoplatonismus (Problemata, fasc. 1), 1930.

4. Afar\ de Hermann Usener, în Epicurea, Leipzig, 1887, pp. 3 [i urm., 35 [i urm. [i 59

[i urm., aceste scrisori au mai fost editate de P. von der Mühll, Epicuri Epistulae tres

et Ratae sententiae a Diogene servatae, Leipzig, Teubner, 1922.
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Cu acestea credem c\ am r\spuns anticipat la întrebarea care ni s-ar putea

pune : de ce am plasat Scrisorile filosofilor printre izvoarele indirecte [i nu printre

cele directe ? Fiindc\ majoritatea lor sînt neautentice [i, ca atare, aceste scrisori ne

dau informa]ii indirecte despre doctrina filosofic\ a presupu[ilor lor autori,

excep]ie f\cînd scrisorile lui Epicur de care am vorbit.

7. Cataloagele de scrieri ale filosofilor

~ntrucît cea mai mare parte din opera vechilor filosofi este pierdut\, p\strarea

cataloagelor [i a listelor în care sînt consemnate titlurile scrierilor lor are mare

importan]\ pentru noi. Cea mai mare parte dintre ele sînt p\strate tot în valoroasa

oper\ a lui Diogenes Laertios. Ele cer un studiu am\nun]it pentru fiecare, ceea ce

nu putem face aici. Ne vom mul]umi deci cu un anumit num\r de considera]ii mai

interesante.

Spre exemplu, catalogul scrierilor lui Theofrast a fost cercetat cu toat\ am\-

nun]imea de Hermann Usener, în Analecta Theophrastea, Bonn, 1858, pp. 1-241.

Iat\ rezultatele interesante la care a ajuns : Acest catalog, p\strat la Diogenes

Laertios, V, 42-50, se compune din patru liste, dintre care primele dou\ (42-46 [i

46-48) con]in marea majoritate a operelor celor mai importante, men]ionate în

ordine alfabetic\, cu mici inadverten]e [i din cînd în cînd repet\ri ale aceleia[i

opere, cu titlu pu]in diferit [i cu alt num\r de C\r]i. Celelalte dou\ cataloage (49

[i 50) con]in opere mai minore, cu respectarea unei oarecare ordini alfabetice

foarte inconsecvente (mai ales în catalogul al treilea). ~n al treilea catalog s-au

r\t\cit [i titluri ale operelor de istoria [tiin]elor ale lui Eudemos din Rhodos, alt

elev al lui Aristotel. Astfel, Istoria geometriei în patru C\r]i, Istoria astronomiei în

[ase C\r]i [i Istoria aritmeticii probabil într-o carte.

Am v\zut c\ în prima list\ figureaz\ scrierea Despre fizicieni în 18 C\r]i [i

Rezumat despre fizicieni în dou\ C\r]i. Apoi opt C\r]i Fizica [i o Carte Contra

fizicienilor. ~n lista a doua figureaz\ Opiniile fizicienilor în 16 C\r]i (în general

admise ca identice cu Despre fizicieni în 18 C\r]i din lista precedent\) [i un

Rezumat al C\r]ilor despre fizicieni într-o Carte. Se mai observ\ [i alte inadver-

ten]e. Probabil c\ exist\ în aceste liste titluri ale unor p\r]i din lucr\ri mai mari,

care au ap\rut publicate [i izolat. Lucrarea Despre sim]uri, care ni s-a p\strat, nu

exist\ în cataloage. De altfel, ea începe cu un dev, ceea ce dovede[te c\ nu poate

fi o lucrare independent\. Savan]ii (între care [i Diels) se gîndesc c\ ar face parte

din scrierea Opiniile fizicienilor, de[i lucrul nu e absolut cert.

A[a cum se prezint\ acest catalog al operelor lui Theofrast, el nu este o oper\

alc\tuit\ logic de vreun scriitor sau editor. De aceea are dreptate Usener, c\ruia

i se asociaz\ Regenbogen, cînd afirm\ c\ acest catalog, compus din patru liste,

reprezint\ inventarul unei mari biblioteci, probabil cea din Alexandria, primele

dou\ liste reprezentînd con]inutul a dou\ mari loturi achizi]ionate, iar ultimele

dou\ liste, achizi]ii ulterioare ale unor opere secundare. Fa]\ de aceast\ situa]ie,

ipoteza savan]ilor care socotesc ca izvor al lui Diogenes Laertios pe Hermip

Callimahianul este foarte plauzibil\. Hermip a fost discipolul marelui poet erudit

Callimah, primul bibliotecar al marii biblioteci din Alexandria.

Catalogul operelor lui Aristotel din Diogenes Laertios (V, 21-27) este [i el lipsit

de ordine sistematic\. ~n orice caz, ordinea lui nu se potrive[te cu cea a tratatelor

din manuscrisele noastre, care se bazeaz\ pe marea edi]ie [tiin]ific\ a lui

Andronicos din Rhodos (cam pe la 70 î.H.)2.

1. De completat cu O. Regenbogen, în Pauly-Wissowa-Kroll-Mittelhaus, Real-Encyclo-

pädie..., s.v., Theophrastos, Supplement-Band VII, 1940, col. 1363-1370. Vezi [i mai

sus. pp. 43 [i urm. Mai cit\m pe E. Howald, Die Schriftenverzeichnisse des Aristoteles

und des Theophrast, în „Hermes”, 55 (1920), pp. 204-221.

2. Alt catalog în Anonymus Menagii, care provine de la Hesychios, se bazeaz\ pe

catalogul lui Diogenes Laertios, cu ceva omisiuni [i un num\r de adaosuri [i o alt\

list\ care provine de la peripateticianul Ptolemaios (secolul I sau al II-lea d.H.),
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Operele lui Aristotel au avut o soart\ curioas\. El însu[i î[i împ\r]ea scrierile

în dou\ grupe : 1) cele destinate public\rii [i unui public mai larg, pe care le

denume[te oi& e*xwteri–oiV lovgoi1, denumire f\r\ nici un subîn]eles mistic, dar care

înseamn\, ca s\ zicem a[a, „scrierile exterioare” [colii, redactate în majoritate în

form\ de dialog, într-un stil str\lucit, foarte apreciat de scriitorii antici [i cele mai

r\spîndite în antichitate, dar pierdute pîn\ la mici fragmente2. ~n al doilea rînd vin

operele pe care Aristotel le nume[te acroamatice, a*–roamati–oiv (sc. lovgoi)3,

destinate cursurilor pe care le ]inea cu discipolii în [coala sa. Acestea au fost

r\spîndite într-un cerc mult mai restrîns, pîn\ la Andronicos din Rhodos, de[i nu

se poate admite ca ele s\ fi fost total necunoscute pîn\ în secolul I î.H. La fel, nu

putem admite c\ istorisirea lui Strabon (XIII, 1, 54) cu privire la soarta c\r]ilor lui

Aristotel destinate cursurilor ar fi cu totul fantezist\ (vezi [i Plutarh, Via]a lui

Sylla, cap. 26, [i Lexiconul Suda s.v. Suvlla). Dup\ ace[ti autori, biblioteca cu

c\r]ile lui Aristotel, ca [i biblioteca cu cele ale lui Theofrast, au intrat prin

mo[tenire în posesia lui Neleus din Scepsis, lucru de care vorbe[te [i testamentul

lui Theofrast (Diogenes Laertios, V, 52). Aceste c\r]i ale lui Aristotel ar fi fost

ascunse de mo[tenitorii lui Neuleus într-o privin]\ umed\, unde s-au deteriorat [i

tîrziu de tot au ajuns la Atena, iar de acolo ar fi duse de Sulla la Roma, unde, dup\

o serie de prelucr\ri anterioare din partea gramaticianului Tyrannion din Amisos,

ar fi fost editate în mod [tiin]ific de Andronicos din Rhodos. Pasajul din testamentul

lui Theofrast (Diogenes Laertios, V, 52) pare a da verosimilitate acestor relat\ri.

Acest lucru nu împiedic\ s\ admitem c\ o parte din scrierile destinate înv\-

]\mîntului în [coal\ ale lui Aristotel s\ fi ajuns la Alexandria, în marea bibliotec\.

Trebuie s\ fi circulat multe exemplare, cu note ale discipolilor, cu diverse titluri [i

diverse aranjamente [i împ\r]iri. Dezordinea din lista lui Diogenes credem c\

dovede[te acest lucru. Pu]ine titluri din acest catalog se acoper\ cu cele ale

edi]iilor noastre. PeriV ;iliva" (Diogenes Laertios, V, 22), într-o Carte, poate fi o

redactare diferit\ a C\r]ii a VIII-a din Etica nicomahic\. PeriV –inhvsew" (Diogenes

Laertios, V, 23) poate fi o editare par]ial\ a C\r]ilor EZQ a Fizicii lui Aristotel. Dar

titlurile  @Oroi proV tw~n topi–w~n a v b v g v d v e v " v z v  (V, 23) [i apoi TaV proV tw~n o@rwn a v

[i Topi–w~n proV" touV" o@rou" a v b v  (V, 24) ? Ce s\ fie acestea, cînd în manuscrisele

noastre nu cunoa[tem decît o singur\ Topic\ în opt C\r]i ? Probleme din acestea

s-ar putea pune f\r\ sfîr[it. De altfel, nici Corpus-ul aristotelic, a[a cum ni s-a

p\strat în manuscrisele ce provin din evul mediu, nu prezint\ mai pu]ine probleme

dificil de rezolvat. E suficient de v\zut problema redact\rii finale a Metafizicii lui

Aristotel, cu elementele ei disparate, cu relu\ri [i repet\ri care reprezint\ faze

diferite de dezvoltare ale doctrinei filosofului, a[a cum au fost expuse de Werner

Jaeger în lucrarea sa fundamental\4, [i care arat\ cîte greut\]i ridic\ în]elegerea

textului, a[a cum ni s-a p\strat, al marii opere aristotelice. Dar problema C\r]ilor

centrale, a C\r]ilor EZH din Etica nicomahic\ [i DEZ din Etica eudemic\, care sînt

identice, problem\ care n-a fost înc\ clarificat\ ? ~n orice caz, redactarea final\ a

Metafizicii, a[a cum ne este transmis\, cu p\r]i paralele apar]inînd unor faze diferite

ale evolu]iei gîndirii aristotelice, nu poate proveni de la Aristotel însu[i. P\r]ile

componente ni se par adunate de altcineva, de un discipol credincios, care n-a

îndr\znit s\ înl\ture din gr\mada de rulouri pe care le avea la dispozi]ie notele

conservat în mod insuficient la scriitori arabi (la al-Kifti, mort în 1248 [i Ibn Abi

Oseibiam, mort în 1269). Vezi [i lucrarea lui P. Moraux, Les listes anciennes des

ouvrages d’Aristote, Louvain, 1951.

1. Aristotel le mai denume[te [i e*–dedomevnoi (sc. lovgoi).

2. Vezi tratarea lui Werner Jaeger, Aristoteles, Berlin, 1923. Vezi [i Ettore Bignoni,

L’Aristotele perduto e la formazione filosofica di Epicuro, 2 vol., Firenze, 1936.

3. Vezi Plutarh, Via]a lui Alexandru, cap. 7, pentru sensul cuvîntului. Vezi [i Aulus

Gellius, XX, 5, 11-12, presupus schimb de scrisori între Alexandru cel Mare [i

Aristotel : a*–roati–oiV lovgoi.

4. Vezi [i lucrarea mai veche a lui W. Jaeger, Studien zur Entstehungsgeschichte der

Metaphysik des Aristoteles, Berlin, 1912.
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unor cursuri mai vechi, scrise de mîna maestrului venerat, a[a cum se face [i azi

cu notele manuscrise ale lui Leibnitz sau ale lui Pascal, la a c\ror editare se public\,

cu un semn special, chiar lungi [ters\turi, care n-au satisf\cut pe autorii lor [i care

au dat dup\ aceea o nou\ redactare a gîndirii lor, reprezentînd ultima ei fixare1.

~n orice caz, catalogul c\r]ilor lui Aristotel din Diogenes Laertios nu cores-

punde rînduirii manuscriselor noastre ale Corpus-ul aristotelic, care, dup\ toate

probabilit\]ile, se bazeaz\ pe edi]ia lui Andronicos din Rhodos2. Catalogul

Laertianului reprezint\ o tradi]ie mai veche, catalog de bibliotec\, [i trebuie s\ ne

gîndim în primul rînd la biblioteca din Alexandria. Numele lui Hermip

Callimahianul ni se ofer\ iar în primul rînd, ca [i în cazul lui Theofrast, ca izvor

al catalogului scrierilor lui Aristotel reprodus la Diogenes Laertios. La finele listei

(V, 27) sînt citate o colec]ie de Poezii epice [i alta de Elegii, men]ionîndu-se la

fiecare incipit-ul. Obiceiul acesta l-am v\zut la Demetrios din Magnesia, în lucrarea

lui Despre poe]ii [i scriitorii omonimi. Dar acest obicei poate fi mai vechi [i poate

proveni de la Hermip, care e posibil s\-l fi luat de la Callimah însu[i [i s\-l fi

transmis lui Demetrios, întrucît acesta pare a fi un obicei de bibliotecar, creat

pentru identificarea mai sigur\ a unei scrieri. Dac\ mai observ\m remarca final\

din catalogul operelor lui Aristotel la Diogenes Laertios (V, 27), dup\ care toate

aceste scrieri citate de el aveau 445 270 de rînduri, vedem c\ avem de-a face cu

o observa]ie demn\ de un bibliotecar, cum era Callimah, a c\rui pedanterie [i-a

însu[it-o discipolul s\u Hermip, [i originea catalogului e înc\ o dat\ confirmat\ ca

provenind din cercurile unei biblioteci, gîndindu-ne în primul rînd la biblioteca

din Alexandria3.

O remarc\ similar\ con]ine [i finalul catalogului c\r]ilor lui Theofrast (V, 50) :

„Toate aceste scrieri (a$) fac 232 808 de rînduri”, ceea ce confirm\ originea

comun\ a acestor dou\ cataloage.

~n catalogul scrierilor lui Straton din Lampsacos, al treilea [ef al [colii

peripatetice (Diogenes Laertios, V, 58-60), sînt oarecare diferen]e în modul de

citare. Num\rul C\r]ilor nu e citat separat : 1, 2, 3, 4... La fine nu se d\ num\rul

rîndurilor. ~n schimb, la fine se citeaz\ scrisori ale lui Straton „al c\ror început

este”, dup\ care urmeaz\ primele cuvinte ale primei scrisori cu care începea

colec]ia : „Straton ureaz\ lui Arsinoe voie bun\”. Acest obicei de citare cu incipit

l-am recunoscut ca fiind al lui Hermip [i al lui Demetrios din Magnesia. Totu[i,

dup\ felul simplu de a da titlurile, credem c\ aici e vorba de Sotion ca izvor, dup\

cum va reie[i din alte cataloage, la al]i filosofi, unde Sotion e citat textual.

La Lycon, al patrulea scolarh al Lyceului, Diogenes nu ne-a p\strat catalogul

operelor. Deci putem conchide c\ lista c\r]ilor lui Aristotel [i Theofrast de la

Diogenes Laertios provine, cu mult\ probabilitate, de la Hermip din Smyrna, iar

catalogul lui Straton de la Sotion.

{i fiindc\ sîntem la peripateticieni [i la Cartea a V-a a lui Diogenes Laertios, s\

consider\m [i catalogul scrierilor lui Demetrios din Phaleron (V, 80-81), care a fost

auditor [i discipol al lui Theofrast. Prin mul]imea lucr\rilor, zice Diogenes, el a

întrecut pe to]i peripateticienii din timpul s\u. Scrierile lui sînt citate cu num\rul

C\r]ilor de la 1 pîn\ la num\rul respectiv : 1, 2, 3, 4... Un element nou e faptul c\

se men]ioneaz\ la început categoriile de subiecte pe care le-a tratat : istorice,

politice, despre poe]i, retorice, acestea din urm\ împ\r]ite în discursuri publice [i

de ambasad\. A mai scris compendii de pove[ti esopice [i multe altele. Abia dup\

1. ~n privin]a tehnicii acestei prezent\ri a unei edi]ii, vezi Louis Couturat, Opuscules et

Fragments inédits de Leibniz, Paris, 1903.

2. Catalogul lui Ptolemaios (vezi ed. V. Rose) pare a reprezenta, prin titlurile lui,

tradi]ia edi]iei lui Andronicos. ~n catalogul lui Diogenes Laertios, lipse[te Metaphysica

[i nu g\sim nici un titlu corespunz\tor care s\-i substituie lipsa. ~n manuscrisele

noastre avem titlul MetaV taV ;usi–av, `nsemn`nd „C\r]ile care vin dup\ fizic\”.

3. ~n schimb, primele 19 numere din lista scrierilor lui Aristotel de la Diogenes

Laertios (V. 22) con]in titlurile scrierilor numite e*xwteri–oiv, dialoguri în majoritatea

lor destinate marelui public. Vezi E. Howald, în „Hermes”, 55 (1920), pp. 204 [i urm.
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acestea se citeaz\ titlurile scrierilor lui, nu prea multe, care, prin urmare, nu

cuprind decît o mic\ parte din imensitatea de lucr\ri pe care le-ar fi compus, dup\

Diogenes sau izvorul acestuia. ~mp\r]irea acestor scrieri pe categoriile indicate la

început este îns\ destul de aproximativ\. ~n orice caz, împ\r]irea scrierilor pe

categorii este un element nou, pe care s\-l re]inem, întrucît ar putea s\ ne indice

un izvor nou al Laertianului nostru.

Urm\torul [i ultimul din Cartea a V-a a lui Diogenes Laertios este Heracleides

din Heraclea Pontic\, scriitor fecund, partizan al unui platonism combinat cu

pitagorism. Catalogul lucr\rilor lui se afl\ în Cartea V, 86-89. {i aici, ca [i la

Demetrios din Phaleron, sînt citate categorii de lucr\ri, dar lista scrierilor respective

urmeaz\ imediat dup\ men]iunea categoriei. Astfel : „Dialoguri, din care unele

etice..., fizice..., gramatice..., muzice..., istorice... Unora dintre scrieri le-a dat o

pl\smuire comic\... altora tragic\...” Ultima împ\r]ire e independent\ de cea

precedent\, deci reprezint\ o nou\ împ\r]ire, dup\ un principiu nou, deoarece

tratatul PeriV sw;rosuvnh", citat în categoria comic\, se g\se[te [i mai sus, în

categoria dialoguri etice, iar tratatele Despre cele ce sînt în Hades [i Despre pietate,

citate în categoria tragic\, mai sînt men]ionate, primul printre dialogurile fizice, iar

al doilea printre dialogurile etice. ~n fine, zice textul lui Diogenes, Heracleides

mai are scrieri geometrice [i dialectice. Dup\ cum se poate constata din cele

expuse, sistemul de categorisire a scrierilor, de care vorbeam cu ocazia catalogului

scrierilor lui Demetrios din Phaleron, este aplicat cu mai mult\ consecven]\ la

tabloul scrierilor lui Heracleides din Pont. Putem deci presupune c\ ambele

cataloage provin la Diogenes de la acela[i izvor.

Acum s\ ne întoarcem la începuturile filosofiei [i s\ cercet\m cataloagele de

scrieri conservate la Diogenes Laertios, în ordinea C\r]ilor lui. De la în]elep]ii

vechi ai Greciei nu avem cataloage de a[teptat, întrucît unii par a nu fi scris nimic,

ca Thales (I, 23 init), Socrate, Pyrrhon, Arcesilaos, Carneade (IV, 65) ; al]ii au scris

o singur\ lucrare, ca Anaximandru, Anaximene, Anaxagora, Heraclit etc. Empedocle

a scris dou\ poeme filosofice. Trecem deci la cei ce au veritabile liste de scrieri.

Catalogul scrierilor lui Xenofon (Diogenes Laertios, II, 57), „aproape patruzeci

de C\r]i (rulouri)”, con]ine o rapid\ men]iune a operelor. Ultima lucrare citat\

este Republica atenienilor [i a lacedemonienilor „de care Demetrios din Magnesia

spune c\ nu e de Xenofon”, adaug\ Diogene. Deci autorul Omonimilor putea fi

un izvor al Laertianului.

La Aischines socraticul nu este vorba de un catalog propriu-zis al dialogurilor

sale, dar avem o interesant\ discu]ie a autenticit\]ii lor (Diogenes Laertios, II,

60-61). Menedem din Eritreia afirma c\ Aischines a luat dialogurile lui Socrate de

la Xantipa [i le-a publicat sub numele s\u. Peisistratos din Efes nega [i el

paternitatea lui Aischines asupra dialogurilor a[a-numite f\r\ început (a*–ev;aloi).

Dintre cele [apte dialoguri atribuite lui Aischines, Persaios afirma c\ cea mai mare

parte sînt ale lui Pasiphon din Eritreia. Aischines ar mai fi ob]inut prin fraud\

dialogurile lui Antisthenes intitulate : Micul Cyrus, Heracle minor [i Alcibiade.

Urm\toarele [apte sînt atribuite lui Aischines : Miltiade, Callias, Axiochos, Aspasia,

Alcibiade, Telauges [i Rhinon. {i textul adaug\ : „Se spune c\, ducîndu-se în

Sicilia la Dionysios, fiind silit de mizerie, a fost privit cu dispre] de Platon, dar

Aristip l-a sus]inut. Dînd unele din dialogurile sale, el primi daruri.” Iar\[i intrigi

r\ut\cioase, a[a cum le place s\ le colporteze biografii de felul lui Aristoxenos [i

Hermip. ~n orice caz, s\ re]inem numele Menedem din Eritreia, Peisistratos din

Efes [i Persaios, care ne pot fi de folos.

Catalogul scrierilor lui Aristip din Cyrene prezint\ un interes deosebit

(Diogenes Laertios, II, 83-85). El e compus din dou\ liste. Prima cuprinde categorii

de scrieri, ca cele la Demetrios din Phaleron [i Heracleides din Pont : trei C\r]i de

Istoria privitoare la Libya, dedicate lui Dionysios, [i o Carte cu 25 de Dialoguri,

parte compuse în dialect atic, parte în dialect doric. Urmeaz\ titlurile dialogurilor.

I se mai atribuie [ase diatribe. Al]ii spun c\ n-a scris nimic, cum sînt Sosicrates <[i

Panaitios> din Rhodos. ~n orice caz, Sosicrates este deci exclus ca surs\ a lui
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Diogenes pentru acest catalog, precum [i pentru cele ale lui Demetrios din

Phaleron [i Heracleides din Pont. A doua list\ a scrierilor lui Aristip (Diogenes

Laertios, II, 85) are citat\ ca autoritate pe Sotion, în Cartea a II-a (bineîn]eles a

Succesiunilor), [i pe Panaitios, dac\ nu prefer\m s\ mut\m numele acestuia ceva

mai sus, între Sosicrates [i Rhodos. Urmeaz\ o enumerare simpl\ a dialogurilor pe

care Sotion le atribuie lui Aristip. De acela[i fel sînt listele de dialoguri la socraticii

urm\tori : Phaidon (Diogenes Laertios, II, 105), Eucleides din Megara (idem, II,

108, [ase dialoguri citate pe nume), Stilpon (II, 120, nou\ dialoguri citate pe

nume), Criton (II, 121, [aptesprezece dialoguri citate pe nume, con]inute într-o

singur\ Carte), Simon (II, 122-123, o singur\ Carte cu 33 de dialoguri citate pe

nume), Glaucon (II, 124, nou\ dialoguri într-o Carte, citate prin titlurile lor ; alte

32 de dialoguri sînt considerate ca neautentice), Cebes (II, 125, trei dialoguri cu

titlurile lor). Cît despre Menedem, Diogenes ne spune (II, 136) c\ n-ar fi scris

nimic, a[a cum afirma Antigonos din Carystos. A[adar, credem a putea atribui lui

Sotion cataloagele scrierilor lui Xenofon ( ?), Aristip (lista a doua), Phaidon,

Eucleides din Megara, Stilpon, Criton, Simon, Glaucon [i Cebes.

Catalogul scrierilor lui Platon, compus din trei liste (Diogenes Laertios, III,

50-51, 57-61, 61-62), care difer\ prin clasificarea dialogurilor, dar nu prin con]inutul

lor de lucr\ri, ne d\ ocazia s\ facem unele observa]ii interesante.

Dup\ o clasificare subtil\ a dialogurilor platoniciene (lovgo" Platwni–ov"),

c\rora li se stabilesc subgenurile [i speciile (Diogenes Laertios, III, 49)1, urmeaz\

prima list\, care citeaz\ dialogurile împ\r]ite pe categorii, ca în cataloagele

privitoare la Demetrios din Phaleron, Heracleides din Pont [i Aristip din Cyrene

(prima list\). Iat\ categoriile sub care sînt împ\r]ite dialogurile : fizice, ca Timaios ;

logice : Politicul, Cratylos, Parmenide, Sofistul ; etice : Apologia, Criton, Phaidon,

Phaidros, Banchetul, Menexenos, Cleitophon, Epistolele, Philebos, Hipparchos,

Rivalii ; politice : Republica, Legile, Minos, Epinomis, Atlanticul (adic\ Critias) ;

maieutice : cele dou\ dialoguri Alcibiade, Theages, Lysis, Laches ; peirastice :

Euthyphron, Menon, Ion, Charmides, Theaitetos ; endeictice : Protagoras ; ana-

treptice : Euthydemos, Gorgias, cele dou\ dialoguri Hippias.

A doua list\ reproduce împ\r]irea în tetralogii a lui Thrasyllos. Acesta e chiar

citat ca autoritate [i textual (;hsiv). El zice c\ ar fi f\cut aceasta dup\ analogia

tetralogiilor dramatice, ultima pies\ a lor fiind o dram\ satiric\. ~n cazul tetralogiilor

platoniciene, a patra pies\ îns\ nu are un caracter comic, în aranjarea lui

Thrasyllos. Spre exemplu, prima tetralogie se termin\ cu dialogul Phaidon, care

e cel mai tragic din cîte a scris Platon. Diogenes relateaz\ mai departe : Thrasyllos

spune (;hsiv) c\ toate dialogurile lui sînt autentice, în num\r de 56, Republica

fiind desp\r]it\ în zece dialoguri, iar Legile în dou\sprezece. ~n tetralogii îns\, ele

intr\ ca [i cum ar fi cîte o singur\ pies\. Tetralogiile sînt în num\r de nou\.

Urmeaz\ împ\r]irea obi[nuit\ a dialogurilor lui Platon în tetralogii, a[a cum le-a

editat Thrasyllos [i a[a cum au fost editate [i de un mare cunosc\tor al lui Platon,

Carl Friederich Hermann, în [ase volume, la B.G. Teubner. Scrisorile sînt ultimele

din ultima tetralogie, 13 la num\r (§ 61). Prima tetralogie cuprinde dialogurile

1. ~n felul urm\tor :
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Euthyphron, Apologia, Criton, Phaidon, unde avem o grada]ie : o scen\ dinainte

de proces, una din timpul procesului, alta în închisoare [i ultima, scena mor]ii1.

Lista a treia a[eaz\ dialogurile pe trilogii. Printre al]ii, zice Diogenes, face

acest lucru [i Aristophanes gramaticianul. ~n prima trilogie se a[ezau : Republica,

Timaios, Critias ; în a doua : Sofistul, Politicul, Cratylos ; în a treia : Legile, Minos,

Epinomis ; în a patra : Theaitetos, Euthyphron, Apologia ; în a cincea : Criton,

Phaidon, Epistolele. Celelalte dialoguri urmau f\r\ ordine. Unii încep seria dialo-

gurilor, dup\ cum s-a spus mai sus, cu Republica, al]ii cu Alcibiades maior, al]ii cu

Theages ; unii cu Euthyphron, al]ii cu Cleitophon, unii cu Timaios, al]ii cu Phaidros,

al]ii cu Theaitetos. Mul]i fac începutul cu Apologia. Sînt considerate, cu acordul

tuturor, drept neautentice urm\toarele dialoguri : Midon sau Cresc\torul de cai,

Eryxias sau Erasistratos, Alcyon, Acephalii sau Sisyphos, Axiochos, Feacienii,

Demodocos, Chelidon, Hebdome, Epimenide. Dintre acestea, Alcyon pare a fi al

unui oarecare Leon, dup\ cum spune Favorinus în Cartea a V-a a Memoriilor.

Rezultatele ob]inute din studiul listelor lui Platon sînt cam urm\toarele : lista

I vine de la acela[i autor ca [i cel al listelor operelor lui Demetrios din Phaleron,

Heracleides din Pont [i Aristip din Cirene (lista I). Lista a doua de la Platon

provine direct sau printr-un intermediar de la Thrasyllos. A treia list\ este a lui

Aristophanes gramaticianul. Poate c\ Favorinus, pe care Diogenes l-a întrebuin]at

direct, joac\ un rol în transmiterea acestei liste.

Catalogul scrierilor lui Speusip (Diogenes Laertios, IV, 4-5) începe cu o

categorisire : Speusip a l\sat, zice Diogenes, foarte multe Comentarii (u&pomnhvmata)

[i mai multe dialoguri. Titlurile sînt date, dup\ aceea, f\r\ a separa categoriile de

scrieri. C\r]ile (rulourile) sînt men]ionate de la 1 pîn\ la num\rul respectiv : 1, 2,

3, 4... Catalogul sfîr[e[te cu num\rul rîndurilor : 43 475. La sfîr[it se spune : „~n

Cartea a II-a a Amintirilor, Favorinus spune c\ Aristotel ar fi cump\rat scrierile lui

Speusip pe pre]ul de trei talan]i.”

Catalogul scrierilor lui Xenocrate (Diogenes Laertios, IV, 11-14) pare a fi

format din dou\ liste. Prima (11-13 mijloc) începe cu men]ionarea genurilor

scrierilor : scrieri în proz\, versuri epice [i exorta]ii. Urmeaz\ titlurile cu C\r]ile

citate de la 1 la num\rul respectiv : 1, 2, 3, 4... ~n a doua list\, numerele C\r]ilor

sînt citate prin ultimul num\r : Teze, num\rul e deteriorat (dup\ Hicks, 20 de C\r]i,

30 000 de rînduri) ; Studiul dialecticii, num\rul e deteriorat (dup\ Hicks, 14 C\r]i,

12 740 de rînduri) ; dup\ aceea, 15 C\r]i [i apoi 16 C\r]i Despre studii relative la

stil, Logistica, nou\ C\r]i ; Despre [tiin]e, [ase C\r]i ; Despre ra]ionament, alte dou\

C\r]i ; Despre geometri, cinci C\r]i ; Comentarii, o Carte ; Contrarii, o Carte ; Despre

numere, o Carte ; Teoria numerelor, o Carte ; Despre intervale, o Carte ; Despre

astronomie, [ase C\r]i ; Elemente despre regalitate, c\tre Alexandru, patru C\r]i ;

C\tre Arybas, C\tre Hephaistion, Despre geometrie, C\r]ile unu, doi (dup\ sistemul

de citare din lista 1). Rînduri : 224 239 ( ? deteriorat). Prima list\ ne aduce aminte

de cataloagele de la Demetrios din Phaleron, Heracleides din Pont, Aristip (lista 1),

Speusip. A doua list\ ne aminte[te de cataloagele scrierilor lui Aristotel [i

Theofrast, unde se d\dea num\rul rîndurilor, [i de cel de la Speusip (lista 2).

Despre Polemon, Diogenes Laertios (IV, 20) spune numai c\ a murit b\trîn, de

ftizie, l\sînd destul de multe scrieri.

Despre activitatea literar\ a lui Crates din Atena, Diogenes (IV, 23) ne relateaz\

urm\toarele : „Murind Crates, dup\ cum spune Apollodor în Cartea a III-a a

Cronicilor, a l\sat scrieri, unele Filosofice, altele Despre comedie, altele cu

Discursuri politice [i de ambasad\.” Titluri particulare nu se dau. Deci s-ar putea

ca acele categorisiri pe care le-am v\zut la începutul cataloagelor lui Demetrios

din Phaleron, Speusip [i Xenocrate s\ provin\ de la Apollodor, pe cînd titlurile

propriu-zise ale scrierilor, care n-au nici o leg\tur\ cu categorisirea de la început,

s\ provin\ din alt\ surs\.

1. Vezi Albinos, Introducere în dialogurile lui Platon, cap. 4. Ca autori ai împ\r]irii în

tetralogii sînt da]i aici Derkyllides [i Thrasyllos. Primul e deci un precursor al lui

Thrasyllos în aceast\ materie.
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La Crantor nu avem catalog de scrieri (Diogenes Laertios, IV, 24), ci numai

remarca : „A l\sat Comentarii de aproape 30 000 de rînduri, pe care unii autori

le atribuie lui Arcesilaos.” Ne-am gîndit iar\[i la Apollodor, combinat eventual [i

cu Hermip.

Arcesilaos (Diogenes Laertios, IV, 32) : „Prin faptul c\ se ab]inea de la orice,

spun unii, n-a scris nici c\r]i. Al]ii spun c\ ar fi fost surprins corectînd ni[te c\r]i,

pe care, dup\ unii, le-a publicat, dup\ al]ii le-a ars.” Provin [i acestea de la

Apollodor ? Hermip este citat pentru sfîr[itul lui (IV, 44), la o destul de mare

distan]\ în text, a[a c\, dup\ p\rerea noastr\, el nu vine în considerare pentru

chestiunea scrisului la Arcesilaos.

Bion (Diogenes Laertios, IV, 47) : „A l\sat numeroase Comentarii dar [i Sentin]e

avînd caracter de maxime.” {i aici ne gîndim la Apollodor din Atena.

Carneade (Diogenes Laertios, IV, 65) : „I se atribuie Scrisori c\tre Ariarathes,

regele Capadociei. Celelalte le-au scris discipolii lui. El n-a l\sat nici o scriere.”

Aceste informa]ii ar putea proveni tot de la Apollodor, care e citat pu]in mai sus

în textul lui Diogenes Laertios.

Clitomah n-are catalog de scrieri. Diogenes (IV, 67) spune numai atît : „A scris

peste patru sute de C\r]i (rulouri). El a primit succesiunea lui Carneade [i a

l\murit în lucr\rile sale mai cu seam\ teoriile acestuia.” {i la aceste informa]ii

sumare ne gîndim la Apollodor.

Cataloagele din Cartea a V-a a lui Diogenes le-am cercetat. Trecem la Cartea

a VI-a, care con]ine vie]ile [i opiniile filosofilor cinici.

Catalogul scrierilor lui Antistene (Diogenes Laertios, VI, 15-18) împarte aceste

scrieri în zece tomuri (tovmoi). Se citeaz\ apoi titlurile scrierilor con]inute în fiecare

dintre cele zece tomuri. Aceast\ citare pe tomuri (tovmoi) este neobi[nuit\ [i ne

indic\ o surs\ nou\ a lui Diogenes Laertios.

Catalogul scrierilor lui Diogene din Sinope e interesant prin faptul c\ citeaz\

un num\r de autori. Diogenes Laertios, VI, 80, men]ioneaz\ mai întîi titlurile pe

categorii : Dialoguri (urmeaz\ titlurile), Scrisori, Tragedii în num\r de [apte

(urmeaz\ titlurile). Mai departe cit\m textual : „Sosicrates, în Cartea I a Succe-

siunilor, [i Satyros, în Cartea a IV-a a Vie]ilor, spun c\ nici o scriere nu e a lui

Diogene. Tragediile, spune Satyros, sînt ale lui Philiscos din Egina, un discipol al

lui Diogene. Sotion, `n Cartea a VII-a, spune c\ numai urm\toarele scrieri apar]in

lui Diogene : Despre virtute, Despre bine, Erotikos, Ptochos, Tolmaios, Pordalis

(Pordalos, Cobet), Cassandros, Cephalion, Philiscos, Aristarchos, Sisyphos,

Ganymedes, Maxime, Epistole.” ~n orice caz, vedem c\ Sotion s-a ocupat detaliat

de aceste chestiuni. Despre Sosicrates [i Satyros nu avem deocamdat\ decît

neg\ri de autenticitate.

Monimis din Siracuza, elev al lui Diogene (VI, 83) : „A scris Glume amestecate

cu lucruri serioase neobservate [i Despre porniri, dou\ (C\r]i ?), [i Protrepticul.”

Onesicritos (Diogenes Laertios, VI, 84) e interesant prin paralela în care e pus

cu Xenofon. „Pare a încerca o asem\nare în toate cu Xenofon. Acesta a fost în

campanie cu Cyrus, Onesicritos cu Alexandru. Xenofon a scris Educa]ia lui Cyrus,

Onesicritos Cum a fost educat Alexandru ; unul a f\cut lauda lui Cyrus, cel\lalt a

lui Alexandru. {i stilul e asem\n\tor, afar\ numai c\ copia r\mîne în urma

originalului.” Vedem deci c\ Laertianul nu poate fi acuzat de stereotipie sau de

îns\ilare mecanic\. El variaz\ formulele sale chiar într-un domeniu a[a de apt

pentru o mecanizare a lucrului cum sînt cataloagele de scrieri, indiferent din ce

surse î[i culege informa]iile.

Crates cinicul (Diogenes Laertios, VI, 85) : Hippobotos spune c\ n-a fost

discipolul lui Diogene, ci al lui Bryson din Achaia. Se citeaz\ [ase hexametri din

Glumele lui, apoi trei iambi din faimoasa Ephemeris a lui, dup\ aceea înc\ doi

hexametri, un trimetru iambic [i doi trimetri iambici, f\r\ indicarea locului de

unde sînt sco[i. De scrieri nu se mai vorbe[te nimic.

Metrocle (Diogenes Laertios, VI, 95) : Hecaton, în Cartea I a Maximelor, spune

c\ [i-ar fi ars scrierile, al]ii spun c\ ar fi ars Cursurile lui Theofrast.
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La finele capitolului despre Hipparhia (VI, 98), Laertianul vorbe[te de lucr\ri

ale lui Crates : „Se atribuie lui Crates o carte de Epistole, în care filosofeaz\

minunat, avînd un stil asem\n\tor cu al lui Platon. A scris [i Tragedii, avînd un

caracter filosofic sublim.” Se citeaz\ trei trimetri iambici din ele.

Menip (VI, 99, 100 [i 101) : „C\r]ile lui sînt pline de glume, cam ca ale lui

Meleagros, contemporanul lui.” Dup\ unii, c\r]ile lui nu sînt ale lui, ci ale lui

Dionysios [i Zopyros din Colofon, care, scriind în glum\, le-au dat lui, ca

putîndu-le prezenta bine. {i în fine : „C\r]ile cinicului sînt treisprezece la num\r.”

Urmeaz\ cîteva titluri.

Cu Cartea a VII-a a Laertianului trecem la stoici.

Catalogul scrierilor lui Zenon stoicul se g\se[te la Diogenes Laertios, VII, 41.

E citat\ mai întîi Republica lui Zenon, apoi, pe rînd, titlurile altor lucr\ri, f\r\ nici

o împ\r]ire pe categorii. Num\rul C\r]ilor e indicat în bloc : Probleme homerice,

cinci ; Critici, dou\.

E interesant faptul c\ în [irul listei discipolilor lui Zenon (VII, 36-38), vorbind

de Persaios, fiul lui Demetrios din Cition, ni se d\ o list\ a lucr\rilor acestui

Persaios, vreo 11 titluri, cu num\rul de C\r]i citat global : Maxime, patru ; Contra

legilor lui Platon, [apte. Probabil c\ acesta era modul de expunere a scriitorilor de

Succesiuni ale filosofilor, în genul lui Sotion, care, pe lîng\ succesiunile propriu-zise,

mai d\deau la fiecare nume ceva date biografice, doxografice, cronologii, liste de

scrieri etc. ~n general, Diogenes Laertios a schematizat datele acestor succesiuni,

conservînd numai scheletul gol. ~n cazul lui Persaios, el a p\strat [i lista scrierilor

lui. S\ nu ne mir\m îns\ dac\ el continu\ (VII, 37) cu nomenclatura schematizat\

a celorlal]i discipoli.

~n fine, VII, 38, ni se d\, dup\ Hippobotos, o nou\ list\ de discipoli ai lui

Zenon : Athenodoros din Soloi, Philonides din Theba, Callippos din Corint,

Poseidonios din Alexandria, Zenon din Sidon. Deci lista de c\r]i a lui Persaios nu

poate proveni de la Hippobotos.

Ariston din Chios (a nu-l confunda cu Ariston din Ceos) are un catalog de

scrieri la Diogenes Laertios, VII, 163. Sînt citate titlurile lucr\rilor f\r\ nici o

împ\r]ire pe categorii, iar num\rul C\r]ilor e dat global ; de exemplu : Comentarii

25 (C\r]i), Amintiri 3, ~nv\]\turi 11. Finalul e interesant : Panaitios [i Sosicrates

spun c\ numai Scrisorile sînt ale lui. Celelalte ar apar]ine peripateticianului Ariston

(din Ceos). Concluzia e c\ Sosicrates nu poate fi autorul listei. Acest elimin\ri sînt

importante, ele strîngînd tot mai mult cercul autorilor posibili.

Herillos (Diogenes Laertios, VII, 166) : list\ simpl\ a titlurilor, f\r\ distribuire

pe categorii de scrieri. Nu se dau nici numere de C\r]i. ~n total, 11 titluri.

Dionysios stoicul (Diogenes Laertios, VII, 167) : catalog cu titlurile citate

nearanjate pe categorii de scrieri. Num\rul c\r]ilor se citeaz\ în bloc. Despre

apatie, dou\ (C\r]i) ; Despre ascez\, dou\ ; Despre pl\cere, patru etc.

Catalogul scrierilor lui Cleante (VII, 174-175) prezint\ acelea[i caractere ca la

to]i stoicii de pîn\ acum.

Sphairos (VII, 178) : absolut la fel ca la cei preceden]i.

Catalogul scrierilor nenum\rate ale lui Chrysippos ocup\ la Diogenes Laertios

o bun\ parte din capitolul consacrat acestui filosof (VII, 187-202). Dup\ Diogenes

(VII, 180), el ar fi scris 705 C\r]i (rulouri), pe cînd catalogul con]ine ceva peste

400 de C\r]i, deci e incomplet.

La început, Diogenes citeaz\, în afar\ de catalog, scrierile : Despre vechii

fiziologi, Despre republic\, Despre lucrurile care nu-s de ales pentru ele însele,

Despre dreptate (Cartea a III-a), Despre felurile de via]\ [i porisme (Cartea a II-a),

cu aprecieri critice pe care unii le-au adus ideilor sus]inute în ele. Urmeaz\

catalogul propriu-zis al scrierilor lui Chrysippos, al c\ror tablou (a*nagra;hv)

1. La Strabon, XVI, p. 757, este citat Apollonios din Tyr (secolul I î.H.) : o& toVn Pivna–a

e*–qeiV" tw~n a*poV Zhvnwno" ;ilosov;wn –aiV tw~n biblivwn. Acest Apollonios e citat de

trei ori, la Diogenes Laertios, VII, 6 : e*n toi~" periV Zhvnwno", VII, 24 [i VII, 28.

IZVOARELE INDIRECTE ALE FILOSOFIEI GRECE{TI
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specificat îl d\ textul lui Diogenes, [i anume : trei grupuri de scrieri logice, primul

grup avînd cinci serii de lucr\ri : 20, 14, 16, 16 [i 6 C\r]i ; al doilea grup, trei serii

de scrieri a 22, 14 [i 19 C\r]i, [i al treilea grup, zece serii de scrieri a 23, 17, 5, 14,

8, 12, 11, 11, 8, 13 C\r]i, iar la început, în afar\ de grupe, 14 C\r]i de scrieri logice

cu caracter general. La sfîr[it vin, în afar\ de socoteala grupelor de mai sus,

Cercet\ri (logice) în 39 de C\r]i. Totalul pe care îl ob]inem din adunarea C\r]ilor

de logic\ citate mai sus este de 302. Laer]ianul d\ la finele enumer\rii C\r]ilor de

logic\ cifra 311 ca num\r al lor, ceea ce nu corespunde cu num\r\toarea noastr\,

care e pu]in inferioar\. Dar fa]\ de textul pe care îl avem, insuficient editat [i

probabil cu erori f\cute de copi[tii manuscriselor, nu putem cere mai mult\ precizie.

~n al doilea rînd se catalogheaz\ trei grupe de scrieri etice, primul în cinci serii

a 20, 10, 15, 11 [i 6 C\r]i, al doilea grup în trei serii a 15, 13 [i 14 C\r]i, iar al treilea

grup con]ine o singur\ serie cu 18 C\r]i. Textul tabloului îns\ pare a se întrerupe

brusc, astfel încît catalogul, în întregimea lui, pare incomplet. De altfel, lipse[te

grupul sau grupele de scrieri fizice la care ne a[tept\m dup\ împ\r]irea clasic\ a

filosofiei în : logic\, fizic\ [i etic\, de fizic\ ]inînd [i teologia. Dar în catalogul lui

Diogenes cu privire la scrierile lui Chrysippos lipsesc [i scrierile filosofice propriu

zise. Prin urmare, avem în acest catalog ceva peste 400 de C\r]i dintre cele 705 pe

care le-ar fi scris Chrysippos, dac\ informa]ia lui Laertios e exact\. ~n acest mare

catalog, în majoritatea cazurilor, num\rul C\r]ilor e citat global, ca [i în cataloagele

celorlal]i stoici. Excep]iile sînt pu]ine [i le cit\m expres. Despre judecata

copulativ\, c\tre Athenades, C\r]ile 1, 2 ; Despre judec\]ile nedefinite, c\tre Dion,

1, 2, 3. Despre judec\]ile temporale 1, 2 ; Despre varietatea judec\]ilor nedefinite

1, 2, 3, 4 ; Despre adev\rata judecat\ ipotetic\, c\tre Gorgippides, 1, 2, 3, 4 ;

Despre ra]ionamentul pornind de la infinitezimale, c\tre Stesagoras, 1, 2 ; Defini]ii

referitoare la alte [tiin]e, c\tre Metrodoros, 1, 2. Asta e tot, ceea ce nu conteaz\

fa]\ de num\rul enorm de cazuri unde se citeaz\ num\rul global al C\r]ilor.

Concluziile noastre sînt c\ [i acest catalog prezint\ mari asem\n\ri cu celelalte

ale filosofilor stoici anteriori. Caracterul catalogului lui Chrysippos este pinaco-

grafic. Fa]\ de num\rul imens de C\r]i, o oarecare rînduial\ se impunea. Afar\ de

marea desp\r]ire în scrieri logice [i scrieri etice, în interiorul acestei diviziuni

grupele nu sînt atît de stringent desp\r]ite, iar în\untrul seriilor nu pare a se face

o deosebire de spe]\ a scrierilor. Am putea s\ ne gîndim la Apollonios din Tyr,

autorul unui Pinax, al unui tablou al scrierilor stoicilor, ca izvor direct sau indirect

al lui Laertios. Caracterul specific al cataloagelor scrierilor filosofilor stoici din

Cartea a VII-a a lui Diogene impune un izvor aparte al lor, a[a c\, deocamdat\,

putem admite provizoriu [i pîn\ la proba contrar\, paternitatea direct\ sau mediat\

a lui Apollonios din Tyr asupra cataloagelor cu scrierile stoicilor în Cartea a VII-a

a lui Diogenes Laertios. Ca intermediar, ne gîndim, pentru majoritatea stoicilor,

dup\ forma cataloagelor lor, la Sotion. Numai catalogul lui Chrysippos pare a

proveni, neprelucrat, de la Apollonios din Tyr. Pe Hippobotos [i pe Sosicrates

i-am exclus ca putînd fi transmi]\torii acestor liste la Diogenes Laertios.

Despre Pitagora, Laertios scrie urm\toarele (VIII, 6) : „Unii spun c\ Pitagora

n-a l\sat nici m\car o scriere.” Urmeaz\ un fragment din Heraclit (fragm. 129,

Diels-Kranz), pe care îl vom discuta cu alt\ ocazie, [i începutul unei presupuse

scrieri a lui Pitagora despre fizic\, purtînd marca falsului asupra sa, deoarece

logos-ul de care se vorbe[te aici aminte[te prea tare de începutul c\r]ii lui Heraclit

(fragm. 1, Diels-Kranz). Textul lui Diogenes urmeaz\ astfel : „Se atribuie lui

Pitagora trei c\r]i : Paideutica, Politica [i Fizica. O alt\ carte atribuit\ lui Pitagora

este, în realitate, de Lysis din Tarent, pitagoricianul care a fugit la Theba, unde a

fost profesorul lui Epaminonda. Heracleides, fiul lui Sarapion (sc. Lembos), în

Prescurtarea lui Sotion, spune c\ Pitagora ar fi scris Despre univers în versuri

epice. ~n al doilea rînd, Cuvîntul sacru, al c\rui incipit este :

«O tineri, venera]i acestea cu blînde]e.»

~n al treilea rînd, Despre suflet, al patrulea Despre pietate, al cincilea Helothales,

tat\l lui Epicharmos din Cos, al [aselea Croton [i altele. Unii spun c\ Cuvîntul

mistic ar fi de Hippasos, scris spre a-l ponegri pe Pitagora. Multe scrieri compuse
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de Aston din Croton au fost atribuite lui Pitagora. Aristoxenos spune c\ Pitagora

a luat cele mai multe dintre doctrinele sale etice de la Themistocleia, preoteasa

din Delfi. Ion din Chios, în Triagmoi, spune c\ Pitagora a atribuit lui Orfeu unele

lucr\ri pe care le-a compus. Se spune c\ [i Scopiazii sînt de Pitagora, al c\ror

început este : «Nu fi imprudent fa]\ de nimeni.»”

Am citat acest lung pasaj pentru autorii care sînt men]iona]i în el. Pentru

titlurile de scrieri citate cu incipit ne gîndim ca izvor al lui Diogenes la Demetrios

din Magnesia cu Omonimii lui. Acesta ar fi îns\ un intermediar al unei surse

pinacografice mai vechi, pe baza tradi]iei unui catalog de bibliotec\. Ne gîndim

deci la Hermip din Smirna, Callimahianul, [i dincolo de acesta la Callimah însu[i,

primul conduc\tor al marii biblioteci din Alexandria.

Empedocle (Diogenes Laertios, VIII, 77) a scris Despre natur\ (cel pu]in în

dou\ C\r]i) [i Purific\ri, cuprinzînd aproape 5 000 de versuri epice ; Tratat de

medicin\ de aproape 600 de versuri epice. Despre Tragedii s-a vorbit mai înainte,

adaug\ Diogenes.

Epicharmos (Diogenes Laertios, VIII, 78) a l\sat Comentarii în care trateaz\

despre natur\, maxime [i medicin\. Cele mai multe Comentarii le-a compus în

acrostih, marcînd c\ scrierile sînt ale lui.

~n lista omonimilor lui Archytas (VIII, 82) se spune : „au existat patru Archytas”.

Dup\ ce citeaz\ pe fiecare cu cîteva particularit\]i, textul lui Diogenes adaug\ :

„Unii mai vorbesc [i de un al cincilea (sc. Archytas), arhitect, c\ruia i se atribuie

o scriere Despre mecanic\, avînd urm\torul început : «Acele ce urmeaz\ le-am

înv\]at de la Teucros cartaginezul.»” Despre al doilea Archytas din catalogul

omonimilor, muzician de meserie, Diogenes adaug\ aici o anecdot\. Tot acest

final, începînd cu al cincilea Archytas, s\ fie un adaos la lista ini]ial\ provenit\ de

la Demetrios din Magnesia ? Archytas muzicianul pare a fi fost un virtuos muzician

(vezi [i Athenaios, XIII, 75, p. 600) [i nu scriitor, a[a c\ ar fi de eliminat din lista

originar\ a lui Demetrios [i de înlocuit cu Archytas arhitectul, citat cu incipit al

lucr\rii sale. Astfel, cu acesta din urm\ s-ar încheia num\rul originar de patru

Archytas. Acest lucru ni se pare confirmat prin faptul c\ e obiceiul lui Demetrios

de a cita lucr\rile autorilor cu incipit.

~n VIII, 83, Diogenes enumer\ descoperirile cele mai de seam\ ale lui Archytas

din Tarent : „Acesta, primul, a expus [tiin]ific mecanica, pornind de la principiile

mecanicii. Primul a aplicat mi[carea mecanic\ la o construc]ie geometric\ [i a

c\utat dou\ medii propor]ionale prin sec]iunea unui semicilindru, pentru a ob]ine

dublarea unui cub. El a descoperit deci primul dublarea1 unui cub prin metoda

geometric\, dup\ cum spune Platon în Republica.” (528 b ?)

Alcmaion din Crotona (Diogenes Laertios, VIII, 83), dup\ Favorinus, în Istorii

felurite, spune c\ acesta, primul, ar fi compus un tratat Despre natur\, ceea ce,

dup\ p\rerea noastr\, nu poate fi exact. Mai departe, Diogenes citeaz\ începutul

c\r]ii (unice) a lui Alcmaion. Ne gîndim iar\[i la Demetrios din Magnesia.

Hippasos (Diogenes Laertios, VIII, 84) : „Demetrios, în Omonimii, spune c\

Hippasos n-a l\sat nici o scriere.”

Philolaos (Diogenes Laertios, VIII, 85) a scris o singur\ carte. Urmeaz\ o

afirma]ie calomnioas\ a lui Hermip, care [i el se bazeaz\ pe o autoritate anonim\2,

c\ Platon ar fi cump\rat aceast\ carte [i a plagiat-o, compunînd dialogul s\u

Timaios. Dup\ Demetrios în Omonimii, primul dintre pitagoricieni, Philolaos ar fi

publicat o lucrare Despre natur\, al c\rei incipit este : urmeaz\ începutul c\r]ii.

Stobaios mai citeaz\ dintr-o scriere, Bacchai, a lui Philolaos (Eclog., I, 15, 7,

p. 148, 4 Wachsmuth).

1. Prefer\m lectura veche a lui Meibomius (ed. din 1690) –uvbou diplasiasmovn, care

are un sens logic, în loc –uvbon BP, –uvbhn F. Cum poate fi, dup\ aceste ultime

lecturi, Archytas primul descoperitor al cubului ? Platon vorbe[te de thVn tw~n

–uvbwn au!xin, care ne pare a face aluzie la aceast\ dublare a cubului.

2. o@ ;hsin  @Ermippo" levgein tinaV tw~n suggra;evwn –tl.
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Eudoxos din Cnidos, astronom, geometru, medic, legiuitor (Diogenes Laertios,

VIII, 88) : „El a scris Legi pentru concet\]enii lui, cum spune Hermip în Cartea a

IV-a Despre cei [apte în]elep]i, [i Studii astronomice, Studii geometrice [i altele

demne de men]iune... Eratostene, în lucrarea C\tre Baton, spune c\ el ar fi

compus ni[te Dialoguri ale cinicilor. Al]ii spun îns\ c\ ele ar fi fost scrise de

egipteni în propria lor limb\, iar Eudoxos, traducîndu-le, le-a publicat pentru

greci... A l\sat [i Comentarii dintre cele mai frumoase.”

Xenofanes (IX, 18) a scris în versuri epice Elegii [i Iambi.

Zenon din Elea (IX, 26) : se atribuie lui c\r]i pline de mult\ ra]iune.

Catalogul scrierilor lui Democrit e foarte important. Diogenes Laertios

(IX, 45-49) d\ ca autor al lui pe Thrasyllos, care le-a aranjat pe tetralogii, ca pe

cele ale lui Platon. Citate sînt scrierile pe categorii : Etice : opt titluri, deci dou\

tetralogii ; Fizice : 16 titluri, deci patru tetralogii ; Matematice : 12 titluri, deci trei

tetralogii ; Muzicale : opt titluri, deci dou\ tetralogii ; Tehnice : opt titluri, deci dou\

tetralogii. Titluri separate ale Comentariilor lui : nou\ titluri. Alte lucr\ri atribuite

lui sînt, unele, alc\tuite din scrierile lui, altele, cu acordul tuturor, sînt recunoscute

ca str\ine de el. Deci avem 13 tetralogii = 52 de titluri, plus nou\ titluri de

Comentarii, nearanjate în vreo categorie (vezi textul la Diels-Kranz, Vorsokr.5,

t. II, 1935, pp. 90-92). Chestiunea autenticit\]ii nu ne intereseaz\ aici. Ceea ce

vrem s\ g\sim sînt izvoarele acestor numeroase cataloage de scrieri ale filosofilor

la Diogenes Laertios. Nu ne-am ocupat de paralelele lor la al]i autori decît în

m\sura în care acest lucru ne-a fost posibil. Lexiconul Suda s.v. Kallivmaco"

citeaz\ de acest autor o Pivnax tw~n Dhmo–rivtou1 glwssw~n –aiV suntagmavtwn,

iar la Stephanos Byzantios p. 640, 5 ed. Mein, avem : &Hghsiavnax. grammati–oV"

gravya" PeriV Dhmo–rivtou levxew" biblivon e$n –aiV PeriV poihti–w~n levxewn
(dup\ Hesychios). Thrasyllos a putut întrebuin]a acest Pinax al lui Callimah,

eventual [i prin intermediul lui Hermip. Thrasyllos pare a fi dat, în schimb, aran-

jamentul pe tetralogii, dup\ cum a f\cut aceasta [i pentru dialogurile lui Platon.

~n general, în catalogul lui Thrasyllos nu sînt date numere de C\r]i, pentru c\

sau scrierile erau de cîte o singur\ Carte, sau catalogatorul le-a neglijat. Avem

numai Regulile privitoare la logic\, C\r]ile 1, 2, 3, Cauzele cu privire la animale,

1, 2, 3 [i Despre liniile ira]ionale [i despre solide, 1, 2.

Catalogul lui Protagoras (Diogenes Laertios, IX, 55) : „Acestea sînt c\r]ile lui

care ni s-au p\strat : Arta controversei, Despre lupt\, Despre [tiin]\, Despre stat,

Despre ambi]ie, Despre virtu]i, Despre starea primordial\ a lucrurilor, Despre

lucrurile lui Hades, Despre faptele gre[ite ale oamenilor, Precepte, Proces pentru

onorar, Discu]ii contradictorii, c\r]ile 1, 2.” Lipsesc scrierile cele mai importante

ale lui Protagoras : Despre zei (Diogenes Laertios, IX, 51 [i 54) [i D\rîm\torii

(Sext. Emp., Adv. Math., VII, 60). De aceea Diels presupune o lacun\ la începutul

catalogului. ~n orice caz, enumerarea titlurilor e simpl\, f\r\ împ\r]iri pe categorii

de scrieri [i f\r\ s\ se indice num\rul C\r]ilor, afar\ numai la ultimul titlu din

catalog. Aspectul catalogului e la fel ca la cel al lui Xenofon.

Diogenes din Apollonia (IX, 57) : se d\ începutul c\r]ii lui (Demetrios din

Magnesia ? prin Hermip de la Callimah ?).

Timon Sillograful (Diogenes Laertios, IX, 110-111) : „El a compus : Poeme,

Versuri epice, Tragedii, Satire, Drame comice 30, Drame tragice 60, Silloi [i Poeme

obscene.” Acest debut este în genul lui Apollodor cronograful. Urmeaz\ : „Se

atribuie lui c\r]i scrise în proz\, aproape 20 000 de rînduri, pe care le aminte[te

Antigonos din Carystos, care i-a scris via]a. Silloi au trei (p\r]i), în care, ca unul

care e sceptic, batjocore[te [i ironizeaz\ pe dogmatici în form\ de parodie. ~n

prima parte poveste[te el însu[i ; a doua [i a treia sînt în form\ de dialog. El pune

pe Xenofanes s\ iscodeasc\ pe fiecare. ~n partea a doua se ocup\ de cei vechi, în

partea a treia de filosofii mai recen]i. De aici unii au denumit-o Epilog. Partea prim\

se ocup\ de acelea[i lucruri, numai c\ e un singur personaj. ~nceputul e acesta :

1. Manuscrisele au Dh–o–ravtou", vezi aparatul critic al edi]iei Adler.
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Spune-mi acum cî]i sînte]i iscusi]ii cu griji a[a multe.”

Acest incipit ne aduce aminte de Demetrios din Magnesia. ~n aceast\ enu-

merare lipsesc operele Python [i Indalmoi, care sînt îns\ citate de Diogenes în

capitolul despre Pyrrhon (IX, 105).

Am ajuns la ultimul catalog din Diogenes Laertios, anume acela al scrierilor lui

Epicur (X, 26-28). La început, Diogenes ne spune c\ Epicur întrece pe to]i prin

mul]imea c\r]ilor scrise de el. A scris aproape trei sute de rulouri (–uvlindroi,

expresie rar\ pe care Laertianul n-o întrebuin]eaz\ pentru al]ii). Concurent i-a fost

numai Chrysippos, care îns\ era neglijent [i plin de gre[eli. „Acesta este num\rul

[i m\rimea scrierilor lui Epicur – zice Laertianul –, din care cele mai importante

sînt urm\toarele...” Deci avem o alegere din scrierile lui. Titlurile sînt citate f\r\ o

împ\r]ire pe categorii. Num\rul C\r]ilor e citat în bloc. D\m lista lor : Despre

natur\, 37 (C\r]i), Despre atomi [i vid ; Despre iubire ; Rezumat al c\r]ii contra

fizicienilor ; Contra megaricilor ; Probleme ; Maxime fundamentale ; Despre secte ;

Despre plante 1 ; Despre scop, Despre criteriu sau Canon ; Chairedemos ; Despre

zei ; Despre pietate ; Hegesianax ; Despre felurile de via]\, patru (C\r]i) ; Despre

conduita dreapt\ ; Neocles c\tre Themistas ; Banchetul ; Eurylochos c\tre Metrodor ;

Despre vedere ; Despre unghiul din atom ; Despre pip\it ; Despre destin ; Teorii

despre pasiuni, contra lui Timocrates ; Prevederea viitorului ; ~ndemn la filosofie ;

Despre simulacre (ei!dwla) ; Despre reprezentare ; Aristobulos ; Despre muzic\ ;

Despre dreptate [i celelalte virtu]i ; Despre daruri [i recuno[tin]\ ; Polymedes ;

Timocrates, trei (C\r]i) ; Metrodor, cinci (C\r]i), Antidoros, dou\ (C\r]i) ; Teorii

despre boli, c\tre Mithras ; Callistolas ; Despre regalitate ; Anaximene ; Scrisori.

„Voi încerca s\ prezint – zice Diogenes – o prescurtare a lor, ce opinii are în

ele, transcriind trei epistole ale lui în care se afl\ rezumat\ toat\ filosofia lui.”

Acum, c\ am trecut în revist\ toate cataloagele scrierilor filosofilor din Diogenes

Laertios, este timpul s\ tragem concluziile care se impun din confruntarea lor, ca

avînd mai mult\ probabilitate, cu privire la izvoarele de la care ele eman\. La

raport\rile sigure (cînd avem un citat nominal la Diogenes Laertios c\ un catalog

de la un filosof provine de la cutare autor), subliniem numele filosofului. D\m

num\rul listei în parantez\, cînd sînt mai multe liste la acela[i filosof.

La Hermip raport\m cataloagele lui Platon (1), Speusip (2), Xenocrate (2),

Aristotel, Theofrast, Demetrios din Phaleron (2), Heracleides din Pont, Eudoxos

din Cnidos, poate printr-un intermediar necunoscut.

La Sotion raport\m cataloagele lui Xenofon, Aischines, Aristip (3), Phaidon,

Eucleides din Megara, Stilpon, Criton, Simon, Glaucon, Cebes, Straton, Antistene

( ?), Diogene din Sinope (2), Menip, Persaios, Ariston din Chios, Herillos, Dionysios

stoicul, Sphairos, Protagoras, Epicur ( ?).

La Demetrios din Magnesia raport\m cataloagele lui Aristip (2), Demetrios din

Phaleron (1), Pitagora, Archytas arhitectul, Archytas filosoful, Alcmaion, Hippasos

(citat negativ), Philolaos, Diogenes din Apollonia, Timon Sillograful (2).

De la Apollodor din Atena, cronograful, credem c\ provin cataloagele lui

Speusip (1), Xenocrate (1), Crates, Crantor, Arcesilaos, Empedocle, Epicharmos,

Xenofanes, Timon Sillograful (1), Aristip (1).

La Thrasyllos raport\m cataloagele lui Platon (2) [i Democrit.

De la Aristophanes gramaticianul provine catalogul lui Platon (3).

La Apollonios din Tyr raport\m catalogul lui Chrysippos.

Iat\ acum [i tabloul izvoarelor cataloagelor de la Diogenes, a[ezat dup\

filosofi, în ordinea de succesiune a C\r]ilor lui Diogenes Laertios :

1. Ultimele dou\ titluri le-am dat dup\ vechea edi]ie a lui Meibomius (1692). Cobet

une[te ambele titluri : PeriV ai&revsewn –aiV ;ugw~n (Despre alegere [i respingere).

IZVOARELE INDIRECTE ALE FILOSOFIEI GRECE{TI
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Xenofon

(II, 57)

Aischines

(II, 60-61)

Aristip

(II, 83-85)

Phaidon

(II, 105)

Eucleides din Megara

(II, 108)

Stilpon

(II, 120)

Criton

(II, 121)

Simon

(II, 122-123)

Glaucon

(II, 124)

Cebes

(II, 125)

Platon

(III, 50-51, 57-61,

61-62)

Speusip

(IV, 4-5)

Xenocrate

(IV, 11-14)

Crates

(IV, 23)

Crantor

(IV, 24)

Arcesilaos

(IV, 32)

Bion

(IV, 47)

Carneade

(IV, 65)

Clitomah

(IV, 67)

Aristotel        x

(V, 21-27)

Theofrast        x

(V, 42-50)

Straton

(V, 58-60)

Demetrios din Phaleron

(V, 80-81)

Heracleides din Pont

(V, 86-89)

Antistene

(VI, 15-18) (tovpoi)

Diogene din Sinope   

(VI, 80)

Menip

(VI, 99, 100, 101)

Sotion

Sotion

1. Apollodor cronograful ?

2. Demetrios din Magnesia

3. Sotion (citat ca izvor, Diogenes Laertios II, 85)

Sotion

1.  x  Hermip

2. Thrasyllos  Derkyllides

(Diogenes Laertios III, 57, citat ca izvor)

(cf. Albinos, Eisag. 4)

3. Aristophanes gramaticianul

(Diogenes Laertios, III, 61, citat ca izvor)

1. Apollodor cronograful

2.  x  Hermip

1. Apollodor cronograful

2.  x  Hermip

Apollodor cronograful

(Diogenes Laertios îl citeaz\ ca izvor)

Apollodor  Hermip

Apollodor cronograful

Apollodor cronograful

Apollodor cronograful

Apollodor cronograful

 Hermip  Callimah ?

 Hermip  Callimah ?

Sotion

1. Demetrios din Magnesia

2.  x  Hermip

x  Hermip

Sotion ?

1.  x  Hermip

2.  Sotion

Sotion
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Sotion  Apollonios din Tyr ?

Sotion

Sotion

Sotion

Sotion

Sotion

Apollonios din Tyr

Demetrios din Magnesia

Apollodor cronograful

Apollodor cronograful

Demetrios din Magnesia

Demetrios din Magnesia

Demetrios din Magnesia

Demetrios din Magnesia

(Diogenes Laertios îl citeaz\ ca izvor negativ)

Demetrios din Magnesia

Hermip

(Diogenes Laertios îl citeaz\ ca izvor)

Apollodor

Thrasyllos  Hermip  Callimah ?

(Diogenes Laertios, IX, 45,

îl citeaz\ p. Thrasyllos ca izvor)

Sotion

Demetrios  Hermip  Callimah ?

1. Apollodor cronograful

2. Demetrios din Magnesia

Sotion ?

Zenon stoicul

(VII, 4)

Persaios

(VII, 36)

Ariston din Chios

(VII, 163)

Herillos

(VII, 166)

Dionysios stoicul

(VII, 167)

Sphairos

(VII, 168)

Chrysippos

(VII, 187-202)

Pitagora

(VIII, 6)

Empedocle

(VIII, 77)

Epicharmos

(VIII, 78)

Archytas arhitectul

(VIII, 82)

Archytas filosoful

(VIII, 83, list\ de descoperiri)

Alcmaion

(VIII, 83)

Hippasos

(VIII, 84)

Philolaos

(VIII, 85)

Eudoxos din Cnidos

(VIII, 88)

Xenofanes

(IX, 18)

Democrit

(IX, 45-49)

Protagoras

(IX, 55)

Diogenes din Apollonia

(IX, 57)

Timon Sillograful

(IX, 110-111)

Epicur

(X, 26-28) (–uvlindroi)

8. Referate f\r\ caracter doxografic

Ar fi cea mai mare gre[eal\ s\ ne închipuim c\ tot ce s-a scris în antichitate

despre doctrina [i concep]iile unui filosof de c\tre ter]e persoane ar avea caracter

doxografic. Ar însemna s\ ignor\m realitatea, totdeauna mai bogat\ decît dorin]a

noastr\ de simplicitate [i de sistematizare [i catalogare. Desigur, o mas\ enorm\

din literatura despre opiniile filosofice are un caracter doxografic [i purcede, prin

diver[i intermediari, de la marea oper\ a lui Theofrast, Opiniile fizicienilor, în 18

C\r]i. Totu[i, nu toate referatele au caracterul acesta. Astfel, foarte mul]i autori au

citat p\rerile cuget\torilor care i-au precedat, fie, de cele mai multe ori, pentru a-i

combate, fie, mai rar, pentru a-[i sus]ine propria lor concep]ie prin acordul unui

filosof antic [i venerabil.
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Astfel, nici pasajele în care Platon vorbe[te de predecesorii s\i, nici cele din

Aristotel cu tendin]\ similar\ nu sînt texte doxografice. Nici aluziile la opiniile

filosofilor presocratici în tratatele medicale în Corpus Hippocraticum nu fac parte

din textele doxografice.

Mai departe cit\m pe Plutarh, cu lucrarea sa De Stoicorum repugnantia, care

pune unul lîng\ altul texte ale stoicilor spre a le dovedi contradic]iile. Acest tratat

este un izvor pre]ios pentru cunoa[terea filosofiei stoice. Tot Plutarh a scris un

tratat, Adversus Colotem, împotriva unui epicurian Colotes, care e un izvor pre]ios

pentru cunoa[terea filosofiei epicuriene.

Mai cit\m, în acest gen de izvor indirect al filosofiei eline, lucrarea medicului

Galen, Despre doctrinele lui Hippocrates [i Platon. Caracter polemic, deci nedoxo-

grafic, au în parte [i scrierile lui Sextus Empiricus, medic sceptic, ale neoplato-

nicianului Porphyrios [i ale autorilor ecleziastici întrucît polemizeaz\ în sus]inerea

tezelor lor cu filosofii p\gîn\t\]ii, f\r\ s\ fac\ uz de mijloace doxografice.

Cu acestea am terminat tratarea destul de lung\ [i totu[i incomplet\ a

izvoarelor filosofiei eline. N-am putut da peste tot solu]ii definitive, din cauza

naturii documentelor de care dispunem, decît numai în pu]ine puncte. Deci

studiul pe care l-am dat reprezint\ mai mult puneri de probleme decît solu]ii

definitive. Desigur, cîmpul de lucru care se deschide în fa]a cercet\torului este

vast [i necesit\ munca organizat\ a unor numeroase echipe de filologi cunosc\tori

ai istoriei filosofiei antice. Despuierea sistematic\ a compila]iilor lui Diogenes

Laertios, Athenaios, Aulus Gellius etc. [i aranjarea fragmentelor scriitorilor de

biografii, succesiuni [i secte, care sînt cunoscu]i din citate pu]in numeroase la

ace[ti autori [i al al]ii, pot duce la rezultate fecunde. Dar trebuie descoperite [i

analizate [i lucr\ri care nu indic\ din capul locului utilitatea de care pot fi în

aceast\ materie [i trebuie s\ parcurgem texte multe pentru a scoate din ele lucruri

pu]ine, dar utile. Astfel, cine se poate gîndi c\ în Via]a retorului Deinarchos de

Dionysios din Halicarnas se g\se[te un splendid fragment din Omonimii lui

Demetrios din Magnesia, citat textual1, din care ne putem face o idee precis\

despre natura lucr\rii [i modul cum era condus\ expunerea ? Astfel, din textul

citat de noi în not\ constat\m c\ Demetrios indica mai întîi num\rul persoanelor

care purtau acel nume (aici patru Deinarchos). Apoi indica pe scurt patria [i

profesiunea fiec\ruia, precum [i produc]ia cea mai important\, f\r\ s\ se respecte

strict ordinea cronologic\ a autorilor cu acela[i nume. Dup\ aceea trecea la

tratarea detaliat\ a fiec\ruia dintre ei2. Diogenes Laertios, în listele sale de

omonimi, a luat partea întîi sumar\ [i a transcris-o în Vie]ile sale. Cît prive[te

datele biografice pe care le g\sim în cursul Vie]ilor lui cînd e citat Demetrios din

Magnesia, acestea provin din partea detaliat\ a operei autorului Omonimilor.

Ar trebui dat\ [i o edi]ie a fragmentelor [i a referatelor mai libere din operele

biografilor, autorilor de succesiuni [i de secte ale filosofilor, asem\n\toare cu

edi]ia fragmentelor filosofilor presocratici pe care a dat-o Hermann Diels,

împ\r]ind pentru fiecare autor textele reproduse în : I) referate libere din operele

lor ; II) fragmente cu citate textuale [i III) falsuri, dac\ e cazul. F\r\ aceast\

culegere, aranjare [i prezentare comod\ a izvoarelor, o judecat\ de ansamblu

asupra problemei acestor izvoare e îns\ cu greu posibil\.

1. Dionysios din Halicarnas, Dinarchi vita, cap. 1 : a*llaV Dhmhvtrio" o& Mavgnh", o@"

e!doxe genevsqai poluivstwr, e*n th~/ periV o&mwnuvmwn pragmateiva/, levgwn periV tou~

a*ndrov" (sc. Deinavrcou)... e!sti deV taV u&p * au*tou~ gra;evnta tavde Deinavrcoi" d *

e*netuvcomen tevttarsin. w%n e!stin o& meVn e*– tw~n r&htovrwn tw~n  *Atti–w~n, o& deV taV"

periV Krhvthn sunaghvoce muqologiva", o& deV presbuvtero" meVn a*m;oi~n touvtoin,

Dhvlio" deV toV gevno", pepragmateumevno" tou~to meVn e!po", tou~to deV pra~gma, tevtarto"

d * o& periV  &Omhvrou lovgon sunteqei–wv". e*qevlw deV proV" mevro" periV e&–avstou dielqei~n

–aiV prw~ton meVn periV tou~ r&hvtoro" –tl.

2. Cuvintele din text e*qevlw deV proV" mevro" periV e&–avstou dielqei~n –aiV prw~ton meVn periV

tou~ r&hvtoro" sînt sigur ale lui Demetrios, deoarece numai sub pana acestuia au un

sens adecvat, pe cînd sub pana biografului retorului Deinarchos ar fi nepotrivite.
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9. Imita]ii

Exist\ [i o literatur\ de imita]ii propriu-zise. Astfel, un autor, f\r\ s\ le dea

drept produc]ia altuia, compune scrieri în care uzeaz\ larg de felul de a scrie, de

stilul [i de concep]iile filosofice ale autorului ales spre a-l imita. Diels, în culegerea

de Fragmente ale presocraticilor, face o rubric\ aparte pentru imita]ii, notat\ cu

litera C, pe cînd fragmentele propriu-zise intr\ în rubrica B, iar informa]iile

biografice, asupra succesiunii filosofilor, asupra sectelor, cele cronologice [i

doxografice intr\ în prima rubric\, A.

Piesa cea mai important\ [i interesant\ ca izvor din aceast\ categorie de

literatur\, cu privire la Heraclit, se g\se[te în faimosul pasaj din tratatul medical

pseudohippocratic, intitulat PeriV diaivth", Cartea I, cap. 5-24, care de mult a fost

pus în leg\tur\ cu doctrina în]eleptului din Efes, începînd cu J.M. Gesner în 1752

[i continuînd cu Iacob Bernays (1848) [i al]ii.

Mai exist\ o imita]ie din Heraclit în Corpus-ul hippocratic, [i anume în tratatul

scurt PeriV tro;h~" (Littré, IX, 98 [i urm.).

Vezi pentru celelalte imita]ii, la Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker,

rubrica C la fiecare autor (dac\ exist\).

Astfel, men]ion\m la Euripide, Heracles, 1341 [i urm. [i Fragm. 282 Nauck2,

unde se dezvolt\ atacurile lui Xenofanes împotriva aprecierii exagerate care se d\

atle]ilor, deci for]ei corporale, în dauna puterilor psihice. Empedocle e imitat în

Platon, Phaidros, 248 b [i urm. (Diels-Kranz, Vors.5, p. 374) [i altele.

Cu acestea am terminat cu izvoarele filosofiei grece[ti de toate categoriile [i

acum trecem la marea oper\ a lui Diogenes Laertios, care le cuprinde pe toate.

III. Diogenes Laertios

Am l\sat la urm\ pe Diogenes Laertios, deoarece în scrierea lui despre Vie]ile

[i doctrinele filosofilor sînt cuprinse toate genurile de izvoare ale filosofiei eline

de care am vorbit : I. directe, prin citarea de fragmente din operele pierdute ale

filosofilor [i II. indirecte : doxografii, biografii, succesiuni [i secte ale filosofilor,

cronologii, liste de omonimi, testamente ale filosofilor, epistole scrise de filosofi,

cataloage ale filosofilor (lipsesc dou\, ultimele dou\ feluri de izvoare indirecte,

mai pu]in importante, din cele citate de noi).

Poate n-a existat scriitor care s\ fi fost mai hulit, batjocorit, criticat [i chiar

insultat ca Laertios Diogenes. Nietzsche, filosoful german, care a fost [i un filolog

clasic ce s-a ocupat în mod special de autorul nostru, face din Diogenes un

plagiator ordinar, iar elenistul Hermann Usener îl nume[te „un adev\rat m\gar”.

Nu [tim întrucît asemenea expresii, care sînt cu totul nelalocul lor cînd ne referim

la un autor modern, ar putea deveni admisibile dac\ e vorba de un autor care a

tr\it cam 17 secole înaintea noastr\.

Nietzsche, în trei studii1, se ocup\ de autorul nostru. Argumentele lui

principale, prin care sus]ine c\ Laertios ar fi copiat pur [i simplu în lucrarea sa

scrierea lui Diocles din Magnesia, intitulat\ *EpidromhV tw~n ;ilosov;wn, sînt

urm\toarele : în Cartea a VII-a, 38 [i urm., Diogenes expune doctrina comun\

(–oinw~") a stoicilor în linii generale (e*piV –e;alaivwn). Dup\ aceea, VII, 48 fine,

trece la expunerea în detaliu (–ataV mevro"), a doctrinei lor, spunînd c\ o ia de la

Diocles, pe care-l citeaz\ textual (–aiV au*taV e*piV levxew" tivqhsi Dio–lh~" o& Mavgnh"

e*n th~/ e*pidromh~/ tw~n ;ilosov;wn levgwn ou@tw"). Deci, dup\ Nietzsche, întreaga

expunere a doctrinei stoicilor provine de la Diocles. Din alte dou\ citate din

1. De Laertii Diogenis fontibus, în „Rheinisches Museum”, 23 (1868), pp. 632-653, 24

(1869), pp. 181-228 ; Beiträge zur Quellenkunde und Kritik des Laertios Diogenes.

Programm. Basel, 1870, [i Analecta Laertiana, în „Rh. Mus.”, 25 (1870), pp. 217-231,

toate la un loc retip\rite în Friedrich Nietzsche, Werke, XVII, sect. III, vol. I

(Philologica), Leipzig, 1910.
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Cartea a X-a, relativ\ la Epicur (X, 11 [i 12), Nietzsche ajunge s\ atribuie întreaga

Carte a X-a lui Diocles [i apoi, dup\ cîteva observa]ii la Cartea a VI-a, consacrat\

cinicilor1 Antistene (VI, 12) [i Diogene (VI, 20), printr-un salto mortale, întreaga

scriere a lui Diogenes Laertios este declarat\ copie a lucr\rii lui Diocles din

Magnesia. Singura atenuare pe care o aduce filologul filosof german este c\

admite din partea Laertianului întrebuin]area direct\, redus\ de altfel, a lui

Favorinus, bazîndu-se pe VIII, 53 : e*gwv d * eu%ron e*n toi~"  *mpomnhvmasi Fabwrivnou.

Iat\ textual concluzia lui Nietzsche (Werke, XVII, III, 1, pp. 119 [i urm.) : Laertius

igitur duobus omnino scriptoribus, usus est, Favorino et Diocle. Dioclis librum in

artum coegit interpositis nonnullis narratiunculis. Ut igitur brevissime loquar :

Laertius est Dioclis e*pidromhv (cf. [i Werke. p. 118).

Al doilea mare adversar al lui Laertios este, dup\ cum am v\zut, Hermann

Usener. Acesta, cu ocazia edit\rii C\r]ii a X-a, care con]ine Via]a lui Epicur,

pentru edi]ia sa exemplar\ a r\m\[i]elor scrierilor lui Epicur, în faimoasa sa

culegere Epicurea (pp. XXII [i urm.), a fost exasperat de gre[elile [i inadverten]ele

lui Laertios, de neglijen]ele lui în redactarea operei sale, de parantezele pe care

le deschide, întrerupînd firul unei expuneri, care apoi, dup\ parantez\, merge mai

departe. Din toate aceste cauze, Usener a ajuns la concluzia c\ Diogenes a avut

un text str\in, al unui alt autor, pe care pur [i simplu l-a copiat [i în care, din cînd

în cînd, a pres\rat noti]e culese din alte izvoare. Usener crede a fi descoperit [i

metoda de lucru a lui Laertios. Acesta f\cea noti]e diferite pe diverse fi]uici, pe

care le ata[a de marginea textului principal care trebuia copiat. Dar neglijen]a [i

incon[tien]a lui erau atît de mari, încît a l\sat pe seama scribilor grija introducerii

textului de pe fi]uici `n textul de baz\. Scribii au introdus `n modul acesta noti]ele

de pe fi]uici în locuri nepotrivite, în mijlocul unei fraze, a c\rei desf\[urare e în

chipul acesta întrerupt\, [i e destul s\ se scoat\ aceste noti]e din text, pentru a se

ob]ine un text bun, curg\tor. Din aceste cauze l-a onorat Usener, dup\ al]ii, pe

Diogenes al nostru cu calificativul de asinus germanus, de veritabil m\gar.

Dar Usener a mers [i mai departe. ~ntr-un studiu publicat în D\rile de seam\

ale Academiei din Berlin2, crede a fi g\sit autorul pe care l-a copiat Diogenes. La

începutul capitolului despre Via]a lui Timon (IX, 109), Diogenes citeaz\ un autor

„Apollonides din Nicaia, cel de-ai no[tri” ( *Apollwnivdh" o& Ni–aieuv", o& par *

h&mw~n), „în Cartea I a Comentariilor la poemul Silloi” al lui Timon, „dedicat\

împ\ratului Tiberiu”, deci autor din secolul I d.H. (prima jum\tate). Corec]ia lui

Menagius, o& proV h&mw~n, „cel dinaintea noastr\”, nu este justificat\ de tradi]ia

manuscris\ [i ar mai necesita o determinare ca o*livgou sau a[a ceva3.

Usener conchide de aici c\ autorul pe care l-a plagiat Diogenes era originar

din Nicaia. ~n c\utarea acestui autor, Usener se decide pentru un oarecare Nicias

din Nicaia, citat numai de Athenaios în Deipnosofi[tii, autor care ar fi scris o

lucrare intitulat\ PeriV tw~n ;ilosov;wn i&storiva (Athenaios, IV, 162 a ; cf. XI, 505

b) sau tw~n ;ilosov;wn di docaiv. Usener pune fa]\ în fa]\ citatele din Nicias la

Ahenaios [i pasaje asem\n\toare din Diogenes :

Ath. XI, 505 bc – D.L. III, 47 [i urm.

Ath. XI, 506 c – D.L. III, 59, 62

Ath. XIII, 592 a – D.L. IV, 46

Ath. IV, 162 e – D.L. VII, 36

Ath. X, 437 ef – D.L. VII, 167

1. Vezi Diogenes Laertios despre Antistene, VI, 12, 13 ; despre Diogene din Sinope, VI,

20, 36 ; despre Crates, VI, 87, 91 ; despre Menip, VI, 99 ; despre Menedem, VI, 103.

2. H. Usener, Die Unterlage des Laertios Diogenes, în Sitzungsberichte der Berliner

Akademie der Wissenschaften, 1892, pp. 1023-1034 (Kl. Schriften, III, pp. 163-175).

Vezi [i Epicurea, Praefatio, pp. XXII [i urm.

3. Kurt Wachsmuth, Commentatio de Timone Phliasio caterisque sillographis (în

Corpusculum poesis epicae Graecae ludibundae, fasc. II), Leipzig, 1885, bazat pe

acest pasaj, f\cea din Diogenes un nicean. Dar par *h&mw~n poate însemna [i „acel ce

e de o [coal\ cu noi”, dup\ cum remarc\ v. Wilamowitz-Moellendorff [i E. Schwartz

în R.-E., vol. V, col. 760 [i urm.
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Compara]ia, asupra c\reia nu ne putem opri aici, este absolut neconcludent\.

Nici admiratorul [i urma[ul lui Usener pe aceast\ cale, Alfred Gerke1, nu-l poate

urma pe maestru în concluziile lui. Gerke propune un alt autor, [i mai necunoscut,

Maximos din Nicaia, pe care îl descoper\ într-un text de Proclus (Comment. in

Platonis Rem Publicam, t. II, p. 96, 12, ed. Kroll). E drept c\ el d\ ipoteza sa sub

toat\ rezerva. Dar fa]\ de rezultatele slabe pe care le ob]ine, ar fi fost recomandabil

pentru dînsul s\ fie mai pu]in sever cu Victor Egger, care a avut nenorocirea s\-[i

scrie teza de doctorat doi ani dup\ apari]ia operei Doxographi Graeci, f\r\ s-o fi

cunoscut2.

~n fine, Ernst Maass3 a studiat [i el problema laertian\. Dup\ ce combate cu

mult\ vigoare [i pe drept teza lui Nietzsche dup\ care Diogenes a plagiat în

întregime pe Diocles din Magnesia, Maass ajunge s\ declare pe Favorinus ca fiind

singurul autor de care a uzat biograful nostru.

~n scrisoarea adresat\ lui Maass [i publicat\ în acela[i volum cu lucrarea

acestuia, Wilamowitz d\ condamnarea definitiv\ a rezultatelor lui Maass [i a

tuturor acelora care, ca Nietzsche [i Usener, vor s\ reduc\ pe Diogenes la condi]ia

de plagiator al unui singur autor4.

Cu cît tact tratase, în mod l\turalnic, problema izvoarelor lui Laertius, Hermann

Diels în Doxographi Graeci ! {i Wilamowitz s-a ocupat cu mult\ fine]e, tot în

treac\t, de problema laertian\, în Antigonos von Karystos (Philol. Unters., IV,

Berlin, 1881).

Dreptate i-a f\cut lui Diogenes Laertios, poate înc\ nu suficient\, filologul

Eduard Schwartz, în articolul s\u din Real-Encyclopädie der classichen Alterumswis-

senschaft de Pauly-Wissowa-Kroll-Mittelhaus, s.v. Diogenes (V, col. 738-763). El a

stabilit definitiv c\ nu se poate sus]ine c\ Diogenes n-ar fi consultat decît un

singur autor pe care l-a copiat, de[i îi recunoa[te toate gre[elile de compozi]ie [i

g\se[te c\ Laertios trebuie s\ se resemneze „als Esel gescholten zu werden”.

Totu[i, chiar Usener a în]eles marea valoare a lui Laertios [i i-o recunoa[te f\r\

s\ vrea atunci cînd încearc\ s\ explice de ce au disp\rut atîtea opere de valoare

[i originale în acest domeniu, ca Biografiile lui Hermip sau Succesiunile lui

Sotion, pe cînd lucrarea lui Diogenes s-a conservat. Aceasta s-a întîmplat, zice

Usener, „nu fiindc\ opera lui Diogenes era cea mai bun\, mai original\ sau mai

u[oar\ de cuprins, ci fiindc\ era cea mai complet\ în genul s\u”5, ceea ce,

ad\ug\m noi, nu este un merit de dispre]uit.

Dar [i mai importante [i programatice sînt – [i trebuie s\ fie pentru to]i

cercet\torii izvoarelor lui Diogenes Laertios – cuvintele lui Wilamowitz din

scrisoarea adresat\ lui Ernst Maass : „Dimpotriv\, g\sim la Diogenes, desigur, dac\

nu o judecat\ ascu]it\, cel pu]in erudi]ie [i sîrguin]\ [i nu întîlnim nici o urm\ de

pref\c\torie sau în[el\ciune.6” Credem c\ orice cercetare a izvoarelor lui trebuie

1. De quibusdam Laertii Diogenis auctoribus, Greifswald, 1899.

2. Gercke, op. cit., p. 5 : post quem (sc. H. Dielesium) ventosas Burdigalensis cuiusdam

disputiones afferre taedet.

3. E. Mass, De biographis Graecis quaestiones selectae, în Philologische Untersuchungen,

III, Berlin, 1880, pp. 4 [i urm.

4. Udalricus de Wilamowitz-Moellendorff, Ad Ernestum Maassium Epistula (în Philol.

Unters., III, pp. 142-164). Vezi p. 145 : praefracte vero nego aut gravia aut multa a

Favorino sumpsisse Diogenem, nedum tibi adsentiar qui Diogenem O(mnigenae)

H(istoriae) Favorini dicis epitomen.

5. Usener, în Sitzungsberichte der Akad. d. Wissenschaften zu Berlin, 1892, p. 1025 :

„Von der überaus reichen Literatur, die durch Sotion hervorgerufen war, ist uns das

Werk des Laertius Diogenes erhalten. Es hat die Vorgänger in Schatten gestellt und

verdrängt, nicht weil die beste, selbständigste oder übersichtlichste, sondern weil

es das vollständigste seiner Art war.”

6. Philol. Unters., III, 1880, p. 151 : contra in Diogene non acumen quidem aut

iudicium, sed aliquam saltem et lectionem et sedulitatem invenimus, neque ullum

aut dissimulationis aut mendacii vestigium.
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s\ porneasc\, f\r\ prejudec\]ile puse în circula]ie de autoritatea lui Usener, de la

premisele stabilite de Wilamowitz. Numai astfel se vor dovedi fecunde cercet\rile

ce se vor face.

Dac\ Diogenes Laertios aduce date biografice ale filosofilor a c\ror via]\ [i

opinii le studiaz\, date cu caracter calomnios sau anost, este el de vin\ ? De

acestea erau pline toate scrierile biografice, începînd cu Aristoxenos [i continuînd

cu Hermip [i al]ii. Nu trebuie s\ se uite c\ despre vechii în]elep]i existau prea

pu]ine date autentice [i foarte multe anecdote, r\uvoitoare sau binevoitoare,

dup\ cercul de la care emanau [i persoana pe care o vizau. Toat\ masa aceasta

de informa]ii de tot soiul – biografice, doxografice, succesiuni, secte, omonimi,

cronologii etc. – circulau, se întîlneau, cînd unindu-se, cînd desp\r]indu-se în

literatura aceea imens\ de compendia, placita, vitae, successiones, încît ele deve-

niser\ un bun comun, a c\rui întrebuin]are de oricine nu putea constitui un furt

sau un plagiat. A[a cum azi cineva poate scrie despre teoria relativit\]ii sau despre

tabloul periodic al elementelor f\r\ a cita autori. ~n schimb, Diogenes citeaz\

autori, ba chiar prea mul]i autori1. Lucrarea sa, privit\ în ansamblu, constituie un

izvor pre]ios pentru cunoa[terea filosofiei Greciei antice. Dac\ în multe cazuri

folose[te materiale de a doua [i a treia mîn\, cu privire la filosofia epicurian\ ne

pare c\ a utilizat izvoare foarte bune, fapt care spore[te [i mai mult valoarea

lucr\rii. Aten]ia deosebit\ acordat\ acestui curent filosofic na[te, în mod firesc,

întrebarea dac\ nu cumva Diogenes Laertios a fost un admirator al lui Epicur.

Eduard Schwartz îl plaseaz\ pe Diogenes la începutul veacului III d.H. într-o

perioad\ în care cap\t\ expresie ideile mistice-religioase ale neopitagoreismului

[i ale filosofiei iudeo-alexandrine. El se bazeaz\ pe faptul c\ numele „Laertios” nu

indic\ locul de origine, ci este o porecl\, a[a cum se crease obiceiul de a se da

oamenilor în secolul al III-lea d.H. De aceea autorul nostru e citat ca Laertios

Diogenes cu calificativul pus înaintea numelui. A[a apare în cel mai vechi

manuscris pe care îl avem : B(urbonicus) 253, (III-B 29) din secolul al XIII-lea :

Laertivou Diogevnou". Nici prea departe, în secolul al III-lea, nu trebuie împins

timpul cît a tr\it autorul nostru, deoarece nu se vede la el influen]a neoplatonic\.

Schwartz g\se[te c\ nu exist\ nici un indiciu de neoplatonism în doxografia lui

Platon din Diogenes Laertios. Noi nu sîntem de aceea[i p\rere, dar elementele

neoplatonizante încep foarte devreme s\ se arate în platonismul de dup\ Platon.

Preg\tirea neoplatonismului trebuie s\ dateze de pe timpul vechii Academii, dac\

nu chiar din ultima faz\, neconsemnat\ în scris, a activit\]ii didactice a lui Platon.

Titlul operei lui Diogenes Laertios este, dup\ manuscrisul P(arisinus) 1 759

din secolul al XIII-lea2 : Laertivou Diogevnou" bivoi –aiV gnw~mai tw~n e*n ;iloso;iva/

eu*do–imhsavntwn –aiV tw~n e&–avsth ai&revsei a*res–ovntwn. Titulatura p\strat\ îns\ la

finele manuscriselor B [i P, cele mai valoroase [i mai vechi, este : Laertivou

Diogevnou" bivwn –aiV dogmavtwn sunagwghv3, adic\ Compendiu al vie]ilor [i al

doctrinelor filosofice. Acesta pare a fi titlul adev\rat al operei.

Tot manuscrisul P ne-a p\strat (fol. 1r – 1v) un tablou al filosofilor trata]i în

fiecare Carte. D\m acest tablou (tot dup\ Martini, p. 86), care e foarte important

prin faptul c\ el con]ine unele nume care nu se g\sesc tratate nici în P, nici în

celelalte manuscrise pe care le avem p\strate ; fol. 1r.... e&–avstou biblivou provswta :

1. Vezi lucrarea lui Eduard Stemplinger, Das Plagiat in der griechischen Literatur,

1912. Vezi concluziile la pp. 218 [i urm.

2. Dup\ Edg. Martini, Analecta Laertiana (în Leipziger Studien, vol. XIX, pp. 75-177),

Leipzig, 1899, p. 86. ~n aceast\ lucrare, autorul cerceteaz\ manuscrisele lui Diogenes

[i încearc\ clasarea lor (vezi Stemma codicum Laertianorum, p. 176) în vederea

edit\rii critice, care nu s-a efectuat pîn\ azi.

3. Edgar Martini, op. cit., pp. 111 [i urm.
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Vie]ile conservate în mss. noastre

Cartea I

Thales

Solon

Cheilon

Pittacos

Bias

Cleobul

Periandru

Anacharsis

Myson

Epimenide

Ferekyde

Cartea a II-a

Anaximandru

Anaximene

Anaxagora

Archelaos

Socrate

Xenofon

Aischines

Aristip II, 65-97

[Theodor] înglobat la Aristip II, 97-104

Phaidon

Eucleides

Diodor1

Stilpon

Criton

Simon

Glaucon

Simmias

Cebes

Menedem

Cartea a III-a

Platon

Cartea a IV-a

Speusip

Xenocrate

Polemon

Crates

Crantor

Arcesilaos

Bion

Lacydes

Carneade

Clitomah

Cartea a V-a

Aristotel

Theofrast

Straton

Lycon

Pivnax în ms. P

a eVn tw~ a

qalh~"

sovlwn

ceivlwn

pivtta–o"

[b]iv[a]"
–leovboulo"

perivandro"

a*navcarsi"

muvswn

e*[pimeniv]dh"

Fe[re–uvdh"]

b e*n tw~ b

a*naxivmandro"

a*naximevnh"

a*naxagovra"

a*rcevlao"

sw–ravth"

xeno;w~n

ai*[scivnh"]
a*[r]ivst[ippo"]
qeovdwro"

;aivdwn

eu*–leivdh"

stivlpwn

–rivtwn

s[ivmwn]
glau~–o" (sic)

simmiva"

–evbh"

menevdhmo"

g e*n tw~ g

plavtwn

d e*n tw~ d

speuvsippo"

xeno–ravth"

–ravth"

–ravntwr

a*r–[esivlao"]
biv[wn]
la–uvdh"

–arne[avdh"]
–l[eitovmaco"]

e e*n tw~ e

a*ristot[evlh"]
q[eov;r]a[sto"]

luv–wn

1. Capitol contopit cu precedentul la Cobet. Separat se g\se[te capitolul în edi]ia lui

Meibomius.
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Demetrios

Heracleides

Cartea a VI-a

Antistene

Diogene

Monimos

Onesicritos

Crates

Metrocle

Hipparchia

Menip

Menedem

Cartea a VII-a

Zenon

Ariston

Herillos

Dionysios

Cleante

Sphairos

Chrysippos

Cartea a VIII-a

Pitagora

Empedocle

Epicharmos

Archytas

Alcmaion

Hippasos

Philolaos

Eudoxos

Cartea a IX-a

Heraclit

Xenofanes

dhmhvtrio"

[h&ra–leivdh"]

e*n tw~ "

a*ntisqevnh"

diogevnh"

movnimo"

o*nhsiv–rito"

–r[avth]"
metro–lh~"

i@pparco" (sic)

mevnippo"

menevdhmo"

e*n tw~ z

zhvnwn

–leavnqh"

cruvsippo"

zhvnwn tarseuv"

d[i]ogevnh"

a*pollovdwro"

bohtov" (sic)

mnhsarcivdh"

mnhsagovra"

nevstwr

basileivdh"

davrdano"

a*ntivpatro"

h&ra–leivdh"

swsigevnh"

panaivtio"

–avtwn

poseid[wv]n[io"]
a*q[h]nov[dwro"]
a*qhnovdwro" a!llo"

a*ntivpatro"

a!rio" (sic)1

–ornou~to"

[e*n tw~] h
puqagovra"

e*mpedo–lh~"

e*pivcarmo"

[a*rcuv]ta"

a*[l]–maivwn

i@ppaso"

;ilovlao"

eu!doxo"

e*n tw~ q

h&rav–leito"

xeno;avnh"

fol. 1v

1. Probabil Areios Didymos, autorul unei Epitome (vezi H. Diels, Doxographi Graeci, p. 81).
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folio 2r titulus :

Laertivou diogevnou" bivoi –aiV gnw~mai tw~n e*n ;iloso;iva/ eu*do-

–imhsavntwn –aiV tw~n e&–avsth ai&revsei a*res–ovntwn.

C\r]ile I, III, VI, VIII, IX [i X au acela[i con]inut de filosofi în Pivnax [i

manuscrisele noastre (afar\ de cîteva mici gre[eli în Index, nimic deosebit de

remarcat). ~n C\r]ile II, IV [i V lipse[te cîte un filosof în Pivnax din cei trata]i în

manuscrisele noastre, [i anume, pe rînd, Diodoros, Polemon [i Straton. Dar am

putea admite o omisiune de scris din partea copistului Indexului din manuscrisul

P. ~n Cartea a II-a, Theodor se afl\ în Pivnax, nume care nu se d\ unui capitol

separat în manuscrise, ci e înglobat în capitolul Aristip. Mai grav\ e situa]ia în

Cartea a VII-a, privind pe stoici. Manuscrisele noastre au patru filosofi, formînd

fiecare cîte un capitol special, dar care lipsesc din Index, [i anume : Ariston,

Herillos, Dionysios [i Sphairos, iar Indexul, la rîndul s\u, are dou\zeci de nume

de filosofi pe care îi nume[te, ale c\ror vie]i lipsesc în manuscrisele noastre, [i

anume : Zenon din Tars1, Diogenes (din Babylon ?)2, Apollodoros3, Boethos4,

Mnesarchides5, Mnesagoras6, Nestor7, Basileides8, Dardanos9, Antipatros (din

Tars)10, Heracleides (din Tars)11, Sosigenes12, Panaitios13, Cato14, Poseidonios15,

Athenodoros16, alt Athenodoros17, Antipatros18, Areios19, Cornutos20.

Discrepan]a dintre Indexul din P [i Vie]ile afl\toare în manuscrise, pentru

Cartea a VII-a, e prea mare pentru a putea fi eliminat\ prin presupunerea unei

parmenivdh"

mevlisso"

zhvnwn

leuv–ippo"

dhmov–rito"

prwtagovra"

[di]ogevnh"

a*navxarco"

puvrrwn

tivmwn

[e*n tw~] i
e*piv–ouro"

Parmenide

Melissos

Zenon

Leucip

Democrit

Protagoras

Diogenes

Anaxarh

Pyrrhon

Timon

Cartea a X-a

Epicur

1. Citat în Diogenes Laertios, VII, 41 [i 84.

2. Diogenes Laertios, VI, 81 ; VII, 39, 55-58.

3. Apollodor, Diogenes Laertios, VII, 39-41, 54, 64, 84, 150.

4. Boethos, Diogenes Laertios, VII, 54, 148, 149.

5. Necunoscut nou\.

6. Necunoscut nou\. E cunoscut numele Mnesarchos, ca stoic.

7. Un stoic cu numele Nestor nu ne e cunoscut.

8. Nu se g\se[te la Diogenes Laertios.

9. Dardanos, împreun\ cu Mnesarchos, a fost, poate, scolarh.

10. Diogenes Laertios, VII, 121.

11. Idem, VII, 121.

12. Nu este men]ionat de Diogenes Laertios. Exist\ un Sosigenes, profesorul lui

Alexandros din Aphrodisias, dar e peripatetician.

13. Bine cunoscut [i de multe ori citat de Diogenes Laertios.

14. Apari]ia unei Vie]i de filosof roman e curioas\, deoarece Diogenes Laertios are

numai vie]i de filosofi greci.

15. Poseidonios este vestit [i mult citat de Diogenes Laertios.

16. Diogenes Laertios VII, 34, 38 (din Soloi) ; prieten [i înso]itor al lui Cato.

17. Fiul lui Sandon, profesor [i sf\tuitor al lui Augustus.

18. Antipatros din Tyr. Diogenes Laertios, VII, 139, 148, 150, 157.

19. Areios Didymos. Nu e citat de Diogenes Laertios. Vestit prin al s\u Epitome despre

care trateaz\ pe larg H. Diels în Doxographi Graeci.

20. Secolul I d.H. ; nu e citat de Diogenes Laertios. De la el posed\m un Theologiae

Graecae Compendium.
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erori de copist. Edgar Martini (op. cit., p. 105) presupune o mare lacun\ în Cartea

a VII-a a manuscriselor noastre. Sfîr[itul brusc al C\r]ii a VII-a, în mijlocul listei

titlurilor scrierilor lui Chrysippos, pare a justifica aceast\ presupunere. Totu[i,

avînd în vedere num\rul prea mare de capitole (20) care ar trebui, în ipoteza lui

Martini, s\ fi c\zut din textul lui Diogenes Laertios p\strat de manuscrisele noastre

[i dimensiunile mult prea mari pe care le-ar c\p\ta Cartea a VII-a în ipoteza

aceasta, ea avînd [i a[a 202 paragrafe (cea mai lung\ Carte din Diogenes Laertios

chiar în forma ei actual\), noi, de[i admitem o lacun\ la finele C\r]ii a VII-a, am

înclina mai curînd s\ admitem c\ redactorul Indexului din manuscrisul P a avut

în mîn\ un exemplar în care fuseser\ completate vie]ile stoicilor care lipsesc în

manuscrisele noastre, de o mîn\ str\in\ de cea a lui Diogenes Laertios. Astfel au

fost completa]i la zi, în diverse serii, Theofrast, pentru Doxografiile lui, [i cel pu]in

o dat\ Apollodor, pentru Cronografiile sale etc.

Dar acest tablou al filosofilor trata]i de Diogenes Laertios, distribuit pe C\r]i [i

capitole, e interesant de comparat cu tabloul materiilor tratate de Sotion în

Succesiunile filosofilor, pe care l-am dat mai sus dup\ H. Diels (respectiv Panzerbieter

[i Roeper), [i cu tabloul pe C\r]i scos direct din opera lui Diogenes Laertios,

pentru succesiunea autorilor trata]i de acesta :

1. A c\rui scriere,  *Epidromhv, pare a fi avut trei C\r]i (vezi Diogenes Laertios, X, 11).

Cartea I :

Cartea a II-a :

Cartea a III-a :

Cartea a IV-a :

Cartea a V-a :

Cartea a VI-a :

Cartea a VII-a :

Cartea a VIII-a :

Cartea a IX-a :

Cartea a X-a :

Cartea a XI-a :

Cartea a XII-a :

Cartea a XIII-a :

Sotion Diogenes Laertios

Thales, VII sapientes

Physici

Socrates

Arristippus

Socratici

Plato

Academicii

Aristoteles

et discipuli

Cynici

Stoici

Pythagoras

Eleatici

Democritus

Pyrrhonii

Epicurus

Barbari

Idem

Physici

Socrates

Aristippus

Socratici

Plato :

Academicii :

Aristoteles

et discipuli

Cynici :

Stoici :

Pythagoras :

Eleatici

Democritus

Pyrrhonii

Epicurus :

Barbari :

Cartea I

Cartea a II-a

Cartea a III-a

Cartea a IV-a

Cartea a V-a

Cartea a VI-a

Cartea a VII-a

Cartea a VIII-a

Cartea a IX-a

Cartea a X-a

Prooemium

Deci expunerea lui Diogenes Laertios urmeaz\ îndeaproape ordinea de

expunere din Succesiunile lui Sotion. {i extinderea celor dou\ opere este cam

aceea[i : 13 C\r]i la Sotion, 10 C\r]i plus un Prooemium la Diogenes Laertios.

Deci, dac\ ar fi vorba de un text de baz\ pentru Vie]ile lui Laertios ca izvor urmat

constant de acesta, n-ar putea veni în considerare opere mai mici, cum ar fi acea

Epitome al Succesiunilor lui Sotion, în [ase C\r]i, de Heracleides Lembos, Demetrios

din Magnesia sau chiar Diocles din Magnesia1. Ar putea veni în considerare, ca

volum, scrierile lui Favorinus, dar spiritul acestora e cu totul altul decît cel al

Vie]ilor lui Diogenes. De ceea ce trebuie s\ fi fost Amintirile sau Povestirile

variate ale lui Favorinus ne putem face o idee din Aulus Gellius sau Elian : mase

de informa]ii felurite, din cele mai diferite domenii, adunate [i redate f\r\ prea

mult\ ordine. Putem lua ca termen de compara]ie [i Deipnosofi[tii lui Athenaios.

Deci iat\ substructura Vie]ilor lui Diogenes Laertios : Succesiunile lui Sotion,

fie direct, fie printr-un intermediar. Dar nu vedem de ce nu direct. Diogenes îl

citeaz\ destul de des [i de precis. Prin substructur\ în]elegem planul Vie]ilor,

planul general, dar nu con]inutul [i rînduiala materiilor în diferitele vie]i de

filosofi. Datele biografice, doxografice, raporturile dintre înv\]\tori [i discipoli,

testamentele, omonimii, cataloagele de scrieri etc. sînt adunate din surse diferite

[i aranjate dup\ cum a crezut de cuviin]\ Diogenes.
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Sotion trata despre filosofia oriental\ (a „barbarilor”) în ultima Carte, a XIII-a,

a Succesiunilor sale, sub form\ de apendice. Diogenes a plasat tratarea filosofiei

orientale la începutul operei sale, sub forma unei introduceri, unde mai trateaz\

[i cîteva chestiuni de ordin general, ca : succesiunea filosofilor (dup\ Sotion),

p\r]ile filosofiei, denumirea [colilor de filosofi, principiile acestor denumiri etc.

De unde vine acest aranjament al filosofiei orientale la începutul scrierii lui

Diogenes ? Este o inova]ie a acestuia ? Lucrul în sine ar constitui un merit deosebit

al lui, ceea ce, desigur, nu vor s\-i concedeze detractorii lui. Nietzsche se gînde[te

c\ [i în Prooemium Laertianul a plagiat pe Diocles din Magnesia. Dar acesta nu

este niciodat\ citat în Prooemium. Pentru Nietzsche, aceasta ar fi un argument în

plus în favoarea tezei sale, deoarece Diocles nu se putea cita pe sine. Noi vedem

îns\ c\ Laertianul îl men]ioneaz\ pe Diocles cu numele [i, uneori, îl citeaz\

textual, indicînd acest lucru cu precizie, ca în lungul pasaj despre doctrina

stoicilor, tratat\ în detaliu (VII, 48 [i urm.).

~n aceast\ introducere (§ 8), Diogenes citeaz\ pe Hermip în Cartea I, Despre

magi. Acest titlu ni se pare a fi acela al C\r]ii I din marea oper\ a lui Hermip

despre Vie]i (Bivoi). Asemenea titluri par]iale ale unor c\r]i, sau p\r]i din cîte o

Carte (rulou de papirus) se întîlnesc de multe ori la Diogenes Laertios [i la

Athenaios. Cartea I a Vie]ilor lui Hermip trata Despre magi, despre filosofii

orientali, [i acest subiect era pus la începutul marii opere a biografului discipol al

lui Callimah. Deci, ideea de a trata despre filosofia oriental\ la începutul Vie]ilor

lui poate veni, la Diogenes sau la autorul pe care îl prelucreaz\ acesta, de la

Hermip. ~n orice caz, aceast\ inova]ie a fost introdus\ în planul succesiunilor lui

Sotion dup\ timpul cînd acesta [i-a scris marea sa oper\ (200-170 î.H.), de[i la Hermip

aceast\ tratare este anterioar\ lui Sotion sau contemporan\ (pe la 200 î.H.).

Diogenes Laertios (Prooem. 3 init. [i 5 init.) neag\ originea oriental\ a filosofiei

eline [i nu e de p\rere c\ cei ce s-au ocupat de teologie, ca Orfeu tracul, sînt

filosofi. Dac\ aceste idei nu îi apar]in lui Diogenes, ele sînt importante de re]inut,

pentru a g\si eventual pe autorul lor [i, prin aceasta, izvorul lui Laertios în Prooemium.

La finele acestei introduceri, Diogenes vorbe[te de secta filosofic\ a eclecticilor

(paragr. 21), „fondat\ de curînd”, zice el, de Potamon din Alexandria. Urmeaz\ o

expunere succint\ [i clar\ a placitelor, a opiniilor lui Potamon. Aceast\ digresiune

nu-[i prea are locul aici. Dar se poate justifica acest lucru prin faptul c\ autorul nu

voia s\ schimbe aranjamentul succesiunilor a[a cum era dat de Sotion [i pe care

inten]iona s\-l p\streze netulburat. Alt loc n-a g\sit Diogenes pentru Potamon

decît aici, la sfîr[itul pasajului, unde vorbise de sectele filosofilor în general.

Mai grav e acest „pu]in înaintea noastr\” sau mai bine tradus „de curînd” (proV

o*livgou). Se [tie c\ Potamon e un contemporan al lui Augustus. Cum putea vorbi

Diogenes în secolul al III-lea d.H. despre Potamon din secolul I î.H., spunînd „de

curînd” ? Nietzsche se gînde[te iar\[i la Diocles din Magnesia, pe care, dup\

dînsul, l-a plagiat Diogenes. Obiec]ia e grav\. Desigur, neglijen]a cu care î[i

copiaz\ Diogenes autorii de care se folose[te e de vin\. Totu[i, introducerea lui

Potamon la finele Prooemium-ului mi se pare isprava lui. Acest lucru se potrive[te

cu felul lui de a lucra în gen de mozaic. Poate c\, ignorînd data cînd a tr\it

Potamon, sau în caz c\ [tia acest lucru, procedînd cu u[urin]\ – lucru care nu e

rar la dînsul – [i-a copiat izvorul, inclusiv acel „de curînd” care ne face atîta

încurc\tur\. Iat\ începutul pasajului în traducere : „Mai de curînd s-a înfiin]at [i o

sect\ eclectic\ de c\tre Potamon din Alexandria, alegîndu-[i opiniile de la fiecare

din secte. P\rerile lui, dup\ cum sînt expuse în Elementele lui” etc. Se mai poate

remarca c\ toate celelalte [coli datau din secolul al IV-lea î.H., astfel încît [coala

eclectic\ a lui Potamon din secolul I î.H. putea fi considerat\ de Laertios ca mai

recent\ fa]\ de celelalte [coli, care aveau o vechime de cinci-[ase secole.

~ntre succesiunea filosofilor dup\ Sotion [i doxografia despre Potamon,

Diogenes Laertios, în Prooemium (§ 19 [i urm.), trateaz\ despre sectele filosofilor.

Aici biograful nostru î[i citeaz\ izvorul : „Hippobotos, în tratatul Despre secte,

spune c\ existau nou\ secte [i direc]ii filosofice.” Urmeaz\ numele sectelor.
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Mai avem înc\ de cercetat doxografiile lui Diogenes Laertios. Aici sîntem pe

teren ceva mai solid, întrucît avem înaintea noastr\ Doxographi Graeci ai lui H.

Diels. Laertios ne-a conservat în Vie]ile filosofilor cîteva doxografii valoroase.

Diogenes întrebuin]eaz\ o bun\ surs\, dependent\ de Theofrast. Iat\ aceste

pasaje dup\ tabloul lui Diels (Doxogr. pp. 133-144) :

Anaximandru

Anaximene

Anaxagora

Archelaos

Xenofanes

Parmenide

Leucip [i Democrit

Diogenes Apoloniates

Acestea sînt pasaje puse de Diels paralel cu fragmentele lui Theofrast.

Exist\ îns\ la Diogenes referate doxografice foarte reu[ite, cum e acela relativ

la Heraclit (IX, 7-11), compus din dou\ p\r]i : prima, general\, global\, pu]in

confuz\, legat\ de biografii, a doua, detaliat\, limpede, mai abundent\, con]inînd

doctrine fizice1. De acest fel e referatul din Via]a lui Heraclit. Primul expozeu

începe cu cuvintele : e*dov–ei deV au*tw~/ –aqoli–w~" meVn tavde (IX, 7). Al doilea are

urm\toarea form\ : –aiV taV e*piV mevrou" deV au*tw~/ w%de e!cei tw~n dogmavtwn  (IX, 8-11).

{i la Leucip, dup\ ce se d\ o expunere rezumativ\, introdus\ prin cuvintele :

h!res–e deV au*tw~/ (IX, 30), urmeaz\ a doua parte (IX, 31-33), care începe astfel :

–e;alaiwdw~" meVn tau~ta (închide expunerea din partea I), iar continuarea sun\

astfel : e*piV mevrou" deV w%de e!cei (IX, 30 fine). Diogenes, cu privire la Parmenide,

citeaz\ pe Theofrast e*n toi~" ;usi–oi~", într-o chestiune doxografic\ (IX, 22)

Diels conchide, din toate aceste particularit\]i ale referatelor lui Diogenes

despre doctrina filosofilor, c\ acesta întrebuin]eaz\ dou\ izvoare doxografice :

unul global [i rezumativ, care îi vine de la Theofrast printr-un compendiu

biografic, ca cel al lui Sotion spre exemplu, iar altul mai bogat, mai detaliat [i mai

precis, care îi vine de la Theofrast prin intermediul unui compendiu doxografic

veritabil. Tot referate duble mai g\se[te Diels la Anaxagora (Diogenes Laertios, II,

8-9), la Archelaos (II, 16-17). La al]i filosofi, Diogenes întrebuin]eaz\ un singur

referat, unde nu este u[or de distins dac\ este cel general sau cel detaliat :

Democrit, IX, 44, Diogenes din Apollonia, IX, 57, Empedocle, VIII, 76. Referatul

rezumativ e întrebuin]at la Anaximandru, II, 1, Anaximene, II, 3, Thales, I, 27,

Xenofanes, IX, 19, Philolaos, VIII, 85, Melissos, IX, 24, Hippasos, VIII, 84.

Cît prive[te expresiile prin care Diogenes introduce cele dou\ referate, atunci

cînd se g\sesc expuse ambele la acela[i filosof : –aqoli–w~", –e;alaiwdw~" [i –atav

mevro", e*piV mevrou"2 ele ar fi, dup\ Diels, o inven]ie a Ler]ianului pentru a face pe

subtilul3 (pe latine[te summatim [i singillatim, la Suetoniu în Vie]ile Cezarilor).

D.L. II, 1

II, 3

II, 6, 8, 9

II, 16, 17

IX, 18, 19

IX, 21, 22

IX, 31, 32, 33, 44

IX, 57

1. Diels, Doxogr., p. 163 : Ex Theophrasteorum electorum natura binas dogmatum

dignoscimus collectiones : alteram ad summaria adscitam cum vitis artius

coniunctam breviorem confusaneam, alteram limpidiorem copiosiorem physicis

decretis contentam.

2. Iat\ pasajele cu aceste expresii la Diogenes Laertios în Vie]ile filosofilor : Zenon

(VII, 48) : –e;alaiwdw~"...–ataV mevro", cf. VII, 38. Heraclit : –aqoli–w~"...e*piV mevrou"

(IX 7,8). Zenon (VII, 131) : e*n –e;alaivoi"...–aiV stoiceiwdw~". Leucip (IX, 30) :

–e;alaiwdw~"...e*piV mevrou. Cei [apte în]elep]i (I, 40) : –aqoli–w~". Anaximandru (II,

2) : –e;alaiwvdh. Platon (III, 47) : stoiceiwdw~" –aiV e*piV –e;alaivwn...–at * ei\do".

Pitagora (VIII, 9) : –aqoli–w~". Epicur (X, 34) : stoiceiwdw~". Cinicii (VI, 103) : –oinh~/

3. Diels, Doxogr., p. 168 : priorem fontem Laertius coniunctum cum vitis invenisse et

transtulisse videtur, alterum laudabili consilio tamquam supplementum addidisse.

Laertiana autem est inventio, ut eadem –e;alaiwdw~" et –ataV mevro" perspicuitatis

gratia exponere sese simulet scilicet hoc est quod ait Hieronymus ex necessitate

virtutem facere.
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Dar acest mod dublu de a expune doctrina unui filosof nu este o inven]ie a

lui Diogenes. Astfel, Theofrast, în faimosul tratat De sensu (care poate fi un

fragment din Fusi–w~n dovxai), întrebuin]eaz\ acest mod dublu de a expune o

problem\. Astfel, chiar la început, el spune c\, în general, opiniile despre senza]ii

(ai& –aqovlou dovxai) sînt dou\ la num\r. Dup\ o scurt\ expunere, el trece la

opiniile în detaliu (cap. 2, spre fine : –ataV mevro") despre fiecare din ele. Fire[te,

aici, la Theofrast, este vorba de cele dou\ teorii generale (senza]ia are loc : 1° prin

asem\nare sau 2° prin contrast) [i apoi studiul lor special pentru fiecare filosof [i

pentru fiecare senza]ie. Dar cele dou\ expresii erau caracteristice [i familiare

grecilor. Am citat în aceast\ privin]\, mai înainte, [i pe Aristotel. Acelea[i expresii

se întîlnesc [i la Demetrios din Magnesia (vezi [i textul citat din Via]a lui

Deinarchos, mai sus, p. 94 [i nota 1).

Dac\ îns\ Theofrast a avut o influen]\ în aceast\ privin]\ asupra lui Diogenes

Laertios, aceasta este una indirect\. Ceea ce [tim cert este c\ aceea[i categorisire

a referatelor – în scurte, rezumative [i lungi, detaliate – se g\se[te în Vie]ile lui

Diogenes [i la stoici. ~n capitolul despre Zenon, Diogenes ne spune c\ va expune

opiniile comune (–oinw~") ale stoicilor în aceast\ parte consacrat\ vie]ii lui Zenon,

întrucît acesta e [eful [colii. {i aici credem c\ Laertios face din necesitate virtute.

Voi trata, zice el, doctrinele comune ale [colii stoice în linii generale (e*piV

–e;alaivwn), „cum obi[nuim s\ facem [i la al]i cuget\tori” (VII, 38). Aceast\

expunere rezumativ\, succint\, în linii generale cuprinde paragrafele 39-48. El

termin\ cu cuvintele : acestea sînt opiniile, în linii generale (–e;alaiwdw~"), ale lor

în privin]a logicii.

Apoi Diogenes anun]\ trecerea la expunerea opiniilor stoicilor în detaliu

(–ataV mevro"), spunînd : „pe acestea le expune Diocles din Magnesia în  *EpidromhV

twn ;ilosov;wn, zicînd textual astfel...”1. Urmeaz\ lunga expunere, pe care

Nietzsche o consider\ ca un citat din Diocles, dup\ cum afirm\ [i Diogenes însu[i.

Expunerea –ataV mevro" merge pîn\ la finele capitolului despre Zenon (VII, 48-160).

Aceast\ expunere dubl\, din care cel pu]in cea de-a doua provine sigur de la

Diocles din Magnesia, nu poate avea ca origine pe Teophrast, care, în Opiniile

fizicienilor, n-a mers decît pîn\ la Platon. Deci, cineva a completat aceast\

doxografie a stoicilor [i acest cineva e pu]in probabil s\ fie Diocles. De altfel,

asemenea complet\ri ale opiniilor filosofilor de dup\ Platon s-au mai f\cut [i de

c\tre al]ii, în primul rînd de autorul acelor Vetusta placita de care am vorbit. De

altfel, dubla expunere a opiniilor [i dogmelor stoicilor nu urmeaz\ ordinea de

expunere a materiilor de la Theofrast [i de la ceilal]i doxografi obi[nui]i, în primul

rînd de la Aëtios. Ea urmeaz\ ordinea împ\r]irii filosofiei din doctrina stoic\ în

logic\, etic\ [i fizic\ (de aceasta din urm\ ]ine [i teologia)2. Deci, sîntem înclina]i

a conchide, din toate motivele expuse mai sus, c\ dublul referat asupra doctrinei

stoice : –e;alaiwdw~" [i –ataV mevro", provine, în ultim\ analiz\, de la Diocles din

Magnesia, care în modul acesta cap\t\ paternitatea asupra uneia dintre doxografiile

lui Laertios, care e de mare valoare : expunerea doctrinei stoice, pentru partea a

II-a a expunerii –ataV mevro" (Diogenes Laertios, VII, 48-160) cu certitudine,

pentru partea rezumativ\, –e;alaiwdw~" (Diogenes Laertios, VII, 38-48) cu mai

mult\ sau mai pu]in\ probabilitate. Paternitatea celorlalte doxografii la Diogenes

n-o putem stabili mai de aproape. Trebuie deci s\ r\mînem – e mai prudent a[a –

la p\rerea lui Diels : partea rezumativ\, general\ a doxografiilor celorlal]i filosofi

provine de la Theofrast prin intermediul unor Compendii biografice pierdute

pentru noi [i pe ale c\ror autori nu-i cunoa[tem, iar partea detaliat\ a doxografiilor

provine din Compendii doxografice, de asemenea pierdute, de autori necunoscu]i

nou\. Vom fi recunosc\tori celor care vor merge mai departe decît a mers Diels,

printr-o cercetare bine fundamentat\ [i cu argumente ferme.

1. Diogenes Laertios, VII, 48, fine : –aiV au*taV e*piV levxew" tivqhsi Dio–lh~" o& Mavgnh" e*n

th~/ e*pidromh~/ tw~n ;ilosov;wn, levgwn ou@tw".

2. Aceasta este ordinea de tratare în doxografiile stoicilor de la Diogenes Laertios :

logica, etica, fizica (inclusiv teologia ca parte integrant\ a ei).
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Dar mai e o chestiune. Theofrast expune, dup\ cîte se pare, opiniile filosofilor

împ\r]ite pe subiecte. Acest lucru se vede [i în De sensibus. Diferitele expuneri

erau f\cute pe probleme, iar opiniile filosofilor erau trecute în revist\ în cadrul

problemei. Aceast\ dispozi]ie au p\strat-o Aëtios [i doxografii propriu-zi[i. Dar în

cazul doxografiilor de la Diogenes Laertios, problemele sînt tratate în cadrul

fiec\rui filosof [i se trec rînd pe rînd în revist\ toate problemele în ordinea lor

obi[nuit\ la Theofrast [i la doxografi : principiile, lumea, cerul, p\mîntul, sufletul,

corpul. Deci a trebuit s\ existe un autor care a extras din cadrul problemelor

opiniile fiec\rui filosof, pe care a trebuit s\ le reuneasc\ apoi în rubrica fiec\rui

filosof. Astfel, în loc de schema :

Principiile : Thales, Anaximandru, Anaximene...

Lumea : Thales, Anaximandru, Anaximene...

Cerul : Thales, Anaximandru, Anaximene...

..........................................

...........................................

a trebuit s\ aranjeze doxografiile dup\ schema :

Thales : Principiile, lumea, cerul...

Anaximandru : Principiile, lumea, cerul...

Anaximene : Principiile, lumea, cerul...

........................................

........................................

Cine a fost acest autor care a schimbat schema doxografic\ ? Chestiunea

trebuie s-o l\s\m deschis\. Chiar [i cu o bun\ st\pînire a literaturii destul de

întinse, este greu de a ne descurca [i a ne orienta în domeniul dependen]elor de

autori. Acest lucru l-au f\cut unul sau mai mul]i autori, ale c\ror nume nu ne-au

parvenit, în compendii doxografice, care de asemenea sînt pierdute, dar a c\ror

existen]\ este de presupus cu mare probabilitate.

Diogenes Laertios, într-un pasaj din Via]a lui Platon (III, 47), se adreseaz\

direct, la persoana a doua, unei personalit\]i feminine1. Tot astfel, în Via]a lui

Epicur (X, 29), Diogenes pare a se adresa unei persoane precise, prin între-

buin]area pronumelui personal acuzativ singular se. Martini (Analecta Laertiana,

p. 105) [i al]ii se gîndesc la o femeie c\reia Laertios i-ar fi dedicat Vie]ile sale,

poate sub form\ de scrisoare, la începutul operei sale, dedica]ie care s-a pierdut,

c\zînd din text. S-ar mai putea îns\ ca forma aceasta direct\, în care Laertios se

adreseaz\ unei persoane anumite, s\ vin\ de la izvorul lui, dac\ e adev\rat c\

obi[nuia s\ copieze neglijent autori anteriori. Paul Monceaux, istoricul litera-

turii latine din Africa, într-unul din volumele sale în care trateaz\ despre istoria

acestei literaturi, afirm\, f\r\ a indica izvoarele din care a luat acest lucru, c\

Diogenes Laertios ar fi tr\it la curtea împ\r\tesei Iulia Domna2. Nu credem c\

exist\ un asemenea text antic care s\ justifice afirma]ia lui Monceaux. Dar

cronologia s-ar potrivi, întrucît atît împ\r\teasa, cît [i eruditul nostru istoric al

vie]ilor [i doctrinelor filosofilor [i poet-autor al culegerii de epigrame intitulat\

Pammetros au tr\it în acela[i timp. Iulia Domna, cît [i so]ul ei, împ\ratul Septimiu

Sever (care a domnit din 193 pîn\ în 211), au fost mari protectori ai artelor [i

[tiin]elor, înconjurîndu-se, la curtea lor, de poe]i [i litera]i. Deci, toat\ afirma]ia lui

Monceaux r\mîne o intui]ie, care ar avea nevoie s\-[i g\seasc\ sprijinul [tiin]ific

din alt\ parte.

~n rezumat, putem stabili urm\toarele cu privire la izvoarele lui Diogenes

Laertios. ~n Vie]ile [i doctrinele filosofilor, autorul nostru a luat ca baz\ planul de

expunere al [colilor [i filosofilor din Succesiunile lui Sotion. Nu vedem de ce

1. Filoplavtwni dev soi di–aivw" u&parcouvsh/ [i, mai departe, ;ilotivmw" zhtouvsh/, [i

înc\ mai departe în acela[i paragraf revine pronumele la persoana a II-a singular

dativ soi.

2. Paul Monceaux, Les Africains. Etude sur la littérature latine d’Afrique. Les Païens,

Paris, 1894, p. 354.
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Diogenes n-ar fi avut în mîn\ [i n-ar fi uzat de opera lui Sotion, pe care-l citeaz\

de atîtea ori ca izvor al unor informa]ii pe care le d\. Mai credem c\, foarte

probabil, Diogenes a avut sub ochi [i i-a întrebuin]at pe Hermip din Smyrna cu

ale sale Bivoi, pe Satyros din Callatis cu Vie]ile lui, pe Hippobotos cu lucrarea sa

PeriV ai&revsewn, Despre sectele filosofilor. Cert, putem afirma c\ Diogenes a

întrebuin]at ca izvoare pe Heracleides Lembos, epitomatorul lui Sotion [i al lui

Satyros, pe Demetrios din Magnesia, cu opera sa PeriV o&mwnuvmwn poihtw~n te –aiV

suggra;evwn, pe Diocles din Magnesia, cu  *EpidromhV tw~n ;ilosov;wn, pe Favorinus,

cu cele dou\ opere ale sale  *Apomnhmoneuvmata [i PantodaphV i&storiva. Probabil

c\ a uzat direct [i de Apollodor, Croni–av.

Acestea, în linii mari, sînt izvoarele cele mai însemnate [i mai sigure. Dar cine

ar crede c\ trebuie s\ reduc\ numai la atît izvoarele lui Diogenes Laertios,

desigur, se în[eal\ [i am\ge[te [i pe al]ii. Realitatea trebuie s\ fie mult mai

complicat\ [i mai complex\.

Astfel, cu privire la doxografii, am ar\tat, urmînd pe H. Diels, c\ Diogenes

Laertios a întrebuin]at dou\ izvoare, pe care nu le putem determina mai de

aproape : primul fiind un compendiu sau compendii venind dintr-o surs\ biografic\

rezumativ\, iar al doilea fiind un compendiu sau compendii doxografice

dezvoltate, care au schimbat structura doxografiilor theofrastiene din expunerea

pe probleme în expunere pe filosofi. Am v\zut izvoarele testamentelor filosofilor,

ale scrisorilor, apocrife în cele mai multe cazuri, ale cataloagelor cu titlurile

scrierilor filosofilor etc.

~n orice caz, s\ nu ne închipuim c\ numai atît a citit [i a prelucrat în marea sa

oper\ Diogenes Laertios. Lucrul ar fi prea simplist [i vina simplific\rii ar c\dea

asupra noastr\, dac\ am face a[a ceva. Este în afar\ de orice îndoial\ c\ Diogenes

trebuie s\ fi citit cel pu]in o parte din dialogurile lui Platon : Phaidon, Timaios,

Republica, Apologia, Criton, Phaidros [i, probabil, multe altele. Desigur, a citit din

operele lui Xenofon [i pe mul]i al]i autori. Aceste lecturi nu trebuie s\ le ignor\m

cînd cercet\m izvoarele unei opere de erudi]ie ca aceea a lui Diogenes Laertios

sau a altuia. Aceste lucruri nu trebuie s\ le pierdem niciodat\ din vedere cînd

vorbim de izvoarele unui autor.
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Cartea I

INTRODUCERE1

I. [1] Unii autori afirm\ c\ studiul filosofiei a început la popoarele

str\ine2. Ei sus]in c\ per[ii au avut pe magi, babilonienii [i asirienii pe

chaldei [i indienii pe gimnosofi[ti3, iar cel]ii [i galii pe a[a-numi]ii druizi sau

semnotheoi4, dup\ cum afirma Aristotel în lucrarea Despre magie 5 [i Sotion6

în Cartea a dou\zeci [i treia a scrierii sale Succesiunile filosofilor. De

asemenea, ei spun c\ Mochos7 a fost fenician, Zamolxis trac, iar Atlas libian.

Egiptenii cred c\ Hefaistos8 a fost fiul lui Neilos, c\ el a început filosofia,

reprezentan]ii ei de frunte fiind preo]ii [i profe]ii.

II. [2] Hefaistos a tr\it înainte de Alexandru Macedon cu patruzeci [i opt

de mii opt sute [aizeci [i trei de ani, în care timp au avut loc trei sute

[aptezeci [i trei de eclipse de soare [i opt sute treizeci [i dou\ de lun\9.

De la magi, dintre care primul a fost persanul Zoroastru, p`n\ la cucerirea

Troiei au trecut cinci mii de ani, spune Hermodoros platonicianul10 în cartea

sa Despre matematici. Xanthos Lidianul11 îns\ spune c\ de la Zoroastru p`n\

la expedi]ia lui Xerxes12 s-au scurs [ase mii de ani13 [i, dup\ Zoroastru, s-au

succedat o mul]ime de magi – [i anume : Ostanes, Astrampsychos, Gobryas

[i Pazatas14 – p`n\ la cucerirea Persiei de c\tre Alexandru cel Mare.

III. [3] Dar ace[ti autori uit\ c\ realiz\rile pe care ei le atribuie barbarilor

apar]in grecilor, cu care începe nu numai filosofia, dar [i însu[i neamul

omenesc. De pild\, Musaios s-a n\scut la Atena, iar Linos la Theba. Se

spune c\ primul, fiul lui Eumolpos15, a fost cel dint`i care a compus o

teogonie, a construit o sfer\ [i a sus]inut c\ toate lucrurile se nasc din unitate

[i dispar iar\[i în unitate. A murit la Phaleron [i epitaful lui este acesta :

}\r`na cea din Phaleron pe fiul lui Eumolp cuprinde,
Trupul lui Musaios zace aici îngropat.

{i eumolpizii16 din Atena î[i primesc numele de la tat\l lui Musaios.

[4] Linos17 a fost fiul lui Hermes [i al muzei Urania. El a compus un

poem despre crearea lumii, drumul soarelui [i al lunii, na[terea animalelor

[i a plantelor. Poemul s\u începe cu versul :

Fost-a o vreme pe c`nd cre[teau cu toate deodat\,

[i aceast\ idee a fost preluat\ de Anaxagora, care a spus c\, la origine, toate

lucrurile au fost laolalt\ [i c\ pe urm\ a venit ra]iunea care le-a pus în r`nduial\.

Linos a murit în Eubea, s\getat de Apollo, [i iat\ care este epitaful lui :

Glia aceasta-l primi pe defunctul Linos tebanul,
Muzei Urania fiu, cea cu frumos diadem.

Astfel, filosofia începu de la elini [i chiar numele ei refuz\ s\ fie tradus

într-o limb\ str\in\.

IV. [5] ~ns\ cei care atribuie str\inilor inventarea filosofiei îl citeaz\ pe

tracul Orfeu18, numindu-l filosof [i socotindu-l cel mai vechi dintre to]i. Dar,
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]in`nd seama de ce fel de lucruri a spus despre zei, nu [tiu dac\ acesta

poate fi socotit filosof, nici cum s\-l numesc pe acela ce se încumet\ prin

mijlocirea vorbirii s\ învinuiasc\ pe zei de toat\ suferin]a omeneasc\, ba

chiar [i de faptele ru[inoase s\v`r[ite destul de rar de c`]iva oameni19.

Povestea spune c\ acesta o fost ucis de femei dar, dup\ epitaful aflat la

Dion în Macedonia, ar fi fost omor`t de tr\snet ; epitaful lui gl\suie[te astfel :

Muze-ngropar\ aici pe-Orfeu cel cu lira de aur,
Tracul de Zeus ucis, fulger din cer sc\p\r`nd20.

V. [6] Dar sus]in\torii teoriei c\ filosofia a început la popoarele str\ine

explic\ [i diferitele forme pe care aceasta le-a luat la fiecare dintre ele. ~n

ceea ce-i prive[te pe gimnosofi[ti [i druizi, ni se spune c\ ei î[i expuneau

filosofia lor sub form\ de enigme, recomand`nd credincio[ilor s\ respecte

pe zei, s\ nu fac\ nici un r\u [i s\ se deprind\ a fi curajo[i. ~n ceea ce-i prive[te

pe gimnosofi[ti, Cleitarchos, în Cartea a dou\sprezecea a operei sale, afirm\

c\ ace[tia dispre]uiau chiar moartea, [VI] iar despre chaldeeni c\ se ocupau

cu astronomia [i cu prezicerea viitorului, pe c`nd magii se îndeletniceau cu

adorarea zeilor, cu sacrificii [i cu rug\ciuni, l\s`nd s\ se cread\ c\ numai ei

erau asculta]i de zei. Ei î[i ar\tau p\rerile despre natura [i originea zeilor,

care pentru d`n[ii erau focul, p\m`ntul [i apa ; condamnau folosirea

statuilor21 [i mai ales gre[eala de a atribui divinit\]ilor deosebiri de sex.

[7] Discutau despre dreptate [i socoteau c\ arderea mor]ilor este o

nelegiuire22, dar nu considerau o `mpietate c\s\toria cuiva cu mama sau cu

fiica sa, dup\ cum arat\ Sotion în Cartea a dou\zeci [i treia23. Cultivau arta

divina]iei [i a prevestirii, declar`nd c\ lor li se ar\tau zeii aievea. Mai mult

chiar, spuneau c\ v\zduhul e plin de simulacre care se degaj\ ca aburii [i

p\trund în ochii celor cu vederea ascu]it\24 [i interziceau podoabele [i

giuvaerele de aur. Haina le era alb\, patul de-a dreptul pe p\m`nt, hrana –

legume, br`nz\ [i p`ine de proast\ calitate ; drept baston aveau o trestie, pe

care, se zice, o înfingeau în br`nz\ [i o luau în modul acesta [i o m`ncau.

[8] Ei nu cuno[teau magia cea în[el\toare, dup\ cum arat\ Aristotel în

cartea sa Despre magie 25 [i Deinon în Cartea a cincea a Istoriei sale26.

Deinon spune c\ Zoroastru, tradus exact, înseamn\ închin\tor la stele27 ;

Hermodor afirm\ [i el acest lucru28. Aristotel, în Cartea înt`i Despre filosofie 29,

afirm\ c\ magii s`nt mai vechi dec`t egiptenii ; ei cred în dou\ principii : un

demon bun [i un demon r\u, unul numit Zeus sau Oromasdes30, altul Hades

sau Areimanios31. Lucrul acesta îl afirm\ [i Hermip32 în prima Carte Despre

magi, [i Eudoxos33 în C\l\toria împrejurul lumii, [i Theopomp34 în Cartea

a opta a Filipicelor. [9] Acesta din urm\ spune c\, dup\ p\rerea magilor,

oamenii vor reînvia [i vor fi nemuritori35 [i c\ lumea va dura prin invoca]iile

lor. Aceste lucruri le observ\ [i Eudemos din Rhodos36. Hecateu37 poveste[te

c\, dup\ p\rerea magilor, [i zeii se nasc. Clearh din Soloi38, în tratatul s\u

Despre educa]ie, spune c\ [i gimnosofi[tii se trag din magi. Unii spun c\ [i

iudeii s`nt de aceea[i origine. Pe deasupra, cei care au scris despre magi îl

critic\ pe Herodot. Ei sus]in c\ Xerxes n-ar fi tras cu s\ge]i în soare, nici n-ar

fi pus marea în lan]uri, deoarece, dup\ credin]a magilor, soarele [i marea

s`nt zei. Era îns\ firesc ca Xerxes s\ distrug\ statuile zeilor39.

VII. [10] Filosofia egiptenilor, în ceea ce prive[te zeii [i dreptatea, este

descris\ a[a cum urmeaz\. Egiptenii afirm\ c\ materia este începutul

lucrurilor, c\ pe urm\ s-au desp\r]it din ea cele patru elemente [i astfel s-au

format tot soiul de vie]uitoare. Soarele [i luna s`nt zeit\]i, care poart\,

primul, numele de Osiris [i, a doua, de Isis40 ; egiptenii folosesc c\r\bu[ul,

[arpele, [oimul [i alte animale ca simboluri ale divinit\]ii, dup\ cum arat\
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Manethon41 în al s\u Rezumat al doctrinelor fizice [i Hecataios42 în prima

Carte a operei sale Despre filosofia egiptenilor. Egiptenii ridic\ statui [i

temple, deoarece nu cunosc chipul adev\rat al divinit\]ii.

[11] Dup\ credin]a lor, universul a fost creat, e pieritor [i e de form\

sferic\. Stelele s`nt de foc [i, dup\ cum e potrivit focul în ele, a[a se

înt`mpl\ toate pe p\m`nt ; Luna se face nev\zut\ c`nd intr\ în umbra

P\m`ntului43 ; sufletul supravie]uie[te mor]ii trupului [i trece în alte corpuri44 ;

ploaia este pricinuit\ de o schimbare în atmosfer\45. Dup\ cum arat\

Hecataios [i Aristagoras46, ei dau explica]ii naturale [i celorlalte fenomene.

Au stabilit legi cu privire la justi]ie, pe care le atribuiau lui Hermes47, [i

zeificau animalele care erau folositoare omului. Ei mai pretind c\ au inventat

geometria, astrologia [i aritmetica48 ; astfel stau lucrurile cu privire la des-

coperirile lor.

VIII. [12] Pitagora a fost cel dint`i care a întrebuin]at termenul de

„filosofie” [i s-a numit pe el însu[i filosof într-o convorbire `n Sicyona cu

tiranul Leon al sicionienilor sau fliasienilor, dup\ cum îl prezint\ Heracleides

din Pont în scrierea sa Despre femeia le[inat\, spun`nd c\ nici un om nu

este în]elept, ci numai zeul. Filosofia se mai numea înainte în]elepciune [i

cel care o profesa era numit în]elept, pentru a ar\ta c\ a ajuns la cel mai

înalt grad de perfec]iune sufleteasc\ ; filosof era îns\ iubitorul de în]e-

lepciune49.

IX. ~n]elep]ii se mai numeau [i sofi[ti, dar nu numai ei, ci [i poe]ii. De

pild\, Cratinos50 în Arhilohii s\i, f\c`nd elogiul lui Homer [i Hesiod, îi

nume[te astfel.

[13] Ca în]elep]i erau socoti]i urm\torii : Thales, Solon, Periandru,

Cleobul, Chilon, Bias, Pittacos. La ace[tia se adaug\ Anacharsis Scitul,

Myson din Chene, Ferekyde din Syros, Epimenide din Creta. Unii num\r\ [i

pe tiranul Pisistrate. Ace[tia deci s`nt în]elep]ii51.

X. Filosofia îns\ a avut dou\ începuturi, unul f\cut de Anaximandru, altul

de Pitagora. Primul a fost discipolul lui Thales, iar pe Pitagora l-a înv\]at

Ferekyde. De la unul se form\ [coala numit\ ionic\, deoarece Thales, care

fusese înv\]\torul lui Anaximandru, era ionian, [i anume din Milet ; de la

Pitagora purcede [coala italic\, fiindc\ el î[i desf\[ur\ cea mai mare parte

din activitatea lui filosofic\ în Italia. [14] {coala ionic\ se termin\ cu

Clitomah, Chrysippos [i Theofrast, iar cea italic\ ia sf`r[it cu Epicur52. Lui

Thales îi urm\ Anaximandru, acestuia Anaximene, dup\ acesta Anaxagora,

dup\ Anaxagora Archelaos, iar dup\ acesta Socrate, care introduse în

filosofie studiul eticii ; dup\ el urmeaz\ ceilal]i filosofi socratici [i Platon,

fondatorul vechii Academii ; dup\ Platon urmeaz\ Speusip [i Xenocrate,

apoi Polemon, Crantor [i Crates, dup\ care veni Arcesilaos, întemeietorul

Academiei mijlocii ; dup\ el Lacydes, fondatorul noii Academii, dup\ care

urm\ Carneade [i apoi Clitomah, [i astfel [irul se încheie cu Clitomah.

[15] Cu Chrysippos, [irul se încheie în felul urm\tor : dup\ Socrate urmeaz\

Antistene, dup\ acesta, pe r`nd, Diogene cinicul, Crates din Theba, Zenon

din Cition, Cleanthe, Chrysippos. Un alt [ir se încheie cu Theofrast, trec`nd

de la Platon la Aristotel [i de la Aristotel la Theofrast. ~n felul acesta se

sf`r[e[te [coala ionic\53.

~n [coala italic\, succesiunea este urm\toarea : mai înt`i Ferekyde, pe

urm\ Pitagora, apoi fiul s\u Telauges, apoi unul dup\ altul Xenofanes,

Parmenide, Zenon din Elea, Leucip [i în fine Democrit, care a avut mai

mul]i elevi, printre care Nausiphanes [[i Naucydes], c\rora le-a urmat

Epicur54.
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XI. [16] Dintre filosofi, unii s`nt dogmatici, al]ii sceptici55 ; to]i cei care

fac afirma]ii despre lucruri, consider`nd c\ acestea s`nt cognoscibile, s`nt

dogmatici ; cei care î[i suspend\ judecata, din convingere c\ lucrurile nu

pot fi cunoscute, s`nt sceptici. Unii dintre filosofi au l\sat scrieri, al]ii nu au

scris nimic56, cum s`nt, dup\ unii autori, Socrate, Stilpon, Philippos,

Menedem, Pyrrhon, Theodor, Carneade, Bryson ; dup\ al]ii, Pitagora [i

Ariston din Chios au l\sat doar c`teva scrisori. Unii au l\sat o singur\ scriere,

ca Melissos, Parmenide, Anaxagora. Zenon a scris multe opere, [i mai multe

Xenofanes, Democrit, Aristotel, Epicur, Chrysippos, în ordinea cresc`nd\ a

operelor r\mase de la ei.

XII. [17] Unii dintre filosofi fur\ numi]i dup\ ora[ele lor de origine, ca

elea]ii, megaricii, eritreenii [i cirenaicii57 ; al]ii, dup\ locul unde profesau, ca

academicii [i stoicii58 ; al]ii, dup\ o împrejurare oarecare înt`mpl\toare, ca

peripateticii59 [i dup\ o porecl\ batjocoritoare, ca cinicii60 ; al]ii, dup\

dispozi]ia lor sufleteasc\, ca eudemonienii61 ; al]ii, dup\ p\rerea lor, ca

filaleteenii (iubitori de adev\r), combativii [i analogi[tii62 ; unii dup\ pro-

fesorii lor, ca socraticii, epicurienii [i al]ii63. Unii, fiindc\ se ocup\ cu

cercet\ri despre natur\, s`nt numi]i fizicieni, iar al]ii, prin faptul c\ studiaz\

moravurile, s`nt numi]i eticieni ; cei care se ocup\ de subtilit\]ile de vorbire

se cheam\ dialecticieni64.

XIII. [18] Filosofia are trei p\r]i : fizica, etica [i dialectica65. Fizica este

partea ce se ocup\ de univers [i de tot ce cuprinde el ; etica e partea care

trateaz\ despre via]\ [i despre toate c`te s`nt în raport cu noi ; dialectica se

ocup\ cu ra]ionamentele din cuprinsul celor dou\ discipline precedente.

Fizica a înflorit p`n\ pe vremea lui Archelaos ; etica, dup\ cum am v\zut mai

înainte, a fost creat\ de Socrate, iar dialectica a început cu Zenon din Elea66.

~n etic\ au fost zece [coli : academic\, cirenaic\, elisiac\67, megaric\, cinic\,

eritreic\, dialectic\, peripatetic\, stoic\ [i epicureic\.

[19] Fondatorii acestor [coli au fost : al vechii Academii, Platon ; al

Academiei mijlocii, Arcesialos ; al noii Academii, Lacydes ; al [colii cirenaice,

Aristip din Cyrene ; al celei elisiace, Phaidon din Elis ; al [colii megarice,

Eucleides din Megara68 ; al [colii cinice, Antistene din Atena ; al [colii

eritreice, Menedem din Eritreia69 ; al [colii dialectice, Clitomah din Cartagina ;

al [colii peripatetice, Aristotel din Stagira ; al celei stoice, Zenon din Cition70,

iar [coala epicureic\ e numit\ astfel de la Epicur însu[i.

Hippobotos, în opera sa Despre sectele filosofice 71, afirm\ c\ s`nt nou\

secte [i direc]ii filosofice : prima e cea megaric\, a doua cea eritreic\, a treia

cea cirenaic\, a patra cea epicureic\, a cincea cea annicerian\72, a [asea cea

theodorian\73, a [aptea cea zenonian\ [i stoic\, a opta e vechea Academie,

a noua cea peripatetic\. [20] El trece peste [coala cinic\, peste cea elisiac\

[i peste cea dialectic\. C`t despre [coala pyrrhonian\, p\rerile adep]ilor ei

s`nt a[a de neclare, înc`t cei mai mul]i n-o accept\ ca o sect\ ; unii afirm\ c\,

în unele privin]e, poate fi recunoscut\ ca o [coal\, iar în altele nu. Se pare

totu[i c\ este o [coal\. ~ntr-adev\r, noi folosim acest termen pentru cei care,

în atitudinea lor fa]\ de datele sim]urilor, urmeaz\ sau par a urma un anumit

principiu ; [i pe acest motiv am fi îndrept\]i]i s\ numim scepticismul o

[coal\. Dac\ îns\ prin [coal\ filosofic\ în]elegem ata[amentul fa]\ de un

corp de doctrine consecvente, denumirea de [coal\ n-ar mai fi posibil\

pentru sceptici, deoarece nu au opinii precise.

Iat\ ce am avut de spus despre originile filosofiei, despre succesiunea

filosofilor, despre p\r]ile filosofiei [i despre [colile filosofice74.

XIV. [21] Mai e de spus înc\ ceva : nu cu mult în urm\ a fost introdus\

[coala eclectic\ de c\tre Potamon din Alexandria75, care a f\cut o alegere
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din opiniile tuturor [colilor. El e de p\rere, dup\ cum arat\ în opera sa

Elemente de filosofie, c\ criteriile adev\rului s`nt : primul, ra]iunea conduc\-

toare76 care produce judecata ; al doilea, mijlocul întrebuin]at, de exemplu

reprezentarea cea mai limpede77. Principiile tuturor lucrurilor s`nt materia [i

cauza f\uritoare, calitatea [i locul, adic\ din ce [i de c\tre cine a fost f\cut

un lucru, în ce fel [i unde78. Iar ]elul spre care, dup\ el, se îndreapt\ toate

lucrurile este o via]\ des\v`r[it\, pentru a c\rei realizare s`nt necesare

satisfacerea trebuin]elor naturale ale trupului [i bunurile exterioare79.

Iar acum s\ trecem la filosofii în[i[i [i s\ vorbim, în primul r`nd,

despre Thales.

CAPITOLUL I

Thales80

I. [22] Herodot, Duris81 [i Democrit s`nt de acord c\ Thales era fiul lui

Examyes [i al Cleobulinei, c\ apar]inea familiei Thelizilor, fenicieni82 dintre

cei mai nobili urma[i ai lui Agenor [i Cadmos83. <El era unul dintre cei [apte

în]elep]i>84, dup\ cum ne informeaz\ Platon85. A fost primul b\rbat c\ruia

i s-a dat numele de în]elept, pe vremea c`nd la Atena era arhonte Damasias86

[i c`nd s-a dat denumirea tuturor „celor [apte în]elep]i”, a[a cum spune

Demetrios din Phaleron în Lista arhon]ilor 87. I s-a dat cet\]enia la Milet,

c`nd a venit acolo împreun\ cu Neileos, care fusese exilat din Fenicia. Cei

mai mul]i scriitori spun c\ era de fel din Milet [i dintr-o familie ilustr\88.

II. [23] Dup\ ce desf\[oar\ o activitate politic\, se apuc\ de studiul

naturii. Unii spun c\ n-a l\sat în urm\ nici o scriere89, c\ci Astronomia

nautic\, atribuit\ lui, se zice c\-i a lui Phocos din Samos90. Callimah91 îl

cunoa[te ca descoperitor al Ursei mici92 ; el se exprim\ astfel în iambii s\i :

Mai înt`i, statornicit-a el acele stele

Numite „Car”93, pe m\ri c\l\uzind fenicienii.

Dup\ al]ii îns\, el a compus numai dou\ scrieri : una Despre solsti]iu [i alta

Despre echinoxuri, socotind c\ celelalte probleme nu pot fi în]elese94. Se

pare, dup\ unii, c\ el, cel dint`i, s-a ocupat cu astronomia, cu precizarea

eclipselor de soare [i cu fixarea solsti]iilor, dup\ cum spune Eudemos în a

sa Istorie a astronomiei 95. Prin aceasta [i-a c`[tigat admira]ia lui Xenofanes

[i a lui Herodot96 [i a atras asupra sa aten]ia lui Heraclit [i a lui Democrit97.

III. [24] Unii, printre care poetul Choirilos98, afirm\ c\ el, cel dint`i, a

sus]inut nemurirea sufletului. Tot el, pentru prima dat\, ar fi stabilit drumul

soarelui de la solsti]iu la solsti]iu [i, dup\ relatarea unora, a declarat cel

dint`i c\ m\rimea soarelui este a [apte suta dou\zecea parte <din cercul

solar [i tot at`ta a lunii> din cercul99 lunar. El a fost [i primul care a numit

ultima zi a lunii ziua a treizecea100 [i, dup\ spusa unora, primul care a

discutat probleme de fizic\.

Aristotel [i Hippias afirm\ c\ Thales atribuia un suflet [i lucrurilor

neînsufle]ite, dovedind acest lucru prin piatra magnetic\ [i chihlimbar101.

Pamphile102 spune c\ Thales a înv\]at geometria de la egipteni [i c\ el a

înscris pentru prima dat\ un triunghi dreptunghic într-un cerc103, prilej cu

care a jertfit un bou. [25] Al]ii îns\, printre care [i aritmeticianul

Apollodoros104, pun aceast\ descoperire pe seama lui Pitagora. (Acesta a

înlesnit foarte mult descoperirile pe care Callimah, în Iambii s\i105, le
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atribuie frigianului Euphorbos, de pild\ triunghiurile scalene [i toate cele

ce ]in de geometria teoretic\.)

Se pare c\ Thales a avut [i meritul de a fi dat solu]ii foarte bune [i în

problemele politice. Astfel, atunci c`nd Cresus a trimis soli milesienilor,

oferindu-se s\ încheie o alian]\ cu ei, Thales a împiedicat acest lucru, iar

dup\ biruin]a lui Cyrus, faptul acesta s-a dovedit a fi fost salvarea statului106.

El însu[i afirm\ îns\, dup\ cum relateaz\ Heracleides107, c\ a tr\it izolat, ca

simplu particular, departe de treburile statului.

IV. [26] Unii spun c\ s-a c\s\torit [i a avut un fiu, pe Cybisthos ; al]ii

îns\ afirm\ c\ a r\mas neînsurat [i a adoptat pe fiul surorii sale, iar c`nd era

întrebat de ce nu are copii, el r\spundea : „Pentru c\ iubesc copiii”. Se

poveste[te c\, atunci c`nd mama sa încerca s\-l sileasc\ s\ se însoare, el îi

r\spundea c\ nu e înc\ timpul, iar c`nd nu mai era în floarea tinere]ii, la

insisten]ele mamei sale, el r\spunse c\ a trecut timpul.

V. Hieronymos din Rhodos108, în Cartea a doua a operei sale Note

împr\[tiate, relateaz\ c\ Thales, voind s\ arate c`t de u[or e s\ ajungi bogat

[i prev\z`nd c\ se anun]a o recolt\ bogat\ de m\slini, închirie toate

teascurile de untdelemn [i c`[tig\ astfel o sumedenie de bani109.

VI. [27] Doctrina lui era c\ apa este la începutul tuturor lucrurilor110 [i

c\ lumea e însufle]it\ [i plin\ de zei111. Se zice c\ el a descoperit

anotimpurile [i c\ a împ\r]it anul în trei sute [aizeci [i cinci de zile112.

N-a avut nici un profesor ; s-a dus doar în Egipt [i a stat c`tva timp în

apropierea preo]ilor de acolo. Hieronymos spune c\ Thales a m\surat

piramidele dup\ umbra lor, observ`ndu-le în momentul c`nd umbra noastr\

are aceea[i lungime ca [i noi în[ine113. Dup\ Minyes114, el a tr\it în str`nse

leg\turi cu Thrasybulos, tiranul din Milet.

VII. Bine cunoscuta poveste a trepiedului115 g\sit de pescari [i trimis pe

r`nd în]elep]ilor de c\tre poporul din Milet [28] sun\ a[a : C`]iva tineri

ionieni cump\raser\ o plas\ de la ni[te pescari milesieni [i, sco]`nd din ap\

un trepied, se isc\ între ei o ceart\, care ]inu p`n\ ce milesienii trimiser\ soli

la Delfi [i zeul d\du urm\torul oracol :

Tu, vl\star din Milet, lui Phoibos îi faci întrebare :

Cine s\ fie st\p`n trepiedului ? Zeu-]i r\spunde :

Cel ce s-arat\-ntre voi înt`iul în în]elepciune.

~n consecin]\, ei îl dau lui Thales, acesta altuia [i a[a mai departe p`n\ la

Solon, acesta îns\ declar\ c\ zeul este cel mai în]elept [i trimise trepiedul

la Delfi. Callimah, în Iambii s\i, istorise[te altfel povestea, inspir`ndu-se din

Maiandrios din Milet. Dup\ el, un oarecare Bathycles, arcadian, l\s\ la

moartea lui o cup\, cu recomandarea ca urma[ii lui „s-o dea aceluia care a

fost cel mai de folos prin în]elepciunea sa”. Cupa fu dat\ lui Thales [i, dup\

ce f\cu înconjurul în]elep]ilor, ajunse iar\[i la Thales [29], iar acesta o

trimise lui Apollo din Didyma116, cu aceast\ dedica]ie, dup\ cum ne spune

Callimah :

Thales m\-nchin\ acum acelui ce poart\ de grij\

Neamului lui Neleu ; fost-am de dou\ ori dar117.

Iar dedica]ia în proz\ sun\ astfel : „Thales din Milet, fiul lui Examyes,

aduce lui Apollon Delfinios acest dar, pe care l-a primit de dou\ ori de la

elini”. Acela care a dus cupa de la un în]elept la altul, fiul lui Bathycles, se

numea Thyrion, dup\ cum spun Eleusis în scrierea sa Despre Ahile [i

Alexon din Myndos în Cartea a noua a Legendelor.

Dar Eudoxos din Cnidos [i Euanthes din Milet ne informeaz\ c\ unul

dintre prietenii lui Cresus primi de la rege un potir de aur pentru ca s\-l dea
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celui mai în]elept dintre elini [30] [i c\ acela îl d\du lui Thales ; apoi, de la

acesta, potirul trecu de la un în]elept la altul p`n\ ce ajunse la Chilon, care

puse aceast\ întrebare lui Apollo Pythicul : „Cine-i mai în]elept ca mine ?”

Acela îi r\spunse c\ Myson, despre care vom vorbi118. (Eudoxos [i adep]ii

lui îl pun pe Myson printre cei [apte în]elep]i în locul lui Cleobul, iar

Platon119 în locul lui Periandru.) Iat\ textual prorocirea lui Apollo Pythicul :

Afl\ c\-i unul Myson în Oita, la Chenai, cu mult\

Minte, mai ager-nespus dec`t cea ce-]i fu h\r\zit\.

Aceasta fu dat\ ca r\spuns la întrebarea pus\ de Anacharsis. Dimpotriv\,

Daimachos platonicianul [i Clearh pretind c\ aceast\ cup\ fu trimis\ de

Cresus lui Pittacos [i trecu de-a r`ndul pe la to]i în]elep]ii.

Andron, în lucrarea sa Trepiedul, poveste[te c\ argienii oferir\ un

trepied, ca premiu de vrednicie120, celui mai în]elept dintre elini. Fu socotit

demn de acest premiu Aristodem din Sparta, care îl ced\ lui Chilon [31].
Aristodem este amintit de Alceu în aceste versuri :

Vorb\ cu t`lc a rostit în Sparta c`ndva-Aristodemos :

Omul e-averea : s\rman care-n frunte s\ stea nu se afl\.

Unii spun c\ Periandru trimise lui Thrasybulos, tiranul din Milet, o

corabie înc\rcat\ cu daruri ; aceasta pieri în apele din jurul insulei Cos [i

dup\ aceea fu g\sit trepiedul de ni[te pescari. Totu[i, Phanodicos zice c\ fu

g\sit\ în marea din apropierea Atenei, de unde fu adus în ora[ ; aici se ]inu

o adunare a poporului, care trimise trepiedul lui Bias [32] ; pentru care

motiv, vom ar\ta în via]a lui Bias121.

Al]ii afirm\ c\ trepiedul era f\urit de Hefaistos [i c\ fu d\ruit de zeu lui

Pelops la nunt\ ; ajunse apoi la Menelaos [i, fiind r\pit, împreun\ cu Elena,

de Alexandros122, fu aruncat în marea din jurul insulei Cos de c\tre laco-

nian\123, care spunea c\ va fi obiect de ceart\. Dup\ o scurgere de timp,

ni[te oameni din Lebedos cump\rar\ de pe acolo un n\vod [i scoaser\ afar\

trepiedul. Cert`ndu-se din pricina lui cu pescarii, au ajuns p`n\ la Cos [i,

cum cearta nu mai înceta, au adus cazul la cuno[tin]a Miletului, capitala lor.

Milesienii, deoarece solii lor au fost desconsidera]i, pornir\ cu r\zboi

împotriva celor din Cos. C\zur\ mul]i [i de o parte [i de alta, p`n\ ce un

oracol le vesti c\ trepiedul va trebui dat b\rbatului celui mai în]elept.

Am`ndou\ taberele se în]eleser\ s\-l dea lui Thales [33], iar dup\ ce

trepiedul f\cu înconjurul tuturor în]elep]ilor, Thales îl închin\ lui Apollo din

Didyma124. Oracolul primit de cei din Cos sun\ astfel :

Sfada va tot m\cina meropii125 [i ionienii,

P`n-ce-auritul trepied zv`rlit de Hefaistos în mare

Nu-l ve]i urni din ora[ [i nu va ajunge în casa

Celui ce [tie toate ce s`nt, ce fi-vor [i fost-au.

Oracolul primit de milesieni, care începe cu cuvintele :

Tu, vl\star din Milet, lui Phoibos îi faci întrebare :

Cine s\ fie st\p`n trepiedului ?...

a fost citat mai sus. At`t am avut de spus despre povestea trepiedului126.

Hermip, în Vie]ile sale127, atribuie lui Thales o vorb\ spus\ de al]ii cu privire

la Socrate. Se zice c\ el avea obiceiul s\ spun\ c\ mul]ume[te soartei pentru

trei binefaceri : „~nt`i, pentru c\ m-am n\scut om [i nu animal, apoi, pentru

c\-s b\rbat [i nu femeie [i, al treilea, pentru c\ s`nt elin [i nu barbar”128.

VIII. [34] Se poveste[te c\ odat\, ie[ind de acas\ înso]it de o b\tr`n\ ca

s\ observe stelele, c\zu într-o groap\ [i strig\tele sale de ajutor f\cur\ pe
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b\tr`n\ s\-i spun\ : „Cum vrei s\ [tii ce-i în cer, Thales, c`nd nu e[ti în stare

s\ vezi ce-i la picioarele tale ?”129 Timon îl cunoa[te ca astronom [i-l laud\

în ale sale Silloi 130, unde spune :

Thales vestitu-astronom ce-ntre [apte-n]elep]i este frunte.

Dup\ Lobon din Argos131, cele scrise de el ajung p`n\ la dou\ sute de

versuri. Se spune c\ pe statuia lui st\ scris\ aceast\ inscrip]ie132 :

Thales crescut de Milet, ora[ul ionic l-arat\

Astronom prea vestit, mai iscusit dec`t to]i.

IX. [35] Dintre versurile lui, care se c`nt\ înc\, putem aminti urm\toarele :

Vorba de-i lung\ înseamn\ g`ndire pu]in în]eleapt\.

Mintea î]i ascute,

Binele-l r`vne[te ;

Cetlui-vei cu-aceasta gura celor flecari133.

Trec drept ale lui [i aceste maxime :

Dintre toate c`te exist\, divinitatea e cea mai str\veche, c\ci ea este

nen\scut\.

Cel mai frumos lucru este universul, c\ci el este opera divinit\]ii.

Cel mai mare e spa]iul, c\ci el le cuprinde pe toate.

Cel mai iute e spiritul, c\ci el alearg\ pretutindeni.

Cea mai tare e necesitatea, c\ci ea domne[te peste toate.

Cel mai în]elept e timpul, c\ci el descoper\ toate134.

Thales zicea c\ nu-i nici o deosebire între moarte [i via]\. Atunci îi spuse

cineva : „Tu de ce nu mori ?” El r\spunse : „Tocmai fiindc\ nu-i nici o

deosebire !” [36] La întrebarea cuiva : ce a fost mai înt`i, noaptea ori ziua ? –

el r\spunse : „Noaptea e cu o zi mai înainte.” Cineva îl întreab\ dac\ un om

poate ascunde de zei o fapt\ rea. „Nu, nici chiar un g`nd r\u”, spuse el.

Un b\rbat adulter, care-l întreab\ dac\ ar putea s\ jure c\ n-a comis

adulterul, el îi r\spunde : „Jur\m`ntul str`mb nu-i mai r\u dec`t adulterul.”

Fiind întrebat ce-i greu, r\spunse : „A se cunoa[te pe sine.” Ce e u[or ? „A da

sfat altuia.” Care-i lucrul cel mai pl\cut ? „Reu[ita.” Ce e divinul ? „Ceea ce nu

are nici început, nici sf`r[it.” ~ntrebat ce lucru extraordinar a v\zut, r\spunse :

„Un tiran b\tr`n.” Cum ar putea cineva suporta cel mai u[or o nenorocire ?

„Dac\ i-ar vedea pe du[manii s\i [i mai nenoroci]i.” Cum am putea tr\i o

via]\ c`t mai bun\ [i mai dreapt\ ? „Ferindu-ne de a face singuri ceea ce

dojenim la al]ii.” [37] Cine-i fericit ? „Acela care are trup s\n\tos, spirit135

iscusit [i fire educat\.” El ne spune s\ ne amintim de prieteni, fie prezen]i,

fie absen]i. S\ nu ne f\lim cu înf\]i[area noastr\, ci s\ ne silim s\ avem o

purtare frumoas\. „Fere[te-te de bog\]ia dob`ndit\ pe c\i necinstite – spune

el – [i caut\ s\ nu fii acuzat de necredin]\ fa]\ de cei care ]i-au fost camarazi

credincio[i.” „Grija pe care o ai de p\rin]ii t\i, tot aceea[i s-o a[tep]i [i de

la copiii t\i.”136

Thales spunea c\ rev\rsarea Nilului se datoreaz\ v`nturilor etesiene,

care, sufl`nd din direc]ie opus\, îi umfl\ apele137.

X. Apollodor, în Cronologiile sale138, afirm\ c\ Thales s-a n\scut în

primul an al olimpiadei a treizeci [i cincea139. [38] Muri la [aptezeci [i opt

de ani sau, cum crede Sosicrates140, la nou\zeci de ani ; într-adev\r, el muri

în olimpiada a cincizeci [i opta141 [i a fost contemporan cu Cresus, c\ruia

s-a oferit s\-l treac\ Halysul f\r\ pod, ab\t`nd cursul apei142.

XI. Au mai fost [i al]i b\rba]i cu numele de Thales, [i anume cinci, dup\

cum spune Demetrios din Magnesia în lucrarea sa Omonimii 143 : un retor

din Callatis, de prost gust ; un pictor din Sicyona, de mare talent ; al treilea,
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un b\rbat din vremuri foarte vechi, de pe timpul lui Hesiod, al lui Homer

[i al lui Licurg ; al patrulea, de care aminte[te Duris în opera sa Despre

pictur\ 144 ; al cincilea, mai recent, un b\rbat obscur, de care pomene[te

Dionysios în Critici.

XII. [39] ~n]eleptul nostru muri pe c`nd privea la o întrecere între atle]i,

din pricina c\ldurii, a setei [i a sl\biciunii, la o v`rst\ înaintat\. Pe morm`ntul

lui se afl\ urm\toarea inscrip]ie :

Iat\ morm`ntul s\rac ce ]ine acuma pe Thales,

~n]eleptul vestit : faima-i tot ceru-a cuprins.

Pot s\ citez [i un epitaf al meu145 din Cartea înt`i de Epigrame sau versuri

felurite 146 :

C\ci atunci c`nd privea o-ntrecere, Helios st\p`ne,

Repede din stadion Thales de tine-i r\pit.

Bine-ai f\cut c\ l-ai luat mai aproape. B\tr`nul, s\rmanul,

Stelele nu mai z\rea de pe p\m`nt c`nd privea.

XIII. [40] A lui Thales e [i cugetarea : „Cunoa[te-te pe tine însu]i”,

despre care Antisthenes, în Succesiunile filosofilor 147, spune c\ e a

Femoniei, iar de la ea [i-o însu[it-o Chilon.

XIV. Aici e locul potrivit pentru o privire general\ asupra celor [apte

în]elep]i, despre care avem urm\toarele tradi]ii : Damon din Cyrene, în

cartea sa Despre filosofi 148, îi critic\ pe to]i, mai ales pe cei [apte. Anaximenes149

observ\ c\ to]i s-au ocupat cu poezia, Dicaiarchos150 zice c\ ei n-au fost nici

în]elep]i, nici filosofi, ci ni[te oameni cu mintea foarte ager\ [i legiuitori

iscusi]i. Archetimos din Siracuza151 a descris o înt`lnire a lor la curtea lui

Cypselos152, unde zice c\ s-a înt`mplat s\ fie [i el de fa]\ ; în locul acesteia,

Ephoros pune o înt`lnire la curtea lui Cresus, f\r\ Thales îns\. Al]ii afirm\ c\

ei s-au înt`lnit la Panionion153, c`t [i la Corint [i Delfi. [41] Spusele lor nu

s`nt raportate la fel [i s`nt atribuite, c`nd unuia, c`nd altuia, ca urm\toarea :

Fost-a-n Sparta un Chilon-n]eleptul, ce spus-a :

Niciodat\ prea mult ; toate la vremea lor.

Exist\ o controvers\ [i în privin]a num\rului lor. Maiandrios154 pune în

locul lui Cleobul [i al lui Myson pe Leofantos, fiul lui Gorgiadas din Lebedos

sau din Efes [i pe Epimenide din Creta ; Platon, în Protagoras 155, pune pe

Myson în locul lui Periandru ; Ephoros pune pe Anacharsis în locul lui

Myson, iar al]ii adaug\ [i pe Pitagora. Dicaiarchos ne d\ patru nume admise

de to]i : Thales, Bias, Pittacos [i Solon ; apoi, el mai nume[te al]i [ase, dintre

care alege trei : Aristodem, Pamphilos, Chilon din Lacedemonia, Cleobul,

Anacharsis, Periandru. Unii adaug\ pe Acusilaos, fiul lui Cabas sau Scabras,

din Argos. [42] Dar Hermip, în Despre în]elep]i, citeaz\ [aptesprezece, din

care unii aleg pe cei [apte într-un fel, al]ii în alt fel. Ei s`nt : Solon, Thales,

Pittacos, Bias, Chilon <Myson>, Cleobul, Periandru, Anacharsis, Acusilaos,

Epimenide, Leofantos, Ferekyde, Aristodem, Pitagora, Lasos – fiul lui

Charmantides sau al lui Sisymbrinos sau, dup\ Aristoxenos, fiul lui Chabrinos

din Hermione – [i [Anaxagora]156. Hippobotos, în Lista filosofilor 157, citeaz\ pe

Orfeu, Linos, Solon, Periandru, Anacharsis, Cleobul, Myson, Thales, Bias,

Pittacos, Epicharmos [i pe Pitagora.

XV. Iat\ [i scrisorile care se atribuie lui Thales158 :

Thales c\tre Ferekyde

[43] „Aflu c\ tu te g`nde[ti, cel dint`i dintre ionieni, s\ înf\]i[ezi elinilor un

studiu despre cele divine. {i poate c\ este o hot\r`re în]eleapt\ de a face
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public\ scrierea, în loc s\ faci un lucru f\r\ folos, înf\]i[`nd-o unor oameni

oarecare. Dac\ deci î]i face pl\cere, s`nt gata s\ discut cu tine subiectul c\r]ii

tale [i, dac\ m\ pofte[ti, voi veni la tine, la Syros. Desigur, at`t eu c`t [i Solon din

Atena am fi lipsi]i de minte dac\, dup\ ce am c\l\torit p`n\ la Creta, pentru a

face cercet\ri acolo, [i p`n\ în Egipt, pentru ca s\ ne vedem cu preo]ii [i cu

astronomii de acolo, n-am veni [i p`n\ la tine. Va veni [i Solon, dac\ îng\duie[ti.

[44] C\ci tu, îndr\gostit cum e[ti de locul natal, vii rar de tot în Ionia [i nu e[ti

st\p`nit de dorin]a de a vedea lumea str\in\, ci, cum sper, te ]ii de un singur

lucru, de scris. Noi îns\, care nu scriem nimic, cutreier\m Elada [i Asia.”

Thales c\tre Solon

XVI. „Dac\ p\r\se[ti Atena, mi se pare c\ lucrul cel mai potrivit ar fi s\ te

stabile[ti la Milet, care-i o colonie atenian\, c\ci aici nu-i nici o primejdie pentru

tine. Dar dac\ te sup\r\ g`ndul c\ [i noi s`ntem guverna]i de un tiran, în ura ta

pentru to]i despo]ii, vei putea avea cel pu]in bucuria s\ tr\ie[ti împreun\ cu noi,

prietenii t\i. }i-a scris [i Bias, poftindu-te la Priene ; dac\ ]i-e mai pl\cut ora[ul

Priene [i vrei s\ te stabile[ti acolo, vom veni [i noi159 s\ locuim l`ng\ tine.”

CAPITOLUL AL II-LEA

Solon

I. [45] Solon, fiul lui Execestides, se n\scu la Salamina. Prima160 lui

realizare introdus\ la Atena a fost desfiin]area datoriilor, ceea ce însemna

liberarea persoanelor [i bunurilor. ~ntr-adev\r, oamenii obi[nuiau s\ împru-

mute bani pun`nd ca z\log persoana lor161, [i mul]i, din s\r\cie, ajungeau ca

[i sclavi162. Solon, cel dint`i, renun]\ la dreptul s\u asupra unei datorii de

[apte talan]i, pe care cineva îi împrumutase de la tat\l s\u, [i încuraj\ [i pe

ceilal]i s\-i urmeze pilda. Aceast\ lege fu numit\ „scuturarea sarcinii”163 [i se

vede bine pentru ce.

Dup\ aceea trecu la statornicirea celorlalte legi164, care ne-ar lua mult

timp s\ le în[ir\m, [i puse s\ le scrie pe t\bli]e mobile de lemn165.

II. [46] Cel mai mare serviciu f\cut de el este urm\torul : patria lui,

Salamina, era obiect de ceart\ între Atena [i Megara ; dup\ multe înfr`ngeri,

atenienii hot\r`r\ printr-un decret c\, dac\ cineva ar propune s\ se mai

r\zboiasc\ pentru Salamina, s\ fie pedepsit cu moartea. Solon se pref\cu

c\-i nebun [i, cu o cunun\ pe cap, se repezi în pia]a ora[ului166. Acolo puse

un crainic s\ citeasc\ atenienilor poemul s\u cu privire la Salamina [i le

trezi curajul. Atenienii pornir\ iar\[i r\zboi împotriva megaricilor [i, datorit\

lui Solon, îi biruir\. [47] Versurile care au înfl\c\rat cel mai mult sufletele

atenienilor s`nt acestea :

Sicinos de mi-ar fi fost, Folegandros ba[tin\, poate,

Numai de-Atena s\ scap, patrie alta g\sind,

C\ci în cur`nd umbla-va din gur\ în gur\ vorbirea :

„Uite-l, din Atica-i el, ce Salamina-nchinat !”

[i :

Haidem la lupt\ cu to]i, la Salamina mult drag\,

S\ sp\l\m cu mult s`rg pata, ru[inea cea grea.

El îi convinse de asemenea pe atenieni s\ cucereasc\ Cheronesul din

Tracia. [48] Ca s\ nu se cread\ c\ pusese st\p`nire pe Salamina numai cu
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for]a, nu [i cu dreptul, el puse s\ se deschid\ c`teva morminte [i ar\t\ c\

mor]ii erau a[eza]i cu capul spre r\s\rit, cum era obiceiul de înmorm`ntare

la atenieni ; mai mult, c\ [i mormintele167 erau îndreptate spre r\s\rit [i c\

numele demelor168 din care f\ceau parte r\posa]ii erau înscrise pe morminte,

ceea ce era un obicei propriu atenienilor. Unii afirm\ c\ el introduse în

catalogul cor\biilor, prezentat de Homer, dup\ versul :

Dou\sprezece cor\bii cu armie aduse [i Aias

versul urm\tor :

Din Salamina [i stete pe-al\turi de cetele-Atenei169.

III. [49] Dup\ aceea poporul prinse iubire de d`nsul [i-ar fi voit bucuros

s\-l aib\ chiar tiran ; el refuz\ [i, dup\ cum ne spune Sosicrates, sim]ind c\

acesta era planul rudei sale Pisistrate170, f\cu totul ca s\-l z\d\rniceasc\. Se

n\pusti în adunarea poporului, înarmat cu suli]\ [i scut, [i preveni pe

atenieni de planul lui Pisistrate, ba mai mult, le f\g\dui c\-i gata s\ le vin\

în ajutor, cu aceste cuvinte : „Atenieni, eu s`nt mai în]elept dec`t unii dintre

voi [i mai curajos dec`t al]ii ; mai în]elept dec`t acei care n-au în]eles

complotul lui Pisistrate [i mai curajos dec`t acei care-l pricep dar, de fric\,

nu scot nici o vorb\.” Consiliul171, fiind alc\tuit din partizani de-ai lui

Pisistrate, zise c\ Solon e nebun, de aceea el îi r\spunse :

Faptele, o cet\]eni, vor face de-a r`ndul dovada

De-s smintit eu atunci c`nd e-adev\ru-ntre noi.

[50] Versurile urm\toare, dintr-un poem al s\u, dovedesc c\ el prev\zuse

tirania lui Pisistrate :

Norii-n v`ltoare aduc n\me]ii [i grindina-n ropot,

Fulgerul cel orbitor, tr\znetul vine apoi ;

Astfel trufa[ii-mbr`ncesc, în trist\ paragin\, ]ara,

Statul c\z`nd f\r-a [ti prad-unui despot hain.

IV. C`nd Pisistrate deveni st\p`n la Atena, Solon, neput`nd convinge

poporul, î[i depuse armele în fa]a sediului strategilor [i zise : „}ara mea,

te-am slujit cu vorba [i fapta.” Dup\ aceea porni cu corabia spre Egipt [i

Cipru [i de acolo ajunse la curtea lui Cresus172. ~ntrebat de acesta : „Cine

crezi c\-i fericit ?”173, Solon îi r\spunse : „Tellos din Atena, Cleobis [i Biton”174,

în cuvinte prea cunoscute pentru a mai fi amintite aici. [51] Unii povestesc

c\ regele Cresus, îmbr\cat în podoabe de tot felul, se a[ez\ pe tronu-i [i-l

întreb\ pe Solon dac\ a v\zut vreodat\ un spectacol mai frumos. „Da – fu

r\spunsul lui Solon – coco[i, fazani [i p\uni ; c\ci ei str\lucesc în culori

naturale, care s`nt de mii de ori mai frumoase.” Solon plec\ de acolo [i

ajunse în Cilicia, unde întemeie un ora[, pe care-l numi Soloi175, dup\

numele s\u. Stabili în acest ora[ atenieni pu]in numero[i, care, cu timpul,

au [tirbit puritatea limbii atice, înc`t s-a zis despre ei c\ „solecizeaz\”.

Locuitorii de acolo fur\ numi]i soleis, iar cei din Cypru, solioi176.

V. C`nd afl\ c\ Pisistrate devenise tiran, el scrise atenienilor urm\toarele :

[52] La[ilor, dac\ avan v\ sf`rtec-acum suferin]a,

Vina pe zei s\ n-o da]i : singuri ponosul purta]i.

L-a]i ajutat pe vr\jma[ s\ ajung\ at`t de puternic,

Iat\-ndura]i acum jugul robiei-n grumaz.

Urmele vulpii vi-s dragi, pe ele p\[i]i fiecare177,

To]i u[uratici s`nte]i, minte nici pic nu ave]i.

Sta]i [i-asculta]i orice om ce vorbe viclene v\-n[ir\

F\r-a-n]elege de fel r\ul ce poate urma.

SOLONI, 43-52
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Solon le adres\ deci aceste versuri178.

VI. Pe c`nd el era în exil, Pisistrate îi scrise precum urmeaz\ :

Pisistrate c\tre Solon

[53] „Nu-s singurul dintre elini care am n\zuit la tiranie, [i doar aveam tot

dreptul, fiind din neamul lui Codros179. Aceasta înseamn\ c\ am primit privile-

giile pe care atenienii au jurat s\ le ofere lui Codros [i familiei lui [i pe care,

totu[i, mai t`rziu, le luar\ înapoi. ~ncolo, n-am nici o vin\, nici fa]\ de zei, nici

fa]\ de oameni. ~i las pe atenieni s\ se conduc\ dup\ legile pe care le-ai stabilit

tu. Ei au o conducere politic\ mai bun\ dec`t regimul democra]iei, c\ci nu

îng\dui nim\nui s\-[i dep\[easc\ drepturile180 ; [i, cu toate c\-s tiran, nu

revendic mai mult\ demnitate [i cinstire, ci numai privilegiile ce erau date

înainte regilor. Fiecare cet\]ean pl\te[te a zecea parte din venitul s\u, nu pentru

mine, ci pentru un fond care s\ împlineasc\ cheltuielile cu jertfele publice [i cu

orice alt lucru ob[tesc sau pentru cazul c`nd s-ar isca un r\zboi împotriva noastr\.

[54] Nu-s sup\rat pe tine pentru c\ ai dezv\luit cet\]enilor planurile mele.

Ai f\cut-o doar mai mult din bun\voin]\ fa]\ de cetate dec`t din du[m\nie

împotriva mea [i apoi din necunoa[terea formei de guvern\m`nt pe care voiam

s-o stabilesc ; dac\ ai fi cunoscut-o, poate c\ atunci ai fi îng\duit s\ ia fiin]\ [i

n-ai fi fugit din ]ar\. ~ntoarce-te deci acas\, încrez`ndu-te în mine c\, de[i nu

]i-am jurat, Solon nu va avea de suferit nici o v\t\mare din partea lui Pisistrate.

Doar [tii c\ nici unul din du[manii mei n-a suferit nimic din partea mea. {i dac\

vei g\si cu cale s\ fii unul dintre prietenii mei, vei fi printre cei mai pre]ui]i,

c\ci în firea ta nu v\d urm\ de viclenie sau necredin]\. Dac\ îns\ vrei s\ tr\ie[ti

în alt chip la Atena, ai toat\ libertatea. Dar din pricina mea s\ nu stai departe

de patrie”181.

Acestea i le-a scris Pisistrate.

VII. [55] Solon spune c\ limita vie]ii omene[ti este v`rsta de [aptezeci

de ani.

Se pare c\ el a dat legi foarte bune ; de pild\, dac\ cineva nu-[i îngrije[te

p\rin]ii, s\ fie lipsit de drepturile cet\]ene[ti182 ; dar [i cel ce [i-a irosit

averea mo[tenit\ de la p\rin]i s\ primeasc\ aceea[i pedeaps\. La fel este

vinovat cel care nu are o ocupa]ie [i poate fi dat în judecat\ de oricine vrea.

Dar Lysias, în discursul s\u Contra lui Nicias 183, atribuie aceast\ lege lui

Dracon184, iar lui Solon pe aceea care interzicea desfr`na]ilor notorii185 s\

vorbeasc\ la tribun\ în adunare.

VIII. El mic[or\ premiile date atle]ilor la jocuri, fix`nd cinci sute de

drahme pentru un înving\tor la jocurile olimpice, o sut\ pentru cel de la

jocurile istmice [i premii propor]ionale pentru toate celelalte cazuri. Dup\

p\rerea lui, era un lucru de prost gust a spori recompensele acestor

înving\tori [i a neglija pe ale celor c\zu]i în r\zboaie, ai c\ror fii trebuie s\

fie crescu]i [i educa]i pe socoteala statului. [56] De aceea, mul]i se sileau

s\ fie viteji în lupte ; a[a au fost Polyzelos, Cynegeiros, Callimachos [i to]i

cei care au luptat la Marathon ; apoi Harmodiu [i Aristogiton186 [i Miltiade187

[i at`]ia al]ii. Atle]ii, dimpotriv\, c`nd se antreneaz\, s`nt costisitori, iar c`nd

c`[tig\ victoria, s`nt v\t\m\tori ; s`nt încununa]i mai mult în paguba patriei

dec`t în paguba rivalilor lor ; iar c`nd îmb\tr`nesc, dup\ cum spune Euripide :

Cu to]ii mor uza]i ca o manta-nvechit\188.

Solon î[i d\du seama de acest lucru [i-i trat\ cu o considera]ie redus\189.

IX. Deosebit de potrivit\ e [i urm\toarea m\sur\ : tutorele nu trebuie s\

se însoare cu mama orfanilor [i nu poate fi tutore cel care ar mo[teni averea

în cazul mor]ii orfanilor190. [57] {i aceasta : gravorul n-are voie s\ p\streze
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matricea amprentei inelului191 v`ndut, iar dac\ cineva scoate singurul ochi

r\mas cuiva, atunci s\ i se scoat\ aceluia am`ndoi ochii192. Apoi : ceea ce

n-ai depus, n-ai dreptul s\ ridici, altfel, pedeapsa î]i va fi moartea. Arhontele

prins c\ e beat va fi pedepsit cu moartea. El a or`nduit ca recitarea în public

a epopeelor homerice s\ se fac\ în continuare, astfel ca de acolo de unde

a sf`r[it primul c`nt\re], s\ înceap\ urm\torul. Solon deci, dup\ cum

arat\ Dieuchidas în Cartea a cincea a operei sale Istoria Megarei 193, aduse

mai mult\ claritate dec`t Pisistrate în poezia lui Homer. Pasajul din Homer

la care se referea, era acela care începea astfel : „Iat\ [i cei din Atena”194 [i

cele urm\toare.

[58] Cel dint`i, Solon numi a treizecea zi a lunii „ziua cea veche [i

nou\”195 [i primul stabili adunarea celor nou\ arhon]i pentru a delibera

împreun\, dup\ cum spune Apollodor în Cartea a doua Despre legislatori 196.

C`nd porni r\scoala civil\, el nu se d\du nici de partea celor de la ora[, nici

de-a celor de la c`mpie, nici de-a celor de pe coast\197.

X. El spunea c\ vorba este imaginea faptelor, c\ rege este acela care are

cea mai mare putere [i c\ legile seam\n\ cu p`nza de p\ianjen : cade

într-însa ceva mai u[or [i slab, ea ]ine ; pe c`nd un lucru mai mare o sparge

[i trece printr-însa198. Avea obiceiul s\ spun\ ca vorba s\ fie pecetluit\ de

t\cere, iar t\cerea de timpul potrivit. [59] Cei cu trecere pe l`ng\ tirani

seam\n\, zicea el, cu pietricelele întrebuin]ate la socoteli : fiecare din ele

înseamn\ c`nd un lucru de valoare mare, c`nd unul mic ; tot a[a [i tiranii fac

din fiecare din jurul lor c`nd om mare [i cu vaz\, c`nd om f\r\ nici o

considera]ie. ~ntrebat de ce n-a f\cut [i o lege împotriva paricizilor, r\spunde :

„Pentru c\ n-am crezut posibil\ o astfel de crim\.”199 La întrebarea cum s-ar

putea face ca oamenii s\ s\v`r[easc\ c`t mai pu]ine nedrept\]i, r\spunse :

„Dac\ cei nelovi]i de nedrept\]i ar suferi deopotriv\ cu cei nedrept\]i]i.” El

mai spuse : „Bog\]ia duce la s\turare, iar s\turarea la crim\.”200

XI. Ceru atenienilor s\-[i or`nduiasc\ zilele dup\ lun\201. ~l împiedic\ pe

Thespis s\ reprezinte tragedii, pentru motivul c\ fic]iunea e d\un\toare202.

[60] Iar c`nd Pisistrate se r\ni singur203, Solon spuse : „Aceasta vine de la

reprezentarea tragediilor”.

XII. Sfaturile date oamenilor s`nt ar\tate de Apollodor în cartea sa

Despre sectele filosofilor 204 dup\ cum urmeaz\ : „~ncrede-te în noble]ea de

caracter mai mult dec`t în jur\m`nt. Nu min]i niciodat\. Urm\re[te scopuri

demne. Nu lega u[or prietenii [i pe cele vechi nu le renega. ~nva]\ înt`i

s-ascul]i [i dup\ aceea s\ comanzi. C`nd dai un sfat cuiva, caut\ s\-i fii c`t

mai folositor, nu c`t mai pl\cut. Ia-]i drept c\l\uz\ ra]iunea. Nu te întov\r\[i

cu cei r\i. Cinste[te pe zei, respect\ pe p\rin]i.”

XIII. Se zice de asemenea c\, atunci c`nd Mimnermos205 a scris urm\-

toarele versuri :

O, ce n-a[ da, f\r\ boli, scutit de grijile grele,

Moartea s\-mi vin\ doar c`nd [ase decenii oi avea,

[61] el îi r\spunde, dezaprob`ndu-l :

Dac\ mi-i spusa mai bun\, m`nia ]i-o las\ deoparte,

{terge cele ce-ai scris, crede în cele ce spun :

Versul ]i-l schimb\ pe loc, [i c`nt\ Ligyastades astfel :

Moartea s\-mi vie doar c`nd opt decenii oi avea.

XIV. Dintre c`ntece, urm\torul este [i el al lui Solon :

Vezi-l pe orice om [i afl\

G`nduri cumva ascunse de are,

SOLONI, 52-61
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Fa]-ar\t`nd senin z`mbitoare ;

Mierea din vorba-i minciun\ de e,

Sufletu-i pare stup întinat.

E sigur c\ el e autorul Legilor ce-i poart\ numele ; a scris Discursuri

c\tre popor, ~ndemnuri c\tre sine, Elegii, Despre Salamina [i Constitu]ia

atenian\, în total cinci mii de versuri ; în afar\ de acestea a mai scris poeme

iambice [i epode 206.

XV. [62] Pe statuia lui se afl\ inscrip]ia urm\toare :

Unde s-a fost n\ruit nedreapta trufie persan\,

La Salamina v\zu Solon lumina înt`i.

Era în floarea v`rstei207, dup\ cum spune Sosicrates208, în timpul olimpi-

adei a patruzeci [i [asea209, în al c\rei al treilea an fu arhonte la Atena ; tot

atunci d\du legile. Muri în Cypru, la v`rsta de optzeci de ani210 [i l\s\ cu

limb\ de moarte prietenilor s\-i duc\ osemintele la Salamina [i, dup\ ce le

vor fi ars, s\ împr\[tie cenu[a pe p\m`nt. De aceea Cratinos, în comedia sa

Chironii, îl face s\ spun\ :

Casa aici în ostrov îmi e, cum lumea vorbe[te,

Peste-al lui Ajax ]inut fu cenu[\-aruncat\.

[63] Exist\ [i o epigram\ compus\ de noi în scrierea mai sus citat\,

Versuri variate, în care am vorbit în tot felul de metri [i ritmuri despre to]i

oamenii ilu[tri mor]i, în epigrame [i-n c`ntece211. Ea sun\ astfel :

Foc cipriot mistui pe Solon, în ]\ri str\ine.

Osul lui e-n Salamina, gr`u din cenu[a-i rodi.

Sufletu-i duser\ tablele-n212 cer ca un fulg ; str\lucite

Legi tuturor d\rui, grele poveri u[ur`nd.

XVI. Se zice c\ el ar fi spus cuvintele : „Nimic prea mult.”213 De asemenea,

Dioscorides, în Amintirile sale214, poveste[te c\ Solon, pe c`nd îl jelea pe

fiul s\u mort – despre care noi nu [tim nimic – [i cineva îi spuse : „Nu ob]ii

nimic cu asta”, îi r\spunse : „Tocmai de aceea pl`ng, pentru c\ nu ob]in

nimic cu asta.”

XVII. I se atribuie [i urm\toarele scrisori :

Solon c\tre Periandru 215

[64] „~mi spui c\ foarte mul]i uneltesc împotriva ta. Dac\ vrei s\ scapi de ei

to]i, nu vei avea îndestul\ vreme. Se poate ridica un conspirator de unde nici tu

nu b\nuie[ti ; unul de team\ pentru propria-i persoan\, altul din dispre] pentru

tine, fiindc\ nu-i lucru de care tu s\ nu tremuri. Ba chiar216 ar merita recuno[tin]a

statului acela care ar descoperi omul fa]\ de care e[ti f\r\ b\nuial\. Cea mai

bun\ cale ar fi s\ renun]i la putere, ca s\ scapi de învinuire. Dar dac\ cu orice

pre] trebuie s\ r\m`i tiran, caut\ s\ ai o gard\ de str\ini mai tare dec`t for]ele de

cet\]eni [i atunci nu te vei mai teme de nimeni [i nu va mai fi nevoie s\ înl\turi

pe nimeni.”

XVIII. Solon c\tre Epimenide 217

„Se pare c\ nici legile mele n-au folosit prea mult atenienilor [i nici tu, cu

purificarea ora[ului. ~ntr-adev\r, religia [i legiuitorii, numai cu mijloacele lor, nu

s`nt în stare s\ ridice statele ; lucrul acesta îl pot face numai cei care conduc

poporul în direc]ia în care o socotesc ei. Astfel, dac\ lucrurile merg bine, [i

religia, [i legile s`nt folositoare, iar dac\ nu, nici ele nu-s de nici un folos.

[65] {tiu c\ nici legile mele nu-s mai bune, ca de altfel întreaga mea ac]iune

de legiuitor. Dar conduc\torii poporului au d\unat statului, atunci c`nd nu l-au
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împiedicat pe Pisistrate s\ introduc\ tirania. {i c`nd i-am prevenit, nu m-au

crezut. El a g\sit mai mult\ crezare, lingu[ind poporul, dec`t eu, spun`nd

adev\rul. De aceea eu am depus armele în fa]a sediului strategilor [i am spus

c\-s mai în]elept dec`t aceia care nu vedeau c\ Pisistrate urm\rea tirania, [i mai

curajos dec`t aceia care [ov\iau s\ i se opun\. Totu[i, ei declarar\ nebun pe

Solon. Dar, în cele din urm\, am exclamat solemn : «O patrie, eu, Solon, s`nt

gata s\ te ap\r cu vorba [i fapta, iar ei m\ socotesc nebun. Astfel eu plec din

mijlocul lor, ca unul ce-s singurul du[man al lui Pisistrate ; cei de aici n-au dec`t

s\ fie, dac\ vor, o[tenii lui de gard\.» Trebuie s\ [tii, prietene, c\ era peste

m\sur\ de ambi]ios s\ devin\ tiran. [66] Mai înt`i a fost conduc\tor al mul]imii,

apoi se r\ni singur [i ap\ru în Heliaia218, strig`nd în gura mare c-a fost r\nit de

du[manii s\i, de aceea ceru s\ i se dea o gard\ de patru sute de tineri. Poporul,

f\r\ s\ m\ asculte, îi d\du o gard\, alc\tuit\ din voinici înarma]i cu m\ciuci.

Dup\ aceea, desfiin]\ democra]ia. Degeaba m-am gr\bit s\ scap de robie pe

cet\]enii s\raci ai Atenei, dac\ s`nt acum cu to]ii robii unuia singur, ai lui

Pisistrate.”

XIX. Solon c\tre Pisistrate

„S`nt sigur c\ nu voi suferi nici un r\u din parte-]i ; doar î]i eram prieten

înainte ca tu s\ fi ajuns tiran [i acuma nu-s mai potrivnic dec`t oricare atenian

c\ruia nu-i place tirania. Dac\ e mai bine pentru atenieni s\ fie condu[i de unul

singur sau s\ tr\iasc\ în democra]ie, în privin]a aceasta fiecare trebuie s\ decid\

dup\ capul lui. [67] M\rturisesc c\ dintre to]i tiranii, tu e[ti cel mai bun, dar, în

ce m\ prive[te, nu cred c-ar fi bine s\ m\ reîntorc la Atena. Am dat atenienilor

drepturi civile egale ; am refuzat s\ devin tiran, c`nd mi s-a ivit prilejul ; cum a[

putea s\ nu fiu judecat r\u acum, dac\ m-a[ întoarce [i mi-a[ da încuviin]area

la tot ceea ce faci ?”

XX. Solon c\tre Cresus

„S`nt înc`ntat de bun\voin]a ce ai fa]\ de mine ; [i î]i jur pe zei]a Athena c\,

dac\ n-a[ fi dorit mai presus de orice s\ tr\iesc într-o ]ar\ democratic\, a[ fi

primit mai degrab\ s\-mi duc via]a în palatul t\u dec`t la Atena, unde Pisistrate

instituie o st\p`nire plin\ de silnicie. Dar îmi place mult s\ tr\iesc într-o ]ar\

unde domnesc drepturi egale. Totu[i voi veni s\ te v\d, fiindc\ s`nt ner\bd\tor

s\-]i fiu oaspete.”

CAPITOLUL AL III-LEA

Chilon

I. [68] Chilon, fiul lui Damagetas, era spartan. A scris Elegii, vreo dou\

sute de versuri în total. Avea obiceiul s\ spun\ c\ meritul219 unui om e s\

prevad\ viitorul, în m\sura în care acesta poate fi în]eles de ra]iune. Fratelui

s\u, care era sup\rat c\ nu ajunsese efor220 precum Chilon, acesta îi

r\spunde : „Eu [tiu s\ suf\r nedreptatea, tu îns\ nu.” Chilon a fost efor în

timpul olimpiadei a cincizeci [i cincea221 ; Pamphile îns\ afirm\ c\ într-a

cincizeci [i [asea222. Dup\ Sosicrates, el ajunse prima dat\ efor în timpul

c`nd era arhonte Euthydemos. El a propus pentru prima oar\ numirea

eforilor ca s\ dubleze pe regi, dar Satyros223 afirm\ c\ Licurg a f\cut acest lucru.

Dup\ cum afirm\ Herodot în Cartea înt`i224, pe c`nd Hippocrates225

aducea sacrificii, la Olympia, [i c\ld\rile începur\ s\ fiarb\ de la sine, Chilon

îl sf\tui s\ nu se c\s\toreasc\ sau, dac\ este c\s\torit, s\ se despart\ de

SOLONI, 61-68
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so]ie [i s\ se lepede de copii. II. [69] Se zice de asemenea c\ el ar fi întrebat

pe Esop ce face Zeus [i c\ acela r\spunse : „Coboar\ pe cel trufa[ [i înal]\

pe cel umil.” ~ntrebat prin ce se deosebesc cei înv\]a]i de cei neînv\]a]i,

Chilon r\spunse : „Prin n\dejdi temeinice.” „Ce e greu ?” „S\ p\strezi o tain\,

s\ întrebuin]ezi bine timpul liber226 [i s\ po]i îndura o nedreptate.” {i cele

ce urmeaz\ s`nt unele din preceptele sale : „Pune]i fr`u limbii, mai ales la

ospe]e. Nu-]i b`rfi vecinii, altfel vei auzi lucruri de care o s\-]i par\ r\u.

[70] Nu amenin]a pe nimeni, c\ci asta-i apuc\tur\ femeiasc\. Du-te la

prieteni mai cur`nd c`nd s`nt neferici]i dec`t c`nd s`nt ferici]i. F\ o nunt\

modest\. Nu vorbi de r\u pe cei mor]i. Respect\ b\tr`ne]ea. P\ze[te-te pe

tine însu]i. Mai bine o pagub\ dec`t un c`[tig necinstit ; prima te sup\r\ o

dat\ ; al doilea pentru totdeauna. Nu r`de de nenorocirea altuia. C`nd e[ti

puternic, fii bl`nd dac\ vrei s\ insufli respect, iar nu team\ celor din jur.

~nva]\ s\ fii un st\p`n în]elept în propria-]i cas\. Nu l\sa limba s-o ia

înaintea min]ii. St\p`ne[te-]i m`nia. Nu urî arta de a proroci. Nu dori ceea ce

nu-i cu putin]\. La drum nu te gr\bi. C`nd vorbe[ti, s\ nu faci gesturi cu

m`na, c\ci aceasta e un semn de sminteal\. Ascult\ de legi. Fii calm.”227

[71] Dintre c`ntecele sale, cel mai cunoscut e urm\torul :

Aurul, piatra-l v\de[te de-i bun : deplin\-i dovada.

Firea la oameni prin aur se vede de-i rea sau de-i bun\.

III. Se zice c\ la b\tr`ne]e ar fi spus c\ nu-[i aduce aminte în via]a sa s\

fi c\lcat vreodat\ legea ; numai asupra unui singur lucru avea dubiu. Fiind

judec\tor, în procesul unui prieten, el însu[i d\du o sentin]\ conform legii,

dar înduplec\ pe colegul s\u, care-i era prieten, s\ achite pe învinuit,

pentru a ]ine seama totodat\ [i de lege [i de prietenie.

Ajunsese foarte vestit la elini, prin prezicerea sa cu privire la insula

Cythera de pe coasta Laconiei. Cunosc`nd bine natura insulei, zise : „Mai

bine n-ar fi fost niciodat\ a[ezat\ aici sau ar fi înghi]it-o ad`ncurile m\rii.”

[72] {i prezicerea lui a fost dreapt\, c\ci Demaratos, fiind exilat din Sparta,

sf\tui pe Xerxes s\-[i ancoreze flota l`ng\ aceast\ insul\ ; [i dac\ Xerxes ar

fi ascultat sfatul, Grecia ar fi fost cucerit\. Mai t`rziu, în timpul r\zboiului

peloponeziac, Nicias a cucerit insula, a pus acolo o garnizoan\ atenian\ [i

a pricinuit multe neajunsuri spartanilor.

V. Chilon era scurt la vorb\, de aceea Aristagoras din Milet nume[te

chilonian modul acesta scurt de a vorbi ... sau e a lui Branchos228, care

întemeie templul Branchizilor. Era b\tr`n, în timpul olimpiadei a cincizeci [i

doua229, c`nd Esop, fabulistul, era în floarea v`rstei230. Muri, cum afirm\

Hermip, la Pisa231, tocmai în clipa c`nd `[i îmbr\]i[a feciorul care biruise la

jocurile olimpice, la lupta cu pumnii. Moartea i se trase dintr-o bucurie prea

mare [i din cauza sl\biciunii v`rstei înaintate. {i toat\ lumea care asistase la

jocuri îl conduse cu mare cinste la morm`nt.

Am scris [i pentru el un epitaf, precum urmeaz\ :

[73] Laud\ ]ie, Pollux, fiindc-a lui Chilon ml\di]\

Numai cu pumnul lupt`nd, ram de m\slin c`[tig\.

Pricin\ nu-i de jelit c\ tat\l, v\z`ndu-[i feciorul,

Ochii a-nchis fericit : moarte ca ast-a[ dori.

Pe statuia lui stau scrise urm\toarele :

Sparta, vestitul ora[ r\zboinic, pe Chilon n\scut-a

Printre cei [apte-n]elep]i cel mai cu minte a fost.

VI. Un precept de-al s\u era [i acesta : „F\-te cheza[ [i vei fi p\guba[.“

I se atribuie [i urm\toarea scurt\ scrisoare :
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Chilon c\tre Periandru

„~mi vorbe[ti despre o expedi]ie împotriva vr\jma[ilor dinafar\, la care vei

lua [i tu parte. Dup\ p\rerea mea, treburile din ]ar\ nu-s prea sigure pentru un

st\p`n absolut ; ferice de tiranul ce moare în casa lui, de moarte bun\.”232

CAPITOLUL AL IV-LEA

Pittacos

I. [74] Pittacos era fiul lui Hyrrhadios [i era de fel din Mytilene. Duris

îns\ spune c\ tat\l lui era trac. Ajutat de fra]ii lui Alcaios, el r\sturn\ pe

Melanchros, tiranul din Lesbos ; în r\zboiul pentru teritoriul Achilleitis,

dintre atenieni [i mytilenieni, conduse o[tirea el însu[i, iar Phrynon, care

fusese biruitor la Olympia, ca pancratiast233, comanda pe atenieni. Pittacos

se învoi s\ se lupte singur cu d`nsul ; av`nd ascuns\ o plas\ sub scut, îl

prinse în ea pe furi[ pe Phrynon, îl ucise [i salv\ teritoriul. ~n urm\, dup\

cum ar\t\ Apollodor în Cronologia sa234, atenienii se judecar\ cu mytilenienii

pentru acel teritoriu. Ca arbitru fu luat Periandru, care d\du c`[tig de cauz\

atenienilor.

II. [75] ~n acest timp, mytilenienii îl cinstir\ foarte mult pe Pittacos [i-i

încredin]ar\ puterea. El guvern\ timp de zece ani, organiz\ statul, renun]\

la putere [i mai tr\i zece ani dup\ aceea. Mytilenienii îi d\ruir\ un teritoriu

pe care îl consacr\ zeilor [i p\m`ntul acela se nume[te [i azi Pittakeion.

Sosicrates poveste[te c\ el t\ie o mic\ parte pentru d`nsul, spun`nd c\

jum\tatea e mai mare dec`t întregul235. Mai mult înc\, atunci c`nd Cresus îi

oferi bani, el nu-i primi, zic`nd c\ are de dou\ ori mai mult dec`t dorea,

deoarece fratele s\u murise f\r\ copii [i el îi mo[tenise averea.

III. [76] Pamphile, în Cartea a doua a Amintirilor ei, poveste[te c\ fiul

lui Pittacos, Tyrrhaios, pe c`nd se afla la un b\rbier din Cyme, fu ucis de

securea aruncat\ de un fierar. Locuitorii din Cyme îl trimiser\ pe uciga[ la

Pittacos, care, afl`nd de cele înt`mplate, îi d\du drumul, spun`nd : „Iertarea

e mai bun\ dec`t c\in]a.” Heracleitos236 îns\ afirm\ c\ Alceu, c\p\t`nd pe

cineva în puterea sa, i-a dat drumul spun`nd : „Iertarea e mai bun\ dec`t

r\zbunarea.”237

Printre legile f\cute de el este una care prevede c\ pentru orice gre[eal\

comis\ în stare de be]ie pedeapsa s\ fie dubl\. G`ndul lui era s-abat\

oamenii de la be]ie, vinul fiind din bel[ug în insul\.

IV. O maxim\ a lui care spune : „E greu s\ fii bun” e amintit\ de

Simonide238 în aceste cuvinte : „E greu s\ fii cu adev\rat bun, dup\ vorba lui

Pittacos.” [77] ~l citeaz\ [i Platon în Protagoras 239 : „Nici zeii nu lupt\

împotriva necesit\]ii.” Mai spune : „La putere cuno[ti omul.” Odat\, fiind

întrebat care-i lucrul cel mai bun, r\spunse : „S\ faci bine lucrul ce-]i încape

în m`n\.” Iar c`nd Cresus l-a întrebat care-i cea mai bun\ domnie, el

r\spunse : „Aceea a lemnului b\l]at”, prin aceasta voind s\ în]eleag\ legea.

De asemenea, îndemna s\ se c`[tige victorii f\r\ s`nge. Unui foceean care

spunea c\ trebuie s\ c\ut\m un om vrednic îi adres\ aceste cuvinte : „Dac\-l

cau]i cu prea mult\ grij\, nu-l vei g\si niciodat\.” A r\spuns [i la alte diferite

întreb\ri astfel : Ce este pl\cut ? „Timpul.” Ce este nev\zut ? „Viitorul.” Sigur ?

„P\m`ntul.” Nesigur ? „Marea.” [78] Spunea apoi c\ e datoria oamenilor

în]elep]i s\ prevad\ greut\]ile înainte de ivirea lor spre a nu se ivi, iar

CHILON. PITTACOSI, 68-78
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datoria celor curajo[i e ca, dup\ ce s-au ivit, s\ le înfrunte cum trebuie. „Nu

spune dinainte ce ai de g`nd s\ faci, c\ci, dac\ nu izbute[ti, va r`de lumea

de tine. S\ nu mustri pe nimenea de nenorocirea care l-a lovit, de team\ s\

nu m`nii pe zei. S\ înapoiezi ceea ce ]i s-a încredin]at spre p\strare. Nu

vorbi de r\u pe un prieten, nici chiar pe un du[man. Fii pios. Iube[te

cump\tarea. Iube[te adev\rul, credin]a, priceperea, îndem`narea, cama-

raderia, grija.”

V. Dintre c`ntecele lui, cel mai cunoscut este urm\torul :

~]i ia [i arc [i tolb\ plin\

S\-nfrun]i f\ptura cea hain\,

C\ci vorba ei crezare n-are

Iar inima-i numa-n[elare.

[79] Compuse [i elegii, vreo [ase sute de versuri, [i o lucrare în proz\

Despre legi, pentru uzul cet\]enilor.

VI. Era în floarea v`rstei cam pe vremea olimpiadei a patruzeci [i doua240.

Muri în timpul arhontelui Aristomenes, în anul al treilea al olimpiadei a

cincizeci [i doua241 [la ad`nci b\tr`ne]e], în v`rst\ de peste [aptezeci de ani.

Pe morm`ntul lui st\ scris\ inscrip]ia urm\toare :

Lesbos, sfin]itul ostrov, ce via]\ d\du lui Pittacos,

Mort, îl jele[te acum, lacrimi de mam\ v\rs`nd.

VII. A lui este maxima : „P`nde[te momentul prielnic.”

A existat [i un alt Pittacos, un legiuitor, dup\ cum spun Favorinos în

Cartea înt`i din Amintirile sale [i Demetrios în Omonimii s\i ; acesta a fost

numit „cel mic”.

VIII. Se poveste[te despre în]eleptul nostru c\, odat\, un t`n\r îi ceru

sfatul cu privire la c\s\torie, iar el îi d\du urm\torul r\spuns, pe care

Callimah îl exprim\ astfel în Epigramele 242 sale :

[80] Un str\in din Atarneu243-ntreb\ pe Pittacos

Ce-n Mytilene-i n\scut, fiu al lui Hyrrhadios :

Eu, b\tr`ne, m\-nsor ; din dou\ fete ce alege-voi ?

Una-i ca mine în neam, bunuri a[ijderi av`nd,

Alta-i mai sus dec`t mine. Ce face-voi dar\ ? Rogu-te,

Sfat degrab\ s\-mi dai : care din dou\ s-aleg ?

Astfel gr\it-a, iar mo[ul, toiagu-n\l]`ndu-l, îi zise :

Uit\-te acolo pu]in ; totul afla-vei la ei.

Ni[te copii se jucau, cu biciul lovindu-[i sf`rleaza

La r\scruce de drum, f\r\ odihn-alerg`nd.

}ine-te, zise, pe urmele lor. S-apropie omul,

Dar copiii ce spun ? „M`n-o pe cea ce-i în jur.”

Vorba-n]elese str\inul [i soa]\ nu vru s\-[i mai cate

Dintr-un neam mai de sus ; pilda i-a fost de ajuns.

Soa]\ î[i lu\ dup\ teap\ str\inul, modest\, tot astfel,

Dion, pild\ s\ iei : m`n-o pe cea ce-i în jur.

[81] Se pare c\ a spus acestea ca urmare a ceea ce p\]ise el însu[i, c\ci

avea o so]ie dintr-o familie mai bun\ – sora lui Dracon, fiul lui Penthilos –

care-l trata foarte de sus.

Alceu244 îl porecle[te „t`r`ie-picior” [i „t`r[`ie-picior”, fiindc\ avea talpa plat\

[i t`r`ia picioarele, de asemenea „picioare cr\pate”, pentru c\ avea la picioare

cr\p\turi, în dialectul lor, cheirades ; „l\ud\ros”, fiindc\ se l\uda degeaba ;

„p`ntecos” [i „m`nc\cios”, fiindc\ era gras ; apoi „cel care m\n`nc\ pe întuneric”,

fiindc\ m`nca seara f\r\ opai] ; [i „soios”, fiindc\ era neîngrijit [i murdar.

Gimnastica lui era s\ macine gr`u, dup\ cum spune filosoful Clearhos245.
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X. I se atribuie [i urm\toarea scurt\ scrisoare :

Pittacos c\tre Cresus

„M\ pofte[ti s\ vin în Lydia ca s\-]i v\d bog\]iile. Dar eu [i f\r\ s\ le v\d s`nt

convins c\ fiul lui Alyattes246 e cel mai plin de aur dintre regi. Nu mi-ar folosi

la nimic s\ c\l\toresc la Sardes, c\ci de aur n-am nevoie, iar ceea ce am

mi-ajunge [i pentru mine [i pentru prietenii mei. Totu[i, voi veni ca oaspete,

spre a-]i face cuno[tin]a.”247

CAPITOLUL AL V-LEA

Bias

I. [82] Bias, fiul lui Teutames, se n\scu la Priene248 ; el e socotit de c\tre

Satyros ca fiind cel mai de seam\ dintre cei [apte în]elep]i. Unii spun c\ era

dintr-o familie cu stare, dar Duris afirm\ c\ era str\in, tolerat în cetate.

Phanodicos poveste[te c\ el r\scump\r\ ni[te fete din Messene, prinse în

r\zboi, le crescu întocmai ca pe fiicele lui, le înzestr\ [i apoi le trimise

înapoi p\rin]ilor la Messene. Mai t`rziu, c`nd – dup\ cum am ar\tat mai

înainte – fu g\sit la Atena, de c\tre pescari, trepiedul de aram\ cu inscrip]ia :

„Celui în]elept”, Satyros zice c\ fetele, iar al]ii, printre care [i Phanodicos, c\

tat\l lor, venir\ în adunarea poporului [i, dup\ ce povestir\ înt`mpl\rile lor,

declarar\ c\ Bias era cel în]elept. Atunci îi fu trimis trepiedul. Bias, v\z`ndu-l,

spuse c\ în]elept este Apollo [i nu-l primi.

II. [83] Al]ii îns\ spun c\ el închin\ trepiedul lui Heracles, la Theba,

fiindc\ era un urma[ al tebanilor, ce întemeiaser\ colonia Priene. A[a ne

informeaz\ Phanodicos249.

Se poveste[te de asemenea c\, în timp ce Alyattes asedia Priene, Bias

îngr\[\ doi cat`ri [i-i m`n\ în tab\r\ ; regele, c`nd îi v\zu, r\mase uimit c\

buna stare a celor din ora[ se resim]ea p`n\ [i la animalele lor. De aceea el

se hot\rî s\ încheie pace [i trimise un sol. Bias îns\ f\cu ni[te gr\mezi de

nisip, le acoperi pe deasupra cu un strat de gr`u [i le ar\t\ trimisului.

Alyattes, fiind informat despre acestea, încheie în cele din urm\ pacea cu

poporul din Priene. Cur`nd dup\ aceea, c`nd regele Alyattes îl invit\ pe Bias

s\ vin\ la d`nsul, acesta îi r\spunse : „Eu îl poftesc pe Alyattes s\ m\n`nce

ceap\” [adic\ s\ pl`ng\]250.
III. [84] Se arat\ de asemenea c\ la procese a fost un orator foarte

capabil. Dar nu întrebuin]a for]a talentului s\u oratoric dec`t în cauze

drepte. La aceasta face aluzie [i Demodicos din Leros251 c`nd spune :

Judec\tor de e[ti, s\ judeci ca în Priene,

iar Hipponax252 afirm\ :

La judec\]i e mai me[ter ca Bias cel din Priene.

IV. Iat\ cum i-a fost sf`r[itul : Cu toate c\ era foarte b\tr`n, ap\r\ pe

cineva într-un proces. C`nd î[i termin\ discursul, î[i rezem\ capul pe pieptul

nepotului s\u de fiic\. Dup\ ce vorbi [i adversarul s\u [i judec\torii d\dur\

hot\r`rea în favoarea celui ap\rat de Bias, se ridic\ [edin]a [i el fu g\sit

mort, la pieptul nepotului s\u. [85] Ora[ul îi f\cu o înmorm`ntare m\rea]\

[i pe morm`nt îi puser\ aceast\ inscrip]ie :

Doarme aicea Bias, n\scut pe p\m`ntul Prienei,
Faim\ adus-a tr\ind, ]\rii ionice-n veac.

PITTACOS. BIASI, 78-85
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{i noi i-am f\cut un epitaf :

Zace aicea Bias ; îl duse-n cealalt\ lume
Hermes253 : de-a anilor nea capu-i fusese albit.

C\ci sc\p`ndu-[i prin vorba-i prietenul drag de n\past\
Somnul cel lung l-a cuprins, de un nepot sprijinit.

V. A compus un poem de vreo dou\ mii de versuri cu privire la Ionia [i

la felul de a o face fericit\. Cele mai cunoscute din preceptele lui c`ntate în

versuri s`nt urm\toarele :

Pe plac s\ fii la cet\]eni, oriunde-ai sta,
{i fi-vei astfel tu ferice-n veac ; trufia-]i
Aduce r\t\cire mult p\gubitoare.

[86] „Puterea trupului e opera naturii ; îns\ puterea de a ar\ta prin

cuvinte ceea ce-i de folos patriei e un dar al sufletului [i al min]ii. Bel[ug

de bani pot avea mul]i datorit\ norocului.” Spunea de asemenea c\ acela

care nu poate suporta o nenorocire este un adev\rat nenorocit ; c\ e o boal\

a sufletului s\ te îndr\goste[ti de lucruri imposibile [i s\ nu te po]i g`ndi la

nenorocirile altora. ~ntrebat ce-i greu, el r\spunse : „S\ supor]i cu demnitate

o schimbare în mai r\u.” Odat\ c\l\torea pe mare cu ni[te oameni lipsi]i de

pietate ; dar, c`nd se st`rni furtuna, chiar [i aceia începur\ s\ cheme zeii în

ajutor. „T\ce]i – le spuse el –, s\ nu cumva s\ v\ simt\ zeii c\ s`nte]i aici,

în corabie.” C`nd un necredincios îl întreb\ ce este pietatea, el t\cu, iar

acela întreb`ndu-l care-i pricina t\cerii lui, el r\spunse : „Tac, fiindc\ vrei s\

afli lucruri ce nu ]i se cuvin.”

[87] Fiind întrebat ce e dulce pentru oameni, el spuse : „Speran]a.”

Zicea c\-i mai pl\cut s\ judeci doi du[mani dec`t doi prieteni, c\ci din cei

doi prieteni unul în orice caz î]i va deveni du[man, iar din cei doi du[mani

unul î]i va deveni prieten. ~ntrebat în ce ocupa]ie g\se[te omul pl\cere, el

r\spunse : „C`nd c`[tig\ bani.” Spunea apoi c\ trebuie s\ ne m\sur\m via]a

în a[a fel ca [i cum am mai avea de tr\it mult timp [i totodat\ pu]in [i s\

iubim ca [i cum va trebui mai t`rziu s\ ur`m, c\ci cei mai mul]i dintre

oameni s`nt r\i. Mai d\dea sfaturile urm\toare : „Apuc\-te cu greu de un

lucru, dar o dat\ ce te-ai apucat, ]ine-te st\ruitor de el. Nu vorbi repede,

c\ci asta-i semn de sminteal\. [88] Pre]uie[te în]elepciunea. Recunoa[te c\

zeii exist\. Nu l\uda pe un netrebnic pentru c\-i bogat. Ia-]i ce ]i se cuvine

prin convingere, nu prin for]\. Atribuie zeilor faptele tale bune. F\-]i provizii

de în]elepciune pentru c\l\toria de la tinere]e la b\tr`ne]e, c\ci aceasta e

mai sigur\ dec`t toate celelalte bunuri.”

VI. Bias e amintit de Hipponax dup\ cum s-a spus mai sus [i posacul

Heraclit îl laud\ în mod deosebit c`nd scrie acestea : „La Priene a tr\it Bias,

fiul lui Teutames, a c\rui faim\ întrece pe a oricui.”254 Locuitorii din Priene

îi închinar\ un templu, numit Teutameion. Dictonul lui este : „Cei mai mul]i

dintre oameni s`nt r\i”.
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CAPITOLUL AL VI-LEA

Cleobul

I. [89] Cleobul, fiul lui Euagoras, era de fel din Lindos ; dup\ Duris îns\,

carian255. Unii spun c\ se tr\gea din Heracle, c\ se remarca prin putere [i

frumuse]e, c\ a cunoscut filosofia egiptean\256. Avu de fiic\ pe Cleobuline257,

autoarea unor enigme în hexametri ; este amintit\ [i de Cratinos258 în una

din piesele lui, ce-i poart\ numele la forma plural\ : Cleobulinele. Tot

despre el se spune c-a rezidit templul zei]ei Athena, care fusese în\l]at de

Danaos259.

II. Unii spun c\ el a scris pe morm`ntul lui Midas260 urm\torul epitaf :

S`nt o fecioar\ de bronz veghind pe morm`ntul lui Midas.
Vreme c`t apa va curge, c`t cre[te-vor m`ndri copaci,

[90] Soarele c`t r\s\ri-va, c`t luna lumin\-o v\rsa,

R`uri c`t [opoti-vor, c`t marea ]\rmu-o sc\lda,
Eu, str\juind la morm`ntu-i stropit cu lacrimi amare,
Celor ce trec le voi spune : Midas aici odihne[te.

Drept m\rturie se aduce o poezie a lui Simonide261, în care acesta spune :

Ce în]elept l\uda-va
Pe Cleobul cel din Lindos,
Cel ce pre]uie[te piatra
Mai mult ca r`urile nesecate,
Mai mult ca floarea-n prim\var\,
Mai mult ca soarele [i luna,
Mai mult ca valurile m\rii,
Opun`ndu-le t\ria unei statui,
Dar toate mai prejos îs dec`t zeii ;
Piatra, m`na omului o sfarm\ ;
Astfel de g`nd e nebunie curat\.

Inscrip]ia nu-i a lui Homer, c\ci se spune c\ el a tr\it cu mult înainte

de Midas262.

III. ~n Memoriile Pamphilei îi este atribuit\ lui Cleobul [i urm\toarea

enigm\ :

[91] E un tat\ ce are copii o duzin\, fiecare

Fete av`nd de dou\ ori treizeci, osebite,
Unele-s dalbe la chip, iar altele ca un t\ciune ;
Nemuritoare-s [i totu[i pieirea pe r`nd li-i sortit\.

R\spunsul este : „E anul.”

IV. Dintre cuget\rile lui, cele mai vestite s`nt urm\toarele : „Incultura

st\p`ne[te pe cei mai mul]i dintre muritori ca [i vorb\ria, dar timpul prielnic

pentru lecuire va sosi. S\ ai g`nduri frumoase. S\ nu fii f\r\ rost nepl\cut.”

Zicea c\ trebuie s\ ne m\rit\m fiicele c`nd s`nt fete la v`rst\ [i femei la

minte ; prin aceasta voia s\ spun\ c\ [i fetele trebuie s\ fie date la înv\]\tur\.

Zicea apoi c\ prietenului trebuie s\-i faci bine pentru ca s\ fie [i mai

prieten, iar din du[man s\-]i faci prieten, c\ci trebuie s\ ne p\zim de critica

ce vine de la prieteni [i de uneltirile du[manilor. [92] C`nd cineva pleac\ de

acas\, mai înt`i el s\ cerceteze ce are de g`nd s\ fac\ ; [i la întoarcere, s\ se

întrebe singur ce-a f\cut. D\dea sfatul ca omul s\-[i exercite trupul ; s\-i fie

mai drag ascultatul dec`t vorbitul ; s\ prefere înv\]\tura, nu ne[tiin]a ; s\

aib\ cuvinte de bun augur ; s\ fie prieten al virtu]ii, du[man al viciului ; s\

BIAS. CLEOBULI, 85-92
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se fereasc\ de nedreptate ; s\ dea cet\]ii sfaturile cele mai bune ; s\-[i

înfr`neze pl\cerile ; s\ nu fac\ nimic prin violen]\ ; s\-[i creasc\ bine copiii ;

s\ pun\ cap\t du[m\niei ; s\ nu-[i dezmierde nevasta [i nici s\ nu se certe

cu ea în fa]a str\inilor, c\ci una înseamn\ prostie, iar cealalt\ nebunie ; pe

sclavul beat s\ nu-l pedepseasc\, c\ci poate p\rea el însu[i beat ; s\ se

c\s\toreasc\ cu o fat\ de o teap\ cu el, c\ci dac\ iei o fat\ dintr-o familie

mai bun\, zice el, rudele ei î]i vor ajunge st\p`ni. [93] Nu r`de de cei lua]i

în r`s, c\ci vei ajunge ur`t de ace[tia. Nu fi trufa[ c`nd î]i merge bine [i nu

te umili la str`mtoare. ~nva]\ s\ înduri cu b\rb\]ie schimb\rile sor]ii.

V. A murit la v`rsta înaintat\ de [aptezeci de ani263. Iat\ ce inscrip]ie i-a

fost f\cut\ :

Pe în]eleptul din Rhodos, pe Cleobul îl jele[te
Lindos, patria sa, cea cu mare-mprejur.

VI. El acea o vorb\ : „M\sura e lucrul cel mai bun.”264 Lui Solon i-a scris

urm\toarea scrisoare :

Cleobul c\tre Solon

„G\se[ti mul]i prieteni [i o cas\ oriunde te duci, dar, dup\ mine, locul cel

mai potrivit pentru Solon va fi ora[ul Lindos, care-i sub regim de democra]ie.

Insula se afl\ în largul m\rii [i acela care tr\ie[te acolo n-are s\ se team\ cu

nimic de Pisistrate. Iar prietenii vor veni de peste tot s\ te vad\.”265

CAPITOLUL AL VII-LEA

Periandru

I. [94] Periandru, fiul lui Cypselos, s-a n\scut la Corint, din neamul

Heraclizilor. So]ie îi era Lysida, pe care el o numea Melissa. Tat\l ei era

Procles, tiranul din Epidaur, iar mama Eristheneia, fiica lui Aristocrates [i

sora lui Aristodemos ; ace[tia au domnit peste aproape întreaga Arcadie,

cum arat\ Heracleides din Pont în cartea sa Despre domnie. Avu de la ea doi

fii, pe Cypselos [i Lycophron, cel mai mic om de[tept, cel mai mare slab la

minte. Totu[i, mai t`rziu, într-un moment de furie, [i-a omor`t so]ia, care era

îns\rcinat\, arunc`nd în ea cu un sc\unel sau lovind-o cu piciorul, a]`]at

fiind de calomniile concubinelor sale, pe care mai t`rziu le-a ars de vii. Pe

fiul s\u, numit Lycophron, care-[i jelea mama, el îl alung\ în Corcyra.

II. [95] C`nd ajunse la b\tr`ne]e, trimise dup\ el s\-l cheme la d`nsul ca

s\-i fie urma[ la tiranie ; dar corcirienii, lu`ndu-i-o înainte, i-au ucis fiul.

~nfuriat de aceasta, trimise pe fiii corcirienilor la Alyattes ca s\ fie castra]i,

îns\, de îndat\ ce corabia atinse coastele insulei Samos, ei se refugiar\ ca

suplian]i266 în templul Herei [i fur\ salva]i de samieni.

Periandru, de sup\rare, muri în v`rst\ de optzeci de ani. Sosicrates

afirm\ c-a murit cu patruzeci [i unu de ani înaintea lui Cresus, înaintea

olimpiadei a patruzeci [i noua267. A fost oaspetele268 lui Thrasybulos, tiranul

Miletului, dup\ cum spune Herodot în prima lui Carte269.

[96] Aristippos, în prima Carte a lucr\rii sale Despre luxul celor vechi 279,

poveste[te despre el urm\toarele : mama lui, dup\ nume Crateia, se îndr\-

gostise de el [i tr\ia cu el în tain\, iar el era înc`ntat ; dar, dup\ ce faptul a

fost descoperit, Periandru [i-a desc\rcat necazul pe toat\ lumea, de sup\rare

c\ a fost prins. Ephoros271 aminte[te f\g\duiala pe care a f\cut-o s\ înal]e
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o statuie de aur de va c`[tiga victoria la cursa de care de la Olympia ; dar,

c`nd victoria fu c`[tigat\, cum se afla în mare lips\ de aur, puse, la o serbare

a cet\]ii sale, s\ fie despuiate femeile de toate podoabele pe care v\zu c\

le purtau. Astfel putu s\ trimit\ darul votiv272.

III. Merge vorba c\ el, dorind s\ nu se cunoasc\ locul unde va fi

înmorm`ntat, a n\scocit urm\torul vicle[ug : d\du porunc\ la doi tineri s\

mearg\ noaptea pe un anumit drum, ar\tat de el ; omul pe care aveau s\-l

înt`lneasc\ trebuiau s\-l omoare [i s\-l înmorm`nteze. Dup\ aceea porunci

la al]i patru s\ urm\reasc\ pe cei doi, s\-i omoare [i s\-i îngroape ; [i iar\[i

trimise un num\r [i mai mare de oameni în urm\rirea celor patru. Dup\ ce

aranj\ toate acestea, ie[i înaintea primei perechi [i fu omor`t. Corintienii

i-au s\pat inscrip]ia aceasta pe un cenotaf273 :

[97] Periandru, vestit prin avere [i-n]elepciune,

Zace-n Corintul natal, cel de mare sc\ldat.

Epitaful nostru despre el este :

}elul de nu ]i-ai ajuns, m`nia o las\ departe :

Tot ce zeii-]i trimit tu bucuros s\ prime[ti

C\ci Periandru-n]eleptul de jale nespus\ pierit-a

Vrerea-i c`nd v\zu neîmplinit\ c-a fost.

IV. A lui este maxima : „S\ nu faci niciodat\ ceva pentru bani ; las\

c`[tigul pe seama treburilor care urm\resc asemenea foloase.” A scris

Precepte 274 în vreo dou\ mii de versuri. Avea obiceiul s\ spun\ c\ tiranii

care vor s\ fie în siguran]\ s\ se lase p\zi]i de bun\voin]a (celor guverna]i),

nu de arme. ~ntrebat de cineva de ce este tiran, el r\spunse : „Din cauz\ c\-i

primejdios s\ te retragi de bun\voie precum [i s\ fii înl\turat.” Iat\ [i alte

vorbe de-ale lui : „Lini[tea-i pl\cut\, graba-i periculoas\, c`[tigul e m`r[av.

Democra]ia e mai bun\ dec`t tirania. Pl\cerile s`nt trec\toare, pe c`nd gloria

e nemuritoare. [98] Fii cump\tat la izb`nd\ [i cu minte la nenorocire.

Poart\-te la fel cu prietenii, fie c\ le merge bine, fie c\ le merge r\u. Ceea

ce f\g\duie[ti, împline[te. Lucruri secrete nu le da în vileag. Pedepse[te nu

numai pe vinova]i, ci [i pe cei care se preg\tesc s\ fac\ r\u.”

V. Cum afirm\ Ephoros [i Aristotel, el [i-a format cel dint`i o gard\

personal\, a schimbat guvern\m`ntul statului în tiranie [i n-a l\sat pe nimeni

s\ locuiasc\ dup\ dorin]\ în ora[.

Era în floarea v`rstei pe la a treizeci [i opta olimpiad\ [i a fost tiran

patruzeci de ani275.

VI. Sotion [i Heracleides, [i Pamphile, în Cartea a cincea a Memoriilor 276

ei, spun c\ au existat doi Periandri, unul tiran, cel\lalt în]elept, care se

n\scuse în Ambracia277. [99] Acela[i lucru îl afirm\ [i Neanthes din Cyzic278,

care adaug\ c\ erau veri. Aristotel279 sus]ine c\ în]eleptul era Periandru din

Corint, pe c`nd Platon neag\ acest lucru280.

Maxima lui era : „Perseveren]a este totul.” A avut de g`nd s\ fac\ un

canal prin Istm281.

VII. De la el ne-au r\mas c`teva scrisori282 :

Periandru c\tre în]elep]i

„S`nt recunosc\tor lui Apollo Pythicul c\ v-am g\sit str`n[i la un loc, iar

scrisoarea mea v\ pofte[te s\ veni]i la Corint, unde, cum [ti]i, vreau s\ v\ fac o

primire c`t se poate de frumoas\. Aflu c\ anul trecut v-a]i înt`lnit la Sardes283, la

curtea lidian\. De aceea s\ nu [ov\i]i a veni la mine, st\p`nul Corintului.

Corintienii vor fi înc`nta]i s\ v\ vad\ în casa lui Periandru.”

PERIANDRUI, 92-99
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Periandru c\tre Procles

VIII. [100] „Uciderea so]iei mele a fost f\cut\ f\r\ voie, dar vina ta e cu

[tiin]\, c`nd a]`]i pe fiul meu împotriv\-mi. De aceea pune cap\t purt\rii aspre

a fiului meu, c\ de nu, m\ voi r\zbuna pe tine. De mult ]i-am dat repara]ie

pentru gre[eala fa]\ de fiica ta, arz`nd pe rugul ei ve[mintele tuturor femeilor

din Corint.”

IX. Exist\ [i o scrisoare a lui Thrasybulos scris\ c\tre el. Iat-o :

Thrasybulos c\tre Periandru

„N-am dat nici un r\spuns crainicului284 t\u, dar l-am luat cu mine la un lan

de gr`u [i, pe c`nd m\ întov\r\[ea, eu, cu-n b\], loveam [i rupeam spicele de

gr`u prea înalt crescute. Dac\-l vei întreba ce-a auzit [i ce-a v\zut, el î]i va

spune totul.

Dac\ vrei s\ înt\re[ti domnia, atunci f\ cum î]i spun : s\ trimi]i la moarte pe

to]i cet\]enii care se ridic\ deasupra celorlal]i, fie c\-]i par a fi du[mani sau nu.

{i un prieten poate st`rni b\nuiala unui st\p`n absolut.”

CAPITOLUL AL VIII-LEA

Anacharsis

I. [101] Anacharsis Scitul era fiul lui Gnuros [i fratele lui Caduidas,

regele Sci]iei. Mama sa era grecoaic\ [i din aceast\ pricin\ el vorbea

am`ndou\ limbile. II. A scris un poem de vreo opt sute de versuri285 cu

privire la obiceiurile sci]ilor [i la obiceiurile grecilor, trat`nd despre

simplitatea vie]ii [i felul de a duce r\zboi. Vorbea a[a de deschis, înc`t a

prilejuit formarea unui proverb : „A vorbi ca un scit”.

III. Sosicrates spune c\ Anacharsis a venit la Atena cam în timpul

olimpiadei a patruzeci [i [aptea286, pe c`nd era arhonte Eucrates. [102] C`nd

sosi la casa lui Solon – poveste[te Hermip – spuse unuia din slujitori s\-[i

vesteasc\ st\p`nul c\ a venit Anacharsis, c\ dore[te s\-l vad\ [i, de este cu

putin]\, s\-i fie oaspete. Slujitorul îndeplini ce i se spuse [i primi porunc\

de la Solon s\ dea r\spunsul c\ obiceiul este ca oamenii s\-[i aleag\

oaspe]ii dintre compatrio]i. Anacharsis îi întoarse vorba [i r\spunse c\ el se

g\sea acum în ]ara sa [i avea dreptul s\ fie primit ca oaspete. Solon, uimit

de acest r\spuns prompt, îl primi în casa lui [i-l f\cu cel mai bun prieten.

IV. Dup\ un timp, Anacharsis se întoarse în Sci]ia, unde, din cauza

entuziasmului s\u pentru tot ce era grecesc, fu b\nuit c\ vrea s\ r\stoarne

or`nduirile patriei scite [i de aceea fu lovit cu s\geata de fratele s\u, pe c`nd

v`nau împreun\, [i muri. Fiind r\nit de moarte, el spuse : „Renumele

în]elepciunii mele a f\cut s\ m\ înapoiez teaf\r din Grecia, dar pizma pe

care-am trezit-o la mine în ]ar\ m-a pierdut.” Unii spun c-a fost omor`t pe

c`nd executa ni[te rituri de ini]iere287 grece[ti.

[103] Iat\ epitaful pe care i l-am scris :

Din dep\rt\ri se întoarse-ntr-a sci]ilor ]ar\ Anacharsis,

Obiceiuri grece[ti pentru ai s\i aduc`nd.

Dar abia cuv`ntat-a [i iute, cu [uier n\prasnic,

O s\geat\ în zbor dusu-l-a p`n\ la zei.

V. El zise c\ vi]a de vie poart\ în ea trei feluri de fructe : unul aduce

pl\cerea, altul be]ia [i altul dezgustul. Spune c\ se mir\ de ce în Grecia
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profesioni[tii se iau la întrecere la jocuri, iar profanii arbitreaz\ împ\r]irea

premiilor. ~ntrebat cum ne putem feri de a c\dea în be]ie, r\spunse : „Av`nd

în fa]a ochilor priveli[tea dezgust\toare a unui om beat.” De asemenea, î[i

exprima mirarea c\ legislatorii greci dau pedepse celor care jignesc prin

lovire [i în acela[i timp cinstesc atle]ii pentru modul cum se lovesc unii pe

al]ii. Afl`nd c\ latura corabiei n-avea dec`t o grosime de patru degete, spuse

c\ [i c\l\torii din ea erau tot la aceea[i distan]\ de moarte. [104] Numea

untdelemnul o doctorie aduc\toare de nebunie, deoarece atle]ii, dup\ ce se

ung cu el, se-nver[uneaz\ nebune[te unii împotriva celorlal]i. Cum se face,

întreba el, c\ grecii opresc în[el\ciunea, în timp ce spun v\dit minciuni în

comer]ul cu de-am\nuntul ? De asemenea, nu putea s\ în]eleag\ de ce la

începutul ospe]elor ei beau din cupe mici, iar dup\ ce s-au îndestulat, beau

din cupe mari. Inscrip]ia de pe statuile lui e urm\toarea : „Pune fr`u gurii,

stomacului [i organului dragostei.” Fiind întrebat dac\-n Sci]ia s`nt flaute, el

r\spunde : „Nu, dar nici vii.” La întrebarea care cor\bii erau cele mai sigure,

el r\spunse : „Acelea trase pe uscat.” Spunea c\ lucrul cel mai de mirare pe

care l-a v\zut în Grecia era c\ se las\ fumul pe munte [i se transport\

bu[tenii în ora[288. C`nd cineva îl întreb\ care-s mai numero[i, cei vii sau cei

mor]i, el r\spunse : „~n ce categorie pui pe aceia care-s pe mare ?”289 Unui

atenian care-l ponegrea fiindc\-i scit, el îi spuse : „La mine, ]ara mea e o ru[ine

pentru mine, dar în cazul t\u, tu e[ti o ru[ine pentru ]ara ta.” [105] La

întrebarea ce au oamenii bun [i r\u totodat\, r\spunsul s\u fu : „Limba.” O

vorb\ a lui era : „Mai bine s\ ai un singur prieten de mare pre] dec`t mul]i

f\r\ valoare.” El spunea c\ pia]a este un loc delimitat unde oamenii se

în[al\ [i se p\c\lesc unii pe al]ii. Jignit de un t`n\r ame]it de vin, el îi spuse :

„Dac\ at`ta timp c`t e[ti t`n\r, b\iete, ]i se urc\ vinul la cap, c`nd vei fi b\tr`n,

vei c\ra ap\.” VI. Dup\ unii, el a fost inventatorul ancorei [i al ro]ii olarului

pentru uzul vie]ii.

VII. I se atribuie urm\toarea scrisoare :

Anacharsis c\tre Cresus

„Am venit, o rege al lidienilor, în ]ara grecilor, ca s\ cunosc obiceiurile [i

îndeletnicirile lor. Nu caut s\ m\ îmbog\]esc, ci îmi ajunge s\ m\ întorc în Sci]ia

ca un om mai bun (dec`t am plecat). ~n orice caz, vin în Sardes, foarte doritor

de a face cuno[tin]a ta.”

CAPITOLUL AL IX-LEA

Myson

I. [106] Myson era fiul lui Strymon, dup\ cum afirm\ Sosicrates – care

citeaz\ pe Hermip290 –, [i era de fel din Chenai, un sat din ]inutul Oita sau

Laconia. Era socotit ca unul din cei [apte în]elep]i. Se zice c\ tat\l s\u a fost

un tiran. Se afirm\ de c\tre cineva c\ preoteasa Pythia, fiind întrebat\ de

Anacharsis dac\ era altul mai în]elept dec`t el, d\du acela[i r\spuns pe care

l-am citat în Via]a lui Thales, ca dat de ea întreb\rii puse de Chilon :

Afl\ c\-i unul Myson în Oita, la Chenai, cu mult\

Minte, mai ager nespus dec`t cea ce-]i fu h\r\zit\291.

Aceasta trezi curiozitatea lui Anacharsis care, în timp de var\, se duse în

sat [i, g\sindu-l potrivind br\zdarul la plug, îi spuse :

ANACHARSIS. MYSONI, 100-106
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„Myson, nu-i acum vremea de arat.” R\spunsul fu : „E tocmai vremea

s\-mi dreg plugul.” [107] Al]ii citeaz\ altfel primul vers al oracolului [i

anume : „Myson din Chenai, Eteianul” [i se întreab\ care-i acest Myson din

Etis. ~ntr-adev\r, Parmenide292 spune c\ Etis este o regiune din Laconia, de

unde se tr\gea Myson. Sosicrates, în Succesiunea filosofilor, zice c\ Myson

se trage din Etis dup\ tat\ [i din Chenai dup\ mam\. Euthyphron293, fiul lui

Heracleides din Pont, îl declar\ cretan, deoarece Etis era un ora[ în Creta.

Anaxilaos294 îl face arcadian.

II. Myson este amintit de Hipponax în versurile urm\toare :

Myson e acela pe care m\re]ul Apollo-l numise

Printre al]i p\m`nteni cel mai vestit în]elept.

Aristoxenos, în Istorii felurite 295, spune c\ el nu era prea departe de

Timon [i Apemantos296, fiindc\ era mizantrop. [108] ~n orice caz, a fost

v\zut la Sparta, r`z`nd singur într-un loc retras ; [i c`nd cineva, ivit pe

nea[teptate, îl întreb\ de ce r`de, nefiind nimeni pe aproape, el r\spunse :

„Tocmai de aceea.” {i Aristoxenos spune c\ pricina pentru care a r\mas în

umbr\ a fost c\ n-a tr\it la ora[, ci la sat, [i înc\ într-unul neînsemnat. {i

pentru c\ era necunoscut, unii scriitori, afar\ de Platon filosoful, au pus pe

seama tiranului Pisistrate cuvinte care, de fapt, erau ale lui. Platon îns\ îl

aminte[te în dialogul Protagoras 297, socotindu-l ca unul dintre cei [apte

în]elep]i, în locul lui Periandru.

III. Obi[nuia s\ spun\ c\ nu trebuie s\ cercet\m faptele în lumina

vorbelor, ci vorbele în lumina faptelor ; c\ci faptele nu se s\v`r[esc în

vederea vorbelor, ci vorbele în vederea faptelor.

IV. Muri la v`rsta de nou\zeci [i [apte de ani.

CAPITOLUL AL X-LEA

Epimenide298

I. [109] Epimenide era fiul lui Phaistios, dup\ cum afirm\ Theopomp [i

mul]i al]i scriitori ; unii spun c\ era fiul lui Dosiadas ; al]ii, al lui Agesarchos.

Era de neam cretan din Cnosos299, de[i cu p\rul lui lung n-avea înf\]i[area

de cretan. II. Odat\ fu trimis de tat\l s\u, la c`mp, dup\ o oaie r\t\cit\ ; dar

la mijlocul zilei, ab\t`ndu-se din drum, se duse s\ doarm\ într-o pe[ter\,

unde dormi cincizeci [i [apte de ani. Dup\ acest timp se trezi [i se apuc\

s\ caute oaia, crez`nd c\ dormise doar pu]in. Cum nu putu s-o g\seasc\, se

întoarse la c`mp [i g\si totul schimbat [i un alt st\p`n în loc. Foarte

nedumerit, se întoarse atunci în ora[. Acolo, intr`nd în propria sa cas\, se

înt`lni cu oameni care îl întrebar\ cine este. ~n cele din urm\ î[i g\si fratele

mai mic, acum om b\tr`n [i afl\ de la el tot adev\rul. III. [110] Astfel deveni

renumit în toat\ Grecia [i fu socotit un om iubit de zei300.

Din aceast\ pricin\, c`nd atenienii fur\ lovi]i de cium\, iar preoteasa

Pythia le proroci s\ purifice ora[ul, ei trimiser\ o corabie în Creta condus\

de Nicias, fiul lui Niceratos, ca s\ cear\ ajutorul lui Epimenide. Acesta sosi

în a patruzeci [i [asea olimpiad\301, purific\ ora[ul [i puse cap\t ciumii în

felul urm\tor : lu\ ni[te oi, negre [i albe, le duse în areopag [i le l\s\ s\

mearg\ încotro voiau, înv\]`nd pe cei care le urm\reau s\ însemne locul

unde fiecare oaie se va culca [i s-o sacrifice divinit\]ii locale. Se spune c\

astfel boala lu\ sf`r[it. {i p`n\ în ziua de azi pot fi g\site, în diferite p\r]i ale
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Aticii, altare anonime302 care amintesc isp\[irea care a avut loc. Dup\ unii

autori, oracolul a spus c\ ciuma este pricinuit\ de p`ng\rirea adus\ ora[ului

de c\tre Cylon303, indic`nd totodat\ [i cum s-o înl\ture. Ca urmare, fur\

omor`]i doi tineri, Cratinos [i Ctesibios, [i ora[ul fu astfel sc\pat de nenorocire.

[111] Atenienii au votat s\ i se dea lui Epimenide un talant, în bani, [i

o corabie, spre a se întoarce cu ea în Creta. Banii nu-i primi ; în schimb,

încheie un tratat de prietenie [i alian]\ între Cnosos [i Atena.

IV. Se întoarse acas\ [i cur`nd muri, cum spune Phlegon304 în lucrarea sa

Despre longevitate, dup\ ce a tr\it o sut\ cincizeci [i [apte de ani ; dup\

cretani, i-a lipsit un an p`n\ la trei sute. Xenofanes din Colofon, din auzite,

îi d\ v`rsta de o sut\ cincizeci [i patru de ani305.

V. A scris un poem asupra Na[terii cure]ilor [i coryban]ilor [i o Teogonie 306,

în total vreo cinci mii de versuri. A scris [i un alt poem, de [ase mii cinci

sute de versuri asupra Construirii navei Argos [i a C\l\toriei lui Iason în

Colcida. [112] A scris [i opere în proz\ Despre sacrificii [i Despre constitu]ia

cretan\, ca [i o oper\ Despre Minos [i Rhadamanthys de vreo patru mii de

versuri307. VI. La Atena a întemeiat templul Eumenidelor308, dup\ cum ne

spune Lobon din Argos în lucrarea sa Despre poe]i 309. Se afirm\ c\ a fost cel

dint`i310 care a purificat case [i c`mpuri [i care a întemeiat temple. VII. Se

g\sesc unii care sus]in c\ el nu s-a dus s\ se culce311, ci s-a retras pentru un

timp ca s\ culeag\ ierburi de leac.

VIII. Exist\ [i o scrisoare a lui c\tre Solon legiuitorul, care cuprinde

constitu]ia statului alc\tuit\ de Minos pentru cretani. Dar Demetrios din

Magnesia, în lucrarea sa Despre poe]ii [i scriitorii cu acela[i nume, încearc\

s\ arunce dubiul asupra autenticit\]ii scrisorii, pe temeiul c\-i recent\ [i

nu-i scris\ în dialectul cretan, ci în cel atic [i înc\ recent. IX. Totu[i am g\sit

o alt\ scrisoare de la el care sun\ astfel :

Epimenide c\tre Solon 312

[113] „Curaj, prietene ! Dac\ Pisistrate ar fi lovit pe atenieni pe c`nd erau

înc\ sclavi [i înainte de a avea legi bune, [i-ar fi asigurat puterea pentru

totdeauna, prin înrobirea cet\]enilor. Dar a[a, el a supus oameni care nu-s ni[te

la[i, oameni care cu durere [i ru[ine î[i amintesc de prezicerea lui Solon [i nu

vor îndura niciodat\ s\ tr\iasc\ sub un tiran. Dar, chiar dac\ Pisistrate ar st\p`ni

ora[ul pe via]\, nu cred c\ va trece puterea copiilor lui ; c\ci e greu s\ constr`ngi

la sclavie oameni care au fost crescu]i liberi sub cele mai bune legi. Iar tu, în loc

de a c\l\tori mereu, vino lini[tit la mine, în Creta. Aici n-ai a te teme de nici un

st\p`n, pe c`nd, fiind mereu pe drumuri, se prea poate s\ te-nt`lne[ti cu unii din

oamenii lui [i mi-e fric\ ca ace[tia s\ nu-]i fac\ vreun r\u.”

X. [114] Acesta e cuprinsul scrisorii. Dar Demetrios313 spune c\ unii

povestesc c\ Epimenide primea de la nimfe o hran\ de un anumit fel [i c-o

p\stra într-o copit\ de vac\ ; c\ lua c`te pu]in din aceast\ hran\, c\ nu se

golea niciodat\ de materii fecale [i nu a fost v\zut niciodat\ m`nc`nd.

Timaios314 îl aminte[te în Cartea a doua a lucr\rii sale. XI. Unii scriitori spun

despre creteni c\ îi aduceau sacrificii ca unui zeu ; c\ci ei spuneau c\ el

avea puterea supraomeneasc\ de a cunoa[te viitorul. C`nd v\zu, de pild\,

Munihia315, la Atena, spuse c\ nu [tiu atenienii c`te rele li se vor trage de la

acest loc ; c\, de-ar [ti, l-ar nimici cu din]ii. {i acestea au fost spuse cu mult

înaintea celor ce aveau s\ se înt`mple. Se spune de asemenea c\ el s-a

numit mai înt`i Aiacos316 ; c\ a prezis spartanilor înfr`ngerea lor de c\tre

arcadieni317. Spunea despre sine c\ sufletul lui a trecut prin multe vie]i318.

[115] ~n cartea sa Povestiri minunate, Theopomp poveste[te c\, pe c`nd

Epimenide ridica un templu nimfelor, auzi o voce din cer : „Epimenide, nu
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nimfelor, ci lui Zeus înal]\ templul”319 [i c-a prezis cretanilor înfr`ngerea

spartanilor de c\tre arcadieni, cum am spus-o mai înainte ; [i, într-adev\r, ei

au fost zdrobi]i la Orchomenos320.

XII. A îmb\tr`nit în tot at`tea zile c`]i ani dormise. Acest lucru este afirmat

tot de Theopomp. Myronianos, în cartea sa Asem\n\ri, afirm\ c\ cretanii

l-au denumit „curet”321. Spartanii îi p\streaz\ trupul, ascult`nd de un anumit

oracol, dup\ cum arat\ Sosibios laconianul322.

XIII. Au mai fost înc\ al]i doi b\rba]i numi]i Epimenide, anume un

genealog, iar al treilea care a scris despre Rhodos în dialectul doric323.

CAPITOLUL AL XI-LEA

Ferekyde

I. [116] Ferekyde, fiul lui Babys, n\scut în Syros, dup\ cum ne infor-

meaz\ Alexandros în cartea sa Succesiunea filosofilor, era elevul lui Pittacos.

II. Theopomp afirm\ c\ el cel dint`i a scris [în limba greac\]324 despre

natur\ [i despre <originea>325 zeilor.

Se povestesc multe istorii minunate despre el. Mergea odat\ în Samos,

de-a lungul coastei, [i, v\z`nd o corabie m`nat\ de v`nt, spuse c\ se va

scufunda peste pu]in timp [i chiar în ochii lui corabia pieri în valuri. Iar\[i,

pe c`nd bea ap\ scoas\ dintr-un pu], prezise c\-n trei zile va fi un cutremur ;

[i a[a se înt`mpl\326. ~n drum de la Olympia spre Messene, el sf\tui pe

Perilaos, gazda sa, s\ plece de-acolo cu tot ce avea ; Perilaos îns\ nu-l

ascult\ [i-n urm\ Messene fu cucerit\327.

III. [117] Dup\ cum ne spune Theopomp în cartea sa Povestiri minunate,

Ferekyde îi îndemn\ pe spartani s\ nu pun\ mare pre] pe aur [i argint. Le

spuse c\ primise aceast\ porunc\ de la Heracle în vis ; [i-n aceea[i noapte,

Heracle îndemn\ pe regi s\ dea ascultare lui Ferekyde. Unii îns\ pun

aceast\ istorie pe seama lui Pitagora.

IV. Hermip328 poveste[te c\-n timpul r\zboiului dintre Efes [i Magnesia

el sprijini cauza celor din Efes. ~ntreb\ un trec\tor de unde venea [i, la

r\spunsul „din Efes”, îi r\spunse aceluia : „Trage-m\ de picioare [i a[eaz\-m\

pe p\m`ntul Magnesiei ; apoi veste[te pe ai t\i c\ dup\ izb`nd\ s\ m\

îngroape pe loc [i c\ aceasta a cerut-o Ferekyde.” [118] Omul vesti aceasta

efesienilor, iar ace[tia atacar\ a doua zi [i învinser\ pe magnesieni ; g\sir\

pe Ferekyde mort [i chiar pe locul acela îl înmorm`ntar\ cu mare cinste.

V. Al]ii spun c\ s-ar fi dus la Delfi [i s-ar fi aruncat de pe muntele Corycos ;

Aristoxenos329 îns\ afirm\, în lucrarea sa Despre Pitagora [i discipolii lui, c\

s-a îmboln\vit [i a fost înmorm`ntat de Pitagora în insula Delos. Mai s`nt unii

care povestesc c\ a murit m`ncat de p\duchi. Pitagora, venind la el, îl

întreb\ cum îi mai este [i el scoase degetul prin u[\ [i-i spuse : „pielea mea

î]i d\ r\spunsul limpede”, vorbe care-n urm\ au fost în]elese de gramatici în

sensul c\ „merge r\u”, de[i unii le dau gre[it în]elesul de „merge bine”.

[119] Ferekyde sus]inea c\ numele dat de zei pentru „mas\” e thyoros 330.

VI. Andron din Efes zice c-au fost doi b\rba]i cu numele Ferekydes în

Syros ; unul astronom, iar cel\lalt teologul, fiul lui Babys care a fost [i

profesorul lui Pitagora. Totu[i, Eratostene331 spune c-a fost numai un singur

Ferekyde din Syros, cel\lalt Ferekydes fiind atenian [i genealog.

De la Ferekyde din Syros s-a p\strat o lucrare care începe astfel :
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„Zeus, Timpul [i }arina au fost de totdeauna ; iar }arina a fost numit\

«Ge» din cauz\ c\ Zeus i-a dat p\m`ntul ca dar.”332 ~n insula Syros se

p\streaz\ [i cadranul lui solar333.

VII. ~n Cartea a doua a c\r]ii sale Anotimpuri 334, Duris spune c\ pe

morm`ntul lui se afl\ urm\toarea inscrip]ie :

[120] Eu îs cuv`ntul cel de pe urm\ al în]elepciunii,

Mai presus poate fi-ntr-aceasta Pitagora, care

Primul e printre elini [i alt nu mai e adev\r.

{i Ion din Chios335 vorbe[te despre el, dup\ cum urmeaz\ :

Plin e de vrednicie, cu bun\-cuviin]\-nzestrat,

Moartea de[i l-a r\pit, sufletu-ie-n veac fericit.

Dac\-n]eleptul Pitagora – [i îndoial\ nu-ncape –

G`ndul aievea citea, totul ad`nc iscodind.

I-am scris [i noi o epigram\ în vers ferecratean336, care sun\ astfel :

[121] C\ci vestitul Ferekyde

Cel ce-n Syros s-a n\scut,

De p\duchi fiind devorat,

A ajuns desfigurat.

~n Magnesia-i adus,

Efesului spre izb`nd\,

C\ci gr\it-a un oracol

Lucru-acesta [i-o [tia.

~ndoial\ nu încape :

Cine este în]elept

De folos e [i în via]\,

De folos e [i-n morm`nt337.

VIII. A tr\it cam prin a cincizeci [i noua olimpiad\338. A scris urm\toarea

scrisoare :

Ferekyde c\tre Thales 339

[122] „~]i doresc un sf`r[it bun c`nd ]i-o sosi ceasul. De c`nd am primit

scrisoarea de la tine, a dat peste mine boala. S`nt în întregime cople[it de

p\duchi [i am fierbin]eal\ mare cu friguri. De aceea am dat porunc\ slujitorilor

s\-]i aduc\ scrierea mea dup\ ce m\ vor înmorm`nta. Mi-ar pl\cea s\ o publici,

dac\ [i tu [i ceilal]i în]elep]i o g\si]i bun\. Dac\ nu, s\ nu o publica]i. C\ci nici

chiar eu nu-s pe deplin mul]umit de ea. Nici faptele nu-s în totul exacte, nici

n-am încrederea de a fi descoperit adev\rul, ci am vorbit numai de acele lucruri

pe care le poate ar\ta cine cerceteaz\ problemele despre zei. Restul trebuie

examinat bine, toat\ lucrarea mea fiind plin\ de în]elesuri ascunse340. Dobor`t

din ce în ce mai mult de boal\, n-am îng\duit nici unui medic sau prieten s\

intre în odaia în care eram ; numai celor care st\teau în fa]a u[ii [i întrebau cum

îmi este, trec`nd degetul prin gaura cheii341, le-am ar\tat c`t eram de m`ncat de

r\ni. {i le-am spus dinainte s\ vin\ a doua zi s\-nmorm`nteze pe Ferekyde.”

Ace[tia de care am vorbit s`nt cei care au fost numi]i în]elep]i324, printre

care unii autori îl socotesc [i pe tiranul Pisistrate. Iar acum s\ trecem la

filosofi [i s\ începem cu filosofia din Ionia343. ~ntemeietorul ei a fost Thales,

[i Anaximandru a fost elevul lui.
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Cartea a II-a

CAPITOLUL I

Anaximandru

I. [1] Anaximandru, fiul lui Praxides, s-a n\scut în Milet. II. Principiul [i

elementul, spunea el, este infinitul1, f\r\ s\ defineasc\ de era aer, ap\ sau

altceva ; sus]inea c\ p\r]ile s`nt supuse schimb\rii, dar c\ întregul r\m`ne

neschimbat ; c\ p\m`ntul, care-i de form\ sferic\2, st\ în mijlocul lumii,

ocup`nd locul din centru3 ; c\ luna, str\lucind cu o lumin\ de împrumut, î[i

ia lumina de la soare4 ; apoi, c\ soarele nu e mai mic dec`t p\m`ntul5 [i-i

alc\tuit din cel mai curat foc.

III. El cel dint`i a descoperit ar\t\torul6 [i l-a a[ezat pe cadrane solare în

Sparta, dup\ cum sus]ine Favorinus în cartea sa Istorii felurite, în a[a fel,

înc`t s\ arate solsti]iile [i echinoc]iile7 ; a f\cut [i orologii8 care s\ arate

timpul. [2] El cel dint`i a desenat pe o hart\9 conturul uscatului [i al m\rii

[i a construit un glob10. Din expunerea p\rerilor sale s-a f\cut un rezumat11,

care, f\r\ îndoial\, a ajuns [i-n m`inile lui Apollodor din Atena12. IV. Acesta,

în Cronologia sa, spune c\ în al doilea an al olimpiadei a cincizeci [i opta

Anaximandru era în v`rst\ de [aizeci [i patru de ani13 [i c\ a murit cur`nd

dup\ aceea14. Astfel, el a fost în floarea v`rstei cam pe timpul lui Policrate,

tiranul din Samos15. Se poveste[te c\ ni[te b\ie]i r`deau de felul cum c`nta

el ; auzind acestea, spuse : „Atunci trebuie s\ c`nt mai bine, ca s\ fiu pe

placul b\ie]ilor”.

V. Mai este un alt Anaximandru, tot din Milet, un istoric care a scris în

dialectul ionian.

CAPITOLUL AL II-LEA

Anaximene

I. [3] Anaximene, fiul lui Eurystratos, n\scut la Milet, a fost discipolul lui

Anaximandru. Dup\ unii, a fost [i elevul lui Parmenide16. Pentru el principiul

lucrurilor este aerul17 [i infinitul18. Spunea c\ stelele se mi[c\ în jurul

p\m`ntului, nu pe sub el19. A scris într-un stil simplu [i neme[te[ugit, în

dialectul ionic20.

Apollodor afirm\ c\ a fost contemporan cu c\derea ora[ului Sardes21 [i

c\ a murit într-a [aizeci [i treia olimpiad\22.

II. Au mai fost înc\ al]i doi b\rba]i cu numele de Anaximenes, am`ndoi

din Lampsacos, unul retor, care a scris despre faptele lui Alexandru

Macedon28, [i altul istoric, nepot de sor\ al retorului.

III. Anaximene filosoful a scris urm\toarele scrisori :
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Anaximene c\tre Pitagora

[4] „Thales, fiul lui Examyes, a avut la b\tr`ne]e un sf`r[it nefericit. ~ntr-o

noapte ie[i din curtea casei, cu slujitoarea lui, cum îi era obiceiul, ca s\ priveasc\

stelele. Cufundat în contemplarea lui, uit\ unde se afla, d\du de marginea unei

f`nt`ni [i c\zu în\untru. Milesienii au pierdut astfel pe astronomul lor24. Noi,

care i-am fost elevi, s\-i cinstim amintirea [i s\ facem ca ea s\ fie cinstit\ [i de

copiii [i discipolii no[tri ; s\ nu încet\m de a-i repeta, între noi, cuvintele ; [i s\

începem fiecare convorbire a noastr\ men]ion`ndu-l pe Thales.”

IV. O alt\ scrisoare e aceast\ :

Anaximene c\tre Pitagora

[5] „Te-ai g`ndit mai bine dec`t noi ceilal]i, c`nd ai p\r\sit Samosul pentru

Crotona, unde tr\ie[ti în pace. Aici, fiii lui Aiaces s\v`r[esc groaznice crime [i

Miletul este mereu sub tirani. Regele mezilor e o alt\ spaim\ pentru noi, e drept

nu a[a mare, c`t timp ne învoim s\-i pl\tim tributul. Ionienii îns\ s`nt gata s\

porneasc\ r\zboi cu mezii, ca s\ asigure libertatea tuturor [i, odat\ intra]i în

r\zboi, s-a dus orice n\dejde de salvare. Amenin]at cu nimicirea sau sclavia,

cum va mai putea Anaximene s\ se g`ndeasc\ la cercetarea cerului ? ~n acest

timp, tu te în]elegi bine cu poporul din Crotona [i cu ceilal]i greci din Italia [i

vin discipoli s\ te vad\ chiar din Sicilia.”25

CAPITOLUL AL III-LEA

Anaxagora

I. [6] Anaxagora, fiul lui Hegesibulos sau Eubulos, s-a n\scut în Clazomene.

El a fost discipolul lui Anaximene [i cel dint`i care a pus ra]iunea26 peste

materie. Cartea sa, care e scris\ pl\cut [i cu m\re]ie27, începe cu cuvintele

urm\toare : „Toate lucrurile erau amestecate la un loc ; pe urm\ a venit

ra]iunea [i le-a pus în r`nduial\.”28 Aceasta i-a adus [i lui Anaxagora porecla

de „Ra]iune”. Timon29, în lucrarea sa Silloi 30, vorbe[te despre el a[a :

Anaxagora fuse un vajnic erou, ce se pare

Numele de „Ra]iune” purt\, c\ci mintea-i de-olalt\

Toate le-a fost r`nduit ce-nainte de-a valma st\tur\.

II. El era un om de vaz\ prin na[tere [i avere [i, mai mult înc\, prin

m\rinimia cu care [i-a d\ruit avutul rudelor. [7] Mustrat de acestea c\ nu-[i

îngrije[te averea, el le r\spunse : „De ce n-o îngriji]i voi ?” La urm\ se retrase

[i se cufund\ în cercetarea naturii, f\r\ s\ se mai ocupe cu treburile statului.

C`nd cineva îl întreb\ : „De ce nu por]i grij\ patriei ?” r\spunsul lui fu :

„Nu-mi spune vorbe rele, c\ci m\ îngrijesc chiar foarte mult de patrie.” [i

ar\t\ spre cer31.

III. Se spune c\ avea dou\zeci de ani c`nd a n\v\lit Xerex [i c-a tr\it

[aptezeci [i doi de ani32. Apollodor, în Cronologia sa, spune c\ Anaxagora

s-a n\scut în a [aptezecea olimpiad\33 [i c\ a murit în primul an al olimpiadei

a optzeci [i opta34. La dou\zeci de ani a început s\ studieze filosofia la

Atena, arhonte fiind Callias35. Demetrios din Phaleron arat\ acest lucru în

Lista arhon]ilor. La Atena, se spune c\ el a locuit treizeci de ani36.

IV. [8] Anaxagora sus]inea c\ soarele este o bucat\ de metal incan-

descent37 [i c\-i mai mare dec`t Peloponezul38, de[i al]ii atribuie aceast\

idee lui Tantalos39. Mai spunea c\ în lun\ se afl\ locuin]e, ba chiar [i dealuri

II, 1-8 ANAXIMANDRU. ANAXIMENE. ANAXAGORA
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[i v\i40. Pentru el, primele elemente erau particulele omogene41, c\ci

întocmai cum aurul este f\cut din mici particule42 de aur, tot a[a [i universul

întreg este alc\tuit din corpuri mici omogene. Ra]iunea produce începutul

mi[c\rii43 ; despre corpuri spunea c\ unele fiind grele <cum e p\m`ntul>,

ocup\ partea de jos, iar cele u[oare – ca focul – partea de sus, pe c`nd apa

[i aerul ocup\ locul de mijloc44. ~n acest fel, dup\ ce umiditatea a fost

evaporat\ de soare, se a[eaz\ marea pe p\m`ntul care-i neted. [9] La

început, stelele se mi[cau pe cer într-o cupol\, a[a înc`t polul ceresc, care

se vede totdeauna, st\tea pe cre[tetul p\m`ntului45 ; pe urm\ îns\, polul a

c\p\tat o înclinare46. Pentru el, Calea laptelui47 este o reflectare a luminii

stelelor neluminate <de> soare ; cometele s`nt o înt`lnire de planete, care

emit fl\c\ri48 ; stelele c\z\toare s`nt un fel de sc`ntei aruncate de aer49.

V`nturile se nasc c`nd aerul este r\rit de c\ldura soarelui50 ; tunetul este o

ciocnire a norilor, iar fulgerul frecarea lor violent\ ; cutremurul este o

p\trundere a aerului în p\m`nt51.

Animalele se nasc dintr-un amestec de umiditate, c\ldur\ [i o substan]\

p\m`nteasc\52 ; mai t`rziu, speciile se reproduc prin generare sexual\,

masculii din partea dreapt\, femelele din cea st`ng\53.

V. [10] Se poveste[te c\ el ar fi prezis c\derea, la Aigospotamoi54, a unei

pietre meteorice care, afirm\ el, s-ar fi desprins din soare. De aceea

Euripide55, fiind discipolul lui, nume[te soarele „un bulg\re de aur” în

tragedia Phaethon. Tot a[a, c`nd s-a dus la Olympia la jocuri, s-a a[ezat jos,

îmbr\cat într-o hain\ de piele ca [i cum avea s\ plou\ ; [i ploaia începu s\

cad\. ~ntrebat de cineva dac\ dealurile de la Lampsacos se vor preface

vreodat\ în mare, r\spunse c\ da, dac\ nu va lipsi timpul56. VI. La întrebarea

cu ce scop s-a n\scut, r\spunsul lui fu : „Ca s\ cercetez soarele, luna

[i cerul.”57 Unuia care-l întreab\ : „~]i lipse[te societatea atenienilor ?” îi

r\spunse : „Lor le lipse[te societatea mea, nu mie a lor.”58 V\z`nd morm`ntul

lui Mausol, exclam\ : „Un morm`nt scump este imaginea unei averi

pref\cut\-n piatr\.”59

[11] Altuia, care se pl`ngea c\ moare-n ]ar\ str\in\, îi spuse : „Cobor`rea

în Infern este aceea[i, din orice loc ai porni.”60

VII. ~n cartea sa Istorii felurite, Favorinus relateaz\ c\ Anaxagora a fost

primul care a ar\tat c\ Homer, în poemele sale, trateaz\ despre virtute [i

justi]ie61 [i c\ aceast\ tez\ a fost sus]inut\ pe larg de prietenul lui Anaxagora,

Metrodoros din Lampsacos62, primul care s-a ocupat cu ideile lui Homer

privitoare la natur\. VIII. De asemenea, Anaxagora a publicat, pentru prima

oar\, o carte în proz\63. Dup\ cum afirm\ Silenos în Cartea înt`i a Istoriei 64

sale, piatra meteoric\ a c\zut pe c`nd era arhonte Demylos65 [i [12] tot el arat\

c\ Anaxagora spunea c\ întreg firmamentul e f\cut din pietre [i numai repe-

ziciunea rota]iei le ]ine la un loc ; [i c\ dac\ viteza ar sl\bi, pietrele ar c\dea66.

IX. Avem mai multe povestiri cu privire la judecata67 lui Anaxagora.

Dup\ cum spune Sotion în cartea sa Succesiunea filosofilor, el a fost adus în

fa]a judec\]ii de Cleon sub acuzarea de impietate, deoarece declarase c\

soarele este o bucat\ de metal incandescent ; discipolul s\u Pericle l-a

ap\rat ; a fost condamnat la o amend\ de cinci talan]i [i la exil. Satyros îns\,

în Vie]ile sale, spune c\ acuzatorul a fost Thukydides, adversarul politic al

lui Pericle, [i învinuirea a fost at`t de leg\turi cu Persia, c`t [i de impietate,

[i c-a fost os`ndit la moarte în lips\. [13] C`nd i se aduse vestea os`ndirii lui

la moarte, ca [i a mor]ii copiilor s\i, el spuse cu privire la condamnare : „De

mult natura m-a os`ndit la moarte [i pe mine, [i pe judec\torii mei.” ; iar

despre fiii lui spuse : „De c`nd s-au n\scut copiii mei, [tiam c-au s\ moar\.”
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Unii îns\ povestesc acestea despre Solon, iar al]ii despre Xenofon68. {i-a

îngropat fiii cu propriile sale m`ini, dup\ cum afirm\ Demetrios din Phaleron

în lucrarea sa Despre b\tr`ne]e 69. Hermip, în Vie]ile sale, poveste[te c\ a

fost închis p`n\ la execu]ie ; c\ Pericle a venit înaintea poporului [i a

întrebat dac\ i se g\se[te vreo gre[eal\ în cariera sa politic\, la care

atenienii au r\spuns c\ nu. „Ei bine, continu\ el, eu s`nt elevul lui

Anaxagora. Nu v\ l\sa]i în[ela]i de def\im\ri [i nu-l condamna]i la moarte.

~ncrede]i-v\ în mine [i libera]i-l.” Astfel fu pus în libertate Anaxagora. Dar

el nu putu îndura insulta suferit\ [i-[i d\du singur moartea. [14] Hieronymos

îns\, în a doua Carte a Notelor risipite, arat\ c\ Pericle l-a adus în fa]a

judec\]ii a[a de slab [i de istovit de boal\, înc`t achitarea s-a datorat nu at`t

hot\r`rii, c`t milei judec\torilor. At`ta am avut de spus despre procesul lui.

A fost b\nuit c\ i-a purtat ur\ lui Democrit, pentru c\ nu izbutise s\ intre

în leg\tur\ cu el70. X. ~n cele din urm\, se retrase la Lampsacos [i acolo

muri. ~ntrebat de magistra]ii ora[ului dac-ar dori ca ei s\ fac\ ceva pentru el,

r\spunse c-ar dori ca în luna în care va muri el s\ li se permit\ în fiecare an

copiilor s\ se joace [i [15] obiceiul s-a p\strat p`n\ azi. La moarte, poporul

din Lampsacos îi f\cu o înmorm`ntare frumoas\ [i-i puse pe morm`nt aceast\

inscrip]ie :

Doarme aici Anaxagora ; p`n\-n culmile-nalte

Trudnic c\t`nd a aflat adev\rul ceresc.

I-am scris [i noi o epigram\ :

Soarele-i bulg\r aprins, rostitu-s-a Anaxagora,

Moartea era c`t pe ce grabnic s\-i vin\ de-aici.

Via]a-i salv\ amicul Pericle. Zadarnic\ trud\ ;

~n]elepciunea-i sl\bind, moartea chiar el [i-o d\du.

XI. Au fost al]i trei b\rba]i care au purtat numele de Anaxagoras [despre

care nici un scriitor nu d\ o list\ complet\]. Primul a fost un retor din [coala

lui Socrate ; al doilea un sculptor de care aminte[te Antigonos ; al treilea un

gramatician, elev al lui Zenodotos71.

CAPITOLUL AL IV-LEA

Archelaos

I. [16] Archelaos, fiul lui Apollodoros sau, dup\ al]ii, al lui Midon, era

de origine din Atena sau din Milet72 ; el fu discipolul lui Anaxagora, II. care

cel dint`i adusese filosofia naturii din Ionia la Atena73. Archelaos a fost

dasc\lul lui Socrate74. I se d\du numele de „Archelaos fizicianul”, întruc`t cu

el lu\ sf`r[it filosofia naturii, în urma faptului c\ Socrate introdusese etica75.

Se pare c\ [i Archelaos s-a ocupat de etic\, deoarece a discutat legile,

binele [i dreptatea. Socrate îns\ a luat-o de la el [i, duc`nd-o la <des\v`r[ire>,

a fost socotit p\rintele ei. III. Archelaos afirma c\ dou\ s`nt cauzele producerii

lucrurilor : c\ldura [i frigul76 ; c\ fiin]ele vii s-au n\scut din n\mol77 [i c\

ceea ce-i just [i injust nu exist\ de la natur\, ci exist\ prin conven]ie78.

[17] Teoria lui d\ aceast\ explica]ie. Apa este evaporat\ de c\ldur\ [i,

pe de o parte, în m\sura în care <se coboar\ în jos din cauza> c\ldurii se

str`nge [i produce p\m`ntul, iar pe de alta d\ na[tere aerului, pe m\sur\ ce

se revars\ de toate p\r]ile. De aceea, p\m`ntul este limitat de aer [i aerul

este st\p`nit de focul înconjur\tor. Fiin]ele – spune el – se nasc din p\m`ntul
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înc\lzit care arunc\ n\mol gros ca laptele, care serve[te drept hran\ [i-n

felul acesta p\m`ntul a dat na[tere [i omului79. El cel dint`i a explicat

producerea sunetului prin lovirea aerului80. Marea s-a format în ad`ncituri,

din infiltr\ri prin p\m`nt. Pentru el, soarele este cel mai mare dintre corpurile

cere[ti [i universul este nelimitat81.

IV. Au mai fost trei b\rba]i care au purtat numele de Archelaos : geograful

care a descris ]inuturile str\b\tute de Alexandru ; autorul tratatului Despre

particularit\]ile naturii [i, în sf`r[it, un retor care a scris un manual cu

privire la arta sa.

CAPITOLUL AL V-LEA

Socrate

I. [18] Socrate, fiul lui Sophroniscos sculptorul [i al moa[ei Phainareta,

dup\ cum spune Platon în Theaitetos, era cet\]ean al Atenei, din districtul

Alopeke82. II. Se credea c\-l ajuta pe Euripide s\-[i compun\ piesele ; de

aceea Mnesimachos83 spune :

Se cheam\ „Frigienii” a lui Euripide pies\,

Succesul avut e îns\ a lui Socrate fapt\.

Tot el îi nume[te pe Euripide „o ma[in\ prins\-n cuie de Socrate”. Iar

Callias spune în piesa Captivii :

A. Rogu-te, spune-mi : de ce fudul e[ti at`ta [i ]an]o[.

B. Cred c\ mi-i dreptul deplin : Socrate-i cel ce m-ajut\.

Aristofan scrie în Norii :

E cel ce lui Euripide-i scrie întruna

Piese f\r\ de duh, pline de vorbe goale84.

III. [19] Dup\ unii autori, a fost elevul lui Anaxagora, dar [i al lui

Damon85, cum arat\ Alexandros în cartea sa Succesiunea filosofilor. Dup\

condamnarea lui Anaxagora, deveni elevul lui Archelaos fizicianul. Acesta

fu îndr\gostitul lui, afirm\ Aristoxenos86. IV. Duris spune c-a lucrat la început

pentru al]ii87, sculpt`nd în piatr\. Unii îi atribuie statuile drapate ale Gra]iilor

de pe Acropole88. A[a se explic\ pasajul din opera lui Timon, Silloi :

Sculptorul altu-i acum : de legi cu nesa] se ocup\,

Vraci printre greci a ajuns, sofisme într-una scorne[te,

Face pe mielul blajin, dar joc de emfaz\ î[i bate.

V. Idomeneus89 spune c\ era me[ter neîntrecut la vorb\ ; mai mult chiar,

Xenofon90 poveste[te c\ cei treizeci de tirani l-au oprit s\ mai înve]e [i pe

al]ii arta de a vorbi. [20] Aristofan îl atac\ în piesa lui pentru c\ face s\ par\

mai bun argumentul nedrept91. ~ntr-adev\r, Favorinus, în ale sale Istorii

felurite, zice c\ cei dint`i care au dat lec]ii de retoric\ au fost Socrate [i

elevul lui, Aischines92 ; iar Idomeneus înt\re[te aceast\ spus\ în lucrarea sa

Despre socratici. Tot el a fost primul care a vorbit despre modul s\u de

comportare în via]\ [i de faptul c\ este primul filosof care a fost os`ndit la

moarte [i executat. El s-ar fi ocupat de afaceri, spune Aristoxenos, fiul lui

Spintharos93 ; ar fi adunat banii m\run]i arunca]i, iar dup\ ce-i cheltuia

începea din nou s\ adune94.

Demetrios din Byzantion95 poveste[te despre acestea : Criton, îndr\gind

gra]ia spiritului s\u, l-a luat de la atelier [i l-a dat la înv\]\tur\.
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VI. [21] Socrate discuta chestiuni de moral\ în pr\v\lii [i în pia]\,

convins fiind c\ studiul naturii nu este de folos ; el spunea c\ cerceteaz\ :

Ce bun [i ce r\u ]i s-a-nt`mplat acas\96

c\ adesea, din cauza argument\rii lui vehemente, oamenii se aruncau asupra

lui cu pumnii sau îl tr\geau de p\r ; [i c\, de cele mai multe ori, era

dispre]uit [i luat în r`s, dar îndura cu r\bdare aceast\ purtare proast\ ; odat\

chiar cineva se mir\ foarte c\ primise lini[tit o lovitur\ de picior, iar el

spuse : „Dac\ un m\gar m-ar fi lovit cu copita, l-a[ fi dat în judecat\ ?”

Acestea le spuse Demetrios.

VII. [22] Spre deosebire de cei mai mul]i filosofi n-a sim]it nevoia de a

c\l\tori, afar\ de împrejur\rile c`nd a trebuit s\ mearg\ în campanie militar\.

Restul vie]ii a stat acas\, la Atena ; îi pl\cea s\ argumenteze în contradictoriu

cu oricine sta de vorb\ cu el, scopul lui fiind s\ ajung\ la adev\r, nu s\

schimbe p\rerile celuilalt. Se spune c\ Euripide i-a dat s\ citeasc\ scrierea

lui Heraclit [i i-a cerut p\rerea asupra ei, iar el a r\spuns : „Partea pe care

am în]eles-o e minunat\ [i îndr\znesc s\ cred c\ la fel e [i cea pe care n-am

în]eles-o ; dar e nevoie de un cufund\tor din Delos spre a în]elege totul.”97

Avea grij\ s\-[i antreneze corpul [i era bine p\strat fizice[te. El a luat

parte la expedi]ia de la Amfipolis98 ; în b\t\lia de la Delion99, Xenofon c\zu

de pe cal, iar Socrate alerg\ în ajutorul lui [i-i salv\ via]a. [23] De asemenea,

c`nd to]i atenienii fugeau c`t îi ]ineau picioarele, el singur se retrase f\r\

grab\, întorc`ndu-se lini[tit din c`nd în c`nd, gata s\ se apere, dac\ vreun

du[man l-ar fi atacat. A luptat [i la Potideea100, unde ajunse pe mare,

deoarece leg\turile pe uscat fuseser\ întrerupte de r\zboi ; [i se spune c\ a

stat atunci o noapte întreag\ nemi[cat în aceea[i pozi]ie101, iar distinc]ia

pentru purtarea sa merituoas\ a cedat-o lui Alcibiade fiindc\ era îndr\gostit

de el, dup\ cum afirm\ Aristippos în Cartea a patra a lucr\rii sale Despre

luxul celor vechi 102. Ion din Chios poveste[te c\, în tinere]e, Socrate, înso]it

de Archelaos, a vizitat insula Samos, iar Aristotel c\ s-a dus la Delfi ; dup\

spusele lui Favorinus, din cartea lui Amintiri, a fost [i la Istm103.

VIII. [24] T\ria voin]ei lui [i devotamentul fa]\ de democra]ie reies limpede

din urm\toarele fapte : a refuzat s-asculte de ordinul lui Critias [i al tovar\-

[ilor lui de a-l aduce pe bogatul Leon din Salamis în fa]a lor spre a fi

executat104 ; numai el singur a votat achitarea celor zece generali105 ; atunci

c`nd a avut prilejul s\ fug\ din închisoare, a refuzat s-o fac\106 ; î[i dojenea

prietenii care-i pl`ngeau soarta [i le-a adresat în închisoare cuvinte de neuitat107.

IX. Avea o fire independent\ [i m`ndr\. Pamphile, în Cartea a [aptea a

Comentariilor sale108, poveste[te c\ Alcibiade i-a oferit odat\ un loc mare ca

s\-[i zideasc\ o cas\ ; dar Socrate îi spuse : „S\ zicem c-a[ avea nevoie de o

pereche de înc\l]\minte [i c\ tu mi-ai d\rui o piele întreag\ ; nu m-a[ face

de r`s primind-o ?” [25] Adesea, c`nd privea la mul]imea de m\rfuri expuse

spre v`nzare, î[i spunea singur : „C`te lucruri de care eu nu am nevoie

exist\ !” {i recita adesea iambii urm\tori :

Acele vase de argint [i-mpurpurate

Straie-s de-actori, nu pentru-al vie]ii folos109.

{i-a ar\tat dispre]ul fa]\ de Archelaos din Macedonia, Scopas din Cranon

[i Eurylochos din Larissa110, neprimindu-le darurile [i refuz`nd s\ se duc\ la

cur]ile lor. Era a[a de ordonat în felul lui de via]\, înc`t de mai multe ori,

c`nd a izbucnit ciuma în Atena, el r\mase singurul neatins de boal\111.

X. [26] Aristotel zice c-ar fi fost c\s\torit cu dou\ femei : so]ia dint`i a

fost Xantipa, de la care a avut un fiu, pe Lamprocles ; a doua a fost Myrto,
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fiica lui Aristide cel drept, pe care o lu\ f\r\ zestre. De la ea a avut pe

Sophroniscos [i Menexenos. Unii spun c\ Myrto a fost prima so]ie, pe c`nd

al]ii – printre care Satyros [i Hieronymos din Rhodos – afirm\ c\ i-au fost

am`ndou\ so]ii în acela[i timp [i dau ca explica]ie faptul c\ atenienii aveau

lips\ de oameni [i, pentru a-[i m\ri popula]ia, au dat un decret prin care

orice cet\]ean trebuia s\ se c\s\toreasc\ cu o atenian\, dar putea s\ aib\

copii [i de la alt\ femeie ; iar Socrate a f\cut întocmai112.

[27] {tia s\ dispre]uiasc\ pe cei care r`deau de d`nsul. Se m`ndrea cu

via]a lui cump\tat\ [i nu cerea niciodat\ un ban nim\nui. Avea obiceiul s\

spun\ c\-i place cel mai mult m`ncarea care are nevoie de c`t mai pu]ine

garnituri [i XI. b\utura care nu-i deschide pofta pentru alta ; c\, av`nd cele

mai pu]ine nevoi, este cel mai apropiat de zei113. Acest lucru se poate vedea

[i la poe]ii comici care, sub forma ridicolului, nu-[i dau seama c\ îi aduc

totu[i cele mai mari laude. Astfel, Aristofan spune :

O, muritor, ce-ai n\zuit s\ afli-a noastr\-n]elepciune,

Vei fi un muritor ferice printre atenieni [i greci.

De e[ti g`ndirilor sortit, de po]i s\ ]ii prea bine minte

{i dac\ po]i s\-nduri orice ; de nu te ostene[ti nici dac\

Stai în picioare sau alergi, de [tii [i gerul s\-l înduri,

F\r-a te nec\ji prea tare, de po]i s\ stai nem`ncat114.

[28] De asemenea Ameipsias, aduc`ndu-l pe Socrate în scen\ într-o

manta veche, spune :

A. Cel mai de soi dintre to]i din juru-]i, o Socrate,

Plin de îng`mfare e[ti tu mai mult dec`t oricare altul,

C`nd te aba]i pe la noi : de e[ti tu în min]ile toate,

Oare-am putea s\-]i g\sim o manta ceva mai ca lumea ?

B. Tot necazul ce-l am, afla]i, de aici izvodit-a :

Joc mi-am b\tut de cizmari f\]i[ cu tot dinadinsul.

A. Iat\, de foame e ros, [i totu[i omul acesta

C`t a putut s-a ferit s-aduc\ vreodat-lingu[ire115.

{i Aristofan ne prezint\ spiritul lui dispre]uitor [i m`ndru, c`nd spune :

Iar ]ie pentru mersul t\u pe strad\, m`ndru de p\un

{i pentru felul cum arunci privirile chior`[ la mul]i

{i pentru toate c`te-nduri fiindc\ mergi mereu descul]116.

{i totu[i uneori se îmbrac\ [i cu haine bune, potrivit cu împrejur\rile,

cum îl arat\ Platon în Banchetul 117 atunci c`nd merge spre casa lui Agathon.

XII. [29] Era la fel de abil în a convinge pe cineva sau a-l face s\-[i

schimbe p\rerea. Astfel, dup\ ce st\tu de vorb\ cu Socrate despre cunoa[-

tere, Theaitetos plec\ de la el cuprins de un foc divin118 ; Euthyphron î[i

acuzase tat\l de omor, iar Socrate îi întoarse g`ndul, dup\ ce discut\ cu el

despre pietate119. Tot prin vorb\, l-a schimbat [i pe Lysis, f\c`ndu-l s\ aib\

o purtare mai bun\120. Avea dib\cia de a scoate argumente din fapte. Pe fiul

s\u Lamprocles, sup\rat grozav pe mama sa, îl f\cu s\-[i schimbe senti-

mentele, cum ne-o spune undeva Xenofon121. Tot Xenofon poveste[te c-a

scos din mintea lui Glaucon, fratele lui Platon, ideea de a face politic\,

deoarece era f\r\ experien]\ [i, dimpotriv\, a sf\tuit pe Charmides s\ intre

în politic\, fiind înzestrat pentru aceasta122.

[30] Generalului Iphicrates123 îi insufl\ un spirit r\zboinic, ar\t`ndu-i

cum coco[ii lupt\tori ai b\rbierului Meidias d\deau din aripi lupt`nd împo-

triva celor ai lui Callias. Glauconides124 ceru ca Socrate s\ fie p\strat pentru

fala statului, ca [i cum ar fi fost un fazan sau p\un.
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E lucru curios, obi[nuia el s\ spun\, c`t de u[or poate spune cineva c`te

oi are, dar pe prieteni n-ar putea s\ [i-i numeasc\ pe to]i c`]i îi are, a[a de

pu]in pre] pune pe ei. V\z`nd pe Eucleides125, interesat foarte de aproape

de argumentele controversate, îi spuse : „Vei reu[i foarte bine cu sofi[tii,

Eucleides, dar cu oamenii nici de fel.” El credea c\ acest soi de subtilit\]i

s`nt f\r\ folos, dup\ cum ne arat\ Platon în Euthydemos 126.

XIII. [31] C`nd Charmides îi oferi c`]iva sclavi pentru ca s\-[i poat\

procura ceva venituri, el refuz\ ; [i, dup\ unii, dispre]ui frumuse]ea lui

Alcibiade. El aprecia timpul liber ca pe cel mai pre]ios dintre bunuri, ne

spune Xenofon în Banchetul 127. Exist\, spunea el, o singur\ fericire : [tiin]a,

[i un singur r\u : ne[tiin]a. Bog\]ia [i originea nobil\ nu aduc nici un bine

celui care le are, ci dimpotriv\, îi d\uneaz\. ~n orice caz, c`nd cineva i-a

spus c\ mama lui Antistene era o trac\, el îi r\spunse : „Nu cumva te-ai fi

a[teptat ca un om a[a nobil s\ se fi n\scut din doi p\rin]i atenieni ?” L-a

convins pe Criton s\-l r\scumpere pe Phaidon care, fiind prizonier de

r\zboi, era ]inut în sclavie josnic\, [i apoi f\cu din el un adev\rat filosof.

XIV. [32] Ba mai mult chiar, la b\tr`ne]e a înv\]at s\ c`nte din lir\ [i

spunea c\ nu vede ceva nechibzuit în a înv\]a un lucru nou. Xenofon ne

poveste[te în Banchetul 128 c\ avea obiceiul regulat s\ danseze, socotind c\

acest exerci]iu ajut\ la buna stare a corpului. XVI. Obi[nuia s\ spun\ c\

geniul lui protector129 îi veste[te mai dinainte viitorul ; c\ a porni bine ceva

nu-i lucru u[or, dar trebuie înt`i pornit de la lucrul mic ; c\ nu [tie nimic în

afar\ de faptul ne[tiin]ei lui130. Mai spunea iar\[i c\ atunci c`nd oamenii

pl\tesc pre]uri mari pe fructe coapte timpuriu par a ignora faptul c\ se vor

coace la vremea lor. Fiind întrebat în ce const\ virtutea unui t`n\r, r\spunse :

„~n a nu dep\[i m\sura în nimic.”131 Sus]inea c\ geometria trebuie înv\]at\

at`ta c`t s\ po]i m\sura p\m`ntul pe care-l dob`nde[ti sau acela de care te

despar]i132.

[33] Auzind versul din piesa Auge a lui Euripide, unde poetul spune

despre virtute :

Bine am face pe-aceasta slobod l\s`nd-o s\ umble133

se scul\ [i p\r\si teatrul, spun`nd c\ este ridicol s\ cau]i cu r`vn\ un sclav

pe care nu-l po]i g\si, iar virtutea s-o la[i s\ piar\. Fiind întrebat de cineva

dac\-i bine s\ se c\s\toreasc\ sau nu, îi spuse : „Oricum vei face, te vei c\i.”

~[i ar\t\ nedumerirea c\ sculptorii î[i dau osteneal\ s\ fac\ blocul de

marmur\ c`t mai asem\n\tor unui om, dar nu se îngrijesc de ei, s\ nu se

asemene cu simple blocuri, [i nu cu oameni. Pe tineri îi sf\tuia s\ foloseasc\

mereu oglinda, ca cei cu chip frumos s\ dob`ndeasc\ o purtare la fel, iar cei

ur`]i s\-[i ascund\ lipsurile prin educa]ie134.

XV. [34] El a invitat odat\ la el ni[te oameni boga]i [i Xantipei îi era

ru[ine cu masa ei : „Fii pe pace, îi spuse el, dac\-s oameni cump\ta]i se vor

mul]umi cu at`t, iar dac\-s oameni de nimica nu ne vom nec\ji pentru ei.”

Ar fi spus c\ restul lumii tr\ie[te ca s\ m\n`nce, pe c`nd el m\n`nc\ pentru

ca s\ tr\iasc\135. Gloata oamenilor neînsemna]i o asem\na cu o persoan\

care nu prime[te o tetradrahm\ fiindc\ e fals\, dar în acela[i timp accept\

ca veritabile o mul]ime de piese false. Lui Aischines136, care-i spuse : „S`nt

un om s\rac, n-am nimic de dat, dar m\ dau pe mine însumi”, Socrate îi

r\spunse : „ Cum asta, nu vezi c\-mi faci cel mai mare dar din toate ?” Unuia

care i se pl`ngea c\ nu-i luat în seam\ de c`nd ajunseser\ la putere cei

treizeci, îi spuse : „Nu cumva î]i vei schimba p\rerea odat\ ?” [35] Aceluia

care i-a spus : „Atenienii te-au os`ndit la moarte”, el i-a r\spuns : „{i pe ei

natura i-a os`ndit la fel”. Unii îns\ atribuie acest r\spuns lui Anaxagora.
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So]iei lui, care se t`nguia : „Mori pe nedrept”, îi spuse : „Nu cumva ai fi vrut

s\ mor pe drept ?” El vis\ c\ cineva îi spunea :

Noi în trei zile vom fi în m\noasa-ne ]ar\, în Ftia137.

{i el spuse lui Aischines : „Peste trei zile voi muri.” ~nainte de a bea cucuta,

Apollodoros îi oferi o hain\ frumoas\, ca s\ moar\ îmbr\cat cu ea. „Cum

a[a – îi zise Socrate – haina mea a fost destul de bun\ c`t am tr\it, [i acum

nu-i bun\ ca s\ mor ?” C`nd i se spuse c\ cineva îl vorbe[te de r\u, el îi

r\spunse : „~ntr-adev\r, fiindc\ n-a înv\]at niciodat\ s\ vorbeasc\ de bine.”

[36] Lui Antistene, care-[i întorsese mantaua în a[a fel înc`t s\ i se vad\

g\urile, îi spuse : „ ~]i v\d de[ert\ciunea prin mantie.” Unuia care-l întreb\ :

„Nu g\se[ti c\ cutare te batjocore[te ?”, îi d\du r\spunsul : „Nu, c\ci acestea

nu m\ privesc pe mine.” „Trebuie s\ ne livr\m cu bun\ voie poe]ilor comici,

c\ci, dac\ ei ne batjocoresc pentru defecte reale, ne fac un serviciu c\ le

putem îndrepta, iar de nu, insultele lor nu ne ating.” XVII. Odat\, Xantipa

îl cert\ [i apoi îl ud\ cu ap\, iar el spuse : „ Nu v\ spuneam eu c\ tunetele

Xantipei se vor sf`r[i cu ploaie ?” Lui Alcibiade, care afirma c\ ]ipetele

Xantipei erau de nesuferit, îi spuse : „Ba de loc, m-am obi[nuit cu ele ca [i

cu o roat\ ce sc`r]ie într-una. {i tu supor]i g`g`itul g`[telor.” [37] „Desigur –

r\spunse Alcibiade – dar ele îmi dau ou\ [i pui.” „{i Xantipa – relu\

Socrate – îmi d\ copii.” Odat\, Xantipa, în pia]\, tr\g`ndu-i haina de pe el,

cuno[tin]ele îl sf\tuiau s\ se apere [i el. „Da, pe Zeus – r\spunse el – pentru

ca, în timp ce noi ne înc\ier\m, voi s\ striga]i : D\-i Socrate ! Atinge Xantipa !”

Spunea c\ a tr\it cu o femeie aspr\, a[a cum unor c\l\re]i le plac caii foco[i,

dar „întocmai cum ace[tia, dup\ ce-i domolesc, pot u[or s\-i st\p`neasc\ pe

ceilal]i, tot a[a [i eu, obi[nuindu-m\ cu Xantipa, voi înv\]a s\ m\ comport

cu ceilal]i oameni”138.

XVIII. Acestea [i altele la fel i-au fost vorbele [i faptele ; avem m\rturie

[i cunoscutul r\spuns dat lui Chairephon139 de c\tre preoteasa de la Delfi :

Dintre to]i muritorii, Socrate-i cel mai-n]elept140.

[38] A fost foarte pizmuit pentru acest r\spuns, ca [i pentru c\ mustra

pe aceia care aveau o prea bun\ p\rere despre ei, dovedindu-se c\-s ni[te

pro[ti. Dup\ cum se vede în Menon al lui Platon, e sigur c-a tratat astfel pe

Anytos141. ~ntr-adev\r, Anytos, neput`nd suporta s\ fie luat în r`s de Socrate,

a a]`]at împotriva lui pe Aristofan [i pe prietenii acestuia ; apoi a contribuit

s\-l conving\ pe Meletos142 s\-l cheme în judecat\ pe Socrate pentru vina

de impietate [i corupere a tineretului.

Acuzarea a fost f\cut\ de Meletos [i sus]inut\ de Polyeuctos143, dup\

spusele lui Favorinus din ale sale Istorii variate. Hermip zice c\ discursul de

acuzare a fost scris de Polycrates144 sofistul ; unii îns\ spun c-a fost scris de

Anytos. Lycon145 demagogul f\cuse toate preg\tirile necesare.

[39] Antisthenes în Succesiunile filosofilor 146 [i Platon în Apologia 147

spun c\ au fost trei acuzatori : Anytos, Lycon [i Meletos148 ; c\ Anytos a

vorbit, m`niat, din partea me[te[ugarilor [i politicienilor, Lycon din partea

retorilor [i Meletos din partea poe]ilor, cele trei categorii pe care le batjo-

corise Socrate. Favorinus, în Cartea înt`i a Amintirilor, declar\ c\ discursul

lui Polycrates împotriva lui Socrate nu-i autentic ; c\ci el aminte[te acolo de

reconstruirea zidurilor de c\tre Conon, fapt care a avut loc [ase ani dup\

moartea lui Socrate149. A[a a fost cu procesul.

XIX. [40] Acuza]ia sub jur\m`nt, din acest proces, p\strat\ înc\ în

Metroon150, sun\, dup\ Favorinus, a[a : „Aceast\ chemare în judecat\ [i

aceast\ declara]ie le-a f\cut sub jur\m`nt Meletos, fiul lui Meletos din Pitthos,
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împotriva lui Socrate, fiul lui Sophroniscos din Alopeke151 : Socrate s-a f\cut

vinovat de refuzul de a recunoa[te pe zeii pe care îi cinste[te cetatea [i de

introducerea altor noi divinit\]i. Este de asemenea vinovat de coruperea

tineretului. Pedeapsa cerut\ e moartea.”152 XX. Filosoful nostru, dup\ ce citi

ap\rarea scris\ de Lysias153 pentru el, spuse : „Frumos discurs, Lysias, dar nu

mi se potrive[te mie”. ~ntr-adev\r, era mai mult juridic dec`t filosofic.

[41] Iar Lysias îi spuse : „Dac\ discursul e frumos, cum se face de nu ]i se

potrive[te ?” „Foarte bine, îl l\muri Socrate : o hain\ frumoas\ [i o înc\l]\-

minte frumoas\ n-ar fi tot at`t de nepotrivite pentru mine ?”

Iustus din Tiberias154, în cartea sa intitulat\ Coroana, spune c\ în cursul

judec\]ii Platon se urc\ la tribun\ [i începu : „B\rba]i atenieni, de[i s`nt cel

mai t`n\r din cei care s-au urcat vreodat\ la tribun\ ca s\ v\ vorbeasc\...”,

dar aici judec\torii începur\ s\ strige : „D\-te jos ! D\-te jos !”

XXI. C`nd a fost condamnat, cu o majoritate de dou\ sute optzeci [i unu

de voturi, [i judec\torii discutau ce pedeaps\ s\ i se dea sau ce amend\ s\

pl\teasc\, Socrate propuse s\ pl\teasc\ dou\zeci [i cinci de drahme.

[42] Adev\rat c\ Eubulides spune c\ a oferit o sut\. Cum r\spunsul pricinui

o mare tulburare printre judec\tori, el le spuse : „Date fiind serviciile mele,

propun recompensa de a fi între]inut în Prytaneion156 pe socoteala statului.”

Dar judec\torii îl condamnar\ la moarte cu optzeci de voturi noi în plus.

Aruncat în închisoare, c`teva zile mai t`rziu b\u otrava156 dup\ ce pronun]\

cuvinte multe, frumoase [i vrednice, pe care Platon le aminte[te în Phaidon.

XXII. Unii afirm\ c\ în închisoare a scris [i un imn în onoarea lui Apollo,

care începea a[a :

Slav\, Apollo din Delos [i-Artemis, aleas\ pereche.

Dionysodoros157 neag\ c\ imnul ar fi fost scris de Socrate. A compus [i

o fabul\ esopic\158, nu cu prea mult\ dib\cie. Iat\-i începutul159 :

Astfel, odat\, la cei din Corint, Esop gl\suit-a :

„Nu c`nt\ri]i vrednicia cu a norodului minte.”

XXIII. [43] Astfel plec\ dintre oameni Socrate. Atenienii s-au c\it pu]in

dup\ aceea, înc`t închiser\ terenurile de exerci]ii [i gimnaziile160 ; exilar\ pe

acuzatori, iar pe Meletos îl os`ndir\ la moarte. ~n cinstea lui Socrate ridicar\

o statuie de bronz, oper\ a lui Lysip, [i o a[ezar\ în sala de procesiuni. Iar

Anytos, ajuns la Heraclea, a fost alungat de locuitorii ora[ului chiar în

aceea[i zi. Nu numai în cazul lui Socrate, ci [i-n multe altele, atenienii s-au

c\it în felul acesta. ~ntr-adev\r, l-au condamnat pe Homer la o amend\ de

cincizeci de drahme, ca fiind nebun, dup\ cum spune Heracleides161 ; pe

Tirteu l-au declarat ie[it din min]i ; pe Astydamas162 l-au cinstit cu o statuie

de bronz înaintea lui Eschil. [44] Euripide îi mustr\ pe atenieni astfel în

piesa sa Palamedes 163 :

A]i ucis pe-atotîn]eleptul,

Neprih\nitu, -ndr\gitul de muze.

Aceasta o spun unii, pe c`nd Philochoros164 afirm\ c\ Euripide a murit

înaintea lui Socrate.

Dup\ spusele lui Apollodor, în Cronologiile sale, Socrate s-a n\scut pe

c`nd era arhonte Apsephion, în anul al patrulea al celei de-a [aptezeci [i

[aptea olimpiade165, în ziua a [asea a lunii Thargelion, c`nd atenienii î[i

purific\ ora[ul, iar delienii spun c\-n aceast\ zi s-a n\scut Artemis. A murit

în primul an al olimpiadei a nou\zeci [i cincea166, la v`rsta de [aptezeci de

ani. De aceea[i p\rere este [i Demetrios din Phaleron ; unii îns\ spun c\ era

de [aizeci de ani c`nd a murit.

II, 35-44 SOCRATE
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XXIV. [45] At`t Socrate, c`t [i Euripide au fost discipolii lui Anaxagora ;

Euripide se n\scuse în anul dint`i al olimpiadei a [aptezeci [i cincea, c`nd

era arhonte Calliades167.

Dup\ p\rerea mea, Socrate s-a ocupat [i de [tiin]ele naturii, deoarece a

avut unele discu]ii asupra providen]ei, chiar dup\ spusele lui Xenofon168,

care totu[i declar\ c\ s-a ocupat numai cu etica. Platon îns\, în Apologia,

dup\ ce aminte[te pe Anaxagora [i pe al]i c`]iva fizicieni, îl face pe Socrate

s\ dezaprobe aceste teorii. Dar c`nd Platon însu[i trateaz\ probleme de

fizic\, el pune ideile sale în gura lui Socrate169.

Un vr\jitor ar fi venit din Syria la Atena – poveste[te Aristotel – [i,

printre alte nenorociri cu care l-a amenin]at pe Socrate, i-a prezis [i o

moarte n\praznic\170.

[46] Am scris [i noi despre el versurile acestea :

Bea deci, Socrate-n s\la[ul lui Zeus cel ce numitu-te-a

 – El tot astfel fiind – cel prea în]elept.

M`n\ de atenieni otrav\ s\ bei î]i întinse,

Dar prin gura ta ei otrav-au b\ut171.

XXV. Aristotel, în Cartea a treia a Poeticii sale 172, spune c\ Socrate a fost

aspru criticat de un anume Antilochos din Lemnos [i de Antiphon prezi-

c\torul, întocmai cum a fost criticat Pitagora de c\tre Cylon din Crotona sau

cum a fost atacat Homer în timpul vie]ii de c\tre Syagros, iar dup\ moarte

de Xenofanes din Colofon. {i Hesiod a fost criticat în timpul vie]ii de

Cercops, iar dup\ moarte de Xenofanes, despre care am vorbit mai sus.

Pindar a fost criticat de Amphimenes din Cos ; Thales – de Ferekyde, Bias –

de Salaros din Priene ; Pittacos – de Antimenidas [i Alcaios ; Anaxagora – de

Sosibios, iar Simonides – de Timocreon173.

XXVI. [47] Dintre cei care l-au urmat [i au fost numi]i socratici, cei mai

de seam\ au fost : Platon, Xenofon, Antistene. Dintre cele zece nume de pe

lista tradi]ional\, patru s`nt cei mai deosebi]i : Aischines, Phaidon, Eucleides,

Aristip. Trebuie s\ vorbesc mai înt`i de Xenofon ; Antistene va veni mai t`rziu,

în partea rezervat\ filosofiei cinice. Dup\ Xenofon, îi voi lua pe socraticii

propriu-zi[i [i voi trece apoi la Platon. Cu Platon încep cele zece [coli : el

însu[i a întemeiat prima Academie. Iat\ deci ordinea pe care o voi urma174.

XXVII. Dintre aceia care au mai purtat numele de Socrates, unul este

istoric [i a scris o oper\ geografic\ despre Argos ; altul e un filosof peripa-

tetician din Bithynia ; al treilea, un poet care a scris epigrame ; în sf`r[it,

Socrates din Cos, care a scris despre Denumirile zeilor 175.

CAPITOLUL AL VI-LEA

Xenofon

I. [48] Xenofon era fiul lui Gryllos, cet\]ean atenian, [i apar]inea distric-

tului Erchia ; era modest [i ar\tos la culme. II. Povestea spune c\ Socrate l-a

înt`lnit pe o uli]\ îngust\ [i, pun`ndu-i b\]ul în fa]\ ca s\-l opreasc\ din

drum, l-a întrebat unde se vinde tot felul de hran\. Dup\ ce primi r\spunsul,

îi puse o alt\ întrebare : „Unde devin oamenii mai buni [i mai demni de

cinste ?” Xenofon nu putu r\spunde. „Atunci urmeaz\-m\ – îi spuse Socrate –

[i vei afla.” Din acel moment deveni elevul lui Socrate176. III. A fost [i
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cel dint`i care a luat însemn\ri [i care a dat lumii convorbirile lui Socrate,

sub titlul de Amintiri. Mai mult înc\, a fost cel dint`i dintre filosofi care

a scris o carte de istorie177.

IV. Aristippos, în Cartea a patra a lucr\rii sale Despre luxul celor vechi,

declar\ c\ era îndr\gostit de Cleinias178 [i c\ spunea cu privire la el :

[49] „Pentru mine-i mai pl\cut s\ privesc la Cleinias dec`t la toate priveli[tile

frumoase din lume. Dac\ a[ putea s\ m\ uit numai la el, a[ fi mul]umit s\

fiu orb pentru orice alt lucru. S`nt sup\rat pe noapte [i pe somn, fiindc\

atunci nu pot s\-l v\d, [i-s foarte recunosc\tor zilei [i soarelui, pentru c\

mi-l arat\ pe Cleinias.”179

V. A c`[tigat prietenia lui Cyrus în felul urm\tor : Avea un bun prieten,

numit Proxenos, un beo]ian, elev de al lui Gorgias180 din Leontinoi [i

prieten cu Cyrus. Proxenos, care tr\ia în Sardes, la curtea lui Cyrus, scrise

o scrisoare lui Xenofon la Atena [i-l chem\ s\ vin\ s\ se împrieteneasc\ cu

Cyrus. Xenofon ar\t\ scrisoarea lui Socrate [i-i ceru p\rerea, [50] care fu s\

se duc\ la Delfi [i s\ consulte oracolul. El întreb\ oracolul nu dac\ trebuia

s\ se duc\ la Cyrus, ci în ce fel s\ fac\ acest lucru181. Socrate îl dojeni pentru

aceasta, dar în acela[i timp îl sf\tui s\ se duc\. Dup\ sosirea lui la curtea lui

Cyrus, deveni tot at`t de str`ns legat de acesta ca [i Proxenos. Cu privire la

tot ce s-a `nt`mplat în timpul expedi]iei [i-al întoarcerii acas\, avem chiar

povestirea lui minunat\182. VI. Totu[i, în timpul expedi]iei, a fost în du[m\nie

cu Menon din Pharsalos183, generalul mercenar, pe care-n chip calomnios

l-a acuzat c\ are un iubit mai în v`rst\ dec`t el184. ~l dojene[te [i pe un

oarecare Apollonides c\ [i-a f\cut g\uri în urechi185.

VII. [51] La sf`r[itul expedi]iei, dup\ nenorocirile care s-au ab\tut asupra

ei în Pont [i cu tr\darea lui Seuthes, regele odrizilor186, Xenofon s-a întors

în Asia, dup\ ce a înrolat în slujba lui Agesilaos187, regele spartan, trupele

mercenare care fuseser\ ale lui Cyrus, deoarece pentru Agesilaos avea un

devotament nem\surat. ~n acest timp a fost exilat de atenieni, pentru c\ se

d\duse de partea Spartei188. Pe c`nd era în Efes [i avea o sum\ de bani,

încredin]\ jum\tate din ea lui Megabyzos, preotul zei]ei Artemis189, s-o

p\streze p`n\ la întoarcerea lui, iar dac\ nu s-ar mai întoarce s-o între-

buin]eze la ridicarea unei statui în cinstea zei]ei. Cealalt\ jum\tate îns\ o

trimise, pentru daruri, la Delfi190. Pe urm\ veni în Grecia cu Agesilaos, care

fusese rechemat s\ continue r\zboiul împotriva Thebei. Iar lacedemonienii

i-au acordat titlul de proxen191.

VIII. [52] Pe urm\, desp\r]indu-se de Agesilaos, se duse în Scillus, un

loc din teritoriul Elis, nu departe de ora[. Dup\ spusele lui Demetrios din

Magnesia192, era întov\r\[it [i de so]ia sa Philesia, iar Deinarchos193, într-un

discurs scris împotriva lui Xenofon pentru un libert trecut la alt patron194,

men]ioneaz\ c\ au mers cu el [i cei doi fii ai lui, Gryllos [i Diodoros,

dioscurii cum erau numi]i. Cum sosise s\ asiste la jocuri [i Megabyzos,

Xenofon primi [i de la el depozitul de bani da]i în p\strare [i cump\r\ un

domeniu pe care curgea un r`u numit Selinus, ca [i r`ul din Efes, [i-l închin\

zei]ei. Aici tr\ia el, ocup`ndu-se cu v`n\toarea, primea prieteni [i lucra f\r\

întrerupere la istoriile sale. Totu[i, Deinarchos afirm\ c\ spartanii au fost

aceia care i-au dat o cas\ [i p\m`nt.

[53] ~n acela[i timp ni se spune c\ Phylopidas195 spartanul i-a trimis la

Scillus în dar sclavii lua]i din Dardanos196 [i c\ el a f\cut cu ei ce-a crezut

c\-i bine. Se mai spune c\ cei din Elis au mers împotriva localit\]ii Scillus

[i c\, datorit\ încetinirii spartanilor, cu cucerit-o ; IX. între timp, fiii lui

II, 45-53 SOCRATE. XENOFON
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Xenofon s-au retras la Lepreon197 cu c`]iva slujitori, iar Xenofon, care plecase

mai înainte la Elis, se duse pe urm\ la Lepreon s\-[i g\seasc\ fiii [i apoi fugi

cu ei la Corint, unde-[i fix\ locuin]a. X. ~n vremea aceasta, întruc`t atenienii

luar\ hot\r`rea s\ ajute Sparta, Xenofon î[i trimise fiii la Atena s\ serveasc\

în armat\ pentru ap\rarea Spartei. [54] Diocles, în cartea sa Vie]ile

filosofilor 198, spune c\ ei fuseser\ chiar educa]i în Sparta. Diodoros ie[i

neatins din lupt\, f\r\ s\ fi s\v`r[it nici o fapt\ de seam\ ; mai avea un fiu

Gryllos cu acela[i nume ca [i fratele s\u. Gryllos era încadrat în cavalerie [i

în b\t\lia care avu loc la Mantinea199 lupt\ cu vitejie [i muri, dup\ cum

poveste[te Ephoros în Cartea a dou\zeci [i cincea, comandant al cavaleriei

fiind Cephisodoros, iar comandant-[ef Hegesilaos. ~n aceast\ lupt\ c\zu [i

Epaminonda200. Se spune c\ în acest timp Xenofon tocmai aducea sacrificii,

cu o coroan\ pe cap, pe care [i-a scos-o c`nd i s-a anun]at moartea fiului,

dar, afl`nd c\ acesta c\zuse ca un brav, [i-a pus din nou coroana pe cap.

[55] Unii afirm\ c\ nici n-a v\rsat lacrimi, ci a spus : „{tiam c\ fiul meu e

muritor.”201 Aristotel202 aminte[te de nenum\ra]i autori care au scris elogii [i

epitafuri despre Gryllos, mai mult ca s\-i fie pe plac p\rintelui lui. Hermip,

în Despre Theofrast 203, spune c\ Isocrate de asemenea a scris un elogiu al

lui Gryllos. Timon, totu[i, îl ia în r`s pe Xenofon în aceste versuri :

Dou\ sau trei încerc\ri sl\bu]e sau înc\ mai multe,

Cum [i Xenofon sau Aischines prea lesne le scrie204.

XI. Aceasta i-a fost via]a. Era în floarea v`rstei în anul al patrulea al celei

de-a nou\zeci [i patra olimpiade205, [i a luat parte la expedi]ia lui Cyrus pe

c`nd era arhonte Xenainetos, cu un an înainte de moartea lui Socrate206.

[56] Dup\ spusele lui Ctesicleides207 din Atena, în a sa List\ a arhon]ilor

[i a înving\torilor olimpici, muri în primul an al olimpiadei a o sut\ cincea,

arhonte fiind Callidemides208, în anul în care Filip, fiul lui Amyntas, s-a urcat

pe tronul Macedoniei209. Dup\ cum arat\ Demetrios din Magnesia210, a

murit la Corint, cu siguran]\ la o v`rst\ înaintat\. XII. A fost un om deosebit

în toate, mare iubitor de cai [i de v`n\toare, tactician priceput, cum se vede

din scrierile lui, evlavios, aduc\tor de sacrificii [i bun cunosc\tor în pre-

vestiri211. Pe Socrate l-a urmat drept model212.

XIII. A scris vreo patruzeci de c\r]i în total, de[i împ\r]irea lor nu este

totdeauna aceea[i213, [i anume :

[57] Anabasis, cu o prefa]\ la fiecare Carte separat, [i nu una singur\

pentru întreaga lucrare ;

Cyrupaideia ;

Hellenicele ;

Amintirile ;

Banchetul ;

Economicul ;

Despre c\l\rie ;

Despre v`n\toare ;

Despre conduc\torul de cavalerie ;

Ap\rarea lui Socrate ;

Despre venituri ;

Hieron sau Despre tiran ;

Agesilaos ;

Constitu]iile Atenei [i Spartei 214.

Demetrios din Magnesia neag\ c\ ultima din aceste opere ar fi a lui

Xenofon215. Se mai vorbe[te c\ el l-a f\cut renumit pe Tucidide prin
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publicarea Istoriei acestuia, care era necunoscut\ [i pe care ar fi putut s\

[i-o însu[easc\216. Prin felul lui pl\cut de a povesti, [i-a meritat numele de

Muz\ atic\.

XIV. Din aceast\ pricin\, el [i cu Platon se pizmuiau, dup\ cum vom

ar\ta în capitolul despre Platon.

[58] Am scris [i despre el o epigram\ :

C`nd Xenofon a pornit cu Cyrus spre-a per[ilor ]ar\,

C\tre-al lui Zeus t\r`m, drum de-asemeni c\t\.

Elineasca-i istorie v\di-nv\]\tura primit\ :

~n în]eleptu-i izvod Socrate cinste primi.

Am scris [i alta despre împrejur\rile mor]ii lui :

Din Cranaos [i Cecrops, o Xenofon, cet\]enii,

Cyrus fiindu-]i amic, te-alungar\-n exil.

Prea primitorul Corint cu drag la pieptu-i te str`nse

Drept mul]umire-aici locul de veci ]i-ai ales217.

XV. [59] Am g\sit la al]i autori afirma]ia c\ era în floarea v`rstei, împreun\

cu ceilal]i socratici, în olimpiada a optzeci [i noua218, iar Istros219 afirm\ c\

a fost exilat printr-un decret al lui Eubulos [i apoi rechemat, tot printr-un

decret al acestuia.

XVI. Au fost [apte Xenophoni : primul este cel de care ne-am ocupat ; al

doilea, un atenian, frate cu Pythostratos care a compus Theseida 220, el

însu[i autor al mai multor lucr\ri, printre altele al unor Biografii ale lui

Epaminonda [i Pelopida ; al treilea, un medic din Cos ; al patrulea, autorul

unei Istorii a lui Hanibal ; al cincilea, cel care s-a ocupat de minuni

legendare ; al [aselea, un sculptor din Paros ; al [aptelea, un poet din

comedia veche221.

CAPITOLUL AL VII-LEA

Aischines

I. [60] Aischines222 era fiul unui c`rn\]ar, Charinos, dar al]ii spun c\

numele tat\lui s\u era Lysanias. Era cet\]ean la Atenei, s`rguincios înc\ din

tinere]e. De aici [i ata[amentul lui fa]\ de Socrate. A[a se explic\ observa]ia

acestuia : „Numai fiul c`rn\]arului [tie cum s\ m\ cinsteasc\.”

II. Idomeneus223 afirm\ c\ Aischines, nu Criton, l-a sf\tuit pe Socrate s\

fug\ din închisoare, dar c\ Platon pune cuvintele în gura lui Criton, din

pricin\ c\ Aischines era mai legat de Aristip224 dec`t de el. Spuneau unii

r\ut\cio[i, mai ales Menedem din Eritreia225, c\ cele mai multe din

dialogurile pe care Aischines le d\dea drept ale sale erau de fapt dialogurile

lui Socrate, ob]inute de el de la Xantipa. III. Dialogurile a[a-numite „f\r\

început”226 s`nt foarte neglijente [i nu arat\ nimic din vigoarea lui Socrate ;

Pisistrates din Efes227 nega chiar c-ar fi scrise de Aischines. [61] ~ntr-adev\r,

[i Persaios228 atribuie majoritatea celor [apte dialoguri lui Pasiphon229 din

Eritreia, care le-a introdus printre dialogurile lui Aischines. Mai mult,

Aischines a prelucrat Micul Cyrus, Heracle (dialog scurt) [i Alcibiade ale lui

Antistene, ca [i dialogurile altor autori. Oricum ar fi, scrierile lui Aischines,

marcate cu caracterul socratic, s`nt [apte, [i anume : Miltiade, care, fiind

prima, este ceva mai slab\ ; pe urm\ Callias, Axiochos, Aspasia, Alcibiade,

Telauges [i Rhinon 230.

II, 53-61 XENOFON. AISCHINES
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S\r\cia, spun unii, l-a f\cut s\ mearg\ în Sicilia, la curtea lui Dionysios231,

iar Platon nu l-a luat în seam\, ci a fost introdus la Dionysios de Aristip.

Dup\ prezentarea c`torva dialoguri, a primit daruri de la Dionysios.

IV. [62] ~ntorc`ndu-se apoi la Atena, n-a îndr\znit s\ se prezinte ca profesor

de filosofie, din cauz\ c\ Platon [i Aristip, împreun\ cu discipolii lor, erau

prea cunoscu]i. F\cea îns\ lec]ii cu plat\, [i, în urm\, a compus [i discursuri

judiciare pentru clien]ii împricina]i232. Acesta e sensul aluziei pe care o face

Timon : „<Vigoarea> lui Aischines, acel scriitor u[or la scris”. Se zice c\

Socrate, v\z`ndu-l str`mtorat de s\r\cie, îl sf\tui s\ se împrumute de la el

însu[i, mic[or`ndu-[i por]iile de hran\. V. Printre cei care pun la îndoial\

autenticitatea dialogurilor lui Aischines, este [i Aristip. ~ntr-adev\r, se spune

c\, pe c`nd î[i citea un dialog, la Megara, Aristip se apropie de el [i-l întreb\

în batjocur\ : „De unde l-ai luat, ho]ule ?”

VI. [63] Polycritos din Mende, în prima Carte a Istoriei lui Dionysios 233,

spune c\ Aischines a tr\it pe l`ng\ tiran p`n\ la izgonirea acestuia din

Siracuza [i a r\mas acolo p`n\ la întoarcerea lui Dion, [i c\ mai era cu el [i

poetul tragic Carkinos234. Exist\ [i o scrisoare a lui Aischines c\tre Dionysios.

VII. E evident c\ primise o bun\ educa]ie retoric\, din felul cum l-a ap\rat

pe tat\l generalului Phaiax235 [i pe Dion. A imitat de aproape pe Gorgias

din Leontinoi. Lysias chiar l-a atacat într-un discurs intitulat Despre

calomnie 236. {i de aici se vede limpede c-a fost retor. Se aminte[te un

singur elev de-al lui, Aristoteles, poreclit „miticul”237.

VIII. [64] Panaitios238 crede c\, din toate dialogurile socratice, s`nt

autentice acelea ale lui Platon, Xenofon, Antistene [i Aischines ; se îndoie[te

de cele atribuite lui Phaidon [i Eucleides ; dar pe toate celelalte le respinge

laolalt\.

Opt b\rba]i au purtat numele de Aischines : primul, acesta al nostru ; al

doilea, autorul unor manuale de retoric\ ; al treilea, oratorul care i s-a

împotrivit lui Demostene ; al patrulea, un arcadian, elev al lui Isocrate ; al

cincilea, din Mytilene, pe care îl numeau „biciul retorilor” ; al [aselea, un

napolitan, filosof academic, elevul [i iubitul lui Melanthios din Rhodos ; al

[aptelea, un milesian care a scris despre politic\ ; al optulea, un sculptor.

CAPITOLUL AL VIII-LEA

Aristip

I. [65] Prin na[tere, spunea Aischines, Aristip era cet\]ean al Cyrenei239

[i faima lui Socrate l-a atras la Atena. II. F\c`ndu-se profesor de filosofie,

dup\ cum ne informeaz\ Phanias din Eresos240 peripateticianul, fu cel dint`i

dintre urma[ii lui Socrate care lu\ plat\ pentru lec]ii [i-i trimise bani

magistrului s\u. Odat\, trimi]`ndu-i 20 de mine, i-a fost întoars\ înd\r\t

suma, întruc`t Socrate i-a declarat c\ geniul lui protector241 nu-i îng\duie s-o

primeasc\. De fapt, darul de bani, în sine îi displ\cea. Xenofon era

du[m\nos fa]\ de Aristip [i pentru acest motiv a prezentat discursul s\u, în

care atac\ desf\tarea, drept al lui Socrate, îndreptat împotriva lui Aristip242.

De altfel, îl ponegre[te [i Theodoros, în opera sa Despre secte 243 [i la fel

face [i Platon în dialogul Despre suflet 244, cum s-a ar\tat în alt\ parte.

III. [66] {tia s\ se adapteze dup\ loc, timp [i om [i-[i juca rolul potrivit

în orice fel de împrejurare. A[a se face c\ s-a bucurat mai mult dec`t oricare

altul de bun\voin]a lui Dionysios, deoarece întorcea întotdeauna lucrurile
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cum era mai bine. Se bucura de clipa de fa]\ [i nu-[i da osteneala s\-[i

procure o pl\cere care nu era prezent\. De aceea, Diogene îl numea „c`ine

regal”245. Timon îi ia în r`s moliciunea, în aceste cuvinte :

Minte-u[oar-avea Aristip, c\dea ades-în gre[eal\246.

Se poveste[te c\ a poruncit s\ i se cumpere o pot`rniche cu cincizeci de

drahme, iar cineva ]in`ndu-l de r\u, el puse întrebarea : „Tu n-ai fi dat un

obol pe ea ?” [i, dup\ r\spunsul afirmativ al aceluia, ad\ug\ : „Pentru mine,

cincizeci de drahme nu fac mai mult ca un obol.” [67] Alt\dat\, Dionysios

îi d\du s\ aleag\ între trei curtezane ; el îns\ le lu\ pe toate trei, spun`nd :

„Paris a pl\tit scump alegerea uneia din trei.” Dar dup\ ce le-a dus p`n\ la

poart\, le-a l\sat s\ plece : a[a de mult p\stra m\sura [i în alegere, [i în

respingere, ceea ce l-a f\cut pe Straton247 sau, dup\ al]ii, pe Platon s\-i

spun\ : „Numai ]ie ]i-a fost dat s\ po]i purta la fel mantaua luxoas\, ca [i pe

cea zdren]uit\.” Iar c`nd Dionysios l-a scuipat, el nu-[i ar\t\ sup\rarea, [i

spuse celui care-l mustra : „Doar [i pescarii îndur\ s\ fie uda]i de apa m\rii

spre a putea prinde pe[ti248, iar eu s\ nu suport s\ fiu sp\lat de ud\tura

scuipatului pentru a c\p\ta o m`ncare de pe[te ?”249 [68] Odat\, pe c`nd

Diogene sp\la ni[te legume, trecu pe l`ng\ el Aristip, batjocorindu-l. La care

Diogene îi zise : „Dac\ te-ai fi obi[nuit s\ m\n`nci din aceste legume, n-ai fi

avut nevoie s\ umbli cu lingu[eli pe la cur]ile tiranilor.” La care Aristip

r\spunse : „{i tu, dac\ ai fi [tiut cum s\ tr\ie[ti `ntre oameni, n-ai sp\la acum

legume.” Fiind întrebat ce a c`[tigat din filosofie, d\du acest r\spuns :

„Putin]a de a m\ sim]i în largul meu cu oricine.” Cineva, aduc`ndu-i mustr\ri

pentru traiul lui în risip\, primi acest r\spuns : „Dac\ ar fi ceva r\u, nu l-ar

practica to]i, la serb\rile zeilor.” Odat\, un altul îl întreb\ ce avantaj au

filosofii, iar el îl l\muri : „Dac\ n-ar mai fi legi, noi am tr\i tot ca acum.”

[69] La întrebarea lui Dionysios, de ce filosofii se duc la casele boga]ilor în

timp ce ace[tia nu-i viziteaz\ pe filosofi, r\spunsul lui fu : „Cei dint`i [tiu de

ce au nevoie, iar ceilal]i nu.” C`nd Platon îl mustr\ pentru risipa lui, el îi

puse întrebarea : „~l socote[ti un om de seam\ pe Dionysios ?” [i, dup\ ce

primi r\spunsul afirmativ, ad\ug\ : „{i totu[i tr\ie[te în mai mare risip\ dec`t

mine ; a[a înc`t nu exist\ nimic care s\ împiedice pe cineva s\ tr\iasc\ cum

se cuvine [i în lux.” Fu întrebat cum se deosebesc cei educa]i de cei f\r\

educa]ie : „~ntocmai cum se deosebesc caii dresa]i de ceilal]i.” – r\spunse el.

~ntr-o zi, pe c`nd intra în casa unei curtezane, v\z`nd pe unul din tinerii care

îl înso]eau înro[indu-se, îi spuse : „Lucru grav nu-i s\ intri în\untru, ci s\ nu

mai po]i ie[i afar\.”

[70] Cineva îi aduse o enigm\, cer`ndu-i s-o dezlege : „Prostule – îi

spuse el – de ce vrei s-o dezlegi, c`nd [i a[a ne d\ destul\ b\taie de cap ?

E mai bine – spunea el – s\ fii cer[etor dec`t s\ fii neînv\]at ; cei dint`i au

nevoie de bani, ceilal]i au nevoie s\ fie umaniza]i.” ~ntr-o zi, pe c`nd era

insultat, încerc\ s\ fug\ ; cel\lalt îl urm\ri, întreb`ndu-l : „De ce fugi ?”

„Pentru c\, dup\ cum tu ai dreptul s\ spui cuvinte ur`te, tot a[a am [i eu

dreptul s\ nu le ascult.” R\spunz`nd unuia care zicea c\ vede mereu filosofi

la u[a boga]ilor : „La fel – îi spuse el – cum medicii stau pe l`ng\ bolnavi, dar

asta nu înseamn\ c\ vreunul ar dori s\ fie bolnav, în loc s\ fie medic.”

[71] S-a înt`mplat odat\ s\ c\l\toreasc\ pe mare spre Corint [i, fiind

surprins de o furtun\, era în mare dezn\dejde. Unul îi spuse : „Noi, oamenii

de r`nd, ne p\str\m firea ; de ce voi, filosofii, v\ pierde]i capul ?” „Vie]ile în

joc, din aceste dou\ cazuri – îi r\spunse el – nu se pot asemui.” Unuia care

î[i lua aere de mare înv\]at, Aristip îi spuse acestea : „Dup\ cum cei care

m\n`nc\ mai mult [i fac mai multe exerci]ii n-au o s\n\tate mai bun\ dec`t

II, 61-71 AISCHINES. ARISTIP
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cei care se restr`ng la necesar, tot a[a nu cei ce citesc mult, ci cei ce citesc

cu folos s`nt cei de seam\.” Un logograf, care-i c`[tigase un proces, îl

întreb\ : „La ce ]i-a folosit Socrate ?” „La foarte mult – fu r\spunsul –, ca cele

ce-ai spus despre mine în discursul t\u s\ fie adev\rate.”

[72] Fiicei sale Arete250 îi d\dea cel mai bun sfat, înv\]`nd-o s\ dispre-

]uiasc\ lipsa de m\sur\. Fiind întrebat de cineva la ce-i va folosi mai mult

fiului s\u dac\ va fi bine educat, el r\spunde : „Dac\ nu la altceva, cel pu]in

ca atunci c`nd e la teatru s\ nu stea ca o piatr\ peste alt\ piatr\.”151 Altul îi

aduse copilul la înv\]\tur\, iar c`nd el îi ceru o plat\ de cinci sute de

drahme, tat\l c`rti : „Cu pre]ul acesta pot cump\ra un sclav.” „N-ai dec`t s\

faci a[a [i vei avea doi sclavi.” Spunea c\ ia bani de la prieteni nu pentru

folosul lui, ci ca s\-i înve]e pe ei cum s\-i cheltuiasc\. I se repro[a odat\ c\

[i-a luat un avocat într-un proces. „~ntr-adev\r, [i c`nd dau o mas\ angajez

un buc\tar.” – spunea el.

[73] ~ntr-o zi, Dionysios voi s\-l sileasc\ s\ enun]e o doctrin\ de filosofie,

iar el îi r\spunse : „Ar fi ridicol ca tu s\ afli de la mine cum s\ vorbe[ti [i

totu[i s\ m\ înve]i pe mine c`nd s\ vorbesc.” Se poveste[te c\ atunci

Dionysios s-a sup\rat [i l-a a[ezat la coada mesei, dar Aristip îi spuse :

„Desigur, ai voit s\ cinste[ti acest loc de la coad\.” Unuia care se f\lea c\ se

pricepe bine s\ înoate, el îi spuse : „Nu ]i-e ru[ine s\ te f\le[ti cu ceea ce

poate face [i un delfin ?” ~ntr-o împrejurare, cineva îl întreb\ care-i deose-

birea între un om în]elept [i altul care nu-i. „Dezbrac\-i pe am`ndoi [i d\-le

drumul printre necunoscu]i, [i vei afla.” Unuia care se l\uda c\ poate bea

mult f\r\ s\ se îmbete, îi spuse : „Asta poate [i un cat`r.”

[74] Cineva îl ]inea de r\u c\ tr\ie[te cu o curtezan\, iar el îi puse

întrebarea : „Este vreo deosebire între a lua o cas\ în care mai înainte a

locuit mult\ lume [i una în care n-a locuit nimeni ?” R\spunsul fiind „nu”, el

continu\ : „Sau între a te sui într-o corabie în care au c\l\torit mai înainte

zece mii de oameni [i una în care n-a c\l\torit nimeni ?” „Nu-i nici o

deosebire.” „Atunci nu-i nici una – spuse el – nici dac\ femeia cu care

tr\ie[ti a mai tr\it cu mai mul]i b\rba]i sau nu a tr\it cu nici unul.” La

învinuirea c\, de[i era elevul lui Socrate, lua plat\, el r\spunse : „E drept c\

iau, pentru c\ [i Socrate, c`nd i se trimitea gr`u [i vin, obi[nuia s\ ia pu]in

[i înapoia restul ; dar el avea ca intenden]i pe cei mai de frunte oameni din

Atena, pe c`nd eu nu-l am dec`t pe sclavul meu Euthychides.” S-a bucurat

de dragostea curtezanei Laïs, dup\ cum arat\ Sotion în Cartea a doua din a

sa Succesiune a filosofilor. [75] El se ap\r\ astfel fa]\ de cei care-l deza-

probau : „Eu o am pe Laïs, nu ea pe mine ; c\ci cel mai bun lucru e s\ te

st\p`ne[ti [i s\ nu cedezi pl\cerilor, iar nicidecum s\ nu uzezi de fel de ele.”

Pe unul care-l dojenea c\ m\n`nc\ bucate delicate, îl întreb\ : „Ai fi cump\rat

acestea dac\ le-ai fi putut lua cu trei oboli ?” Iar dup\ ce primi r\spunsul

afirmativ : „Atunci e limpede – îi spuse – nu eu s`nt iubitor de pl\ceri, ci tu

un iubitor de bani.” ~ntr-o zi, Simos, intendentul lui Dionysios, frigian de

origine [i om de nimica, îi ar\t\ casa lui scump\, cu mozaic pe jos, iar

Aristip tu[i [i-l scuip\ în fa]\. Cum Simos se sup\r\, el îl l\muri : „Nu puteam

s\ g\sesc alt loc mai potrivit.”

[76] Odat\ Charondas252 (sau dup\ al]ii, Phaidon) întreb\ : „Dar cine

miroase a[a a parfumuri ?” „Eu s`nt nenorocitul acela – r\spunse el – [i mai

nenorocit dec`t mine e regele persan. Dar cum nici una dintre celelalte

viet\]i nu se afl\ în condi]ii proaste din aceast\ pricin\, vezi dac\ nu-i la fel

[i cu omul. S\ piar\ în mod mizerabil destr\b\la]ii care ne stric\ folosirea

parfumului bun.” Fiind întrebat cum a murit Socrate, r\spunse : „Cum a[

dori s\ mor [i eu.” Polyxenos253 sofistul se duse s\-l vad\ [i g\si la el femei
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[i mas\ mare, pentru care îi adres\ mustr\ri ; dup\ un timp, Aristip îi puse

întrebarea : „Po]i s\ r\m`i [i tu cu noi ast\zi ?” [77] Cel\lalt primind, Aristip

îl întreb\ : „Atunci unde ai g\sit gre[eala mea ? Se pare c\ nu mustri dec`t

cheltuiala, dar nu [i petrecerea.” Mai poveste[te [i Bion în Prelegerile lui254

c\ slujitorul lui Aristip c\ra bani [i-i g\sea prea grei ; Aristip îi strig\ :

„Descarc\ c`t mai mult [i du numai c`t po]i.” Odat\, într-o c\l\torie pe mare,

de cum în]elese c\ vasul era condus de pira]i, î[i scoase banii, începu s\-i

numere [i, ca din neb\gare de seam\, îi l\s\ s\ cad\ în ap\ ; dup\ aceea,

fire[te, începu s\ se v\ic\reasc\. Al]ii povestesc c-ar fi spus c\-i mai bine s\

piar\ banii pentru Aristip dec`t Aristip din pricina banilor. Alt\dat\, Dionysios

întreb`ndu-l de ce venise la el, el îi spuse c\ voia s\-i împart\ ce avea el [i

s\ dob`ndeasc\ ce nu avea. [78] Al]ii îns\ spun c-ar fi r\spuns : „C`nd am

avut nevoie de în]elepciune, m-am dus la Socrate ; acum c\ am nevoie de

bani, vin la tine.” Obi[nuia s\-i mustre pe oameni c\ la cump\rarea vaselor

de lut le încearc\ dup\ sunet, dar ca s\ judece via]a merg la înt`mplare. Al]ii

atribuie aceast\ cugetare lui Diogene255. ~ntr-o zi, Dionysios fiind la chef,

d\du porunc\ s\ se îmbrace fiecare în purpur\ [i s\ danseze. Platon nu

primi, recit`nd versul :

Strai muieresc n-a[ putea pe mine s\ pun niciodat\256

Aristip totu[i se îmbr\c\ [i, preg\tindu-se s\ danseze, d\du [i r\spunsul

potrivit :

Chiar în v`rtejul cumplit st`rnit de serbarea lui Bachus,

~n]eleapta femeie de fel nu-[i vinde-va trupul257.

[79] ~l rug\ odat\ ceva pe Dionysios pentru un prieten [i, neizbutind s\

dob`ndeasc\ ce dorea, îi c\zu la picioare. Cineva r`se de el, iar Aristip îi

spuse : „Nu s`nt eu de vin\, ci Dionysios, care are urechile la picioare.”

Afl`ndu-se în Asia, fu prins de satrapul Artaferne258. Un oarecare îl întreb\ :

„Mai po]i fi vesel în asemenea împrejur\ri ?” „Desigur, prostule – fu r\s-

punsul – nici n-a[ putea fi mai vesel dec`t acuma c`nd voi putea vorbi cu

Artaferne.” Avea obiceiul s\ asemuiasc\ cu pe]itorii Penelopei pe aceia care

treceau prin înv\]\tura general\, dar se poticneau la studiul filosofiei.

~ntr-adev\r, pe]itorii le dob`ndeau pe Melantho, Polydora [i pe celelalte fete

din cas\, pe toate, mai cur`nd dec`t s\ ob]in\ m`na st\p`nei. [80] O vorb\

la fel e atribuit\ lui Ariston259 ; c\ci acesta spunea c\ atunci c`nd Ulise s-a

dus în lumea subp\m`ntean\, i-a v\zut de aproape pe to]i mor]ii [i a f\cut

cuno[tin]a lor, dar n-a ajuns s\ dea ochii cu regina lor.

Se mai spune c\ Aristip, fiind întrebat ce lucruri ar trebui s\ înve]e copiii

ale[i, r\spunse : „Acelea care le vor folosi c`nd vor fi mari.” Un critic îl

dezaproba c\ plecase de la Socrate pentru a se duce la Dionysios. „Da – îl

l\muri el –, m-am dus la Socrate pentru înv\]\tur\, iar la Dionysios pentru

petrecere.”260 Dup\ ce-[i f\cuse c`]iva bani din lec]ii, Socrate îl întreb\ : „De

unde ai luat at`t de mult ?”, iar el îi r\spunse : „De unde iei [i tu a[a pu]in.”

[81] Alt\dat\, o curtezan\ îl vesti c\ r\m\sese îns\rcinat\ de la el, dar

el îi r\spunse : „Dup\ cum, alerg`nd printr-un desi[ de trestii, nu po]i spune

care anume te-a în]epat, tot a[a nu po]i fi sigur\ de acest lucru.” Cineva l-a

învinuit c\-[i lep\dase fiul, ca [i cum n-ar fi fost odrasla lui. La acestea,

r\spunse : „{i flegma [i p\duchii se nasc din noi, o [tim bine, dar, nefiindu-ne

de folos, îi arunc\m c`t mai departe.” C`ndva, primind o sum\ de bani de la

Dionysios în timp ce Platon luase o carte, fu dojenit, iar el r\spunse :

„~ntr-adev\r, mie îmi trebuie bani, iar lui Platon c\r]i.” Cineva îi puse

întrebarea de ce se las\ criticat de Dionysios. „Pentru acela[i motiv –

r\spunse el – pentru care ceilal]i îl critic\ pe el.”

II, 71-81 ARISTIP
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[82] Cer`ndu-i odat\ bani lui Dionysios, acesta îi înt`mpin\ cererea cu

cuvintele : „Ei, dar spuneai c\ omul în]elept nu se afl\ niciodat\ în nevoie”,

la care el r\spunse : „Las\, d\ înt`i banii, [i vom discuta noi pe urm\”, iar

dup\ ce primi banii : „Acum vezi – îi spuse – c\ nu s`nt în nevoie”.

Diocles, în lucrarea sa Despre vie]ile filosofilor 261 arat\ c\, atunci c`nd

Dionysios i-a recitat versurile :

Cel ce la curtea tiranului volnic s\la[ul afla-va,

Liber chiar de-i n\scut, un sclav ajunge în lan]uri262,

el i-a întors :

Omul din na[tere liber, sclav s\ ajung\ nu poate.

Al]i scriitori îns\ raporteaz\ anecdota la Platon. Dup\ ce se certase

c`ndva cu Aischines, Aristip i se adres\ dup\ pu]in timp astfel : „Nu vrei s\

ne împ\c\m [i s\ încet\m de a fi certa]i sau a[tep]i s\ ne împace careva, la

un pahar de vin ?” „Ba vreau.” [83] „S\-]i aminte[ti atunci – relu\ Aristip –

c\ eu am f\cut cel dint`i pas, de[i s`nt mai b\tr`n ca tine.” La aceste cuvinte,

Aischines îi spuse : „Adev\rat, pe Hera, ai foarte mare dreptate ; e[ti un om

mult mai bun dec`t mine ; c\ci cearta eu am pornit-o, iar tu ai f\cut primul

pas spre împ\care.” Acestea s`nt spusele care i se atribuie lui Aristip263.

V. Au fost patru b\rba]i cu numele de Aristippos ; acesta despre care am

vorbit ; al doilea, autorul unei c\r]i Despre Arcadia ; al treilea, un nepot de

fiic\ al primului, educat în filosofie de mama sa, [i al patrulea, un filosof din

noua Academie264.

VI. I se atribuie urm\toarele c\r]i filosofului cirenaic : o Istorie a Libyei,

în trei volume, dedicat\ lui Dionysios ; o oper\ care con]ine dou\zeci [i

cinci de dialoguri, unele scrise în dialectul atic, altele în cel doric, [i anume

cu urm\toarele titluri :

[84] Artabazos ;

C\tre naufragia]i ;

C\tre exila]i ;

C\tre un cer[etor ;

C\tre Laïs ;

C\tre Poros ;

C\tre Laïs, despre oglind\ ;

Hermeias ;

Visul ;

C\tre conduc\torul banchetelor ;

Philomelos ;

C\tre prieteni ;

C\tre critici, fiindc\ îi plac vinul vechi [i curtezanele ;

C\tre aceia care-l critic\ pentru pr`nzurile bogate ;

Scrisoare c\tre fiica sa Arete ;

C\tre unul care se antreneaz\ pentru jocurile olimpice ;

~ntrebare ;

Alt\ întrebare ;

~nv\]\tur\ c\tre Dionysios ;

Alta, despre statuie ;

Alta, despre fiica lui Dionysios ;

C\tre unul care se crede dispre]uit ;

C\tre unul care încearc\ s\ fie sfetnic 265.

Unii sus]in de asemenea c\ ar fi scris [ase C\r]i de Diserta]ii ; al]ii,

printre care [i Sosicrates din Rhodos, c\ n-a scris nimic266.
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[85] Sotion, în Cartea a doua, [i Panaitios spun c\ urm\toarele scrieri îi

apar]in lui Aristip :

Despre educa]ie ;

Despre virtute ;

Exhorta]ie la filosofie ;

Artabazos ;

Naufragia]ii ;

Exila]ii ;

Diserta]ii, în [ase C\r]i ;

~nv\]\turi, în trei C\r]i ;

C\tre Laïs ;

C\tre Poros ;

C\tre Socrate ;

Despre noroc 267.

A stabilit, drept scop, mi[carea calm\, care duce la senza]ie268.

VII. Dup\ ce i-am descris via]a, s\ cercet\m acum pe r`nd filosofii din

[coala cirenaic\, care ]in de el. Unii î[i dau numele de urma[i ai lui

Hegesias, al]ii ai lui Anniceris, iar al]ii ai lui Theodor269. Apoi, mai departe,

vom parcurge pe cei care purced de la Phaidon, dintre care cei mai de

seam\ au format [coala din Eritreia270. Lucrurile stau astfel. [86] Discipolii

lui Aristip au fost fiica lui, Arete, Aithiops din Ptolemais [i Antipatros

din Cyrene. Discipolul Aretei a fost Aristippos, care purta numele de

Metrodidactul, iar elevul acestuia a fost Theodor ateul, care `n urm\ a fost

numit „Zeul”. Elevul lui Antipatros a fost Epitimides din Cyrene, al acestuia

a fost Paraibates, care a avut ca discipoli pe Hegesias, sf\tuitorul la sinu-

cidere, [i pe Anniceris, care l-a r\scump\rat pe Platon271.

VIII. Aceia, deci, care au primit înv\]\tura lui Aristip [i au fost cunoscu]i

sub numele de cirenaici sus]ineau p\rerile urm\toare272 : exist\ dou\ st\ri,

au stabilit ei, pl\cerea [i durerea ; cea dint`i e o mi[care domoal\, a doua –

una aspr\273 ; [87] o pl\cere nu se deosebe[te de alt\ pl\cere, nici nu exist\

o pl\cere mai pl\cut\ dec`t alta274. Tuturor vie]uitoarelor le este pl\cut\

prima stare, iar cealalt\ le este resping\toare. Totu[i, pl\cerea trupeasc\,

care este scopul, dup\ cum spune Panaitios în lucrarea sa Despre secte 275,

nu este pl\cerea în repaus, care urmeaz\ dup\ îndep\rtarea durerii [i este

ca o eliberare din tulburare, pe care o accept\ Epicur [i o arat\ drept

scop276. De asemenea, ei sus]in c\ exist\ o deosebire între „scop” [i

„fericire”. Scopul nostru este pl\cerea particular\, în timp ce fericirea este

suma total\ a tuturor pl\cerilor particulare, în care s`nt cuprinse at`t pl\cerile

trecute, c`t [i cele viitoare277.

[88] Pl\cerea particular\ o dorim pentru ea îns\[i, în timp ce fericirea

este dorit\ nu pentru ea, ci pentru pl\cerile particulare. Dovada c\ pl\cerea

este scopul se vede din faptul c\ din tinere]e, f\r\ o alegere prealabil\,

s`ntem atra[i de ea, iar dup\ ce am dob`ndit-o nu mai c\ut\m altceva [i nu

ne ferim de nimic mai mult ca de opusul ei, durerea. Pl\cerea este bun\

chiar c`nd provine din faptele cele mai necuviincioase, cum spune

Hippobotos, în lucrarea sa Despre secte 278. C\ci chiar dac\ este nelalocul ei

conduita, totu[i pl\cerea care-i urmeaz\ este de dorit în ea îns\[i [i este

bun\. [89] Suprimarea durerii, dup\ cum a spus Epicur, nu li se pare deloc

c\-i pl\cere, dup\ cum absen]a pl\cerii nu-i durere. ~ntr-adev\r, sus]in ei,

at`t pl\cerea c`t [i durerea consist\ în mi[care, în timp ce absen]a pl\cerii,

ca [i absen]a durerii nu este mi[care, deoarece lipsa de durere este

asemenea cu starea unui om care doarme. Unii oameni, afirm\ ei, pot s\ nu

II, 82-89 ARISTIP
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aleag\ pl\cerea, din cauza perversiunii min]ii lor. Totu[i, nu toate pl\cerile

[i durerile suflete[ti deriv\ din corespondentele lor corporale. De pild\,

g\sim o pl\cere dezinteresat\ în prosperitatea ]\rii noastre, la fel cu aceea

pe care o g\sim în propria noastr\ prosperitate. De asemenea, ei nu admit

c\ pl\cerea se na[te din amintire sau din a[teptarea fericirii, a[a cum era

doctrina lui Epicur279. [90] Mi[carea privitoare la suflet, afirm\ ei, se pierde

în cursul timpului. La fel, sus]in ei, pl\cerea nu vine numai din v\z sau din

auz. ~n general, auzim cu pl\cere imita]ia pl`nsului, în timp ce pl`nsul adev\rat

ne pricinuie[te nepl\cere. Lipsa pl\cerii [i lipsa durerii, ei le numeau st\ri

intermediare. Totu[i, ei sus]in c\ pl\cerile trupe[ti s`nt mult superioare celor

suflete[ti [i c\ durerile corpului s`nt mai rele dec`t cele ale sufletului. De

aceea infractorilor li se aplic\ pedepse corporale. C\ci ei afirmau c\ durerea

este mai grea, iar pl\cerea mai natural\, [i de aceea d\deau mai mult\

însemn\tate corpului dec`t sufletului. Din aceast\ pricin\, de[i pl\cerea în

sine este de dorit, totu[i, sus]in ei, s`nt lucruri care produc anumite pl\ceri,

dar au [i o latur\ dureroas\, adesea opus\ pl\cerii, a[a înc`t li se pare o

îndeletnicire foarte anevoioas\ a aduna pl\cerile care produc fericire.

[91] Ei opineaz\ c\ nu orice om în]elept tr\ie[te totdeauna în pl\cere [i

c\ orice om neîn]elept tr\ie[te totdeauna o via]\ chinuit\, ci socotesc c\

acest lucru are loc de cele mai multe ori. E de ajuns chiar dac\ cineva î[i

însu[e[te fiecare pl\cere separat, a[a cum vine. Pruden]a, spun ei, e un

bun, de[i n-o dorim pentru ea îns\[i, ci din pricina urm\rilor ei ; leg\m

prietenie din motive interesate, întocmai cum pre]uim o parte a corpului

at`ta timp c`t o folosim ; [i nebunii au unele virtu]i ; educa]ia corporal\

contribuie la dob`ndirea virtu]ii ; în]eleptul nu va da drum liber nici invidiei,

nici dragostei, nici supersti]iei, c\ci aceste sl\biciuni se datoresc unei

închipuiri de[arte ; va sim]i, totu[i, durerea [i frica, acestea fiind sim]\minte

fire[ti ; [92] bog\]ia produce pl\cere, de[i nu-i de dorit pentru ea îns\[i.

Ace[ti filosofi afirm\ c\ afec]iunile suflete[ti pot fi cunoscute, dar nu [i

obiectul de la care vin ; ei se dezinteresau de studiul naturii, din cauza

nesiguran]ei lui evidente, dar se ocupau de studiile logice, din cauza utilit\]ii

lor. Pe de alt\ parte îns\, Meleagros, în Cartea a doua a lucr\rii sale Despre

p\rerile filosofilor, [i Clitomah280, în prima Carte din opera sa Despre secte,

afirm\ c\ ei consider\ nefolositoare at`t fizica, c`t [i dialectica ; deoarece,

dac\ cineva a înv\]at teoria binelui [i r\ului281 poate s\ vorbeasc\ cu t`lc,

poate s\ fie eliberat de supersti]ii [i poate s\ scape de frica mor]ii. [93] De

asemenea, sus]ineau c\ nimic nu e drept, cinstit sau josnic de la natur\, ci

numai prin conven]ie [i obicei282. Totu[i, omul bun nu va comite vreo fapt\

rea din cauza pedepselor impuse [i a reputa]iei sale. Omul în]elept exist\

cu adev\rat [i ei admit c\ progresul poate fi atins în filosofie, ca [i în alte

domenii. Ei sus]in c\ durerea unui om întrece pe a altuia [i c\ sim]urile nu-s

totdeauna adev\rate [i demne de crezare.

IX. A[a-numita [coal\ a lui Hegesias283 avea acelea[i n\zuin]e cu privire

la pl\cere [i durere. Dup\ p\rerea partizanilor ei nu exist\ recuno[tin]\,

nici prietenie, nici binefacere, fiindc\ le alegem nu pentru ele însele, ci din

motive interesate, în afara c\rora o asemenea purtare nu se g\se[te nic\ieri.

[94] T\g\duiau posibilitatea fericirii depline, c\ci corpul e atins de mult\

suferin]\, sufletul împ\rt\[e[te suferin]ele corpului [i este prad\ zbuciu-

mului, iar soarta împiedic\ realizarea celor sperate. Din toate acestea reiese

c\ fericirea nu are consisten]\ real\, mai mult chiar, via]a [i moartea pot fi

dorite. Negau îns\ c\ ar exista ceva pl\cut sau nepl\cut de la natur\284.

Dac\ acela[i lucruri plac unor oameni, iar pe al]ii îi îndurereaz\, aceasta se
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datore[te lipsei, rarit\]ii sau bel[ugului prea mare al acestor lucruri. S\r\cia

sau bog\]ia n-au leg\tur\ cu pl\cerea, c\ci nici bogatul, nici s\racul ca atare

n-au un mod deosebit de a se bucura. Pentru m\surarea pl\cerii s`nt egal de

indiferente sclavia [i libertatea, originea nobil\ sau din popor, cinstirea sau

necinstirea. [95] Via]a e folositoare pentru cel prost, în timp ce-i indiferent\

pentru omul în]elept. Acesta, în tot ce face, se va c\l\uzi de interesele sale,

c\ci nu socote[te pe nimeni altul c\ ar merita mai mult dec`t el. Presupun`nd

c\ ar culege cele mai mari foloase de la un altul [i înc\ n-ar fi deopotriv\

cu ceea ce d\ el. De asemenea, nu admit datele sim]urilor, din cauz\ c\

acestea nu duc la o cunoa[tere sigur\. Trebuie s\v`r[ite ac]iunile care par

ra]ionale285. Afirmau c\ trebuie s\ fim îng\duitori cu gre[elile, c\ci nici un

om nu gre[e[te cu voie, ci sub constr`ngerea unei suferin]e286 ; s\ nu ur`m

oamenii, ci s\-i dezv\]\m de rele. ~n]eleptul e mai presus de al]ii, nu at`t în

alegerea lucrurilor bune, c`t în evitarea celor rele, pun`ndu-[i ca scop s\

tr\iasc\ f\r\ cazn\ [i triste]e. [96] Aceasta este deci superioritatea pe care

o au cei care s`nt indiferen]i fa]\ de lucrurile produc\toare de pl\ceri287.

X. Discipolii lui Anniceris288 erau de aceea[i p\rere, în unele privin]e,

dar admiteau existen]a în via]\ a prieteniei, a recuno[tin]ei [i a respectului

pentru p\rin]i ; de asemenea, socoteau c\ omul virtuos va s\v`r[i fapte

patriotice. Din aceast\ pricin\, în]eleptul va fi, totu[i, fericit, chiar dac\ va

avea sup\r\ri [i chiar dac\ îi revin pu]ine pl\ceri. Fericirea unui prieten n-o

dorim pentru ea îns\[i, c\ci nu e sim]it\ de altul. Pe de alt\ parte, ra]iunea

singur\ nu-i de ajuns ca s\ insufle încredere [i s\ ne ridic\m deasupra

p\rerii mul]imii. Trebuie s\ ne form\m obiceiuri, din cauza înclin\rii noastre

de demult spre r\u. [97] Nu trebuie s\ ne iubim prietenul numai din

interes, înc`t dac\ acest interes înceteaz\ s\ ne îndep\rt\m de el, ci pentru

acel sim]\m`nt de duio[ie care ne face ca pentru prieten s\ îndur\m chiar

suferin]e. Cu toate c\ pl\cerea e scopul, iar c`nd ea ne lipse[te suferim, vom

îndura-o [i pe aceasta de bun\ voie, din dragoste pentru prietenul nostru.

XI. Theodorenii [i-au luat numele de la Theodor289, pe care l-am citat

mai înainte, [i au adoptat doctrinele lui. XII. Theodor era un om care

respingea pe fa]\ credin]a în zei. O carte a lui intitulat\ Despre zei, care mi-a

c\zut în m`n\, nu-i de dispre]uit. Theodorenii spun c\ Epicur a luat din

aceast\ carte foarte multe din cele ce a scris asupra acestui subiect290.

[98] Theodor era [i un discipol de al lui Anniceris [i al lui Dionysios

dialecticianul291, dup\ cum aminte[te Antisthenes în Succesiunile filo-

sofilor 292. XIII. El considera bucuria [i durerea ca scopul suprem, cea dint`i

fiind produs\ de în]elepciune, a doua de prostie. Pentru el, binele era

în]elepciunea [i justi]ia, iar r\ul st\rile opuse acestora, pl\cerea [i durerea

fiind intermediare între bine [i r\u. Respingea prietenia, deoarece aceasta

nu exist\, nici între pro[ti, nici între în]elep]i ; la cei dint`i, prietenia dispare

îndat\ ce utilitatea e înl\turat\, iar în]eleptul, fiind îndestulat cu sine însu[i,

nu are nevoie de prieteni. El spunea c\ este rezonabil293 ca omul în]elept s\

nu-[i piard\ via]a pentru ap\rarea patriei, c\ci el nu trebuie s\ risipeasc\

în]elepciunea pentru folosul celor pro[ti.

[99] Patria, pentru el, era universul. Furtul, adulterul [i sacrilegiul294 s`nt

admise în anumite împrejur\ri, deoarece nici una din aceste fapte nu este

ru[inoas\ de la natur\, dac\ înl\tur\m prejudecata împotriva lor, p\strat\ ca

s\ se st\p`neasc\ prostimea. ~n]eleptul va da drum liber, pe fa]\, patimilor

sale amoroase, f\r\ a ]ine c`tu[i de pu]in seama de b\nuieli. ~n acest scop,

el folosea argumente ca acestea : „O femeie priceput\ la gramatic\ este ea

folositoare în m\sura în care-i priceput\ la gramatic\ ?” „Da.” „Dar un copil

II, 89-99 ARISTIP. HEGESIAS. ANNICERIS. THEODOR
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sau un t`n\r tare la gramatic\ este folositor în m\sura în care se pricepe la

gramatic\ ?” „Da.” „La fel, o femeie frumoas\ este folositoare pentru c\-i

frumoas\ [i un b\iat sau un t`n\r frumos este folositor în m\sura în care e

frumos ?” „Da.” [100] „Este, deci, folositor pentru a face dragoste.” Acestea

fiind admise, el tr\gea concluzia : „Deci cel ce face dragoste cu el în m\sura

în care este folositor nu comite o gre[eal\. {i, prin urmare, nici dac\ ar uza

de frumuse]e, în m\sura în care ea e folositoare, nu va comite o gre[eal\.”295

Cu întreb\ri de acest soi el învingea în argumentare.

XIV. Se pare c-a fost numit „Zeul” în urma întreb\rilor urm\toare, ce i-au

fost adresate de Stilpon. „Theodor, e[ti cu adev\rat ceea ce singur declari c\

e[ti ?” Theodor d`nd r\spuns afirmativ, Stilpon continu\ : „Oare spui c\ e[ti

zeu ?” A confirmat [i aceasta. „Atunci urmeaz\ c\ e[ti zeu.” Theodor încu-

viin]\ [i-i spuse lui Stilpon sur`z`nd : „Dar bine, tic\losule, în cazul acesta vei

recunoa[te [i tu c\ e[ti cioar\ [i multe altele de acest fel.”296

[101] St`nd odat\ l`ng\ Eurycleides hierofantul297, Theodor intr\ în vorb\

cu el : „Spune-mi, Eurycleides, care s`nt cei care violeaz\ misterele ?”

Eurycleides r\spunse : „Aceia care le dezv\luie celor neini]ia]i.” „Atunci tu

singur le violezi, c`nd le dezv\lui celor neini]ia]i.” XV. Totu[i, pu]in a lipsit

s\ nu fie chemat [i el în fa]a areopagului, dac\ nu l-ar fi sc\pat Demetrios

din Phaleron298. Amphicrates îns\, în cartea sa Despre oameni ilu[tri 299,

spune c-a fost os`ndit s\ bea cucut\.

XVI. [102] Un timp a stat la curtea lui Ptolemaios, fiul lui Lagos300, [i a

fost trimis odat\ de acesta ca ambasador la Lysimah301. Cu acest prilej, vorba

lui a fost a[a de îndr\znea]\, înc`t Lysimah i-a spus : „Ia spune-mi, nu e[ti

Theodor care a fost alungat din Atena ?” „Informa]ia e adev\rat\ – i-a

r\spuns el – c\ci, la fel ca Semele, c`nd n-a putut s\-l mai suporte pe

Dionysos302, a[a m-a lep\dat [i pe mine Atena.” Iar c`nd Lysimah a ad\ugat :

„Vezi, s\ nu mai vii pe aici”, el i-a r\spuns : „Nu voi mai veni, numai de nu

m-ar trimite Ptolemaios.” Mithras303, vistiernicul lui Lysimah, care sta al\turi

[i auzea, îi spuse : „Se pare c\ nu numai de zei nu ]ii seama, ci nici de regi.”

„Cum po]i spune c\ nu ]in seam\ de zei, c`nd te consider pe tine ur`t de ei ?”

XVII. Se spune c\ odat\, pe c`nd se plimba la Corint în afar\ de ora[ cu

o ceat\ numeroas\ de discipoli, Metrocle cinicul304, care sp\la ha]ma]uchi,

f\cu urm\toarea remarc\ : „Ei, iscusitule, n-ai fi avut nevoie de at`]ia

discipoli, dac\ ai fi sp\lat legume.” La care Theodor îi replic\ : „Nici tu n-ai

fi avut nevoie de aceste legume, dac-ai fi înv\]at cum s\ te por]i între

oameni.” [103] O anecdot\ la fel se poveste[te despre Diogene [i Aristip,

dup\ cum s-a amintit mai sus305.

XVIII. A[a a fost felul de comportare al lui Theodor [i al celor din jurul

lui. La urm\, s-a retras la Cyrene, unde a tr\it pe l`ng\ Magas306, duc`ndu-[i

via]a în mare cinste. C`nd a fost exilat prima oar\ din Cyrene, i se atribuie

o vorb\ plin\ de duh : „V\ foarte mul]umesc, b\rba]i din Cyrene – le spuse –

c\ m-a]i alungat din Libya în Grecia.”

XIX. Vreo dou\zeci de alte persoane au purtat numele de Theodoros :

primul, din Samos, fiul lui Rhoicos307. Acesta a dat sfatul s\ se pun\ c\rbuni

sub temelia templului din Efes c\ci locul temeliei fiind foarte umed, c\rbunii,

lipsi]i de fibr\ lemnoas\, vor p\stra p\r]ile solide nev\t\mate de umezeal\.

Al doilea, un geometru din Cyrene, la ale c\rui lec]ii a asistat [i Platon308. Al

treilea, filosoful la care ne-am referit mai sus. Al patrulea, autorul unei

lucr\ri foarte bune despre felul de a-[i exercita vocea. [104] Al cincilea,

unul care s-a ocupat de compozitorii muzicali încep`nd cu Terpandru. Al

[aselea, un stoic. Al [aptelea, unul care a scris Despre romani. Al optulea,
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un siracuzan care a scris Despre tactic\. Al noulea, din Byzantion, cunoscut

pentru discursurile sale politice. Al zecelea, la fel, men]ionat de Aristotel în

Rezumatul despre oratori 309. Al unsprezecelea, un sculptor teban. Al doispre-

zecelea, un pictor amintit de Polemon310. Al treisprezecelea, un pictor

atenian despre care scrie Menodotos311. Al paisprezecelea, un pictor din

Efes amintit de Theophanes312 în lucrarea lui Despre pictur\. Al cincispre-

zecelea, un poet care a scris epigrame. Al [aisprezecelea, unul care a scris

Despre poe]i. Al [aptesprezecelea, un medic, elev de-al lui Athenaios313. Al

optsprezecelea, un filosof stoic din Chios. Al nou\sprezecelea, un milesian,

tot filosof stoic. Al dou\zecelea, un poet tragic.

 CAPITOLUL AL IX-LEA

Phaidon

I [105] Phaidon314 era originar din Elis, dintr-o familie nobil\. La c\derea

ora[ului, a fost prins [i silit s\ tr\iasc\ într-o cas\ de desfr`u ; dar d`nsul cu

u[ile închise se vedea cu Socrate, p`n\ c`nd acesta convinse pe Alcibiade

sau Criton, împreun\ cu prietenii lor, ca s\-l r\scumpere ; din clipa aceea,

studie filosofia ca un om liber. Hieronymos, în lucrarea sa Despre ab]inerea

de a judeca 315, îl atac\ [i-l nume[te sclav. II. A scris dialoguri intitulate

Zopyros [i Simion, care s`nt autentice ; Nicias este îndoielnic ; despre Medios

unii spun c-ar fi opera lui Aischines, în timp ce al]ii o atribuie lui

Polyainos316 ; [i Antimachos sau B\tr`nii e pus la îndoial\ ; Povestirile

cizm\re[ti s`nt de asemenea atribuite, de unii, lui Aischines.

I-a urmat în filosofie Pleistanos din Elis [i, o genera]ie mai t`rziu,

Menedem din Eritreia [i Asclepiades din Phlius317, care veneau din [coala

lui Stilpon. P`n\ atunci [coala fusese cunoscut\ ca [coala din Elis, dar de la

Menedem înainte a fost numit\ [coala din Eritreia. Despre Menedem vom

vorbi mai încolo, deoarece [i el a întemeiat o [coal\ nou\318.

CAPITOLUL AL X-LEA

Eucleides

I. [106] Eucleides era de fel din Megara, de l`ng\ Istm ; unii spun c\ era

din Gela319, dup\ cum afirm\ Alexandros în Succesiunile filosofilor 320. A

studiat scrierile321 lui Parmenide [i urma[ii lui au fost numi]i megarici, pe

urm\ eristici322 [i mai t`rziu dialecticieni323, acest nume fiindu-le dat înt`ia

oar\ de Dionysios din Chalcedon324, datorit\ faptului c\-[i prezentau argu-

mentele în form\ de întrebare [i r\spuns. Hermodor325 ne spune c\, dup\

moartea lui Socrate, au venit la el Platon [i ceilal]i filosofi, tem`ndu-se de

cruzimea tiranilor. II. Eucleides sus]inea c\ binele suprem este unitatea,

de[i apare sub diferite nume, uneori denumind-o în]elepciune, alteori zeu,

ra]iune [i a[a mai departe. Nega îns\ tot ce era contrar binelui, declar`nd

c\ nu exist\326.

[107] C`nd comb\tea o demonstra]ie, nu ataca premisele, ci concluzia327.

Nu admitea argumentul prin compara]ie328, spun`nd c\ el trebuie s\ fie

constituit, fie din lucruri similare, fie din lucruri deosebite. Dac\-i scos din
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cele similare, argumentul trebuie s\ se ocupe cu lucrurile înse[i, nu cu

analoagele lor ; iar dac\-i luat din lucruri contrare, nu folose[te la nimic s\

le vedem al\turi. De aceea, Timon spune despre el, batjocorind totodat\ [i

pe ceilal]i socratici :

Nici c\-mi pas\ de-ace[ti flecari, de ei sau de al]ii,

Ori de Phaidon, oricine ar fi, sau de mult cert\re]ul

Euclid ce pe megarici la discu]ii-mbolde[te329.

III. [108] A scris [ase dialoguri intitulate Lamprias, Aischines, Phoinix,

Criton, Alcibiade [i Despre dragoste 330. IV. De succesiunea [colii lui

Eucleides ]ine [i Eubulide din Milet331, autorul mai multor argumente

dialectice sub form\ de întrebare, ca Mincinosul, Ascunsul, Electra, Voalatul,

Soritul, ~ncornoratul [i Ple[uvul 332. Unul din poe]ii comici scrie despre el :

Eubulide, sofistul cel me[ter ce coarne scornit-a,

Iar pe-oratori îi momea [iret în plasa-nc`lcelii,

E dus, [i-odat\ cu el [i Demostene cel g`ngav333.

Demostene a fost probabil elevul lui [i astfel [i-a îndreptat pronun]area

gre[it\ a literei r 334. [109] Eubulide a sus]inut o controvers\ cu Aristotel [i

a spus multe lucruri rele despre el335.

V. Printre ceilal]i urma[i ai [colii lui Eubulide a fost [i Alexinos din Elis,

un om c\ruia îi pl\cea foarte mult controversa, pentru care motiv a [i fost

numit Elenxinos336. ~n special a sus]inut o controvers\ cu Zenon337. Hermip

spune despre el c\ a p\r\sit ora[ul Elis [i s-a mutat la Olympia, unde s-a

consacrat filosofiei. Discipolii lui întreb`ndu-l pentru ce [i-a ales locuin]a

aici, el le spuse c\ dore[te s\ întemeieze o [coal\ care s\ se numeasc\

[coala olympic\. Dar, cum m`ncarea era neîndestul\toare [i locul li s-a p\rut

nes\n\tos, discipolii l-au p\r\sit pe Alexinos, care a tr\it restul zilelor în

singur\tate, numai cu un sclav338. C`tva timp dup\ aceea, pe c`nd înota în

r`ul Alfeu, s-a în]epat de v`rful unei trestii [i a murit din rana pricinuit\.

[110] I-am compus urm\toarele versuri :

{ag\ nicic`nd nu a fost, ori vorb\-n v`nt aruncat\

C\-un biet muritor, s\rmanul,

~ntr-o ap\ voind s\ se-av`nte, trupul s\-[i scalde,

Ran\-i f\cu în picior un cui [i greu p\timit-a.

Astfel vestitul Alexinos, Alfeul trec`ndu-l,

Moartea-[i g\si în]epat de-o trestie mult prea hain\339.

 A scris nu numai împotriva lui Zenon, ci [i alte c\r]i, între care [i una

împotriva lui Ephoros istoricul.

VI. {i Euphantos din Olynth340, care a scris o istorie a timpului s\u, a

apar]inut [colii lui Eubulide. Acesta din urm\ a mai scris mai multe tragedii

cu care [i-a f\cut mare renume la serb\ri. L-a instruit pe regele Antigonos341

[i a compus o lucrare Despre regalitate, care era foarte vestit\. A murit de

b\tr`ne]e.

VII. [111] Au fost [i al]i discipoli ai lui Eubulide, printre care Apollonios,

supranumit Cronos342. Acesta a avut ca discipol pe Diodoros, fiul lui

Ameinias din Iasos, care de asemenea a fost poreclit Cronos343. Callimah, în

Epigramele sale, spune despre el :

...Momos cu propria-i m`n\

Pe pere]i-a-nsemnat : Cronos e cel în]elept344.

{i acesta era un dialectician [i se pare c\ el a fost cel dint`i care a

descoperit argumentele cunoscute ca Voalatul [i ~ncornoratul. Pe c`nd se
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afla la Ptolemaios Soter, i s-au pus anumite întreb\ri dialectice de c\tre

Stilpon [i, nefiind în stare s\ le dezlege pe loc, a fost luat în r`s de rege [i,

printre altele, i s-a dat în batjocur\ [i porecla de Cronos. [112] El345 p\r\si

banchetul [i, dup\ ce scrise un pamflet despre problema logic\, dezn\-

d\jduit, [i-a pus cap\t zilelor. Am scris [i despre el aceste versuri :

O ! Diodoros Cronos, ce crunt lovitu-te-a soarta,

Dezn\dejdea cea grea prinsu-te-a-n bra]u-i de fier,

C\ci spre t\r`mul lui Hades pornit-ai în graba cea mare,

Gluma lui Stilpon v\z`nd plin\ de-amarnic venin.

Numele „Cronos” ]i-au pus pe bun\ dreptate-l [i meri]i :

C [i R suprim`nd, restu-]i r\m`ne pe drept346.

VIII. Printre urma[ii lui Eucleides au fost Ichthyas, fiul lui Metallos347, un

om minunat, c\ruia Diogene cinicul i-a adresat unul dintre dialogurile sale ;

Cleinomachos din Thurioi348, care a scris cel dint`i Despre propozi]ii [i

predicate 349 [i celelalte la fel ; [i Stilpon din Megara, un filosof foarte

distins, despre care vom trata acum.

CAPITOLUL AL XI-LEA

Stilpon

I. [113] Stilpon, cet\]ean al Megarei din Grecia, a fost discipolul c`torva

dintre urma[ii lui Eucleides, de[i al]ii îl fac discipolul lui Eucleides însu[i, ba

chiar al lui Thrasymachos din Corint350, care era prietenul lui Ichthyas, dup\

cum spune Heracleides351. II. A[a de mult îi întrecea pe to]i în inventivitate

[i sofistic\rie, înc`t n-a lipsit mult ca întreaga Grecie s\ fie atras\ spre el [i

s\ se alipeasc\ [colii din Megara. Cu privire la aceasta, s\-mi fie îng\duit s\

citez cuvintele proprii ale filosofului Philippos din Megara352 : „C\ci de la

Theofrast i-a luat, atr\g`ndu-i, pe teoreticianul Metrodoros353 [i pe Timagoras

din Gela354, de la Aristoteles filosoful cirenaic355 pe Cleitarchos [i pe

Simmias356 ; [i chiar de la dialecticieni357 l-a c`[tigat pe Paionios358 de la

Aristeides359, iar pe Diphilos din Bospor, fiul lui Euphantos [i pe Myrmex,

fiul lui Exainetos360, am`ndoi veni]i s\-l combat\, el i-a f\cut adep]ii lui

devota]i.”361 [114] Pe l`ng\ ace[tia, a mai c`[tigat pe Phrasidemos362 peripa-

teticianul, un fizician experimentat, pe Alcimos363 retorul, oratorul cel mai

de frunte din întreaga Grecie ; de asemenea, [i pe Crates364 [i pe mul]i al]ii,

i-a atras în mrejele sale [i, ceea ce-i [i mai mult, o dat\ cu ei l-a luat [i pe

Zenon fenicianul365.

III. Era un cunosc\tor [i în ale politicii. S-a c\s\torit, dar tr\ia [i cu o

curtezan\ care se numea Nicarete, cum a ar\tat undeva Onetor366. A avut o

fiic\ destr\b\lat\, m\ritat\ cu discipolul s\u Simmias din Siracuza367. {i cum

aceasta c\lca pe al\turi, cineva îi spuse lui Stilpon c\ ea îl face de ru[ine,

la care el r\spunse : „Nu într-at`ta c`t s`nt eu o cinste pentru ea.”

 IV. [115] Se spune c\ Ptolemaios Soter îl aprecia mult ; dup\ ce-a pus

st\p`nire pe Megara368, i-a oferit o sum\ de bani [i l-a poftit s\ vin\ cu el în

Egipt. Stilpon îns\ ar fi primit o sum\ modest\ din ea, refuz\ c\l\toria

propus\ [i se duse la Egina, p`n\ la plecarea lui Ptolemaios. Se mai spune

iar\[i c\, atunci c`nd Demetrios369, fiul lui Antigonos, a cucerit Megara, a

luat m\suri ca locuin]a lui Stilpon s\-i fie p\strat\ sub paz\ [i s\-i fie

înapoiat\ toat\ avu]ia pierdut\ în timpul jafului370 ; dar c`nd a cerut s\ i se

II, 107-115 EUCLEIDES. DIODOROS. STILPON
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întocmeasc\ o list\ cu lucrurile pierdute, Stilpon t\g\dui c-ar fi pierdut ceva

care s\-i fi apar]inut cu adev\rat, c\ci nimeni nu-i luase înv\]\tura, de

vreme ce avea înc\ ra]iunea [i cuno[tin]ele sale371.

[116] Vorbind despre datoria de a face bine oamenilor, impresion\ at`t

de ad`nc pe rege, înc`t acesta dori s\ asculte de el. V. Se poveste[te c\ odat\

Stilpon folosi argumentul urm\tor cu privire la Athena lui Fidias372 : „Nu-i

Athena, fiica lui Zeus, un zeu ?” Iar c`nd i se r\spunse „ba da”, el contin\ :

„Dar aceasta nu-i f\cut\ de Zeus, ci de Fidias”, [i c`nd acest lucru fu

confirmat, el conchise : „Atunci aceasta nu-i un zeu.” Pentru vorba aceasta

a fost chemat în fa]a areopagului ; nu t\g\dui învinuirea, dar sus]inu c\

ra]ionamentul era corect, întruc`t Athena nu este un zeu, ci o zei]\373 ; numai

divinit\]ile b\rb\te[ti s`nt zei. Totu[i, se spune c\ areopagi]ii i-au poruncit

s\ p\r\seasc\ imediat ora[ul [i c\, dup\ aceea, Theodor, a c\rui porecl\ era

„Zeul”374, spuse în b\taie de joc : „De unde a aflat acest lucru Stilpon ? {i

cum putea el s\ spun\ dac\ era zeu sau zei]\ ? Sau poate c\ i-a ridicat rochia

[i i-a v\zut gr\dina ?” De fapt îns\, Theodor era foarte neru[inat [i Stilpon

cu mintea foarte ager\.

[117] La întrebarea lui Crates375 dac\ zeilor le plac închin\ciunile [i

rugile, se zice c-a r\spuns : „Nu pune asemenea întrebare pe strad\, prostule,

ci c`nd s`ntem singuri”. {i despre Bion376, c`nd i s-a pus aceea[i întrebare

dac\ exist\ zei, se spune c-a dat r\spunsul :

Da-vei mul]imea în l\turi mult încercate b\tr`ne ?

VI. Stilpon avea o fire simpl\, nepref\cut\ [i acomodabil\ cu oamenii

obi[nui]i. A[a, de pild\, c`nd Crates cinicul nu r\spunse la o întrebare, ci

d\du drumul la un v`nt, Stilpon îi zise : „{tiam c\ vei spune orice, în afar\

de ceea ce trebuia s\ spui.” [118] Alt\dat\ Crates îi întinse o smochin\

pun`ndu-i în acela[i timp o întrebare. Stilpon lu\ smochina [i o m`nc\, iar

c`nd cel\lalt strig\ : „O, Heracle, am pierdut smochina”, Stilpon observ\ :

„Nu numai at`t, ci [i întrebarea pentru care smochina era arvuna.” La fel,

v\z`ndu-l pe Crates iarna zgribulit de frig : „Mi se pare, Crates – îi zise – c\

ai nevoie de o hain\ nou\” [adic\ : de minte [i de hain\]377, iar cel\lalt,

sup\rat, r\spunse cu urm\toarea parodie :

Greu p\timind [i pe Stilpon ochi-mi v\zur\-n Megara,

Unde se zice din veac c\ Tifon î[i are culcu[ul.

Roi stau în juru-i ciracii, porni]i pe-ndelung\ voroav\,

Vremea pierz`nd în zadar, din vorb\ s\ fac\ virtute.

[119] Se poveste[te c\ la Atena atr\gea a[a de mult lumea, înc`t oamenii

alergau din ateliere ca s\-l vad\. Odat\ unul îi spuse : „Stilpon, lumea te

prive[te ca pe un animal ciudat.” „Nu – îi r\spunse el –, ci ca pe un om

adev\rat.” VII. Fiind st\p`n des\v`r[it al controversei, nega chiar existen]a

ideilor378. Astfel, spunea c\ cine spune „om” nu spune nimic. ~ntr-adev\r, el

nu spune acest om individual sau cel\lalt, c\ci de ce s-ar g`ndi la unul mai

mult dec`t la altul ? De aceea nu se g`nde[te la nici un om. La fel, leguma

(ca idee) nu este ceea ce mi se arat\, c\ci legumele existau cu mii de ani în

urm\. Deci aceasta nu este legum\ (ca idee)379. Se poveste[te c\, pe c`nd se

afla în mijlocul unei discu]ii cu Crates, alerg\ s\ cumpere pe[te [i c`nd

Crates încerc\ s\-l opreasc\, pretinz`nd c\ p\r\se[te discu]ia, el îi r\spunse :

„Nu, p\strez discu]ia, de[i te p\r\sesc pe tine, c\ci discu]ia va r\m`ne, dar

pe[tele se va vinde în cur`nd.”

VIII. [120] Exist\ de la el nou\ dialoguri, scrise într-un stil rece :

Moschos ; Aristip sau Callias ; Ptolemaios, Chairecrates ; Metrocles ; Anaximene ;
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Epigenes ; C\tre fiica sa ; Aristotel 350. IX. Heracleides381 poveste[te c\ Zenon,

întemeietorul [colii stoice, era unul dintre discipolii lui Stilpon382. Hermip zice

c\ Stilpon a murit în v`rst\ înaintat\, dup\ ce a luat vin ca s\-[i gr\beasc\

sf`r[itul383.

X. Am scris [i despre el un epitaf :

Cunoscut ]i-e desigur Stilpon cel din Megara.

Crud\ pereche-l r\pi : v`rsta [i boala cea grea.

Pentru a[a telegari, ce stra[nic îi fu surugiul

Vinu-l sorbi cu nesa], gata de drum [i porni384.

A fost ridiculizat [i de Sophilos, poetul comic, în piesa sa C\s\toria 385 :

Vorba lui Charin386 e cepul ce gura lui Stilpon astup\.

CAPITOLUL AL XII-LEA

Criton

I. [121] Criton387 a fost atenian, foarte legat de Socrate, c\ruia i-a purtat

at`ta grij\, înc`t s\ nu duc\ lips\ de nimic din cele trebuincioase. II. {i fiii lui,

anume : Critobulos, Hermogenes, Epigenes [i Ctesippos, au fost discipolii

lui Socrate. III. Criton a scris [aptesprezece dialoguri, care se afl\ într-un

singur volum388, sub titlurile :

Nu prin înv\]\tur\ devin oamenii buni ;

Despre l\comia de a avea mai mult ;

Despre ce-i folositor, sau Omul de stat ;

Despre frumos ;

Despre r\utate ;

Despre buna r`nduial\ ;

Despre lege ;

Despre divin ;

Despre arte ;

Despre societate ;

Despre în]elepciune ;

Protagoras, sau Omul de stat ;

Despre litere ;

Despre poezie (sau Despre frumos) ;

Despre înv\]\tur\ ;

Despre cunoa[tere, sau Despre [tiin]\ ;

Ce este cunoa[terea 389.

CAPITOLUL AL XIII-LEA

Simon

I. [122] Simon era cet\]ean atenian [i cizmar390. C`nd Socrate începu s\

vin\ în atelierul lui [i s\ discute cu cineva, el se obi[nui s\ însemne tot ceea

ce putea s\-[i aminteasc\. II. Aceasta-i pricina pentru care oamenii au

numit dialogurile lui Dialoguri cizm\re[ti. Aceste dialoguri s`nt în num\r de

treizeci [i trei [i se afl\ într-un singur volum :

Despre zei ;

Despre bine ;
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Despre frumos ;

Ce este frumosul ;

Despre dreptate, prima [i a doua parte ;

Despre virtute, c\ nu poate fi înv\]at\ ;

Despre curaj, prima, a doua [i a treia parte ;

Despre lege ;

Despre conducerea poporului ;

Despre cinstire ;

Despre poezie ;

Despre buna dispozi]ie ;

Despre dragoste ;

Despre filosofie ;

Despre [tiin]\ ;

Despre muzic\ ;

Despre poezie ;

[123] Ce este frumosul ;

Despre înv\]\m`nt ;

Despre arta de a discuta ;

Despre judecat\ ;

Despre existen]\ ;

Despre num\r ;

Despre s`rguin]\ ;

Despre munc\ ;

Despre pofta de c`[tig ;

Despre l\ud\ro[enie ;

Despre frumos 391.

Al]ii mai citeaz\ :

Despre deliberare ;

Despre ra]iune, sau Despre ceea ce e de cuviin]\ ;

Despre faptele rele 392.

III. Ni se spune c\ el, cel dint`i, a pus conversa]iile lui Socrate sub form\

de dialog. Pericle îi f\g\dui s\-l sprijine [i-l rug\ s\ vin\ la el, dar r\spunsul

lui fu : „Nu vreau s\-mi v`nd libertatea de vorbire.”

IV. A mai fost [i un alt Simon, care a scris Despre retoric\ ; un altul, un

medic, în timpul lui Seleucos Nicanor ; un al treilea a fost sculptor393.

CAPITOLUL AL XIV-LEA

Glaucon

[124] Glaucon a fost cet\]ean al Atenei. Au r\mas de la el nou\ dialoguri,

într-un singur volum :

Pheidylos ;

Euripide ;

Amyntichos ;

Euthias ;

Lysitheides ;

Aristofan ;

Cephalos ;

Anaxiphemos ;

Menexenos 394.

I se mai atribuie [i alte treizeci [i dou\ de dialoguri, dar care s`nt

socotite false395.
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CAPITOLUL AL XV-LEA

Simmias

Simmias era cet\]ean al Thebei. Avem de la el dou\zeci [i trei de

dialoguri, într-un singur volum :

Despre în]elepciune ;

Despre ra]ionament ;

Despre muzic\ ;

Despre versuri ;

Despre b\rb\]ie ;

Despre filosofie ;

Despre adev\r ;

Despre literatur\ ;

Despre înv\]\m`nt ;

Despre art\ ;

Despre conducere ;

Despre ceea ce se cuvine ;

Despre lucrurile de ales sau de evitat ;

Despre prieten ;

Despre cunoa[tere ;

Despre suflet ;

Despre via]a fericit\ ;

Despre posibil ;

Despre avere ;

Despre via]\ ;

Ce este frumosul ;

Despre s`rguin]\ ;

Despre dragoste 396.

CAPITOLUL AL XVI-LEA

Cebes

[125] Cebes a fost cet\]ean al Thebei. Avem trei dialoguri de la el :

Despre tablou ;

Despre ziua a [aptea ;

Frynichos 397.

CAPITOLUL AL XVII-LEA

Menedem

I. Menedem apar]inea [colii lui Phaidon398 ; era fiul lui Cleisthenes,

membru al familei numite Theopropizii399, de familie bun\, de[i arhitect [i

om s\rac ; al]ii spun c\ era decorator de teatru [i c\ Menedem a înv\]at

am`ndou\ meseriile. De aceea, c`nd a propus un decret, un oarecare elev al

lui Alexinos400 l-a atacat, spun`nd c\ unui în]elept nu i se cuvine nici s\ fac\

decoruri de teatru401, nici s\ propun\ un decret. II. Fiind trimis de eritreeni

la Megara, cu serviciul militar, l-a vizitat pe Platon la Academie [i a fost a[a

de captivat, înc`t a p\r\sit serviciul armelor. [126] Asclepiades din Phlius402

II, 122-126 GLAUCON. SIMMIAS. CEBES. MENEDEM



DESPRE VIE}ILE {I DOCTRINELE FILOSOFILOR124

lu`ndu-l cu sine, el veni la Megara la Stilpon, ale c\rui lec]ii le urmaser\

am`ndoi. De acolo, pornind pe mare spre Elis, s-au înt`lnit cu Anchipylos [i

Moschos403 din [coala lui Phaidon. P`n\ la ei, dup\ cum am ar\tat în Via]a

lui Phaidon, [coala se numea [coala din Elis. ~n urm\ s-a numit [coala

eritrean\, dup\ ora[ul care era patria filosofului nostru404.

III. Se pare c\ Menedem era foarte serios, din care pricin\ Crates405 î[i

bate joc de el dup\ cum urmeaz\ :

Asclepiades din Phlius [i taurul, eritreanul,

iar Timon, dup\ cum urmeaz\ :

Se-nfoie spr`ncenatul [i vorbe gr\i f\r-de noim\406.

[127] Era un om cu at`ta demnitate, înc`t Eurylochos din Casandrea,

invitat de Antigonos la curte împreun\ cu Cleippides, un t`n\r din Cyzic407,

refuz\ invita]ia de team\ s\ nu aud\ Menedem, a[a de ustur\toare [i

deschis\ era vorba lui. Odat\, un t`n\r u[uratic î[i îng\dui oarecare libert\]i

fa]\ de el ; Menedem nu scoase nici un cuv`nt, dar lu\ un b\] [i desen\ pe

p\m`nt un act al destr\b\l\rii, p`n\ ce to]i ochii se a]intir\ asupra t`n\rului

care, pricep`nd insulta, plec\. Alt\dat\ Hierocles408, comandantul din Pireu,

se plimba în sus [i în jos cu el, în templul lui Amphiaraos409, [i-i vorbea

multe despre capturarea Eritreei ; Menedem nu-i d\du alt r\spuns dec`t îl

întreb\ la ce îl întrebuin]eaz\ Antigonos.

[128] Unui b\rbat adulter, care se l\uda cu aceasta, îi spuse : „Nu [tii c\

dac\ varza are gust bun, tot a[a-i [i cu ridichea ?” Auzind pe un t`n\r care

f\cea mult\ g\l\gie, el îi spuse : „Ia vezi s\ nu cape]i ceva din spate f\r\ s\

observi.”410 Fiind consultat de Antigonos dac\ trebuia s\ se duc\ la o

petrecere, trec`nd peste celelalte considerente, el îi trimise r\spunsul c\

este fiu de rege. Unui cap sec, care-i povestea verzi [i uscate, îi puse

întrebarea dac\ avea vreo proprietate la ]ar\ [i, auzind c\ da [i c\ avea [i

multe acareturi acolo, îl sf\tui : „Atunci du-te [i le îngrije[te, c\ de nu, s-ar

putea înt`mpla s\ piar\ [i s\ nu mai po]i face pe omul de[tept.” Unuia care-l

întreba dac\ omul în]elept se c\s\tore[te vreodat\, îi r\spunse : „M\ socote[ti

om în]elept sau nu ?” R\spunsul fiind afirmativ, el continu\ : „Ei bine, eu s`nt

însurat.” [129] ~ntreb\ pe cineva, care afirma c\ exist\ multe lucruri bune,

c`te s`nt [i dac\ socote[te c\ s`nt mai mult de o sut\. Nefiind în stare s\

înfr`neze risipa unuia dintre cei care-l pofteau la mas\, odat\ c`nd fu invitat

nu spuse nimic, ci î[i dezaprob\ în t\cere gazda, mul]umindu-se s\ m\n`nce

numai m\sline.

IV. Totu[i, din cauza gurii prea slobode, se g\si în mare primejdie la

Cypru, împreun\ cu prietenul lui Asclepiades411, pe c`nd se aflau la curtea

lui Nicocreon412. Se poveste[te c\ la obi[nuita serbare lunar\ pe care o da

regele, au fost pofti]i am`ndoi, împreun\ cu al]i filosofi, iar Menedem spuse

c\, dac\ reunirea unor asemenea oameni era un lucru bun, ar fi trebuit s\

se dea o serbare în fiecare zi, iar de nu, atunci întrunirea de fa]\ este de

prisos. [130] La acestea, tiranul r\spunz`nd c\ numai în aceast\ zi are timp

liber ca s\ aud\ pe filosofi, Menedem insist\ cu [i mai mare înc\p\]`nare,

declar`nd, în timpul ofrandei de sacrificiu, c\ ar trebui cu orice prilej s\ fie

asculta]i filosofii. Urmarea era s\ fie c-ar fi fost omor`]i am`ndoi dac\ nu i-ar

fi desp\r]it la vreme un oarecare flautist. De aceea, c`nd se aflar\ pe

corabie, pe timp de furtun\, se poveste[te c\ Asclepiades ar fi spus c\

dib\cia flautistului i-a salvat, pe c`nd vorba slobod\ a lui Menedem era s\

fie pieirea lor.
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V. Se spune c\ era dezordonat [i c\ nu se interesa de r`nduial\ în [coala

lui. La el în clase nu se putea vedea nici o ordine, nici b\nci în cerc, ci

fiecare asculta de unde se înt`mpla s\ se afle, în picioare sau st`nd jos [i el

f\cea la fel413. VI. [131] Pe de alt\ parte, se spune c\ era ambi]ios [i grijuliu

de reputa]ia sa at`t de mult, înc`t atunci c`nd la începutul carierei sale,

împreun\ cu Asclepiades, d\dea ajutor unui maestru constructor la ridicarea

unei case, Asclepiades ap\rea gol pe acoperi[ purt`nd mortarul, pe c`nd

Menedem se ascundea ori de c`te ori vedea pe cineva c\ trece pe acolo. VII.

Dup\ ce lu\ parte la treburile publice, deveni at`t de preocupat, înc`t,

pun`nd smirn\ pe j\ratic, nimeri al\turi de vas. Odat\ Crates, afl`ndu-se

l`ng\ el, îl atac\ pentru amestecul lui în politic\, iar el porunci oamenilor

s\i s\-l arunce, în închisoare. Totu[i, Crates îl p`ndea c`nd trecea pe

acolo [i, aplec`ndu-se pe fereastr\, îi striga : „neam de Agamemnon” sau

„Hegesipolis”414.

[132] ~ntr-un fel, era oarecum supersti]ios. VIII. Odat\, afl`ndu-se într-un

han împreun\ cu Asclepiades [i, din neb\gare de seam\, m`nc`nd o carne

care fusese aruncat\ pentru subp\m`nteni415, îi veni grea]\ [i îng\lbeni c`nd

afl\ adev\rul, p`n\ ce Asclepiades îl dojeni spun`ndu-i c\ nu carnea îi

f\cuse r\u, ci mai mult presupunerea. ~n toate celelalte privin]e era generos

[i darnic. IX. Chiar la b\tr`ne]e, prin constitu]ia lui corporal\, era nu mai

pu]in v`njos [i ars de soare la înf\]i[are ca un atlet, bine hr\nit [i antrenat.

Ca statur\ era bine propor]ionat, cum se poate vedea dup\ statueta din

stadionul vechi de la Eritreia, care-l reprezint\ într-adins aproape gol [i-i

las\ s\ se vad\ cea mai mare parte a corpului413.

X. [133] ~i pl\cea s\ primeasc\ oaspe]i [i obi[nuia s\ str`ng\ mul]i

oaspe]i la masa lui, din cauz\ c\ Eritreia era insalubr\ ; printre ace[tia erau

[i poe]i [i muzican]i. Era în prietenie cu Aratos, cu poetul tragic Lycophron,

ca [i cu Antagoras din Rhodos417 ; dar cea mai mare înclina]ie o avea pentru

Homer [i, dup\ acesta, pentru poe]ii lirici ; pe urm\ pentru Sofocle [i

Achaios, c\ruia, ca scriitor de drame satirice, îi acorda locul al doilea,

d`ndu-l pe cel dint`i lui Eschil418. De aceea spunea împotriva adversarilor s\i

politici versurile urm\toare :

Sprintenul, c`t e de aprig la fug\-l întrece-un bicisnic,

Broasca ]estoas\ a[ijderi pe [oim îl las\ în urm\

[134] luate din Omfale, o pies\ satiric\ a lui Achaios. Deci gre[esc cei

care spun c\ nu citise nimic în afar\ de Medeea lui Euripide, despre care

unii sus]in c\ e opera lui Neophron din Sicyona419. XI. Dispre]uia profesorii

din [coala lui Platon [i a lui Xenocrate, ca [i pe filosoful cirenaic Paraibates420.

Avea mare admira]ie pentru Stilpon [i, odat\, cer`ndu-i-se p\rerea cu privire

la acesta, r\spunse numai c\ era un om nobil. XII. Menedem era un om

greu de p\truns [i era greu s\ ajungi la o în]elegere cu el. Sucea [i r\sucea

lucrurile în toate felurile [i izbutea de minune s\ g\seasc\ obiec]ii.

Antisthenes, în Succesiunile sale, spunea c\ era un mare antagonist. ~i

pl\cea mai ales s\ foloseasc\ argumentul urm\tor : „Din dou\ lucruri diferite,

unul este diferit de cel\lalt ?” „Da.” „{i a fi de folos este diferit de bine ?”

„Da.” „Atunci a fi de folos nu este un bine.”421

[135] Se spune c\ respingea judec\]ile422 negative, transform`ndu-le în

afirmative [i, dintre acestea, admitea numai pe cele simple423, resping`nd pe

acelea care nu erau simple424, adic\ pe cele ipotetice425 sau conjunctive426.

Heracleides427 declar\ c\, de[i în doctrinele sale era adept al lui Platon,

dialectica o lua în r`s428. Astfel, întrebat odat\ de Alexinos429 dac\ încetase

de a-[i mai bate tat\l, r\spunsul lui fu : „Dar nici nu l-am b\tut deci nu
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aveam ce înceta” ; dar Alexinos, insist`nd c\ trebuia s\ l\mureasc\ ambi-

guitatea printr-un „da” sau „nu”, el îi spuse : „Ar fi absurd din parte-mi s\ m\

conformez regulilor voastre, c`nd pot s\ m\ opresc în prag.” Despre Bion430,

care comb\tea cu persisten]\ pe prezic\tori, Menedem spunea c\ omoar\

pe mor]i.

[136] Auzind pe cineva spun`nd c\ cea mai mare fericire era s\ ob]ii

toate c`te dore[ti, el adaug\ : „O fericire cu mult mai mare este s\ dore[ti

cele ce trebuie dorite.” Antigonos din Carystos431 afirm\ c\ n-a scris sau

compus nimic niciodat\, înc`t n-a aderat ferm la nici o doctrin\. Adaug\ c\

era a[a de combativ în discu]ie, înc`t nu ceda dec`t c`nd primea v`n\t\i la

ochi. {i totu[i, a[a violent cum era în dezbateri, în purtarea lui era c`t se

poate de bl`nd. De pild\, cu toate c\-[i r`dea de Alexinos [i-[i b\tea crunt

joc de el, totu[i a fost foarte bun cu el : so]iei acestuia, tem`ndu-se c\-n

timpul c\l\toriei putea fi atacat\ [i jefuit\, i-a dat o paz\ s-o înso]easc\ de

la Delfi la Chalcis432.

XIII. [137] Era prieten foarte cald, a[a cum se arat\ din dragostea433 lui

fa]\ de Asclepiades, dragoste care nu era mai prejos de iubirea fa]\ de

prieten a lui Pilade434. Asclepiades îns\, fiind cel mai în v`rst\, se spune c\

el era autorul, iar Menedem era actorul. Se poveste[te c\ odat\ Archipolis

le d\rui prin aviz de plat\ suma de 3000 de drahme435, iar ei, împot-

molindu-se la chestiunea cine va lua ca al doilea, nici unul din ei n-a ridicat

banii. XIV. Se mai spune c\ ei s-au c\s\torit ; dintre ei, Asclepiades a luat-o

pe fiica [i Menedem pe mama. Dar dup\ ce-i muri so]ia, Asclepiades lu\ pe

so]ia lui Menedem, iar dup\ aceea, acesta din urm\, ajuns în capul statului,

se c\s\tori a doua oar\, cu o femeie bogat\. Totu[i, cum ]ineau o singur\

cas\, Menedem încredin]\ primei lui so]ii administrarea gospod\riei.

[138] Cel dint`i muri Asclepiades, la o v`rst\ înaintat\, la Eritreia, dup\ ce

tr\ise la un loc cu Menedem în condi]ii modeste, de[i aveau mari mijloace.

Dup\ un timp oarecare, un iubit al lui Asclepiades, sosind la un banchet, fu

oprit de tineri discipoli, dar Menedem porunci s\-l primeasc\, spun`nd c\ [i

acum, de sub p\m`nt, Asclepiades îi deschide u[a. Hipponicos macedo-

neanul [i Agetor din Lamia436 au avut grij\ de între]inerea lor, primul a dat

fiec\ruia c`te treizeci de mine, iar Hipponicos i-a d\ruit lui Menedem dou\

mii de drahme ca s\-[i înzestreze fetele. Ele erau trei la num\r, dup\ cum

spune Heracleides437, copii de la o so]ie originar\ din Oropos.

XV. [139] Obi[nuia s\ dea banchetele în felul urm\tor : lua pr`nzul mai

dinainte cu doi sau trei prieteni [i st\tea p`n\ aproape de înserat. Apoi,

cineva poftea pe oaspe]ii care soseau [i care luaser\ deja masa, a[a înc`t

dac\ cineva venea prea devreme, se plimba în sus [i-n jos [i întreba pe

vreunul din cei care ie[eau din cas\, ce m`ncare era pe mas\ [i c`t era

ceasul. Dac\ erau abia la legume sau pe[te s\rat, acela pleca, dar dac\ erau

la carne, intra în cas\. Vara, pe fiecare pat era pus\ o rogojin\ de trestie, iar

iarna o blan\ de oaie. Oaspetele trebuia s\-[i aduc\ singur perna lui. Cupa

care era trecut\ din m`n\ în m`n\ nu era mai mare ca o can\ de un sfert de

litru. Desertul consta din lupine sau din bob, uneori din fructe coapte, ca

pere, rodii, o leguminoas\ oarecare sau chiar, pe Zeus, smochine uscate438.

[140] Toate aceste am\nunte s`nt amintite de Lycophron în piesa lui satiric\

intitulat\ Menedem 439 [i scris\ în cinstea acestuia. Iat\ un exemplu din

aceast\ pies\ :

Dup-un osp\] cump\tat trecut\ e cupa modest\

Pe la meseni, m\surat, cuv`ntul rostit cu cuviin]\

Fi-va desertul celor ce-s dornici cu drag s\-l asculte440.
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XVI. La început a fost dispre]uit, fiind numit de eritreeni cinic [i

palavragiu, dar mai t`rziu a fost tare admirat, a[a de mult înc`t i s-a încredin]at

conducerea statului. A fost trimis în ambasad\ la Ptolemaios [i la Lysimah [i

a fost onorat peste tot unde s-a dus. Mai mult dec`t at`t, a fost trimis la

Demetrios [i a izbutit s\ reduc\ cu cincizeci de talan]i tributul anual de

dou\ sute de talan]i pe care cetatea îl pl\tea lui Demetrios ; iar c`nd a fost

învinuit fa]\ de Demetrios c\ unelte[te ca s\ predea cetatea lui Ptolemaios,

s-a ap\rat într-o scrisoare care începea astfel : [141] „Menedem salut\ pe

regele Demetrios. Aflu c\ ai primit un denun] împotriva mea.”441 Tradi]ia

spune c\ un oarecare Aischylos442, care apar]inea partidului opus, i-a adus

aceste calomnii. Se pare c\ s-a purtat cu cea mai mare demnitate c`nd a fost

trimis în ambasad\ la Demetrios în chestiunea ora[ului Oropos, dup\ cum

aminte[te Euphantos443 în a sa Istorie. XVII. Antigonos de asemenea era

foarte legat de el [i declara în mod public c\ este discipolul lui.

C`nd acesta a învins pe barbari aproape de ora[ul Lysimachia444,

Menedem propuse un decret în cinstea lui, care începea astfel, în cuvinte

simple, lipsite de lingu[ire : [142] „La propunerea generalilor [i a sfetnicilor,

întruc`t regele Antigonos se întoarce în ]ar\ dup\ ce-a biruit pe barbari în

lupt\ [i întruc`t, în tot ce întreprinde, reu[e[te dup\ voin]a lui, senatul [i

poporul au hot\r`t...”445

Din aceast\ pricin\ [i a prieteniei ce i-a ar\tat-o Antigonos [i în alte

împrejur\ri, a fost b\nuit c\-[i tr\deaz\ cetatea [i, fiind denun]at de

Aristodemos446, fu alungat din Eritreia [i st\tu un timp în Oropos447, în

templul lui Amphiaraos448. Hermip spune c\ i s-a poruncit s\ plece [i de

acolo, printr-un vot general al beo]ienilor, deoarece disp\ruser\ din templu

c`teva potire de aur. Dup\ aceea, dezn\d\jduit, se duse în tain\ în ora[ul

s\u natal, î[i lu\ so]ia [i fiicele [i plec\ la curtea lui Antigonos, unde muri

de descurajare.

[143] Heracleides449 poveste[te cu totul altceva : c-a fost f\cut sfetnicul

eritreenilor [i în c`teva r`nduri a sc\pat ]ara de tiranie, chem`ndu-l pe

Demetrios, a[a înc`t n-ar fi fost cu putin]\ s\-[i fi tr\dat ]ara lui Antigonos,

ci a fost victima unor învinuiri mincinoase ; c\ s-a adresat lui Antigonos,

îngrijorat s\ recapete libertatea ]\rii ; c\ Antigonos nu i-a acordat-o, iar el,

de disperare, [i-a pus cap\t zilelor, nem`nc`nd [apte zile. Povestirea lui

Antigonos din Carystos este la fel. Numai cu Persaios450 a fost în conflict

neîncetat, c\ci se credea c\, atunci c`nd Antigonos, de dragul lui Menedem,

se învoi s\ restaureze democra]ia eritreenilor, fu împiedicat de Persaios.

[144] De aceea, într-o ocazie, dup\ un pahar de vin, Menedem îl comb\tu

pe Persaios în cuvinte [i spuse printre altele : „Ca filosof, este a[a cum îl

vede]i, dar ca om e cel mai r\u din c`]i exist\ [i se vor mai na[te.”

XVIII. Heracleides451 afirm\ c\ a murit în v`rst\ de [aptezeci [i patru de

ani. Am scris despre el urm\toarea epigram\ :

Soarta-]i cunosc, Menedem : de buna ta voie murit-ai,

Zile [apte în [ir f\r\ m`ncare r\bd`nd.

Fapta, î]i e de-eritrean, dar nu e de loc b\rb\teasc\ :

Dezn\dejdea ]i-a dat sfat de-a dreptul nefast452.

Ace[tia deci s`nt discipolii lui Socrate [i urma[ii lor direc]i. S\ trecem

acum la Platon, întemeietorul Academiei, [i la urma[ii lui, c`]i au fost

oameni cu renume453.
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Cartea a III-a

Platon

I. [1] Platon era fiul lui Ariston [i cet\]ean al Atenei. Mama lui era

Perictione sau Potone, care-[i tr\gea neamul de la Solon. Solon avusese un

frate, Dropides ; acesta fusese tat\l lui Critias, care fusese p\rintele lui

Callaischros ; acesta îl avusese pe Critias, unul dinte cei treizeci1, ca [i pe

Galucon, tat\l lui Charmides [i al Perictionei. Astfel, Platon, fiul acestei

Perictione [i al lui Ariston, era în a [asea genera]ie de la Solon. Solon se

tr\gea din Neleu [i Poseidon. Se spune c\ [i tat\l lui se cobora în linie

dreapt\ din Codros, fiul lui Melanthos, iar dup\ cum spune Thrasyllos2,

ace[tia se tr\geau din Poseidon.

[2] Speusip3, în lucrarea intitulat\ Banchetul funebru al lui Platon,

Clearh4, în al s\u Elogiu al lui Platon, [i Anaxilaides5, în Cartea a doua a

lucr\rii sale Despre filosofi, ne spun c\ exista o poveste la Atena cum c\

Ariston ar fi încercat s-o siluiasc\ pe Perictione, în floarea frumuse]ii, [i n-a

izbutit, iar dup\ ce a încetat s\ o ia cu sila i-a ap\rut în vis Apollo [i, ca

urmare, a l\sat-o neatins\ p`n\ ce a n\scut copilul6.

II. ~n Cronologia sa, Apollodor fixeaz\ data na[terii lui Platon în a

optzeci [i opta olimpiad\7, în ziua a [aptea din luna Thargelion8, în aceea[i

zi în care delienii spun c\ se n\scuse [i Apollo9. Dup\ spusele lui Hermip,

a murit la o serbare de nunt\, în primul an al olimpiadei o sut\ opta10, la

optzeci [i unu de ani. [3] Totu[i, Neanthes zice c\ a murit în v`rst\ de

optzeci [i patru de ani. El este cu [ase ani mai t`n\r ca Isocrate11, c\ci acesta

se n\scuse pe c`nd era arhonte Lysimachos, iar Platon, pe c`nd era arhonte

Ameinias, anul mor]ii lui Pericle12. III. A[a cum ne arat\ Antileon13 în Cartea

a doua a lucr\rii sale Despre date cronologice, Platon apar]inea demei

Collytos. Unii spun, de pild\ Favorinus în Istorii felurite 14, c\ se n\scuse la

Egina, în casa lui Pheidiades, fiul lui Thales15, c\ci tat\l s\u fusese trimis

împreun\ cu al]ii la Egina, în calitate de colonist16, dar se întoarse la Atena

atunci c`nd atenienii fur\ izgoni]i de lacedemonieni, care venir\ în ajutorul

egine]ilor. Athenodoros17, în Cartea a opta a lucr\rii sale intitulate Plimb\ri,

spune c\ Platon a fost coreg18 la Atena, cheltuielile fiind suportate de

Dion19. IV. [4] A avut doi fra]i, pe Adeimantos [i Glaucon20, [i o sor\,

Potone, mama lui Speusip21.

V. A înv\]at literatura în [coala lui Dionysios22, cum aminte[te singur în

dialogul Rivalii 23, iar gimnastica24 a înv\]at-o cu Ariston, atletul din Argos25,

[i de la el a primit numele de Platon, din cauza înf\]i[\rii sale viguroase, în

locul numelui s\u original, care era Aristocles, dup\ bunicul lui, cum ne

informeaz\ Alexandros în cartea sa Succesiunile filosofilor 26. Al]ii îns\ afirm\

c\ i s-a dat numele de Platon din pricina abunden]ei stilului s\u sau a l\]imii

frun]ii sale, cum sugereaz\ Neanthes27. Al]ii, iar\[i, sus]in c\ a luptat în

jocurile istmice, lucru ar\tat de Dicaiarchos în prima Carte a lucr\rii sale

Despre vie]i 28, VI. [5], [i c\ s-a ocupat de pictur\ [i a scris poeme, mai înt`i

ditirambi, dup\ aceea poeme lirice [i tragedii 29. VII. Se spune c\ avea o
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voce slab\, ceea ce e confirmat de Timotheos30, atenianul, în cartea sa

Despre vie]i. Se mai spune c\ Socrate a v\zut în vis, pe genunchii s\i, un pui

de leb\d\, c\ruia îi crescur\ deodat\ aripile [i zbur\ în sus dup\ ce scoase

un sunet puternic [i dulce. Ziua urm\toare, Platon i se prezent\ ca discipol,

iar Socrate recunoscu în el leb\da din vis31.

VIII. Dup\ cum arat\ Alexandros, invoc`nd pe Heracleitos ca izvor, în

cartea sa Succesiunile filosofilor 32, la început obi[nuia s\ ]in\ lec]iile de

filosofie la Academie [i dup\ aceea în gr\dina de la Colonos33. Mai t`rziu,

fiind gata s\ se prezinte la concurs cu o tragedie, ascult`nd pe Socrate

vorbind în fa]a teatrului lui Dionysos, î[i sorti poemele sale fl\c\rilor34, cu

cuvintele :

Hai, c\ci Platon de tine nevoie are, Hefaistos35.

[6] Din momentul acela, av`nd v`rsta de dou\zeci de ani, se spune, el

deveni elevul lui Socrate. Dup\ moartea acestuia, trecu la Cratylos36,

heracliteanul, [i la Hermogenes37, care profesa filosofia lui Parmenide.

Apoi, spune Hermodor38, la v`rsta de dou\zeci [i opt de ani, se duse la

Megara, la Eucleides, cu al]i c`]iva discipoli de-ai lui Socrate39. Apoi plec\ la

Cyrene s\-l viziteze pe Theodoros40 matematicianul ; de acolo în Italia, s\

vad\ pe filosofii pitagoricieni, pe Philolaos [i pe Eurytos41, iar de acolo în

Egipt, s\ cunoasc\ pe profe]ii de acolo42. Se spune c\ [i Euripide43 l-a înso]it

într-acolo. ~n Egipt, acesta s-a îmboln\vit [i a fost vindecat de preo]i, care

l-au tratat cu ap\ de mare, motiv pentru care el a rostit versul :

Greul p\cat omenesc îl spal-ale m\rii talazuri44.

[7] Platon spune, sprijinindu-se pe Homer45, c\, mai mult dec`t to]i

oamenii, egiptenii erau medici abili. Avea de g`nd s\ viziteze [i pe magi, dar

renun]\ la aceasta din cauza r\zboaielor din Asia46. IX. ~ntors la Atena, a

locuit la Academie47. Aici era un gimnaziu48 de la periferie, într-o dumbrav\,

numit\ dup\ un oarecare erou49, Hecademos50, a[a cum arat\ Eupolis51 în

piesa sa intitulat\ Ambusca]ii 52 :

Printre umbroasele-alei ale Hecademului sacru.

Dar [i Timon spune în versuri :

{ef lor Platon era, voinicul53, dar bl`nd vorbitorul,

Versul duios el av`nd ca [i greierii din Hecademos.

[8] Astfel, numele original al locului acela era Hecademia, pronun]at cu

e scurt55. Platon era prieten cu Isocrate56. {i Praxiphanes57 îi pune s\ discute

despre poe]i, într-o locuin]\ la ]ar\ unde Platon îl primise pe Isocrate.

X. Aristoxenos58 afirm\ c\ a luat parte la trei campanii militare : prima oar\

la Tanagra, a doua oar\ la Corint [i a treia oar\ la Delion, unde s-a distins

în lupt\.

El a îmbinat doctrinele lui Heraclit, ale pitagoricienilor [i ale lui Socrate.

Cu privire la lucrurile sensibile, el este de acord cu Heraclit ; în doctrina

realit\]ilor inteligibile cu Pitagora, iar în filosofia politic\ cu Socrate59.

XI. [9] Unii autori, printre care [i Satyros, spun c-a scris lui Dion din

Sicilia, rug`ndu-l s\-i cumpere trei C\r]i pitagoriciene de la Philolaos pentru

o sut\ de mine60. Tot ei spun c\ Platon tr\ia în bel[ug, deoarece primise de

la Dionysios peste optzeci de talan]i61. Acest lucru îl afirm\ Onetor62 într-un

studiu asupra temei : Dac\ un în]elept va c\uta s\ se îmbog\]easc\. L-a

folosit mult [i pe Epicharmos63, poetul comic, prelucr`nd cele mai multe

pasaje ale lui, a[a cum spune Alcimos în C\r]ile dedicate Lui Amyntas, patru

la num\r64. ~n primul din aceste studii, scrie astfel :
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XII. „Este evident c\ Platon întrebuin]eaz\ adesea cuvintele lui Epicharmos.

Judeca]i singuri. Platon afirm\ c\ obiectul sim]urilor este ceea ce nu dureaz\

niciodat\, nici în calitate, nici în cantitate, ci-i mereu în curgere [i în

schimbare. [10] Presupunerea e c\, dac\ suprim\m num\rul din aceste

lucruri, ele nu mai s`nt la fel, nici nu mai au ceva determinat nici în

cantitate, nici în calitate ; lucrurile sensibile se prefac mereu [i, prin natura

lor, nu au niciodat\ existen]\. Obiectul g`ndirii îns\ este de a[a fel c\ de la

el nu se ia nimic [i nu i se adaug\ nimic. Aceasta este natura lucrurilor eterne,

a c\ror însu[ire e de a fi mereu la fel [i acelea[i.”65 ~ntr-adev\r, Epicharmos

s-a exprimat limpede despre obiectele sim]urilor [i cele ale g`ndirii :

A. Zeii din veci fiin]at-au, nicic`nd n-au fost f\r\ fiin]\.

Tot ce pe lume-i din veac [i aidom-avut-au izvodul.

B. Haosul, zice-se c\ dintre zei n\scutu-s-a-înt`iul.

A. Cum ? Neav`nd început [i sf`r[it, înt`iul nu fost-a.

B. Ce ? ~nseamn\ atunci c\ nimic mai-nt`i nu venit-a ?

A. Nu, pe Zeus m\ jur [i nu au venit nici în r`ndul al doilea

Cele de care vorbim ; [11] de c`nd e lumea fiin]at-au...66

A. Fie un num\r par, ba chiar impar, ca s\ zicem,

Cearc\ m\car dac\ po]i o pietricic\ s-adaugi

Sau ceva s\ retragi din cel ce-ntr-însu se afl\

Num\rul lor r\m`ne-va-acela[i ? B. Fire[te nu va r\m`ne.

A. Sau la m\sura de-un cot alta cumva de vei pune

Ori de-i alege din ce se afl\ acolo-nainte

Fi-va m\sura la fel cu ce-a fost ? B. Nu-i ca-nainte.

A. Lua-vom, acum [i-omenirea, privind-o domol îndeaproape

Astfel. Cre[te un om, alt om, dimpotriv\, descre[te,

Ve[nic e altul. Acel ce dup\ fire-i se schimb\,

F\r-a r\m`ne pe loc, e altul dec`t înainte.

Fost-am [i eu ca [i tine ieri altul [i ast\zi iar altul,

M`ine voi fi iar\[i altul [i astfel mereu, c\ci e lege67.

[12] {i Alcimos, mai departe, afirm\ urm\toarele : „Exist\ unele lucruri,

spun în]elep]ii, pe care sufletul le percepe prin corp, cum ar fi prin auz sau

v\z ; s`nt alte lucruri pe care le g`nde[te singur, f\r\ ajutorul corpului. De

aici urmeaz\ c\, din lucrurile existente, unele s`nt sensibile, iar altele

inteligibile. De aceea Platon spunea c\, dac\ vrem s\ în]elegem dintr-o

privire principiile care stau la baza universului, trebuie mai înt`i s\ deosebim

ideile în ele însele, de exemplu asem\narea, unitatea [i pluralitatea, m\ri-

mea, repausul [i mi[carea ; în al doilea r`nd, trebuie s\ presupunem existen]a

frumosului, a binelui, a justi]iei [i a altor lucruri de acest fel, fiecare exist`nd

în sine [i pentru sine ; [13] în al treilea r`nd, trebuie s\ vedem care idei se

raporteaz\ la altele, cum s`nt [tiin]a, m\rimea sau puterea, g`ndindu-ne c\

lucrurile din lumea noastr\ sensibil\ poart\ denumiri omonime cu aceste

idei, din cauz\ c\ particip\ la ele ; în]eleg prin aceasta c\ lucrurile drepte

particip\ la ideea de drept, iar lucrurile frumoase particip\ la ideea de frumos.

Fiecare idee este etern\, este o no]iune [i, mai mult, este neschimb\toare.

De aceea Platon spune c\ ideile în natur\ stau ca modele [i c\ toate

celelalte lucruri se aseam\n\ cu aceste idei, din cauz\ c\ s`nt copiile acestor

modele.”68 Iat\ acum cuvintele lui Epicharmos despre bine [i despre idei :

[14] A. C`ntul din flaut e-un lucru ? B. Fire[te, cum s\ nu fie.

A. Omul ce c`nt\ din flaut, tot una-i cu versul ? B. Ba nu e.

A. Ce-i flautistul ? Ce zici, nu-i om ? B. Vezi bine. A. Atuncea

Nu ]i se pare c\ este acela[i cu binele însu[i ?

Binele este-un lucru în sine. Astfel, acela
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Care-l înva]\ [i-l [tie, bun pe dat\ devine.

Astfel e flautist [i cel ce flautu-nva]\,

D\n]uitor cel ce d\n]uie, rogojinar cel ce [tie

~mpletitul, a[ijderi orice lucru tu lua-vei

Omul [i arta nu-i una : el artistul doar este69.

[15] Platon, în conceperea teoriei sale despre idei, spune :

Deoarece exist\ amintire, trebuie s\ existe [i idei prezente în lucruri, din

cauz\ c\ amintirea vine de la ceva stabil [i permanent [i nimic nu este

permanent în afar\ de idei. C\ci, spune el, cum pot s\ supravie]uiasc\

animalele, afar\ numai dac\ pot cuprinde ideea [i s`nt dotate de natur\ cu

inteligen]\ în acest scop ? A[a cum stau lucrurile acum, ele î[i amintesc70 de

asem\narea lor [i a hranei lor, de ce fel este cea care le convine ; aceasta

arat\ c\ animalele au capacitatea înn\scut\ de a vedea asem\narea. {i, din

aceast\ pricin\, ele simt pe celelalte animale de acela[i fel. Cum exprim\

aceasta Epicharmos ?

[16] ~n]elepciunea, Eumeu, de-o specie nu-i st\p`nit\,

Orice vie]uitor [i el la fel are minte.

Cat\ de vrei pe la p\s\ri, la biata g\in\ prive[te,

Puii vii s\-i nasc\ deodat’nicic`nd pomenit-a :

St\ s\rm\nica, cloce[te, via]a în ou\ treze[te.

~n]elepciunea aceasta ce-nseamn\ natura doar [tie,

Singur\ ea înv\]`nd-o pe-ncetul, a[a, de la sine.

{i iar\[i :

C\ tot vorbim noi a[a nu este de loc de mirare,

Nici c\ de noi s`ntem mul]umi]i nespus [i ne credem

Neam prea-ales : [i-un c`ine altui c`ine îi pare

Lucrul cel mai frumos, un bou altui bou, deopotriv\

{i m\garii-ntre ei la fel se socot, chiar [i porcii71.

[17] Aceste exemple [i altele la fel le noteaz\ Alcimos în cele patru C\r]i

ale sale72, ar\t`nd ce ajutor a fost Epicharmos pentru Platon. Faptul c\

Epicharmos însu[i era con[tient de în]elepciunea sa poate fi v\zut [i din

versurile în care el prezice c\ va avea un imitator :

Cred doar ceea ce cred ? Mai mult, o [tiu chiar prea bine :

Fi-vor c`ndva amintite aceste cuvinte-ale mele,

C\ci le-o lua careva [i stihul, d`nd la o parte,

Hain\ de purpur, le-o da, vorbe alese podoab\,

Nebiruite fiind, ce-i lesne de-nvins dovedi-vor73.

XIII. [18] Se pare c\ Platon a adus cel dint`i la Atena scrierile lui

Sophron mimograful74, care fuseser\ p`n\ atunci neglijate, [i a prezentat

personaje cu caractere luate de la acest scriitor75 ; se spune c\ s-au g\sit

într-adev\r c\r]i cu mimii lui Sophron sub perna lui. A f\cut trei c\l\torii în

Sicilia : prima oar\ ca s\ vad\ insula [i craterele Etnei ; cu acest prilej,

Dyonisios, fiul lui Hermocrates76, fiind tiran la Siracuza, l-a silit s\ devin\

unul dintre apropia]ii lui. Dar c`nd Platon discut\ despre tiranie [i sus]inu c\

numai interesul st\p`nului nu era scopul cel mai bun77, afar\ numai dac\

acesta exceleaz\ în virtute, el îl ofens\ pe Dionysios, care, sup\rat, îi spuse :

„Vorbe[ti ca un flecar b\tr`n”. „Iar tu, ca un tiran”, îi r\spunse Platon.

[19] La aceast\ vorb\, tiranul se înfurie [i era gata s\-l omoare ; pe urm\

îns\, dup\ ce Dion [i Aristomenes78 îi scoaser\ aceasta din minte, renun]\

la a-l omorî, ci îl încredin]\ lui Pollis, lacedemonianul79, care tocmai sosise

atunci cu o ambasad\, ca s\-l v`nd\ ca sclav. Pollis îl lu\ la Egina [i-l scoase
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la v`nzare. Atunci Charmandros, fiul lui Charmandrides80, ceru condamnarea

la moarte a lui Platon dup\ legea în vigoare la egine]i, care dispunea ca

primul atenian care va pune piciorul pe insul\ s\ fie omor`t f\r\ judecat\.

Aceast\ lege fusese trecut\ chiar de acuzator, cum spune Favorinus în ale

sale Istorii felurite. Dar cineva pretinse, în glum\, c\ vinovatul era filosof [i

curtea îl achit\. Mai e [i o alt\ versiune, dup\ care, fiind adus în fa]a

adun\rii [i fiind cercetat de aproape, el p\str\ o t\cere total\ [i a[tept\

lini[tit rezultatul. Adunarea hot\rî s\ nu fie omor`t, ci îl condamn\ s\ fie

v`ndut, întocmai cum ar fi fost un prizonier de r\zboi81.

[20] Se înt`mpl\ ca Anniceris din Cyrene82, filosoful, s\ fie de fa]\ ; el îl

r\scump\r\ pentru dou\zeci de mine – dup\ al]ii, suma ar fi fost de treizeci

de mine – [i-l trimise la Atena, la prietenii s\i, care îi înapoiar\ banii pe

dat\. Anniceris îns\ îi refuz\, spun`nd c\ nu numai atenienii aveau privilegiul

de a purta grija lui Platon. Al]ii afirm\ c\ Dion a trimis banii [i c\ Anniceris

nu i-ar fi luat, ci a cump\rat pentru Platon mica gr\din\ care se afl\ la

Academie. Se arat\ c\ Pollis, totu[i, a fost învins de Chabrias83 [i c\, dup\

aceea, s-a înecat la Helike84, întruc`t purtarea sa fa]\ de filosof st`rnise m`nia

divinit\]ii, a[a cum spune Favorinus în prima Carte din Amintirile lui. [21] Dar

Dionysios, totu[i, nu se putea lini[ti. Afl`nd de cele înt`mplate, îi trimise o

scrisoare lui Platon ca s\ nu-l vorbeasc\ de r\u, iar Platon îi r\spunse tot în

scris c\ nu avea at`t timp liber ca s\-[i aminteasc\ de Dionysios.

XV. A doua oar\ a vizitat pe Dionysios cel T`n\r, cer`ndu-i p\m`nt [i

oameni pentru realizarea republicii sale85. Dionysios îi f\g\dui, dar nu se

]inu de cuv`nt. Unii spun c\ Platon s-a aflat [i de r`ndul acesta în mare

primejdie, fiind b\nuit c\ încurajeaz\ pe Dion [i Theodotas86 în planul lor

de a libera întreaga insul\ ; cu acest prilej, Archytas, pitagoricianul, scrise lui

Dionysios [i îi ceru ca Platon s\ fie iertat [i trimis nev\t\mat la Atena.

Scrisoarea aceasta gl\suie[te astfel :

Archytas c\tre Dionysios, îi ureaz\ mult\ s\n\tate 87

[22] „Noi to]i, prietenii lui Platon, ]i-am trimis pe Lamiscos [i Photidas cu

oamenii lor ca s\-l aduc\ înapoi pe filosof în condi]iile în]elegerii avute cu

tine88. Ai face bine s\-]i reaminte[ti zelul cu care ne-ai cerut, nou\ tuturora, s\

promov\m venirea lui Platon în Sicilia, c\ut`nd s\-l convingi [i lu`nd asupr\-]i,

printre altele, r\spunderea siguran]ei lui, at`t în timpul [ederii la tine, c`t [i în

timpul întoarcerii lui. Aminte[te-]i, de asemenea, c\ ai pus mare pre] pe venirea

lui [i c\, din momentul sosirii, ai avut mai mult\ bun\voin]\ fa]\ de el dec`t

pentru oricare altul din jurul t\u. Dac\ s-a înt`mplat s\-]i displac\, se cuvine s\

te por]i cu omenie [i s\ mi-l înapoiezi nev\t\mat. F\c`nd astfel, vei fi drept [i-n

acela[i timp ne vei îndatora.”

XVI. [23] A treia oar\ s-a dus s\ împace pe Dion cu Dionysios89, dar,

neizbutind, se întoarse în patrie f\r\ s\ fi f\cut ceva. XVII. Aici se ]inu

departe de politic\, de[i scrierile sale arat\ c\ era un om de stat. Motivul era

c\ poporul fusese obi[nuit cu alte forme de guvernare, cu totul deosebite

de ale lui. Pamphile, în Cartea a dou\zeci [i cincea a Memoriilor ei90, spune

c\ arcadienii [i tebanii, dup\ ce au întemeiat Megalopolis91, l-au poftit pe

Platon s\ le fie legislator ; dar el, descoperind c\ ei erau potrivnici egalit\]ii

de proprietate, refuz\ s\ se duc\.

XVIII. Se poveste[te c\ a pledat împotriva condamn\rii la moarte a lui

Chabrias92, generalul, c`nd acesta a fost judecat, de[i nimeni altul la Atena

n-a vrut s-o fac\, [i c\ [24] în aceast\ împrejurare, urc`nd Acropolea

împreun\ cu Chabrias, îl înt`lni delatorul Crobylos, care îi spuse : „Ce vii s\
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vorbe[ti pentru ap\rarea altuia ? Nu [tii c\ te a[teapt\ [i pe tine cucuta lui

Socrate ?” La aceasta, Platon îi r\spunse : „Dup\ cum am înfruntat primej-

diile, ap\r`ndu-mi în r\zboi patria, tot a[a le voi înfrunta [i acum, f\c`ndu-mi

datoria fa]\ de un prieten.”

XIX. El a fost cel dint`i care a introdus argumentarea93 prin întrebare [i

r\spuns, spune Favorinus în Cartea opta a c\r]ii sale Istorii felurite ; tot el a

explicat pentru prima oar\ lui Leodamas din Thasos94 metoda cercet\rii

problemelor prin analiz\95 ; [i, în filosofie, a întrebuin]at cel dint`i termenii

de antipozi, element, dialectic\, calitate, num\r dreptunghiular, dintre

lucrurile care m\rginesc suprafa]a plan\96, ca [i providen]a divin\.

[25] De asemenea, a fost cel dint`i filosof care a comb\tut discursul lui

Lysias, fiul lui Cephalos97, discurs pe care l-a reprodus, cuv`nt cu cuv`nt, în

dialogul Phaidros 98 [i cel dint`i care a studiat importan]a gramaticii99. Cum

tot el a atacat pentru prima oar\ p\rerile ale aproape tuturor prede-

cesorilor100, se pune întrebarea de ce nu-l aminte[te pe Democrit.

XX. Neanthes din Cyzic spune c\, atunci c`nd s-a dus la Olympia, aten]ia

tuturor grecilor era a]intit\ asupra lui [i c\ l-a înt`lnit pe Dion, care-[i

preg\tea expedi]ia împotriva lui Dionysios101. ~n prima Carte a Memoriilor

lui Favorinus se raporteaz\ c\ Mithradates102, persanul, a ridicat o statuie lui

Platon în Academie [i a pus s\ se scrie pe ea aceste cuvinte : „Mithradates,

persanul, fiul lui Orontobates, a dedicat muzelor o statuie a lui Platon,

f\cut\ de Silanion”103.

XXI. [26] Heracleides104 declar\ c\, în tinere]ea lui, Platon era a[a de

modest [i de a[ezat, înc`t niciodat\ n-a fost v\zut r`z`nd în hohote.

XXII. Cu toate acestea, a fost [i el ridiculizat de poe]ii comici. ~n orice

caz, Theopomp spune în Hedychares 105 :

... Nu afla-vei unu aievea s\ fie ;

Doi ca num\r abia de-i unu ; [i Platon o spune.

Anaxandrides, în Theseu 106, spune

~mbuca la m\sline107 taman cum [i Platon f\cut-a.

{i Timon face un joc de cuvinte cu numele lui :

Ticluitu-le-a Platon, platitudini108 pl\c`ndu-i

[27] {i Alexis în Meropis 109 :

Bine la vreme sosit-ai, în sus [i în jos colindat-am

Tocmai ca Platon, dar plan nu aflai, ci doar osteneal\.

{i în Ancylion 110 :

Nici nu [tii ce vorbe îndrugi, mai bine-n grab\ alearg\,

Afl\-l pe Platon [i atunci vei [ti ce-i le[ia [i ceapa.

Amphis, de asemenea, spune în Amphicrates 111 :

A. C`t despre bine – oricare ar fi, [i v\d c\ e[ti gata

S\-l dob`nde[ti prin ea – îl [tiu, milostive st\p`ne,

Chiar mai pu]in dec`t a lui Platon bine112. B. Ascult\.

[28] {i în Dexidemides 113 :

... O, tu, Platone,

S\ te-ncrun]i e tot ce [tii tu mai bine s\ faci,

Ca un melc, seme], spr`ncenele-n sus în\l]`ndu-]i.

{i Cratinos spune în Falsul copil substituit 114 :
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A. Nu-i oare clar c\ om e[ti [i-n tine-i un suflet ?

B. Sigur c\ nu-i, dup\ Platon ; ce [tiu e doar b\nuial\.

{i Alexis în Olympiodoros 115 :

A. Corpul cel pieritor f\cutu-s-a oale [i-ulcele,

Partea f\r\ de moarte în aer luatu-[i-a zborul.

B. Lec]ia asta nu-i cumva din cele de Plato-n[irate ?

{i în Parazitul 116 :

Ori tu unul s\ stai, cum [tii, la palavre cu Platon.

{i Anaxilas117, în Botrylion, în Circe [i în Femeile bogate, î[i bate joc de

el. XXIII. [29] Aristippos, în Cartea a patra a lucr\rii sale Despre luxul celor

vechi, spune c\ el s-a îndr\gostit de un t`n\r numit Aster118, care înv\]a cu

el astronomia, dar [i de Dion, pe care l-am amintit mai sus, [i, dup\

m\rturisirea unora, de Phaidros. Dragostea lui se vede din urm\toarele

epigrame, pe care se spune c\ le-a scris despre ei :

Aster al meu care ochii îi por]i mereu dup\ a[tri,

Cer a[ vrea s\ fiu eu, ochi f\r\ num\r s\ am.

{i alta :

Stea parc\-n zori str\luceai c`t fost-ai în via]\,

Mort acum str\luce[ti, stea parc-ai fi în amurg.

[30] Despre Dion a scris acestea :

Lacrimi Hecubei, troiencelor lacrimi amare sortit-au

Ursitoarele-n cor chiar de c`nd s-au n\scut.

}ie, Dion, pentru fapta-]i frumoas\, un c`nt de victorii

Zeii ]i-au h\r\zit, îmbel[ugate n\dejdi.

Tihn\ g\se[te-]i în patria-]i larg\ [i slav\ destul\,

Dion, cel ce-ai aprins focul iubirii în piept.

Se spune c\ acestea au fost scrise pe morm`ntul lui Dion la Siracuza.

[31] Se mai spune c\, fiind îndr\gostit de Alexis [i de Phaidros, cum s-a

amintit mai înainte, a compus urm\toarele versuri :

Iat\, at`ta doar spus-am, c`t de frumos e Alexis !

To]i se-ntorc dup\ el, plin de nesa] îl privesc.

Inim\, iar\[i la c`ini ar\tatu-le-ai osul ? C\i-te-i

Apoi. Tot la fel Phaidros nu fost-a pierdut ?

I se pune în seam\ [i o iubit\, Archeanassa119, despre care a compus

versurile care urmeaz\ :

Am deci pe Archeanassa, din Colofon curtezan\,

Printre riduri i-a stat Eros cel nemilos.

Vai celor ce-a]i cunoscut-o în floarea v`rstei c`nd fost-a,

P`nzele c`nd [i-a întins : ce pojar a]i mai stins !

[32] Iat\ alte versuri despre Agathon120 :

C\ci pe-Agathon s\rut`nd ie[itu-mi-a sufletu-n buze,

Parc\ s\ plece voind c\tre st\p`nul cel nou.

{i aceasta :

Iat\, un m\r î]i arunc ; de ]ii tu la mine, fecioar\,

~l prime[te în dar, inima d`ndu-mi în schimb.

Dar s\ fereasc\ cerul dac-altfel de g`nduri te poart\,

Ia-l, aminte[te-]i prin el : nurii au un sf`r[it.
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{i alte versuri :

M\r s`nt ; m-a aruncat cel ce ]ine la tine ; prime[te-m\,

O, Xantipa, [i eu am ca [i tine-un sf`r[it.

[33] Se spune c\ [i epigrama despre eritreenii care au fost prin[i în

curs\121 a fost compus\ de el :

Eritreeni noi s`ntem, din Eubeea ; în Susa

St\m în morm`nt. Unde-i p\m`ntul iubit ?

{i aceasta :

Muzelor, Cypris gr\it-a : cinste s\ da]i Afroditei,

Altfel Eros cu arc vine de-ndat\ la voi.

Muzele – astfel au r\spuns : du-i-l, tu Cypris, lui Ares ;

C\ci b\ie]elul ghidu[ aripi n-are de noi.

{i alta :

Aur g\sind careva, azv`rlit-a [treangul ; dar omul,

Aurul nemaig\sind, [treangu-n locu-i a luat122.

XXIV. [34] Molon123, fiindu-i du[man, spune : „Nu-i de mirare c\ Dionysios

s-a dus la Corint, ci mai degrab\ c\ Platon s-a dus în Sicilia.”

Se pare c\ Xenofon nu era binevoitor fa]\ de Platon. ~n orice caz,

rivaliz`nd unul cu altul, au scris lucr\ri similare : Banchetul, Ap\rarea lui

Socrate [i Amintiri cu caracter moral124. Apoi unul a scris Republica, cel\lalt

Cyrupaideia 125. ~n Legile, Platon declar\ c\ povestea educa]iei lui Cyrus

este o fic]iune, c\ Cyrus n-a fost a[a cum îl descrie Xenofon126. {i, de[i

am`ndoi îl amintesc pe Socrate, nici unul dintre ei nu-l aminte[te pe cel\lalt,

afar\ de Xenofon, care îl aminte[te pe Platon în Cartea a treia a Amintirilor 127

sale. [35] Se mai poveste[te c\ Antistene, preg\tindu-se s\ citeasc\ în

public o lucrare pe care o compusese, îl invit\ [i pe Platon s\ asiste. Acesta

îl întreb\ ce se preg\tea s\ citeasc\ [i Antistene îi r\spunse c\ va citi ceva

despre imposibilitatea contradic]iei128. „Atunci – îi spuse Platon – cum po]i

s\ scrii asupra acestui subiect ?”, ar\t`nd astfel c\ Antistene se contrazice

singur. Iar acesta scrise un dialog împotriva lui Platon, intitulat Sathon 129.

Dup\ aceea au tr\it înstr\ina]i unul de altul. Se spune c\ Socrate, auzindu-l

pe Platon citind dialogul Lysis, exclam\ : „Pe Heracle, c`te pl\smuiri îmi

atribuie t`n\rul acesta mie !” ~ntr-adev\r, Platon scrisese în dialog nu pu]ine

lucruri pe care Socrate nu le spusese niciodat\.

[36] Platon era în du[m\nie [i cu Aristip. ~n dialogul Despre suflet 130

strecoar\ un repro[, spun`nd c\ n-a fost de fa]\ la moartea lui Socrate, ci se

afla nu departe, la Egina.

Se mai spune c\ a ar\tat oarecare rivalitate fa]\ de Aischines, fiindc\ se

bucura [i acesta de trecere pe l`ng\ Dionysios [i c\, la sosirea lui la curte,

Aischines a fost desconsiderat de Platon din cauza s\r\ciei lui, pe c`nd

Aristip l-a sus]inut. Idomeneus131 afirm\ c\ vorbele pe care Platon le-a

atribuit lui Criton în închisoare, prin care acesta sf\tuia pe Socrate s\ fug\,

s`nt de fapt ale lui Aischines, dar c\ Platon le-a trecut pe seama lui Criton

din cauza du[m\niei sale fa]\ de Aischines.

[37] Nic\ieri în scrierile sale Platon nu-[i citeaz\ numele, afar\ doar în

Despre suflet [i în Apologie 132. XXV. Despre forma scrierilor lui, Aristotel

observ\ c\ ea este intermediar\ între stilul poeziei [i al prozei133. Favorinus

relateaz\ undeva c\, la citirea dialogului Despre suflet, numai Aristotel a

r\mas p`n\ la sf`r[it ; to]i ceilal]i auditori s-au ridicat [i au plecat134. Unii
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sus]in c\ Philippos din Opus135 a transcris Legile, care fuseser\ l\sate pe

t\bli]e de cear\, [i c\ el ar fi autorul scrierii Epinomis 136. Euphorion [i

Panaitios137 relateaz\ c\ s-a g\sit începutul Republicii ref\cut în mai multe

versiuni, iar Aristoxenos declar\ c\ [i Republica era, aproape în întregime,

cuprins\ în Controversele lui Protagora138. [38] Se spune c\ Phaidros a fost

primul dialog, pentru c\ subiectul are ceva tineresc în el139. Totu[i,

Dicaiarchos critic\ întreg felul lui de a scrie, ca fiind greoi140.

XXVI. Povestea spune c\ odat\ Platon v\zu pe cineva juc`nd în zaruri [i

îl lu\ la rost, iar c`nd acesta se dezvinov\]i spun`nd c\ joac\ pe nimica toat\,

Platon îi replic\ : „Dar obi[nuin]a nu-i o nimica toat\.” Fiind întrebat dac\ se

vor mai scrie amintiri despre el ca despre predecesorii lui, r\spunse : „Mai

înt`i trebuie s\ ai un nume [i apoi ]i se vor scrie multe amintiri.” ~ntr-o zi,

Xenocrate141 tocmai sosise la el [i Platon îl rug\ s\-i biciuiasc\ sclavul,

deoarece el nu putea s-o fac\, fiindc\ era înfuriat. [39] Tot a[a se pretinde

c\ a spus unuia din sclavii s\i : „Ai fi fost b\tut cu biciul dac\ nu eram

înfuriat.” ~nc\lec`nd într-o zi, desc\lec\ imediat, spun`nd c\ trebuie s\ se

p\zeasc\ ca s\ nu fie apucat de trufia cabalin\. Sf\tuia pe cei be]i s\ se uite

în oglind\, c\ci a[a aveau s\ se ab]in\ de la aceast\ comportare rea. Nic\ieri

nu trebuie s\ se înt`mple s\ bei p`n\ te îmbe]i, în afar\ de serb\rile zeului

care ne-a d\ruit vinul. De asemenea, îi displ\cea [i dormitul prea mult. ~n

orice caz, în Legile el proclam\ : „Nimeni nu-i bun de ceva c`nd a adormit.”142

Mai spunea c\ adev\rul este cel mai pl\cut lucru de ascultat. O alt\ versiune,

dup\ al]ii, ar fi „a spune adev\rul”, în loc de „adev\rul”. Despre adev\r

vorbe[te astfel în Legile 143 [40] : „Adev\rul, o str\inule, este un lucru frumos

[i trainic, dar nu pare u[or s\ convingi pe oameni de acest lucru.” XXVII.

Dorin]a lui a fost s\ lase amintirea sa, fie în inimile prietenilor, fie în c\r]ile

lui. XXVIII. Unii scriitori spun c\-i pl\cea mai ales o via]\ retras\ de mul]ime.

XXIX. Favorinus arat\, în Cartea a treia a Amintirilor, c\ moartea lui, ale

c\rei împrejur\ri le-am povestit mai sus, s-a înt`mplat în al treisprezecelea

an al domniei regelui Filip144, iar Theopomp spune c-a fost cinstit dup\

moarte de c\tre Filip. Myronianos145 îns\, în cartea sa Asem\n\ri, declar\ c\

Philon citeaz\ unele proverbe care circulau despre p\duchii lui Platon, de

unde reiese c\ moartea i-a venit de aici146.

XXX. [41] A fost înmorm`ntat în Academie, unde [i-a petrecut cea mai

mare parte a vie]ii lui, consacrat\ filosofiei. Din aceast\ pricin\, [coala pe

care a întemeiat-o s-a numit [coala academic\. To]i locuitorii din partea

locului au luat parte la procesiunea funebr\. Testamentul lui147 a fost

urm\torul :

„Acestea au fost lucrurile l\sate [i împ\r]ite prin testament de Platon148 :

mo[ia din Iphistiadai, av`nd ca vecini la nord drumul care duce la templul

de la Cephisia, la sud, templul lui Heracle din Iphistiadai, la r\s\rit pe

Archestratos din Phrearrhoi, la apus pe Philippos din Cholleidai : [i nimeni

n-are îng\duin]a de a o vinde sau înstr\ina, ci s\ r\m`n\, pe c`t posibil,

proprietatea b\iatului Adeimantos : [42] mo[ia din Eiresidai, pe care am

cump\rat-o de la Callimachos, care la nord are ca vecin pe Eurymedon din

Myrrhinos, la sud pe Demostratos din Xypeton, la r\s\rit pe Eurymedon din

Myrrhinos [i la apus r`ul Cefis ; trei mine de argint ; un pocal de argint `n

greutate de 165 de drahme ; o cup\ c`nt\rind 45 de drahme ; un inel de aur

[i o pereche de cercei de aur, c`nt\rind ambele la un loc patru drahme [i trei

oboli149. Cioplitorul de pietre Eucleides îmi datoreaz\ trei mine. Pe Artemis

o eliberez de sclavie. Las patru sclavi pentru trebuin]ele casei : pe Tychon,

pe Bictas, pe Apollonides [i pe Dionysios [i [43] mobila de cas\, a[a cum
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este trecut\ în inventarul al c\rui duplicat îl are Demetrios. Nu datorez

nim\nui nimic. Executorii mei testamentari s`nt : Leosthenes, Speusip,

Demetrios, Hegias, Eurymedon, Callimachos [i Thrasippos.”150

Aceasta a fost ultima lui voin]\. Pe morm`ntul lui au fost scrise epitafele

urm\toare :

Pe muritori întrec`nd prin cump\tare, dreptate,

Loc aflatu-[i-aici Aristocles divin,

Dintre cei ce-au primit a-n]elepciunii cinstire

Parte mai mare [i-a luat, pizma loc nu-[i g\si.

[44] Apoi acestea :

}ine glia trupul lui Platon, ascunsu-l-a-n s`nu-i ;

Sufletul printre zei, loc de veci î[i afl\.

Slav\-i dau fiului lui Ariston [i cei ce-s departe,

Om de treab\ fiind, via]a-i divin\ c`nd v\d.

Alt epitaf are o dat\ mai t`rzie :

A. Peste morm`nt ce zbori tu, vultur ? Spune-mi, tu, oare

Cas\-nstelat\ de zeu caut\ ochi-]i cu dor ?

B. Spirit s`nt, întruchipat din Platon ce sus în\l]at e

P`n\-n Olimp, al s\u trup Atica-l ]ine-n p\m`nt.

[45] Exist\ [i un epitaf de-al nostru, care sun\ astfel :

Foibos de n-ar fi n\scut pe Platon din mam\ elin\,

Scrierea-i leac ar fi fost min]ilor omene[ti ?

Esculap cel n\scut din Apollo vindec\ trupul ;

Platon a[ijderi [i el leac la suflet g\si.

{i alt epitaf asupra felului cum a murit :

Foibos pe Esculap [i pe Platon i-a dat omenirii,

Unul leac pentru trup, altul la suflet c\t`nd.

Dar chefuind la o nunt\, trecut-a aievea în statul

F\urit chiar de el, Zeus în cer îl primi.

Acestea s`nt inscrip]iile de pe morm`ntul lui151.

XXXI. [46] Discipolii lui au fost Speusip din Atena, Xenocrate din

Chalcedon, Aristotel din Stagira, Philippos din Opus, Hestiaios din Perinth,

Dion din Siracuza, Amyclos din Heraclea, Erastos [i Coriscos din Scepsis,

Timolaos din Cyzic, Euaion din Lampsacos, Python [i Heracleides din Ainos,

Hippothales [i Callippos din Atena, Demetrios din Amphipolis, Heracleides

din Pont [i mul]i al]ii, printre care [i dou\ femei, Lastheneia din Mantinea

[i Axiothea din Phlius ; acestea, dup\ spusele lui Dicaiarchos, purtau haine

b\rb\te[ti. Unii spun c\ [i Theofrast a urmat lec]iile lui. Chamaileon îl

adaug\ [i pe Hyperides oratorul [i pe Lycurgos, lucru cu care Polemon e de

acord. [47] Sabinos îl consider\ ca discipol al lui [i pe Demostene, cit`nd

ca izvor, în Cartea a patra a lucr\rii sale Materiale pentru exerci]iu, pe

Mnesistratos din Thasos, ceea ce este probabil152.

XXXII. Acum, fiindc\ e[ti o entuziast\ admiratoare a lui Platon, [i pe

drept, [i fiindc\ cercetezi153 cu r`vn\ doctrinele filosofului de la oricine ai

ocazia, am socotit necesar s\ dau o schi]\ asupra felului expunerilor sale,

asupra ordinii dialogurilor [i asupra metodei lui inductive, pe c`t posibil

într-un mod elementar [i-n linii generale154, astfel înc`t compendiul vie]ii lui

pe care l-am dat s\ con]in\ ca parte [i doctrina lui ; c\ci, vorba proverbului,

ar însemna s-aduc bufni]e la Atena155, dac\ ]i-a[ face o expunere de detaliu

a concep]iilor lui Platon.
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[48] Se spune c\ cel dint`i care a scris dialoguri a fost Zenon din Elea156,

dar, dup\ spusele lui Favorinus în Amintirile sale, Aristotel afirm\, în prima

Carte a dialogului Despre poe]i 157, c\ cel dint`i a fost Alexamenos din Styra

sau din Teos158. P\rerea mea îns\ e c\ Platon, care a dus geniul dialogului

la des\v`r[ire, poate fi numit pe drept cel care i-a dat frumuse]ea [i a

descoperit-o. Un dialog este un discurs format din întreb\ri [i r\spunsuri

asupra unor chestiuni filosofice sau politice, cu respectarea caracterului

persoanelor care vorbesc [i felului lor de a vorbi. Dialectica este arta de a

vorbi, prin care combatem sau sus]inem o tem\ cu ajutorul întreb\rilor [i

r\spunsurilor celor care discut\159.

[49] Dialogul platonic are dou\ caractere generale : unul destinat pentru

a înv\]a, altul pentru a cerceta160. Cel dint`i se împarte [i el în dou\ specii :

teoretic [i practic ; la r`ndul lor, teoreticul se subîmparte în fizic [i logic, iar

practicul în etic [i politic. Dialogul de cercetare se împarte, mai înt`i, în

dou\ diviziuni principale : exercitarea min]ii, iar cealalt\ victoria în contro-

vers\. Partea care urm\re[te exercitarea min]ii are [i ea dou\ subdiviziuni,

una înrudit\ cu arta moa[ei, cealalt\ care pune la prob\, iar cea care

urm\re[te controversa este, la fel, subîmp\r]it\ într-o parte care aduce

critic\ [i alta care distruge tezele.

{tim c\ mai s`nt [i al]ii care dau alte clasific\ri ale dialogurilor. [50] Unele

dialoguri s`nt numite dramatice, altele narative, iar altele mixte. Dar acest

mod de a clasifica dialogurile este mai potrivit pentru dram\ dec`t pentru

filosofie161. Dialogul Timaios, spre exemplu, trateaz\ despre natur\ ; Politicul,

Cratylos, Parmenide [i Sofistul apar]in genului logic ; Apologia, Criton,

Phaidon, Phaidros [i Banchetul, ca [i Menexenos, Cleitophon, Epistolele,

Philebos, Hipperchos [i Rivalii, genului etic ; în fine, Republica, Legile, Minos,

Epinomis [i Atlanticul trateaz\ despre politic\162. [51] Categoriei maieutice

îi apar]in cei doi Alcibiade, Theages, Lysis [i Laches, pe c`nd Euthyphron,

Menon, Ion, Charmides [i Theaitetos ilustreaz\ metoda care pune la prob\.

Protagoras apar]ine genului critic, iar genului distrug\tor de teze Euthydemos,

Gorgias [i cele dou\ dialoguri cu titlul Hippias. At`ta-i de ajuns despre

dialog, în ce const\ [i genurile lui163.

XXXIII. Acum, pentru c\ e o mare controvers\ între cei care afirm\ [i cei

care neag\ cum c\ Platon este un dogmatic, s\ cercet\m mai departe [i

aceast\ chestiune. A fi dogmatic înseamn\ a stabili p\reri, dup\ cum a

legifera înseamn\ a stabili legi. Cuv`ntul dogm\ apoi are dou\ în]elesuri :

obiectul p\rerii [i p\rerea îns\[i164.

[52] Dintre acestea, obiectul este o premis\, iar p\rerea este o presu-

punere. C`nd Platon avea o în]elegere sigur\ despre un lucru, î[i exprima

p\rerile sale [i comb\tea pe cea fals\, dar cu privire la lucrurile neclare se

ab]inea. P\rerile lui s`nt expuse de patru persoane : Socrate, Timaios,

oaspetele atenian [i oaspetele eleat165. Ace[ti str\ini nu s`nt, cum au presupus

unii, Platon [i Parmenide, ci personaje închipuite, anonime, `ntruc`t chiar

p\rerile expuse de Socrate [i de Timaios le spune Platon dogmatiz`nd. Pentru

combaterea p\rerilor false, Platon introduce pe Trasymachos, Callicles, Polos,

Gorgias [i Protagoras precum [i pe Hippias, Eutidem [i cei de o seam\ cu ei166.

[53] ~n prezentarea dovezilor sale, Platon folose[te cel mai mult in-

duc]ia167, dar nu într-o singur\ form\, ci sub dou\ forme, deoarece induc]ia

este un ra]ionament care, cu ajutorul unor date adev\rate, conchide în mod

potrivit un adev\r asem\n\tor cu sine. S`nt dou\ feluri de induc]ii : una prin

contradic]ie, cealalt\ prin concluzie nemijlocit\. Cea prin contradic]ie este

aceea din care la orice întrebare pus\ va rezulta o contradic]ie, oricare ar fi
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r\spunsul168, de pild\ : „Tat\l meu este un altul sau acela[i ca [i tat\l t\u.

Dac\-i altul dec`t al meu, fiind altul dec`t un tat\, nu va fi tat\. Dar, dac\

este acela[i ca [i tat\l meu, fiind acela[i ca [i tat\l meu, va fi tat\l meu.”

[54] Sau aceasta : „Dac\ omul nu-i un animal, este sau o bucat\ de lemn,

sau o piatr\ ; dar nu-i nici lemn, nici piatr\, pentru c\ e însufle]it [i se mi[c\

singur169. De aceea el este un animal. Dar, dac\-i un animal [i dac\ un c`ine

sau un bou s`nt tot animale, atunci omul, fiind un animal, va fi [i c`ine [i

bou.” Acesta e felul de induc]ie prin contradic]ie [i disput\, iar Platon n-a

folosit-o în stabilirea concep]iilor sale proprii, ci pentru combatere. Cel\lalt

fel de induc]ie, prin concluzie consecvent\, se prezint\ sub dou\ forme :

una care demonstreaz\ un fapt particular, în cercetare, prin alt fapt parti-

cular170 ; cealalt\ demonstreaz\ generalul cu ajutorul faptelor particulare171.

Cea dint`i e potrivit\ pentru retoric\, a doua pentru dialectic\. De pild\, la

forma înt`i investiga]ia se face în urm\torul fel : „A f\ptuit cutare o crim\ ?”

Dovad\ e c-a fost g\sit în acela[i timp cu pete de s`nge pe el. [55] Aceasta

este forma retoric\ de induc]ie, deoarece [i retorica se ocup\ cu faptele

particulare, nu cu cele universale. Ea nu cerceteaz\ justi]ia ca no]iune, ci

cazurile particulare de justi]ie. Cel\lalt fel este induc]ia dialectic\, în care

propozi]ia general\ este demonstrat\ în prealabil cu ajutorul faptelor parti-

culare. De pild\, se cerceteaz\ dac\ sufletul este nemuritor [i dac\ cei vii se

nasc din cei mor]i. Acest lucru e dovedit în dialogul Despre suflet 172 cu

ajutorul unei propozi]ii generale, care afirm\ c\ contrariile ies din contrarii ;

iar propozi]ia general\, la r`ndul ei, este stabilit\ cu ajutorul unor fapte

particulare, cum ar fi c\ somnul se na[te din starea de veghe, [i invers, [i

ce-i mai mare din ce-i mai mic, [i invers173. Platon a întrebuin]at aceast\

form\ pentru a dovedi p\rerile sale proprii.

XXXIV. [56] Dar, întocmai cum, în timpuri str\vechi, corul singur ducea

întreaga ac]iune a tragediei, iar mai t`rziu, pentru a da putin]\ corului s\ se

odihneasc\, Thespis a inventat primul actor, Eschil pe al doilea, Sofocle pe

al treilea [i astfel tragedia a fost completat\174, tot a[a [i cu filosofia : la

început aceasta se ocupa numai de un singur subiect, anume natura ; pe

urm\ Socrate adaug\ al doilea subiect, etica, iar Platon al treilea, dialectica175

[i-n felul acesta a dus filosofia la des\v`r[ire. XXXV. Thrasyllos176 spune c\

Platon [i-a publicat dialogurile în tetralogii, ca [i poe]ii tragici177, care

concurau cu patru piese la Dionysii, la Lenaie, la Panathenee [i la Festivalul

oalelor178. Dintre cele patru piese, ultima era o dram\ satiric\ [i toate patru

piesele la un loc se numeau o tetralogie179.

[57] Tot Thrasyllos spune c\ dialogurile originale s`nt, în total, cincizeci

[i [ase, dac\ împ\r]im Republica în zece, despre care Favorinus, în Cartea

a doua a Istoriilor felurite, spune c\ se g\se[te aproape în întregime în

Controversele lui Protagoras180 [i Legile în dou\sprezece dialoguri. S`nt nou\

tetralogii, dac\ Republica e luat\ ca o singur\ lucrare [i Legile la fel. Prima

lui tetralogie are un subiect comun, c\ci vrea s\ prezinte în ce fel î[i duce

via]a filosoful. Fiec\rei lucr\ri, Thrasyllos îi d\ dou\ titluri : unul luat de la

numele interlocutorului, cel\lalt din subiect. [58] Aceast\ prim\ tetralogie

deci, începe cu un dialog probatoriu, Euthyphron, sau Despre pietate ; în al

doilea r`nd vine un dialog etic Apologia lui Socrate ; în al treilea, Criton, sau

Despre ceea ce trebuie f\cut, dialog etic, [i în al patrulea, Phaidon, sau

Despre suflet, tot un dialog etic. A doua tetralogie începe cu Cratylos, sau

Despre juste]ea numelor, dialog logic, urmat de Theaitetos, sau Despre [tiin]\,

dialog probatoriu, apoi Sofistul, sau Despre real, dialog logic, [i la urm\

Politicul, sau Despre regalitate, tot un dialog logic. A treia tetralogie începe
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cu dialogul logic Parmenide, sau Despre idei ; apoi Philebos, sau Despre

pl\cere, un dialog etic ; pe urm\ Banchetul, sau Despre bine, dialog etic, [i

Phaidros, sau Despre iubire, tot dialog etic. [59] A patra tetralogie începe

cu Alcibiade, sau Despre natura omului, dialog maieutic, urmat de un al

doilea Alcibiade, sau Despre rug\ciune, tot maieutic, pe urm\ vine Hipparchos,

sau Lacomul de c`[tig, dialog etic, [i Rivalii, sau Despre filosofie, tot etic. A

cincea tetralogie cuprinde mai înt`i un dialog maieutic, Theages, sau Despre

filosofie ; pe urm\ unul probatoriu, Charmides, sau Despre cump\tare ; apoi

Laches, sau Despre b\rb\]ie, dialog maieutic, [i Lysis, sau Despre prietenie,

tot maieutic. A [asea tetralogie începe cu Euthydemos, sau Eristicul, dialog

distructiv, urmat de Protagoras, sau Sofi[tii, dialog polemic, apoi Gorgias,

sau Despre retoric\, dialog distructiv, [i Menon, sau Despre virtute, dialog

probatoriu. [60] A [aptea tetralogie con]ine mai înt`i dou\ dialoguri distruc-

tive, cu titlul comun Hippias, primul Despre frumos, al doilea Despre

minciun\ ; pe urm\ un dialog probatoriu Ion, sau Despre Iliada, [i

Menexenos, sau Discursul funebru, dialog etic. Tetralogia a opta începe cu

Cleitophon, sau Exhorta]ia, dialog etic, urmat de Republica, sau Despre

justi]ie, dialog politic, Timaios, sau Despre natur\, un dialog fizic, [i Critias,

sau Atlanticul, care este un dialog etic. A noua tetralogie începe cu Minos,

sau Despre legi, un dialog politic, urmat de Legile, sau Despre legisla]ie, tot

politic, Epinomis, sau Adunarea nocturn\, sau Filosoful 181, politic, XXXVI.

[61] [i în sf`r[it Epistolele, în num\r de treisprezece182, etice. Urarea de

început a acestor scrisori era „Noroc”, dup\ cum la Epicur era „Fericire”, iar

la Cleon „Bucurie”183. Ele s`nt adresate : una lui Aristodemos, dou\ lui

Archytas, patru lui Dionysios, una lui Hermias, Erastos [i Coriscos [i c`te

una lui Leodamas, Dion [i Perdiccas, iar dou\ prietenilor lui Dion184. Aceast\

diviziune e adoptat\ de Thrasyllos [i de al]i c`]iva185.

XXXVII. Unii, printre care [i Aristophanes gramaticianul, împart dialo-

gurile pe trilogii. Pun în prima trilogie Republica, Timaios [i Critias, în a

doua Sofistul, Politicul [i Cratylos [62], în a treia Legile, Minos [i Epinomis,

în a patra Theaitetos, Euthyphron [i Apologia, în a cincea Criton, Phaidon [i

Epistolele. Celelalte dialoguri urmeaz\ unul c`te unul, f\r\ o ordine anu-

mit\186. Unii filologi, dup\ cum am ar\tat mai sus, încep cu Republica, pe

c`nd al]ii încep cu Alcibiade II, care e mai lung, iar al]ii cu Theages ; unii

încep cu Euthyphron, iar al]ii cu Cleitophon ; c`]iva cu Timaios, al]ii cu

Phaidros ; al]ii cu Theaitetos, în timp ce mul]i încep cu Apologia 187. S`nt

recunoscute ca false dialogurile urm\toare : Midon, sau Cresc\torul de cai,

Eryxias, sau Erasistratos, Alcyon, Acephalii, sau Sisyphos, Axiochos, Feacienii,

Demodocos, Chelidon, Hebdomada [i Epimenide. Dup\ spusele lui Favorinus

din Cartea a cincea a Memoriilor lui, se socote[te c\ Alcyon este opera unui

oarecare Leon188.

XXXVIII. [63] Platon a folosit termeni varia]i, cu scopul ca sistemul s\

fie mai pu]in în]eles de cei incul]i. ~ntr-un sens special el consider\ c\

în]elepciunea este [tiin]a realit\]ilor inteligibile [i care exist\ cu adev\rat,

[tiin]a care, spune el, se ocup\ de divinitate [i de suflet, ca fiind separate

de corp. ~n mod special el nume[te filosofia în]elepciune [i o socote[te c\

este un elan c\tre în]elepciunea divin\. ~ntr-un sens general, orice

cunoa[tere empiric\ este numit\ de el în]elepciune, de pild\ c`nd nume[te

în]elept pe un me[te[ugar189. ~ntrebuin]eaz\ aceia[i termeni cu sensuri

foarte deosebite190. A[a, cuv`ntul ;au`lo" (inferior) este folosit de el în

sensul de a&plou`" (simplu), întocmai cum este aplicat lui Heracle, în

urm\torul pasaj din piesa Licymnios a lui Euripide191 :
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Simplu-i [i nelustruit, dar bun pentru fapte m\re]e,

Parc\ a fost f\urit numai ispr\vi s\ tot fac\

N-are-a vorbirii [tiin]\, de[i vrednicia-i [tiin]\.

[64] Uneori îns\ Platon folose[te acela[i cuv`nt (;au~lo") cu în]elesul de

r\u (–a–ov") [i, uneori, de mic192. Iar\[i, folose[te adesea termeni diferi]i

pentru a exprima acela[i lucru. De pild\, ideea (i*deva), o nume[te form\

(ei^do"), gen (gevno"), model (paravdeigma), principiu (a*rchv), [i cauz\

(ai!tion)193. ~ntrebuin]eaz\ [i expresii contrare pentru acela[i lucru. Astfel el

nume[te lucrul sensibil [i existent [i neexistent : existent în m\sura în care

cap\t\ existen]a prin na[tere, neexistent din cauz\ c\ se schimb\ mereu. Spune

c\ ideea nu-i nici în mi[care, nici în repaus ; c\ este identic\ cu sine [i unic\

[i multipl\194. Obiceiul lui este de a proceda astfel în foarte multe cazuri195.

[65] Pentru justa interpretare a concep]iilor lui s`nt necesare trei lucruri :

mai înt`i, trebuie explicat în]elesul fiec\rei afirma]ii ; pe urm\, scopul, dac\

e f\cut pentru un motiv principal, pentru sine sau pentru ilustrare [i dac\

demonstreaz\ doctrinele proprii sau dac\ combate pe interlocutor ; în al

treilea r`nd, r\m`ne de cercetat dac\ cele spuse s`nt adev\rate196.

XXXIX. S\ spunem un cuv`nt [i despre anumite semne critice care se

pun în lucr\rile lui. [66] Semnul x indic\ expresii deosebite [i figuri de stil

[i, în general, orice expresie platonic\ ; semnul > atrage aten]ia asupra

doctrinelor [i p\rerilor caracteristice lui Platon ; semnul  indic\ pasajele

deosebite [i frumuse]ile de stil ; semnul  corecturile de text ale editorilor ;

semnul ÷ pasajele b\nuite f\r\ motiv ca neautentice ; semnul  repeti]iile [i

schimbarea de loc a cuvintelor ; semnul ↓ indic\ [coala filosofic\ ; semnul *
acordul opiniilor ; semnul — respingerea lecturii din text. At`t am avut de spus

despre semnele critice [i scrierea lor197. Dup\ afirma]ia lui Antigonos din

Carystos în Via]a lui Zenon 198, c`nd scrierile lui Platon au fost din nou editate,

cei care voiau s\ le consulte pl\teau un onorariu proprietarilor c\r]ilor199.

XL. [67] Concep]iile sus]inute200 de Platon erau acestea : sufletul e

nemuritor [i transmigreaz\ în mai multe corpuri ; principiul lui e numeric,

pe c`nd cel al corpului e geometric. Platon definea sufletul ca ideea suflului

vital r\sp`ndit în toate direc]iile ; sus]inea c\ se mi[c\ de la sine [i e tripartit :

partea lui ra]ional\ î[i are sediul în cap, cea a pasiunilor generoase în inim\,

în timp ce partea care produce poftele este a[ezat\ în regiunea buricului [i

a ficatului201.

[68] Pornind de la centru, sufletul cuprinde corpul din toate p\r]ile, în

cerc ; este compus din elemente [i, fiind împ\r]it în intervale armonioase,

formeaz\ dou\ cercuri legate între ele, dintre care cel interior, fiind împ\r]it

în [ase p\r]i, formeaz\ totalul celor [apte cercuri. Acest cerc interior se

mi[c\202 în diagonal\ spre st`nga, iar cel\lalt, înclinat fa]\ de primul, spre

dreapta203. Din aceast\ cauz\, acest ultim cerc st\p`ne[te toate, fiind unic,

pe c`nd cercul interior este divizat ; cel dint`i este cercul identit\]ii, al doilea

cercul alterit\]ii. Platon în]elege prin mi[carea sufletului mi[carea univer-

sului împreun\ cu mi[c\rile de revolu]ie ale planetelor204.

[69] ~ntruc`t diviziunea de la centru spre circumferin]\ este potrivit\ în

armonie cu sufletul, sufletul cunoa[te realul [i-l or`nduie[te armonic, din

cauz\ c\ [i elementele lui s`nt dispuse armonic. {i c`nd cercul alterit\]ii se

mi[c\ cum trebuie, rezult\ opinia iar din mi[carea regulat\ a cercului

identit\]ii provine [tiin]a205. XLI. Platon a admis dou\ principii ale tuturor

lucrurilor : divinitatea [i materia ; divinitatea o nume[te ra]iune [i cauz\ ;

materia206 n-are nici form\, nici limit\ [i din ea se formeaz\ lucrurile
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compuse ; la început ea se afla în mi[care dezordonat\, dar divinitatea,

socotind ordinea preferabil\ dezordinii, a str`ns-o într-un singur loc.

[70] Aceast\ substan]\, spune el, a fost transformat\ în patru elemente :

focul, apa, aerul [i p\m`ntul, din care s-a n\scut lumea [i tot ce se afl\

într-însa. Dintre aceste elemente, numai p\m`ntul nu este supus schimb\rii,

socotind c\ pricina este particularitatea figurilor geometrice207 care îl

constituie. Platon crede c\ la toate celelalte elemente figurile din care s`nt

formate s`nt omogene, c\ci toate s`nt compuse dintr-un triunghi dreptunghic

cu laturi neegale, pe c`nd pentru p\m`nt a fost folosit un triunghi de o

form\ special\208 ; elementul focului este o piramid\, al aerului un octoedru,

al apei un icosaedru, al p\m`ntului un cub209 ; de aceea p\m`ntul nu se

poate transforma în celelalte trei elemente, nici acestea trei în p\m`nt.

[71] ~ns\ elementele nu s`nt separate, fiecare într-o regiune a sa proprie

din univers210, din cauz\ c\ mi[carea de revolu]ie une[te particulele cele

mici, împing`ndu-le, [i le m`n\ spre centru, dar în acela[i timp separ\ p\r]ile

cele mari. De aceea, c`nd aceasta î[i schimb\ formele, î[i schimb\ [i regiunile

pe care le ocup\.

Exist\ un singur univers, n\scut, întruc`t vedem c\ este perceptibil

sim]urilor [i a fost f\urit de divinitate. El este însufle]it, întruc`t ceea ce are

suflet e mai bun dec`t ceea ce nu are211. Aceast\ crea]ie presupune o cauz\,

cea mai perfect\. Universul a fost creat unic [i nu nelimitat, din cauz\ c\

modelul dup\ care l-a creat era [i el unic [72], [i este sferic, deoarece

aceasta este forma celui care l-a creat ; c\ci acest univers con]ine pe celelalte

vie]uitoare, iar creatorul con]ine formele lor, ale tuturor212. Universul este

neted de jur împrejur [i nu are organe, deoarece n-are nevoie de ele213. Mai

mult chiar, universul r\m`ne nepieritor, pentru c\ nu se destram\, ca [i

divinitatea214. Divinitatea este cauza întregii crea]ii, întruc`t binele, prin

natura lui, este f\c\tor de bine, iar ceea ce este cel mai bun este cauza

na[terii cerului215 ; c\ci cauza celui mai frumos dintre lucrurile create este

cel mai bun dintre lucrurile inteligibile. {i cum divinitatea este de acest soi,

[i universul216, care e cel mai frumos dintre lucruri, este asem\n\tor cu ceea

ce este cel mai frumos, el nu va sem\na cu nimic creat, ci numai cu

divinitatea.

[73] Universul este compus din foc, ap\, aer [i p\m`nt ; din foc, ca s\ fie

vizibil ; din p\m`nt, ca s\ fie solid ; din ap\ [i aer, ca s\ fie propor]ionat. C\ci

calit\]ile solidelor elementare217 s`nt legate prin dou\ medii propor]ionale,

în a[a fel ca s\ asigure unitatea complet\ a întregului ; iar universul a fost

f\cut din toate elementele, pentru ca s\ fie complet [i indestructibil.

Timpul a fost creat ca o imagine a eternit\]ii. {i c`nd aceasta din urm\

r\m`ne pentru totdeauna în repaus, timpul const\ din revolu]ia cerului.

Noaptea [i ziua, luna [i celelalte asem\n\toare s`nt p\r]i ale timpului. De

aceea, f\r\ f\ptura universului, nici timpul n-ar exista. Dar odat\ cu crearea

universului ia fiin]\ [i timpul218.

[74] Soarele, Luna [i planetele au fost create pentru producerea timpului.

Divinitatea a aprins lumina Soarelui, pentru ca num\rul anotimpurilor s\

devin\ evident [i pentru ca animalele s\ participe la num\r. Luna se afl\ în

cercul care-i imediat deasupra P\m`ntului, iar Soarele în cercul urm\tor [i

planetele în cercurile de deasupra. Mai departe, universul este o fiin]\

însufle]it\, fiindc\ e legat cu totul de o mi[care însufle]it\219. {i pentru ca

universul, creat dup\ asem\narea fiin]ei inteligibile, s\ poat\ fi perfect, a

fost creat\ [i f\ptura celorlalte animale. Deoarece modelul lui le poseda220,

trebuie s\ le aib\ [i universul. {i astfel el are, în cea mai mare parte,
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divinit\]i de natura focului ; restul vie]uitoarelor e de trei feluri : zbur\toare,

acvatice [i terestre. [75] Dintre to]i zeii din cer, P\m`ntul este cel mai vechi.

A fost f\cut ca s\ dea na[tere zilei [i nop]ii. Afl`ndu-se în centru, se mi[c\

în jurul centrului221. {i deoarece exist\ dou\ cauze, trebuie s\ afirm\m,

spune el, c\ unele lucruri s`nt produse de ra]iune, iar altele au cauze

necesare222. Acestea din urm\ s`nt aerul, focul, p\m`ntul [i apa, care nu-s

propriu-zis elemente, ci mai cur`nd receptacule ale formelor223. Aceste

elemente s`nt compuse din triunghiuri [i se desfac în triunghiuri. Triunghiul

dreptunghic cu laturi inegale [i triunghiul dreptunghic isoscel s`nt ele-

mentele lor constitutive224.

[76] Deci principii [i cauze s`nt cele dou\ men]ionate mai sus, ale c\ror

modele s`nt divinitatea [i materia. Materia trebuie s\ fie inform\, ca toate

celelalte receptacule ale formelor, a c\ror cauz\ e necesitatea. ~ntr-un fel

sau altul, materia prime[te ideile [i astfel d\ na[tere substan]elor ; ea se

mi[c\ din pricin\ c\ puterea ei nu-i uniform\ [i, fiind în mi[care, la r`ndul

ei pune în mi[care lucrurile n\scute din ea. La început acestea se aflau

într-o mi[care ira]ional\ [i dezordonat\, dar din moment ce au început s\

alc\tuiasc\ universul, în m\sura posibilului, divinitatea le-a f\cut simetrice

[i ordonate. [77] A[adar, cele dou\ cauze existau chiar înainte ca lumea s\

fie creat\225, crea]ia venind în al treilea r`nd. Ele îns\ nu erau distincte, ci

existau numai urme de-ale lor în dezordine. Dup\ ce lumea a fost creat\,

aceste lucruri au fost [i ele puse în ordine. Universul a fost creat din

totalitatea corpurilor care exist\. Platon sus]ine c\ divinitatea, ca [i sufletul,

nu-i corporal\ ; numai astfel este ea nepieritoare [i nu este supus\ schim-

b\rilor. Cum am mai ar\tat, el afirm\ c\ ideile s`nt cauzele [i principiile prin

care lumea obiectelor naturale este ceea ce este226.

XLII. [78] Despre bine [i r\u spunea urm\toarele : Scopul de atins este

identificarea cu divinitatea227. Virtutea, prin ea îns\[i, e de ajuns pentru a da

fericirea, dar are nevoie, ca instrumente, mai înt`i de avantaje corporale,

cum s`nt for]a, s\n\tatea, sim]uri bune [i altele la fel, iar în al doilea r`nd de

avantaje exterioare, ca bog\]ie, neam ales [i reputa]ie bun\. ~n]eleptul îns\,

chiar [i f\r\ aceste lucruri, nu va fi mai pu]in fericit. Va participa la treburile

politice, se va c\s\tori [i se va feri s\ calce legile existente. ~n m\sura în

care-i permit împrejur\rile, va face legi pentru patria sa, afar\ numai dac\

starea lucrurilor nu se mai poate îndrepta din cauza stric\ciunii prea mari a

conducerii populare228. [79] Platon crede c\ zeii se intereseaz\ de via]a

oamenilor229 [i c\ exist\ zeit\]i230. Cel dint`i, el a definit no]iunea fru-

mosului231 ca ceva legat de orice e l\udabil, ra]ional, folositor, cuviincios [i

armonios. {i toate acestea s`nt legate de ceea ce este conform cu natura [i

de acord cu ea232.

XLIII. Platon s-a ocupat [i de proprietatea termenilor [i într-adev\r a fost

cel dint`i care a întemeiat [tiin]a de a pune bine întreb\rile [i de a

da r\spunsuri bune233, pe care el însu[i a întrebuin]at-o p`n\ la sa]ietate.

XLIV. ~n dialoguri, el socotea c\ justi]ia este legea divin\ [i c\-i mai bine s\

îndemni pe oameni la fapte drepte, pentru ca dup\ moarte s\ nu fie

pedepsi]i ca r\uf\c\tori234.

[80] Din aceast\ pricin\, el a ap\rut unora ca fiind prea îndr\gostit de

mituri, întruc`t presar\ în scrierile sale astfel de povestiri cu scopul ca

oamenii s\ se ab]in\ de la r\ut\]i, amintindu-le în chip obscur ce-i a[teapt\

dup\ moarte235. Acestea s`nt deci concep]iile propov\duite de el236.

XLV. Dup\ cum spune Aristotel237, el clasifica lucrurile în felul care

urmeaz\ : bunurile se afl\ unele în sufletul, altele în corpul nostru [i altele
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în afar\ de noi. A[a, de pild\, dreptatea, cumin]enia, curajul, cump\tarea [i

altele de acest fel se g\sesc în sufletul nostru, frumuse]ea, buna alc\tuire

trupeasc\, s\n\tatea [i for]a se g\sesc în corp, pe c`nd prietenii, prospe-

ritatea patriei [i bog\]ia fac parte din lucrurile dinafara noastr\.

[81] Astfel, s`nt trei feluri de bunuri : ale sufletului, ale corpului [i ale

lucrurilor exterioare238. XLVI. Prietenia este de trei feluri : natural\, social\

[i de ospe]ie. Prin prietenia natural\ în]elegem afec]iunea pe care o au

p\rin]ii pentru odraslele lor [i rudele una fa]\ de alta. {i animalele au parte

de aceast\ form\ de afec]iune. Prin forma social\ a prieteniei în]elegem pe

aceea care ia na[tere din obi[nuin]\ [i nu are nimic comun cu rudenia, cum

e prietenia lui Pilade pentru Oreste. Prietenia de ospe]ie e aceea pe care o

avem fa]\ de str\ini, datorit\ unei reuniuni sau unui schimb de scrisori.

Astfel, prietenia este fie natural\, fie social\, fie de ospe]ie ; unii adaug\ o

a patra form\, aceea a prieteniei din dragoste.

XLVII. [82] Exist\ cinci forme de guvern\m`nt : una este democratic\,

alta aristocratic\, a treia oligarhic\, a patra monarhic\ [i a cincea tirania.

Forma democratic\ este aceea în care poporul are puterea în stat [i stator-

nice[te dup\ propria sa vrere at`t pe magistra]i, c`t [i legile. Aristocra]ia este

forma de guvern\m`nt în care conduc\torii nu s`nt nici cei boga]i, nici cei

s\raci, nici cei vesti]i, ci statul este condus de cei mai buni prin na[tere.

Oligarhia este acea form\ în care magistraturile s`nt ocupate dup\ categorii

de avere, c\ci boga]ii s`nt mai pu]ini dec`t cei s\raci. Monarhia este or`nduit\

sau prin lege, sau este ereditar\239.

La Cartagina, regalitatea este or`nduit\ prin lege, ea fiind ob]inut\ prin

v`nzare. [83] ~n Sparta [i în Macedonia îns\, monarhia este ereditar\, c\ci

calitatea de rege este atribuit\ unora dintr-o anumit\ familie. Tirania este

acea form\ în care cet\]enii s`nt condu[i de un individ fie prin fraud\,

fie prin for]\. Astfel, formele de guvernare s`nt democra]ia, aristocra]ia,

oligarhia, monarhia [i tirania.

XLVIII. Exist\ trei feluri de justi]ie : una fa]\ de zei, alta fa]\ de oameni

[i alta fa]\ de mor]i. Cei care aduc sacrificii potrivit legilor [i se îngrijesc de

cele sacre, e evident c\ s`nt pio[i fa]\ de zei ; la fel, cei care î[i pl\tesc

datoriile [i înapoiaz\ ceea ce au primit în p\strare se poart\ drept fa]\ de

oameni. ~n sf`r[it, cei care îngrijesc mormintele se poart\ cum trebuie fa]\

de mor]i. Astfel, o justi]ie se refer\ la zei, alta la oameni, în timp ce a treia

prive[te pe cei mor]i.

XLIX. [84] S`nt trei feluri de [tiin]e : una practic\, alta f\uritoare [i a treia

teoretic\240. Arhitectura [i construirea de cor\bii s`nt arte f\uritoare, deoarece

exist\ o oper\ f\urit\ de ele [i care poate fi v\zut\. Politica, c`ntatul din

flaut [i din harp\ [i alte arte asem\n\toare s`nt practice, c\ci, de[i nu

produc nimic vizibil, totu[i ele execut\ ceva ; artistul c`nt\ din flaut sau

harp\, iar omul politic ia parte la guvernare. Geometria, muzica241 [i

astronomia s`nt [tiin]e teoretice, c\ci ele nici nu execut\, nici nu produc

ceva. Geometrul studiaz\ raporturile liniilor unele fa]\ de altele, muzicantul

studiaz\ sunetele, astronomul stelele [i universul. Astfel, unele [tiin]e s`nt

teoretice, altele practice, iar altele f\uritoare.

L. [85] S`nt cinci feluri de medicini : prima este farmaceutica, a doua

chirurgia, a treia dietetica, a patra diagnostica [i a cincea terapeutica.

Farmaceutica vindec\ bolile prin leacuri, chirurgia vindec\ prin t\iere [i

cauterizare ; dietetica prescrie un regim pentru înl\turarea bolilor ; diag-

nostica procedeaz\ prin precizarea bolii, terapeutica face prescrip]ii pentru

imediata înl\turare a durerii. Felurile medicinei deci s`nt : farmaceutica,

chirurgia, dietetica, diagnostica [i terapeutica.
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LI. [86] Legea e de dou\ feluri : scris\ [i nescris\. Legea scris\ este aceea

prin care s`ntem guverna]i în diferite cet\]i, iar aceea care ia na[tere din

datin\ se nume[te lege nescris\, ca, de pild\, s\ nu ap\rem în pia]\ goi sau

îmbr\ca]i cu haine femeie[ti. Nu exist\ nici o lege care s\ interzic\ acest

lucru [i totu[i noi nu facem astfel de lucruri, din cauz\ c\ legea nescris\

ne-o interzice. Astfel, legea este fie scris\, fie nescris\.

LII. Vorbirea e de cinci feluri : una dintre ele este aceea de care se

folosesc oamenii politici în adun\ri [i care se nume[te discursul politic.

[87] Al doilea fel este aceea pe care o scriu retorii [i242 o prezint\ fie pentru

a demonstra, a l\uda, a critica sau a acuza. De aceea aceast\ specie de

vorbire este numit\ retoric\. Al treilea fel de vorbire este acela al persoanelor

particulare c`nd stau de vorb\ una cu alta [i care se nume[te vorbirea

comun\. Un alt fel de vorbire este al acelora care converseaz\ prin întreb\ri

[i r\spunsuri scurte243 date la întreb\rile puse ; acest fel de vorbire se

nume[te dialectic\. A cincea diviziune este vorbirea me[te[ugarilor, care se

între]in despre subiecte privitoare la meseria lor ; aceasta se nume[te

vorbirea tehnic\. Astfel, vorbirea e fie politic\, fie retoric\, fie aceea a

convorbirii obi[nuite, fie dialectic\, fie tehnic\.

LIII. [88] Muzica se împarte în trei : una întrebuin]eaz\ numai gura, cum

e c`ntatul ; a doua întrebuin]eaz\ at`t gura, c`t [i m`inile, cum face c`nt\re]ul

cu acompaniament din harp\244 ; a treia întrebuin]eaz\ numai m`inile, ca, de

pild\, execu]ia la harp\. Astfel, p\r]ile muzicii s`nt c`ntatul, fie numai cu

gura, fie cu gura [i cu m`inile, fie numai cu m`inile.

LIV. Na[terea nobil\ are patru soiuri : în primul r`nd, dac\ str\mo[ii s`nt

cinsti]i [i drep]i, urma[ii lor s`nt numi]i nobili. ~n al doilea r`nd, dac\

str\mo[ii au fost prin]i sau magistra]i, urma[ii lor se numesc nobili. ~n al

treilea r`nd, dac\ str\mo[ii au fost ilu[tri, de pild\ prin de]inerea unei func]ii

de comandant militar sau printr-o victorie la jocurile na]ionale, atunci numim

nobili pe urma[ii lor. [89] Ultima împ\r]ire cuprinde pe oamenii care s`nt ei

în[i[i nobili la suflet [i m\rinimo[i. {i ace[tia s`nt numi]i nobili, [i aceasta cu

adev\rat este forma cea mai înalt\ de noble]e. Astfel, o noble]e depinde de

str\mo[i merituo[i, alta de str\mo[i princiari, a treia de str\mo[i ilu[tri, iar

a patra se datore[te superiorit\]ii [i valorii individuale.

LV. S`nt trei feluri de frumuse]e : una-i obiect de laud\, ca o form\

frumoas\ la vedere ; alta-i practic\, cum s`nt frumoase pentru întrebuin]are,

un instrument, o cas\ [i alte lucruri similare. Alte lucruri, care se refer\ la

obiceiuri [i ocupa]ii [i altele asem\n\toare, s`nt frumoase, fiind profitabile.

Un fel de frumuse]e deci e obiect de laud\, alta e bun\ la întrebuin]are [i

alta procur\ avantaje.

LVI. [90] Sufletul se împarte în trei p\r]i : una este ra]ional\, alta senzual\

[i a treia pasional\245. Partea ra]ional\ este cauza deliber\rii, a reflec]iei, a

în]elegerii [i a tuturor lucrurilor de acest fel ; partea senzual\ a sufletului

este cauza poftei de a m`nca, a satisfac]iei sexuale [i a tuturor lucrurilor de

acest fel, în timp ce partea pasional\ este cauza curajului [i a pl\cerii,

precum [i a durerii [i a sup\r\rii. Astfel, o parte a sufletului este ra]ional\,

alta senzual\ [i a treia pasional\.

LVII. Virtutea des\v`r[it\ e de patru feluri : 1) cumin]enia246, 2) dreptatea,

3) curajul [i 4) cump\tarea247. [91] Dintre acestea, cumin]enia este cauza

execu]iei corecte a ac]iunilor, dreptatea a unei comport\ri drepte în asocia]ii

[i tranzac]ii comerciale. Curajul face pe om s\ nu-[i piard\ cump\tul [i s\-[i

]in\ firea în pericole [i panici. Cump\tarea cauzeaz\ st\p`nirea poftelor,

spre a nu fi niciodat\ robi]i de nici o pl\cere [i ne face s\ ducem o via]\
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cumsecade. Astfel, virtutea are ca p\r]i mai înt`i cumin]enia, pe urm\

dreptatea, apoi curajul [i, în fine, cump\tarea.

LVIII. S`nt cinci feluri de st\p`niri : una întemeiat\ pe lege, alta pe

natur\, alta pe obicei, a patra pe na[tere [i a cincea pe for]\. [92]
~ntr-adev\r, magistra]ii din ora[e, c`nd s`nt ale[i de concet\]enii lor,

guverneaz\ potrivit legii. St\p`nii naturali s`nt b\rba]ii, nu numai la oameni,

ci [i la celelalte animale ; c\ci b\rba]ii, peste tot [i în cele mai multe cazuri,

st\p`nesc peste femei. St\p`nirea potrivit obiceiului este autoritatea de felul

aceleia pe care o exercit\ pedagogii asupra copiilor [i profesorii asupra

elevilor. St\p`nirea ereditar\ este numit\, de exemplu, aceea pe care o au

regii lacedemonieni ; c\ci demnitatea de rege este limitat\ la o anumit\

familie. St\p`nirea este de acest fel [i în Macedonia ; c\ci [i acolo demnitatea

de rege se stabile[te dup\ na[tere. Al]ii au dob`ndit st\p`nirea prin violen]\

sau în[el\ciune [i guverneaz\ pe cet\]eni împotriva voin]ei lor ; acest fel de

guvernare se nume[te prin for]\. Deci st\p`nirea se exercit\ prin lege, prin

natur\, prin obicei, prin na[tere [i prin for]\.

LIX. [93] Exist\ [ase feluri de retoric\. C`nd vorbitorii îndeamn\ la

r\zboi sau alian]\ cu un stat vecin, felul acela de retoric\ se nume[te

„persuasiune”. Dar c`nd vorbesc împotriva r\zboiului sau a alian]ei [i cer

ascult\torilor s\ stea lini[ti]i, acest fel de retoric\ se nume[te „disuasiune”.

Al treilea fel este folosit c`nd vorbitorul afirm\ c-a fost nedrept\]it de cineva

pe care-l dovede[te c\ i-a pricinuit mult r\u. Numele dat acestui fel de

retoric\ este „acuza]ie”. Al patrulea fel se nume[te „ap\rare” ; aici vorbitorul

arat\ c\ n-a f\cut nimic r\u [i c\ n-a comis vreo fapt\ ce nu se cuvine :

„ap\rare” e termenul aplicat în acest caz. [94] Al cincilea fel de retoric\ se

întrebuin]eaz\ c`nd oratorul vorbe[te bine de cineva [i dovede[te c\-i

valoros [i onorabil ; numele dat acestui fel de retoric\ este „elogiu”. Al

[aselea fel de retoric\ este întrebuin]at c`nd vorbitorul arat\ c\ cineva este

nedemn ; numele dat acestui fel este „critic\”. ~n retoric\ deci se cuprind :

elogiul, critica, persuasiunea, disuasiunea, acuzarea [i ap\rarea.

Un discurs bun are patru specii. Prima const\ în a vorbi ceea ce trebuie,

alta a vorbi în m\sura cerut\, a treia a vorbi potrivit cu auditoriul [i a patra

la momentul care trebuie. Lucrurile care trebuie spuse s`nt acelea care pot

fi folositoare vorbitorului [i ascult\torului. Lungimea cerut\ e aceea care

nu-i nici mai mare, nici mai mic\ dec`t e nevoie. [95] A vorbi potrivit cu

auditoriul înseamn\ c\, atunci c`nd ne adres\m persoanelor mai v`rstnice

dec`t noi, discursul trebuie potrivit dup\ ei, ca pentru ni[te oameni mai în

v`rst\248, în timp ce, adres`ndu-ne tinerilor, discursul trebuie s\ fie potrivit

pentru ni[te oameni tineri. Momentul indicat pentru vorbire nu trebuie s\

fie nici prea devreme, nici prea t`rziu ; altfel vei pierde momentul [i nu vei

vorbi cum trebuie.

LX. S`nt patru feluri de binefaceri ; într-adev\r, acest lucru are loc fie

prin bani, fie prin interven]ie personal\, fie prin cuno[tin]e, fie prin vorbe.

Ajutorul b\nesc este dat c`nd se ajut\ un om la nevoie, a[a înc`t e u[urat

în privin]a banilor. Prin interven]ia personal\, oamenii se ajut\ unul pe altul

atunci c`nd sar în ajutorul celor b\tu]i [i-i scap\. [96] Cei care instruiesc sau

vindec\ pe al]ii sau care-i înva]\ ceva de folos fac o binefacere cu ajutorul

cuno[tin]elor lor. C`nd îns\ oamenii intr\ într-o curte de judecat\ [i unul se

înf\]i[eaz\ ca ap\r\tor al altuia [i pronun]\ un discurs impresionant pentru

ap\rarea lui, atunci el face un bine prin vorbe. Astfel, ajutoarele s`nt date, fie

în bani, fie prin interven]ii personale, fie prin cuno[tin]e, în fine prin vorbire.

LXI. Sf`r[itul lucrurilor se face în patru feluri. ~n primul r`nd, lucrurile se

sf`r[esc conform legii, atunci c`nd se d\ un decret [i acest decret e consacrat
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prin lege. ~n al doilea r`nd, lucrurile se sf`r[esc prin mersul firesc al lucrurilor,

ca ziua, anul [i anotimpurile. ~n al treilea r`nd, lucrurile se sf`r[esc prin

regulile artei, ca de pild\ în arhitectur\. C\ci a[a sf`r[e[te constructorul o

cas\ ; la fel e [i în arta construc]iilor navale, datorit\ c\reia s`nt f\cute

cor\biile. [97] ~n al patrulea r`nd, lucrurile pot lua sf`r[it la întîmplare, c`nd

ies altfel dec`t ne-am a[teptat. Astfel, sf`r[itul lucrurilor are loc conform

legii, naturii, artei sau înt`mpl\rii.

LXII. Puterea este de patru feluri. Mai înt`i tot ce putem face cu ra]iunea,

anume s\ socotim sau s\ presupunem ; pe urm\ tot ce putem face cu

corpul, de pild\ s\ mergem, s\ d\m, s\ lu\m [i cele asem\n\toare cu

acestea. Apoi tot ce putem face cu o mul]ime de solda]i sau de bani ; de

aceea se spune c\ un rege are o putere mare. Al patrulea fel de putere ne

face s\ ne sim]im [i s\ ne afl\m bine sau r\u ; astfel putem fi bolnavi sau

putem fi educa]i, putem fi s\n\to[i [i toate de acest fel. Astfel puterea o

avem în minte, fie în corp, fie în armate [i bani, fie în felul nostru de a

ac]iona [i a suferi.

LXIII. [98] Iubirea de oameni 249 este de trei feluri. Una se arat\ prin

saluturi cu care unii, de exemplu, înt`mpin\ pe oricine înt`lnesc, adres`ndu-i

cuv`ntul [i str`ng`ndu-i m`na [i-i fac ur\ri de bine ; un alt fel se vede c`nd

cineva ajut\ pe oricine la nenorocire ; alt\ iubire de oameni face pe unii s\

le plac\ s\ invite la mas\. Astfel, iubirea de oameni se arat\ fie prin saluturi,

fie prin binefaceri, fie prin ospitalitate [i dorin]a de a veni în contact cu

oamenii.

LXIV. Fericirea cuprinde cinci p\r]i. O parte este a lua hot\r`ri bune ; a

doua este a avea sim]uri bune [i s\n\tate trupeasc\ ; a treia este reu[ita în

ceea ce întreprinzi ; a patra-i reputa]ia bun\ printre oameni [i a cincea

abunden]a de bani [i a bunurilor folositoare pentru via]\. [99] ~ntr-adev\r,

a lua hot\r`ri bune este rezultatul educa]iei [i al experien]ei multor lucruri.

Sim]urile bune depind de organele corpului. Spre exemplu, dac\ cineva

vede cu ochii s\i, aude cu urechile sale, percepe obiectele corespunz\toare

cu n\rile [i gura sa, atunci aceasta înseamn\ c\ are sim]uri bune. Reu[ita se

ob]ine atunci c`nd cineva face cum trebuie ceea ce urm\re[te, a[a cum se

cuvine unui om cumsecade. Reputa]ia bun\ const\ în aceea c\ se vorbe[te

bine despre cineva. Abunden]a mijloacelor o are acela care are a[a de mult\

avere pentru nevoile vie]ii, înc`t poate s\ dea ajutor prietenilor [i s\ se

achite, cu generozitate [i în mod larg, de sarcinile publice250. Astfel, o parte

a fericirii este luarea de hot\r`ri bune, alta este posedarea de sim]uri bune

[i s\n\tate trupeasc\, a treia e reu[ita, a patra buna reputa]ie [i a cincea

abunden]a de bani.

LXV. [100] Artele [i meseriile 251 se împart în trei grupuri : primul, al

doilea [i al treilea252. Primul grup e format din lucrarea metalelor [i lucrarea

lemnului, care s`nt arte f\uritoare. Al doilea cuprinde arta fierarului [i a

dulgherului, care transform\ materialul, deoarece fierarul face arme din fier,

iar dulgherul face din lemn flaute [i lire. Al treilea grup este al artelor care

întrebuin]eaz\ aceste fabricate ; spre exemplu, arta c\l\ritului ̀ ntrebuin]eaz\

h\]urile, arta r\zboiului folose[te armele, muzica, flautele [i lira. Astfel, s`nt

trei feluri de arte, unul e primul, altul e al doilea [i altul e al treilea253.

LXVI. [101] Binele se împarte în patru specii. Un bine îl d\m ca denumire

aceluia care posed\ virtutea ca un bun propriu al s\u ; altul este virtutea în

sine [i dreptatea ; pe acestea le declar\m a fi binele. Al treilea fel de bine

cuprinde lucruri ca m`ncarea, exerci]iile gimnastice [i medicamentele folo-

sitoare. Al patrulea fel de bine cuprinde arta c`ntatului din flaut, jucatul pe
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scen\ [i altele asem\n\toare. Exist\ deci patru feluri de bine : mai înt`i

posesiunea virtu]ii ; apoi virtutea îns\[i, în al treilea r`nd hrana [i exerci]iile

gimnastice folositoare, în sf`r[it c`ntatul din flaut, jucatul pe scen\ [i arta

poetic\, pe care le numim lucruri bune254.

LXVII. [102] Tot ce exist\ este fie r\u sau bun255, fie neutru256. Numim

r\u ceea ce este în stare s\ d\uneze mereu ; de pild\, lipsa de alegere,

nebunia [i nedreptatea [i cele asem\n\toare. Lucrurile potrivnice acestora

s`nt bune. Acelea îns\ care uneori s`nt folositoare, iar alteori v\t\m\toare,

ca spre exemplu mersul pe jos, [ezutul [i m`ncatul, sau cele care nici nu

aduc vreun folos, nici nu fac vreun r\u, s`nt lucruri nici bune, nici rele.

A[adar, toate lucrurile se împart în bune sau rele sau nici unul din acestea.

LXVIII. [103] Buna ordine în stat intr\ în trei categorii. Prima, dac\

legile s`nt bune, atunci spunem c\ exist\ o ordine bun\. ~n al doilea r`nd,

numim tot o bun\ ordine dac\ cet\]eanul respect\ legile stabilite. ~n al

treilea r`nd, numim iar\[i o bun\ ordine dac\ nu exist\ legi [i totu[i cet\]enii

î[i conduc bine treburile, fiind c\l\uzi]i de obiceiuri [i de institu]ii. Exist\,

prin urmare, trei feluri de bun\ ordine în stat : primul c`nd legile s`nt bune,

altul c`nd legile existente s`nt respectate [i al treilea, c`nd cet\]enii se

guverneaz\ dup\ obiceiuri [i institu]ii s\n\toase.

Dezordinea într-un stat are trei forme. Prima ia na[tere c`nd legile care

privesc at`t pe cet\]eni, c`t [i pe str\ini s`nt rele, [104] a doua c`nd legile

existente nu s`nt respectate [i a treia, c`nd nu s`nt legi de loc. Astfel,

dezordinea într-un stat se produce c`nd legile s`nt rele sau ele nu s`nt

respectate sau, în sf`r[it, c`nd nu exist\ legi de fel.

LXIX. Contrariile s`nt împ\r]ite în trei feluri. De pild\, spunem c\ binele

este contrariul r\ului, a[a cum este dreptatea fa]\ de nedreptate, cumin]enia

fa]\ de sminteal\ [i cele asem\n\toare. Dar [i r\ul este contrar r\ului, ca,

spre exemplu, risipa este contrar\ avari]iei, torturarea pe nedrept este

opus\ tortur\rii pe drept [i tot a[a [i unele rele s`nt opuse altor rele. {i iar\[i

s`nt contrarii greu [i u[or, repede [i încet, alb [i negru, ca lucruri neutre

opuse altora neutre. [105] A[adar, unele contrarii s`nt opuse, ca binele cu

r\ul, altele ca un r\u fa]\ de alt r\u [i altele ca lucruri neutre fa]\ de alte

lucruri neutre.

LXX. Bunurile s`nt de trei feluri : acelea pe care le posed\m în mod

exclusiv, acelea care pot fi împ\r]ite cu al]ii [i acelea care exist\ pur [i

simplu. ~n primul grup, anume al acelora care pot fi posedate în mod

exclusiv, intr\ lucruri ca dreptatea [i s\n\tatea. ~n grupul urm\tor intr\

lucrurile care, de[i nu pot fi posedate în întregime, pot fi împ\r]ite cu al]ii.

Astfel, nu putem poseda binele absolut, dar putem participa la el. Al treilea

grup cuprinde acele bunuri care trebuie s\ existe, de[i nici nu le putem

avea nici în parte, nici în total. Spre exemplu, numai existen]a valorii [i a

justi]iei constituie un bun ; aceste lucruri nu pot fi nici posedate exclusiv,

nici posedate prin participare, ci trebuie numai s\ existe. [106] Dintre

bunuri deci, unele pot fi posedate în întregime, altele pot fi împ\r]ite, altele

exist\ pentru sine.

LXXI. Deliberarea intr\ în trei categorii : una se inspir\ din timpurile

trecute, alta de la lucrurile viitoare [i alta din cele prezente. Aceea pe care

o lu\m din timpurile trecute se sprijin\ pe exemple, de pild\ ce au suferit

lacedemonienii încrez`ndu-se în al]ii. Deliberarea luat\ din prezent, cum ar

fi s\ ar\t\m, de exemplu, c\ zidurile s`nt slabe, oamenii la[i [i c\ proviziile

s`nt neîndestul\toare. Deliberarea luat\ din viitor este s\ cerem, de pild\,

ca ambasadele s\ nu fie n\p\stuite prin b\nuieli, ca reputa]ia bun\ a
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Greciei s\ nu fie p\tat\. Astfel, deliberarea poate fi luat\ din cele trecute,

din cele prezente [i din cele viitoare.

LXXII. [107] Sunetele vocale se împart în dou\ grupe, unele fiind însu-

fle]ite, altele neînsufle]ite. Vocea animalelor este un sunet însufle]it ; notele

instrumentelor [i zgomotele s`nt sunete neînsufle]ite. Vocea însufle]it\ poate

fi articulat\ sau nearticulat\, aceea a oamenilor fiind o vorbire articulat\, iar

a animalelor o voce nearticulat\. Deci, sunetele vocale pot fi însufle]ite sau

neînsufle]ite.

LXXIII. Dintre lucrurile care exist\, unele s`nt divizibile, altele indivi-

zibile. Dintre lucrurile divizibile, unele se `mpart `n p\r]i omogene257, altele

`n p\r]i eterogene. Lucrurile care nu pot fi `mp\r]ite s`nt cele care n-au p\r]i

[i nu s`nt compuse din alte lucruri, ca, spre exemplu, unitatea, punctul, nota

muzical\ ; pe c`nd acelea care au p\r]i constitutive, ca, de pild\, silabele,

acordurile muzicale, animalele, apa, aurul, s`nt divizibile. [108] Dac\ aceste

lucruri s`nt compuse din p\r]i asem\n\toare, a[a `nc`t `ntregul s\ nu se

deosebeasc\ de parte dec`t prin mul]ime, cum s`nt apa, aurul [i tot ce se

tope[te [i ce-i la fel cu acestea, atunci ele se numesc omogene. Dar tot ce

este compus din p\r]i neasem\n\toare, cum este o cas\ [i cele de acest fel,

este numit eterogen. Astfel, toate lucrurile s`nt divizibile sau indivizibile, iar

din cele divizibile, unele au p\r]i omogene, altele, eterogene.

LXXIV. Dintre lucrurile existente, unele se numesc existente în sine, iar

altele existente relativ. Se spune c\ exist\ în sine lucrurile care n-au nevoie

de nimic altceva ca s\ le explice, cum ar fi omul, calul [i toate celelalte

animale, c\ci nici unul din acestea n-are nevoie de explica]ie. [109] Apar]in

lucrurilor relative toate c`te au nevoie de o explica]ie, ca ce-i mai mare sau

mai repede sau mai frumos dec`t altceva [i altele asem\n\toare. C\ci mai

marele este mai mare ca unul mai mic [i mai repedele este mai repede dec`t

altceva. Prin urmare, dintre lucruri, unele se numesc existente pentru sine,

iar altele existente relativ. Astfel spune deci Aristotel c\ obi[nuia Platon s\

clasifice domeniile prime ale lucrurilor258.

LXXV. Seleucos259 gramaticianul, în prima Carte a lucr\rii sale Despre

filosofie, spune c-a mai fost [i alt b\rbat numit Platon, un filosof din Rhodos,

elev de-al lui Panaitios ; un altul a fost filosof peripatetic, elev de-al lui

Aristotel ; un altul a fost discipolul lui Praxiphanes [i, în sf`r[it, a fost [i un

Platon260 poet comic din comedia veche.
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Cartea a IV-a

CAPITOLUL I

Speusip

I. [1] Am dat o expunere a lui Platon în cele precedente, cea mai bun\

pe care am putut-o face, adun`nd cu s`rguin]\ ceea ce s-a spus despre acest

filosof. II. L-a avut ca urma[ pe Speusip1 din Atena, fiul lui Eurymedon, care

apar]inea districtului Myrrhinos [i era fiul Potonei, sora lui Platon. III. A fost

[eful [colii lui Platon opt ani, încep`nd din olimpiada a o sut\ opta2. A

în\l]at statui gra]iilor în templul Muzelor3 ridicat de Platon în Academie.

IV. El a r\mas un partizan fidel al doctrinelor lui Platon. Totu[i, nu avea o

fire asem\n\toare cu a lui Platon, c\ci era înclinat la m`nie [i supus

pl\cerilor. Astfel, se spune c\ într-un acces de m`nie [i-a aruncat în f`nt`n\

c\]elu[ul [i c\ de dragul pl\cerii de a petrece a plecat în Macedonia spre a

lua parte la nunta lui Casandru4.

V. [2] Se spunea c\ dou\ din elevele lui Platon au urmat lec]iile lui

Speusip [i anume : Lastheneia din Mantinea [i Axiothea din Phlius5. Odat\,

Dionysios îi spuse batjocoritor într-o scrisoare : „Putem s\ ne facem o p\rere

despre în]elepciunea ta, dup\ arcadiana care ]i-e elev\, iar c`nd Platon îi

scutea de plat\ pe to]i cei care veneau la el, tu aduni tributul lor, lu`ndu-l

cu sau f\r\ voia lor.”6 VI. Diodoros, în prima Carte a Amintirilor sale7,

spune c\ Speusip a fost cel dint`i care a deosebit elementul comun din toate

[tiin]ele [i le-a pus în leg\tur\ una cu alta, în m\sura în care acest lucru era

cu putin]\. Pe de alt\ parte, Caineus8 afirm\ c\ el cel dint`i a divulgat ceea

ce Isocrate numea tainele artei sale [3] [i a n\scocit primul mijlocul prin

care co[urile de dus surcele s\ fie u[or de purtat.

VII. Avea corpul deformat de paralizie c`nd trimise vorb\ lui Xenocrate,

implor`ndu-l s\ vin\ [i s\ ia asupr\-[i sarcina [colii9. VIII. Se spune c\, pe

c`nd era dus la Academie într-un c\rucior, îl înt`lni pe Diogene [i-l salut\ cu

cuvintele „Voie bun\”, iar acesta îi r\spunse : „Nu-]i pot face aceea[i urare,

dac\ po]i suferi s\ tr\ie[ti în asemenea condi]ii.10" IX. ~n cele din urm\, la

b\tr`ne]e, î[i puse cap\t zilelor de dezn\dejde. Iat\ epigrama pe care i-am

f\cut-o :

Astfel muri Speusis, dar vestea de n-a[ fi aflat-o,

Nimeni nu mi-ar fi putut astfel cu s`rg dovedi

S`nge din Platon c\ n-are ; altminteri, f\r\ n\dejde

Via]a nu [i-ar fi luat numai pentru un fleac11.

[4] Plutarh, în Via]a lui Lysandru [i în Via]a lui Sulla, spune c\ el a fost

m`ncat de boala p\duchilor12, iar Timotheos, în cartea lui Despre vie]i 13,

afirm\ c\ întregul trup îi era descompus. X. Tot el spune c\ Speusip înt`lnind

un om bogat, care era în dragoste cu cineva ur`t, îi spuse : „De ce, m\

rog, ai a[a mare nevoie de el ? Pentru zece talan]i î]i voi g\si un iubit14

mai dr\gu].”
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XI. A l\sat un mare num\r de comentarii [i numeroase dialoguri, printre

care [i unul intitulat Aristip din Cyrene :

Despre avu]ie, o Carte ;

Despre pl\cere, o Carte ;

Despre dreptate, o Carte ;

Despre filosofie, o Carte ;

Despre prietenie, o Carte ;

Despre zei, o Carte ;

Filosoful, o Carte ;

C\tre Cephalos, o Carte ;

Cephalos, o Carte ;

Clinomah sau Lysias, o Carte ;

Cet\]eanul, o Carte ;

Despre suflet, o Carte ;

C\tre Gryllos, o Carte ;

[5] Aristip, o Carte ;

Critica artelor, o Carte ;

Comentarii dialogate ;

Tehnica, o Carte ;

Dialoguri despre cercetarea asem\n\rilor, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10 ;

Clasific\ri [i ipoteze privitoare la asem\n\ri ;

Despre genurile [i speciile exemplelor ;

C\tre un anonim ;

Elogiul lui Platon ;

Epistole c\tre Dion, Dionysios [i Filip ;

Despre legiferare ;

Matematicul ;

Mandrobolos ;

Lysias ;

Defini]ii ;

Aranjarea comentariilor 15.

Lucr\rile lui cuprind în total 43.475 de r`nduri16. Timonides17 îi dedic\

Istoriile în care a prezentat faptele lui Dion [i ale lui Bion18. {i Favorinus, în

Cartea a doua a Amintirilor sale, poveste[te c\ Aristotel a cump\rat operele

lui Speusis pentru trei talan]i19.

XII. A fost [i un alt Speusippos, un medic din Alexandria, din [coala lui

Herophilos20.

CAPITOLUL AL II-LEA

Xenocrate

I. [6] Xenocrate21, fiul lui Agathenor din Chalcedon, a fost elevul lui

Platon înc\ de t`n\r [i chiar l-a înso]it în c\l\toria sa din Sicilia22. II. Din fire

era indolent ; de aceea Platon, compar`ndu-l cu Aristotel, ar fi spus : „Unul

are nevoie de pinteni, altul de fr`u.” {i aceste vorbe : „Uita]i-v\ ce m\gar

trebuie s\ dresez [i ce cal îi st\ dimpotriv\.” III. Totu[i, Xenocrate era serios

în toate împrejur\rile [i totdeauna încruntat, ceea ce îl f\cea pe Platon s\-i

spun\ mereu : „Xenocrate, mai sacrific\ [i Gra]iilor !” Cea mai mare parte din

timp [i-o petrecea în Academie. Se spune c\ ori de c`te ori se ducea în ora[,

IV, 1-6 SPEUSIP. XENOCRATE
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mul]imea g\l\gioas\ [i hamalii se d\deau în l\turi c`nd trecea el. [7] Odat\,

curtezana Phryne23, vr`nd s\-l pun\ la încercare sub cuv`nt c-ar fi fost

urm\rit\ de ni[te indivizi, se refugie în c\su]a lui. El o primi din omenie, [i

cum în odaie nu era dec`t un singur pat îngust, accept\, la rug\mintea ei,

s\-i fac\ loc în pat [i ei ; dar, la urm\, cu toate provoc\rile ei, ea plec\ cum

venise, spun`nd acelora care o întrebau c\ se culcase, nu cu un b\rbat, ci

cu o statuie. O alt\ versiune a pove[tii e c\ discipolii lui au hot\r`t-o pe

Laïs24 s\ se culce cu el în pat. Puterea lui de a îndura era a[a de mare, înc`t

s-a supus de mai multe ori la t\ieturi [i cauteriz\ri ale membrului viril. IV.

A[a de mult era crezut pe cuv`nt, înc`t, de[i era ilegal s\ se aduc\ m\rturie

f\r\ jur\m`nt, totu[i numai lui atenienii i-au îng\duit s\ fac\ astfel. V. [8] Pe

l`ng\ aceasta, se mul]umea cu foarte pu]in. C`nd Alexandru cel Mare25 îi

trimise o mare sum\ de bani, el lu\ trei mii de drahme atice [i-i trimise

restul înapoi, spun`nd c\ nevoile lui Alexandru erau mai mari ca ale lui,

deoarece are de între]inut un num\r mai mare de oameni. {i Myronianos

arat\, în cartea sa intitulat\ Asem\n\ri 26, c\ n-a primit darul ce i-a fost

trimis de Antipater27. De asemenea, c`nd la curtea lui Dionysios fu cinstit cu

o coroan\ de aur pentru rezisten]a la b\utur\ la S\rb\toarea oalelor28, el se

duse [i o depuse pe statuia lui Hermes, unde era obiceiul s\ pun\ ghirlande

de flori. O poveste spune c-a fost trimis, împreun\ cu al]ii, într-o ambasad\

la Filip [i c\ înso]itorii lui, fiind ademeni]i prin daruri, au primit invita]iile

lui Filip, lu`nd parte la serb\ri, [i st`nd de vorb\ cu el. Xenocrate n-a f\cut

nimic din acestea. Din aceast\ pricin\, Filip a refuzat s\-l vad\. [9] De

aceea, c`nd trimi[ii s-au întors la Atena, s-au pl`ns c\ Xenocrate îi întov\r\[ise

f\r\ s\ le fie de nici un folos. Auzind acestea, poporul era gata s\-l

condamne, dar el le spuse c\, acum mai mult ca oric`nd, trimi[ii ar trebui s\

]in\ seam\ de interesele statului, c\ci, spuse el, „Filip [tia c\ ceilal]i îi

primiser\ darurile, dar c\ pe mine nu m-a c`[tigat de fel” ; poporul atunci îi

aduse onoruri îndoite. Dup\ aceea, [i Filip ar fi recunoscut c\, dintre to]i cei

care veniser\ la curtea lui, Xenocrate a fost singurul om pe care nu l-a putut

cump\ra prin daruri. Iar atunci c`nd s-a dus cu daruri la Antipater ca s\

trateze pentru atenienii lua]i prizonieri în r\zboiul lamiac, fiind poftit la

mas\ de Antipater, el îi cit\ urm\toarele versuri :

Dar cine,

De-o fi om drept, s-ar îndura, o, Circe,

S\ stea de hran\ [i de b\utur\,

Nainte de-a fi oamenii lui slobozi

{i de-ai vedea în fa]\.

[i Antipater în]eleg`nd aluzia, liber\ numaidec`t prizonierii29.

VI. [10] Alt\dat\, o vr\biu]\ urm\rit\ de un [oim se repezi la s`nul lui,

iar el o m`ng`ie [i-i d\du drumul, spun`nd c\ nu trebuie s\ tr\dezi pe cel

care-]i implor\ ajutorul30. Lui Bion31, care îl lua în r`s, îi spuse c\ nici nu vrea

s\-i r\spund\, fiindc\ nici tragedia nu socote[te c\ merit\ un r\spuns

b\t\ile de joc ale comediei. Unuia care nu înv\]ase niciodat\ nici muzica,

nici geometria, nici astronomia, dar dorea totu[i s\-i urmeze lec]iile, îi

spuse : „Vezi-]i de drum, c\ci n-ai instrumente ca s\ în]elegi filosofia.”32 Al]ii

povestesc c-ar fi spus : „Nu la mine trebuie s\ vii ca s\ d\r\ce[ti l`na.”

[11] C`nd Dionysios îi spuse lui Platon c\-[i va pierde capul, Xenocrate,

care era de fa]\, î[i ar\t\ capul [i spuse : „Nimeni nu se va atinge de-al lui

p`n\ ce nu-l va t\ia pe al meu.” VII. Se mai spune c\ atunci c`nd Antipater

veni la Atena [i se duse s\-l salute, el nu-i înapoie salutul p`n\ nu sf`r[i
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lec]ia început\. VIII. Era cu totul lipsit de trufie ; adesea se consacra

medita]iei despre sine însu[i [i se spune c\ o or\ pe zi o consacra t\cerii.

IX. A l\sat un mare num\r de tratate, poeme [i exhorta]ii. Aceasta

este lista lor33 :

Despre natur\, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6 ;

Despre în]elepciune, [ase C\r]i ;

Despre avu]ie, o Carte ;

Arcadianul, o Carte ;

Despre nedeterminare, o Carte ;

[12] Despre copil, o Carte ;

Despre abstinen]\, o Carte ;

Despre utilitate, o Carte ;

Despre libertate, o Carte ;

Despre moarte, o Carte ;

Despre voin]\, o Carte ;

Despre prietenie, C\r]ile 1, 2 ;

Despre echitate, o Carte ;

Despre contrarii, C\r]ile 1, 2 ;

Despre fericire, C\r]ile 1, 2 ;

Despre scris, o Carte ;

Despre memorie, o Carte ;

Despre minciun\, o Carte ;

Callicles 34, o Carte ;

Despre cumin]enie, C\r]ile 1, 2 ;

Economicul, o Carte ;

Despre cump\tare, o Carte ;

Despre puterea legii, o Carte ;

Despre republic\, o Carte ;

Despre pietate, o Carte ;

Virtutea poate fi înv\]at\, o Carte ;

Despre fiin]\, o Carte ;

Despre destin, o Carte ;

Despre pasiuni, o Carte ;

Despre feluri de via]\, o Carte ;

Despre concordie, o Carte ;

Despre discipoli, C\r]ile 1, 2 ;

Despre dreptate, o Carte ;

Despre virtute, C\r]ile 1, 2 ;

Despre specii 35, o Carte ;

Despre pl\cere, C\r]ile 1, 2 ;

Despre via]\, o Carte ;

Despre curaj, o Carte ;

Despre unitate, o Carte ;

Despre idei, o Carte ;

Despre art\, o Carte ;

[13] Despre zei, C\r]ile 1, 2 ;

Despre suflet, C\r]ile 1, 2 ;

Despre [tiin]\, o Carte ;

Politicul, o Carte ;

Despre cunoa[tere 36, o Carte ;

Despre filosofie, o Carte ;

Despre concep]iile 37 lui Parmenide, o Carte ;

Archedemos sau Despre dreptate, o Carte ;

Despre bine, o Carte ;

Despre ra]iunea discursiv\ 38, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ;

Rezolvarea problemelor logice, zece C\r]i39 ;

IV, 6-13 XENOCRATE
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Prelegeri despre natur\, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6 ;

Sumar, o Carte ;

Despre genuri [i specii, o Carte ;

Probleme pitagoriciene, o Carte ;

Solu]iuni, C\r]ile 1, 2 ;

Clasific\ri, opt C\r]i ;

Teze, 20 <sau> 43 de C\r]i40 ;

Studiul dialecticii, 14 (C\r]i), dou\sprezece mii [apte sute patruzeci

(de r`nduri)41 ;

Dup\ aceasta, vin 15 C\r]i [i pe urm\ alte 16 C\r]i ;

Despre studii relative la stil 42 ;

Despre logistic\, nou\ C\r]i 43 ;

Despre obiectele de studiu, [ase C\r]i ;

Chestiuni privitoare la ra]iunea discursiv\, alte dou\ C\r]i ;

Despre geometri 44, cinci C\r]i ;

Comentarii, o Carte ;

Contrarii, o Carte ;

Despre numere, o Carte ;

Teoria numerelor, o Carte ;

Despre intervale, o Carte ;

Despre astronomie, [ase C\r]i ;

[14] Elemente despre regalitate, c\tre Alexandru, 4 C\r]i ;

C\tre Arybas 45 ;

C\tre Hephaistion 46 ;

Despre geometrie, C\r]ile 1, 247 ;

~n total, 224.239 de r`nduri48.

X. De[i Xenocrate a fost un om de seam\, totu[i, c`nd n-a fost în stare

s\ pl\teasc\ taxa pentru protec]ia str\inilor49, atenienii l-au scos la v`nzare.

Demetrios din Phaleron îl cump\r\, f\c`nd o dubl\ repara]ie : lui Xenocrate

îi d\du iar\[i libertatea, iar atenienilor taxa lor. Aceste lucruri le afl\m de la

Myronianos din Amastris50, în prima Carte a lucr\rii lui Istorii asem\n\toare

rezumative. XI. I-a succedat lui Speusip [i a condus [coala timp de dou\zeci

[i cinci de ani, din timpul c`nd era arhonte Lysimachides, încep`nd cu anul

al doilea al olimpiadei a o sut\ zecea51. XII. A murit în v`rst\ de optzeci [i

doi de ani, lovindu-se în timpul nop]ii de un lighean. [15] Ne-am exprimat

[i noi despre el dup\ cum urmeaz\ :

Piedic\ noaptea i-a pus ligheanul de-aram\,-n c\dere

Fruntea lovindu-[i, strig\ cu putere [i duhul î[i dete

Xenocrate, ce-ntreg la minte [i-n toate fusese.

XIII. Au mai fost al]i [ase b\rba]i numi]i Xenocrate : unul, tactician din

timpuri foarte dep\rtate52 ; <altul>, o rud\ [i un concet\]ean al filosofului

nostru : a r\mas un discurs de la el, intitulat Arsinoetic, care trateaz\ despre

moartea Arsinoei53 ; al patrulea, un filosof [i un poet de elegii nu prea

reu[ite54 ; fapt specific : c`nd poe]ii se apuc\ s\ scrie proz\, reu[esc, dar

prozatorii care încearc\ s\ scrie poezie dau gre[ ; de aici se vede c\ poezia

este un dar de la natur\, dar proza un me[te[ug55 ; al cincilea, un sculptor ;

al [aselea, un scriitor de c`ntece, amintit de Aristoxenos56.
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CAPITOLUL AL III-LEA

Polemon

I. [16] Polemon57, fiul lui Philostratos, era un atenian, care apar]inea

districtului Oia. ~n tinere]e era a[a de destr\b\lat [i de desfr`nat, înc`t umbla

cu bani pentru a-[i putea îndeplini imediat dorin]ele [i ascundea bani pe

uli]e înguste. Chiar [i în Academie s-a g\sit o pies\ de trei oboli58 lipit\ de

o coloan\, în acela[i scop de care am vorbit. ~ntr-o zi, în în]elegere cu tinerii

s\i prieteni, d\du buzna în [coala lui Xenocrate, beat [i cu o ghirland\ pe

cap. Xenocrate, totu[i, f\r\ s\ se tulbure deloc, î[i continu\ vorba ca mai

înainte, subiectul fiind cump\tarea. T`n\rul, ascult`ndu-l, fu captivat încetul

cu încetul. Cu timpul, deveni a[a de silitor, înc`t îi întrecu pe to]i ceilal]i

elevi [i ajunse s\ fie [eful [colii în timpul olimpiadei a o sut\ [aisprezecea59.

II. [17] Antigonos din Carystos, în Biografiile 60 lui, spune c\ tat\l lui era

primul printre cet\]eni [i cre[tea cai de alerg\ri ; III. c\ Polemon a fost p`r`t

de so]ia sa pentru vina de a o neglija, întruc`t avea leg\turi amoroase cu

b\ie]i, IV. dar c\, din momentul în care a început s\ studieze filosofia

dob`ndi o asemenea t\rie de caracter, înc`t putea s\ r\m`n\ timp nelimitat

în aceea[i atitudine a corpului, ba chiar [i în tonul vorbirii el putea r\m`ne

neschimbat. A[a se explic\ [i atrac]ia pe care a exercitat-o asupra lui

Crantor61. Atunci c`nd un c`ine turbat l-a mu[cat de pulpa piciorului, el nici

m\car n-a îng\lbenit, ci a r\mas netulburat în toat\ zarva care se iscase în

ora[ la vestea celor înt`mplate. {i la teatru era foarte pu]in impresionat.

[18] A[a de pild\, odat\ Nicostratos, poreclit Clitemnestra62, îi citea lui [i lui

Crates ceva din Homer63 [i pe c`nd Crates era ad`nc mi[cat, el se purta ca

[i cum n-ar fi auzit nimic. Era întru totul un om, a[a cum îl descrie pictorul

Melanthios în opera sa Despre pictur\ 64. ~n aceast\ scriere el spune c\

opera de art\ trebuie s\ fie str\b\tut\ de oarecare fermitate [i inflexibilitate

[i c\ acela[i lucru e valabil [i pentru caracter. Lui Polemon îi pl\cea s\

spun\ c\ trebuie s\ ne exers\m [i în fapte, nu numai în considera]ii

dialectice, spre a nu fi la fel cu unul care a înv\]at pe de rost [tiin]a

armoniei, dar nu s-a deprins de fel s\ c`nte. Tot a[a putem [i noi s\ fim

admira]i pentru întreb\rile abile pe care le punem, dar cu privire la

comportamentul în via]\ s`ntem în conflict cu noi în[ine.

Era deci afabil [i bun, cer`nd s\ fie scuzat, dup\ cum spune Aristofan

despre Euripide, „pentru felul s\u acru [i ustur\tor” [19], c\ci, dup\ cum

spune acela[i autor, „numai destr\b\lare este în carnea prea mare”65. V. Se

spune c\ la cursuri nu st\tea jos [i ataca temele ce i se propuneau merg`nd

în sus [i-n jos. A fost onorat în cetate pentru iubirea lui fa]\ de tot ce e

nobil. Ba mai mult înc\, el s-a retras din ora[ [i a tr\it în gr\dinile Academiei,

iar elevii lui [i-au f\cut în apropiere mici colibe [i locuiau nu departe de

templul Muzelor [i de sala de reuniune66. VI. Se pare c\ Polemon l-a urmat

pe Xenocrate în toate privin]ele. Aristippos67, în Cartea a patra a lucr\rii sale

Despre luxul celor vechi, afirm\ chiar c-a fost iubitul lui. Ceea ce-i sigur e c\

[i-a amintit tot timpul de predecesorul s\u [i c\ [i-a însu[it lipsa de r\utate

[i acea usc\ciune a lui Xenocrate [i gravitate ce caracterizeaz\ armonia

doric\68.

VII. [20] Era un simpatizant al lui Sofocle69, mai ales al pasagiilor unde,

dup\ cuvintele poetului comic,

Un mare dul\u molosian sositu-i-a grabnic în sprijin70

[i unde, dup\ cuvintele lui Phrynichos71,

IV, 13-20 XENOCRATE. POLEMON
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Must nu-i, vin îndoit, ci vin de Pramnos aievea72.

El spunea c\ Homer este un „Sofocle epic” [i c\ Sofocle este un

„Homer tragic”.

VIII. Muri la o v`rst\ înaintat\, de pieire lent\73, l\s`nd un mare num\r

de lucr\ri74.

Am compus urm\toarea epigram\ despre el :

Oare n-auzi ? ~ngropat-am pe Polemon ce îl duse

Boala f\r\ de leac, chinul cel r\u, în morm`nt,

Nu pe el, ci trupu-i, c\ci Polemon, în av`ntu-i

Drumul spre stele lu`nd, trupu-[i l\s\ pe p\m`nt75.

CAPITOLUL AL IV-LEA

Crates

I. [21] Crates, al c\rui tat\ a fost Antigenes <era un atenian> din

districtul Thria. A fost discipolul [i-n acela[i timp iubitul76 lui Polemon,

c\ruia i-a succedat la conducerea [colii77. II. Am`ndoi erau a[a de îndr\gosti]i

unul de altul, înc`t, nu numai c\-n via]\ s-au consacrat acelora[i preocup\ri

[i p`n\ la ultima suflare au devenit tot mai asem\n\tori unul cu altul, dar [i

dup\ moarte au avut parte de acela[i morm`nt. De aceea, Antagoras78 a

compus despre am`ndoi urm\toarea inscrip]ie funerar\ :

Spune, str\ine ce treci, c\ în morm`ntul acesta

Crates cel pios [i Polemon odihnesc,

Prieteni nedesp\r]i]i, din inspirata-le gur\

Vorbe sacre-au ]`[nit ; via]\ curat\ duc`nd,

Plin\ de t`lc [i de rost cinstit, p\zind r`nduiala,

Veacului celui divin m`ndr\ podoab\ i-au fost.

[22] A[a se explic\ de ce Arcesilaos79, care trecuse de la Theofrast80 la

[coala acestora, spunea despre ei c\ erau ni[te zei sau r\m\[i]e ale veacului

de aur81. Ei nu aveau simpatii populare, ci erau a[a cum se spune c\

pretindea Dionysodoros82, c`nt\re]ul din flaut, ce se f\lea c\ nimeni nu-i

auzise vreodat\ melodiile c`ntate fie pe vreo corabie, fie la f`nt`n\, cum

fuseser\ auzite acelea ale lui Ismenias83. III. Dup\ spusele lui Antigonos84,

masa o luau în comun în casa lui Crantor [i am`ndoi tr\iau în deplin\

în]elegere între ei [i cu Arcesilaos. Acesta [i Crantor aveau aceea[i cas\, pe

c`nd Polemon [i Crates tr\iau la un cet\]ean, Lysicles85. Cum am mai ar\tat,

dup\ spusele lui Antigonos, Crates era favoritul lui Polemon, iar Arcesialos

al lui Crantor.

IV. [23] Apollodor, în Cartea a treia a Cronografiei lui86, spune c\ la

moartea sa, Crates a l\sat scrieri, unele filosofice, altele despre comedie, iar

altele, discursuri politice [i de ambasad\.

V. A l\sat [i discipoli reputa]i, printre care [i Arcesilaos87, de care vom

vorbi peste pu]in ; c\ci [i el a fost elevul lui Crates. Un alt discipol a fost

Bion din Borysthenes88, cunoscut mai t`rziu sub numele de theodorianul,

dup\ secta filosofic\ c\reia i-a apar]inut ; [i despre el vom avea prilejul s\

vorbim imediat dup\ Arcesialos.

VI. Au fost zece b\rba]i care au purtat numele de Crates : primul, poet

din comedia veche ; al doilea, un retor din Tralles, discipolul lui Isocrate ; al

treilea, un constructor de [an]uri, înso]itor al lui Alexandru ; al patrulea,
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cinicul despre care vom vorbi mai departe ; al cincilea, un filosof peripa-

tetician ; al [aselea, filosoful academic despre care am vorbit mai înainte ; al

[aptelea, un gramatician din Mallos ; al optulea, autorul unei lucr\ri

geometrice ; al nou\lea, un poet de epigrame ; al zecelea, din Tars, filosof

apa]in`nd Academiei89.

CAPITOLUL AL V-LEA

Crantor

I. [24] Crantor din Soloi90, de[i a fost admirat în ora[ul s\u natal, a plecat

la Atena, unde a urmat lec]iile lui Xenocrate în acela[i timp cu Polemon. II. A

l\sat Comentarii care cuprind cam vreo treizeci de mii de r`nduri91 ; unele

dintre ele s`nt atribuite de c`]iva critici lui Arcesilaos92. III. Se spune c\, fiind

întrebat ce-l atr\gea la Polemon, el a r\spuns : „Faptul c\ nu l-am auzit

niciodat\ vorbind ridic`nd sau cobor`nd glasul”93. IV. Se înt`mpl\ s\ cad\

bolnav [i se retrase în incinta templului lui Asclepios94, unde începu s\ fac\

plimb\ri. Pe dat\, b\rba]ii din toate p\r]ile se str`nser\ în jurul lui, crez`nd

c\ el se retr\sese acolo nu din pricina bolii, ci cu scopul de a deschide o

[coal\95. V. Printre ei era [i Arcesilaos, care dorea s\ fie introdus cu ajutorul

lui la Polemon, cu toat\ dragostea care îl unea de Crantor, cum se va ar\ta

în Via]a lui Arcesilaos 96. [25] Totu[i, dup\ ce s-a îns\n\to[it, el a continuat

s\ urmeze lec]iile lui Polemon, lucru care a fost foarte admirat97. Se mai

spune c\ a l\sat averea sa, în valoare de dou\sprezece talan]i, lui Arcesilaos.

~ntrebat de acesta unde dorea s\ fie înmorm`ntat, r\spunse :

Dulce e tihna s\-]i afli-ntr-un col] din glia-]i iubit\.

VI. Se mai spune c-a scris poeme [i le-a pus sub sigiliu în templul

Athenei din ora[ul s\u de na[tere. Poetul Theaitetos98 a scris astfel despre el :

~ndr\git fiind de oameni, mult prea iubit [i de muze,

F\r\ s-ajung\ b\tr`n, Crantor prin via]\-a trecut.

Mortul prea demn de cinstire prime[te-l, p\m`ntule, acuma,

Fiindc\-n pace-o tr\i [i pe t\r`mul de jos.

[26] Mai mult dec`t pentru to]i ceilal]i poe]i, Crantor îi admira pe Homer

[i pe Euripide ; e greu, spunea el, s\ scrii în acela[i timp lucruri tragice [i s\

produci emo]ii în limba de toate zilele. Ca dovad\ cita versul din povestea

lui Belerophon 99 :

Vai, ajuns-am s\-ndur [i a muritorilor soart\.

Se spune c\ versurile urm\toare C\tre Eros ale poetului Antagoras100 ar

fi fost compuse de Crantor :

Prins s`nt ad`nc de-ndoial\, nu-]i aflu de-a-pururi izvorul,

Primu-ntre zeii cei ve[nici, o Eros, numi-te-voi oare

Printre feciorii ce-Erebos n\scutu-i-a odinioar\,

So] cu a nop]ii cr\ias\, st\p`n\ a undelor m\rii,

Sau s\-]i spun oare – odrasla lui Cypris, cea mult în]eleapt\101,

Sau al p\m`ntului fiu, al v`ntului celui [\galnic ?

~n pribegirile-]i d\rui [i bine [i r\u omenirii,

Trupul t\u are de-aceea mereu îndoit\ întrupare.

Era foarte priceput [i-n formarea de cuvinte noi ; de pild\, spunea de

vocea unui artist tragic c\ e necioplit\ [i necojit\, despre un anumit poet c\
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versurile îi s`nt pline de s\r\cie ; despre Tezele lui Theofrast c\-s scrise cu

cerneal\ de purpur\102. Cartea lui cea mai admirat\ este lucrarea Despre

doliu 103. VII. A murit înaintea lui Polemon [i Crates, îmboln\vindu-se de

hidropizie104. Am scris despre el urm\toarea epigram\ :

Cea mai rea dintre boale pe bietul Crantor cuprins-a,

Astfel, în negrul str\fund drept la Hades te-ai dus,

E[ti fericit tu acum ajuns într-a umbrelor lume,

Academia, Soloi, v\duve au r\mas.

CAPITOLUL AL VI-LEA

Arcesilaos

I. [28] Apollodor, în Cartea a treia a Cronografiilor sale, spune c\

Arcesilaos, fiul lui Seuthes105, era originar din Pitane care se afl\ în Aiolida106.

Cu el începe Academia mijlocie107. A fost cel dint`i care a propov\duit

ab]inerea de a judeca lucrurile, din cauza contradic]iilor care se ivesc în

argumente. Tot el a fost primul care a încercat s\ argumenteze pentru [i

împotriva aceleia[i teze [i primul care a modificat felul consacrat de Platon

de a trata problemele [i l-a f\cut mai combativ cu ajutorul întreb\rilor [i

r\spunsurilor potrivite108. III. ~n felul acesta, el s-a apropiat de Crantor. Era

cel mai mic dintre patru fra]i, doi fiind de la acela[i tat\ [i doi de la aceea[i

mam\. Dintre ace[tia doi din urm\, Pylades era mai mare, iar dintre primii

doi era mai mare Moireas, care era tutorele lui. [29] La început, înainte de

a p\r\si Pitane pentru Atena, a fost elevul matematicianului Autolycos109,

concet\]eanul s\u, [i cu el a c\l\torit în Sardes. Pe urm\ a studiat cu

Xanthos, muzicianul atenian110, apoi a fost elevul lui Theofrast111. ~n cele

din urm\ a trecut la Academie la Crantor. Pe c`nd Moireas, fratele lui pe

care l-am mai amintit mai sus, voia s\-l fac\ orator, el îndr\gea filosofia, iar

Crantor, fiind îndr\gostit de el, s-a adresat lui cu un vers citat din Andromeda

lui Euripide :

Via]a ]i-o scap eu, copil\ ; purta-mi-vei dar recuno[tin]\ ?

iar Arcesilaos îi r\spunse cu versul urm\tor :

Ia-m\, str\ine, de vrei, ca roab\ ori ca so]ie112.

[30] Dup\ aceea, [i-au tr\it traiul împreun\. La acestea, Theofrast,

am\r`t de pierderea lui, se spune c-ar fi declarat : „Ce t`n\r bine dotat [i

îndem`natic ne-a p\r\sit [coala !” ~ntr-adev\r, pe l`ng\ c-avea o argumentare

foarte riguroas\ [i iubea studiile literare113, s-a încercat [i în poezie. Lui i se

atribuie [i o epigram\ dedicat\ lui Attalos114, care sun\ astfel :

Armele singure n-au dat Pergamului faim\ nespus\,

Ci [i caii s\i, cei p`n\-n Pisa115 sl\vi]i.

Dac\ vreun om va putea voin]a lui Zeus s\ spun\,

~n viitor vreun poet mult mai v`rtos va c`nta.

IV. A scris despre Menodoros, fiul lui Eugamos116, unul dintre colegii lui,

iubit de el :

Frigia-i mult prea departe, Thyateira117 a[ijderea este

Patria-]i, o Menodor, cel la Cadana118 n\scut,

Spre nep\trunsu-Acheron duc drumuri de-aceea[i m\sur\,

Po]i socoti ori[icum, spune-un proverb cunoscut.
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Falnic ]i-a în\l]at în veci monument Eudamos,

Cel ce te-avu mai de pre] ca pe mul]imea de sclavi.

~l pre]uia pe Homer cel mai mult dintre to]i poe]ii [i citea totdeauna un

pasaj din el înainte de a se culca, iar diminea]a, ori de c`te ori dorea s\-l

citeasc\, spunea c\ se duce la iubitul s\u. {i pe Pindar îl declara neîntrecut

ca vorbire bogat\ [i abunden]\ de cuvinte [i fraze. ~n tinere]e a dat [i o

caracterizare a poetului Ion119.

V. [32] A urmat [i lec]iile geometrului Hipponicos120, pe care l-a luat în

batjocur\ ca pe unul care în celelalte privin]e era nepriceput [i greoi, dar

bine ini]iat în specialitatea lui. „Geometria – spune el – trebuie s\-i fi zburat

în gur\ pe c`nd o ]inea c\scat\.” C`nd Hipponicos îns\ î[i pierdu min]ile,

Arcesilaos îl lu\ la el acas\ [i-l îngriji p`n\ ce se vindec\.

VI. La moartea lui Crates primi conducerea [colii, dup\ ce un anume

Socratides î[i retrase candidatura în favoarea lui121. VII. Unii spun c\ o

urmare a comportamentului s\u de ab]inere în toate chestiunile a fost faptul

c\ n-a scris nici o carte122. Al]ii povestesc c-a fost surprins revizuind unele

lucr\ri <de ale lui Crantor>123, lucr\ri pe care, dup\ unii, le-a publicat, dup\

al]ii, le-a ars. VIII. Se pare c\ l-a admirat mult pe Platon [i c\ a posedat un

exemplar al operelor lui. [33] Unii îl înf\]i[eaz\ ca pe rivalul lui Pyrrhon.

IX. El poseda dialectica [i s-a ata[at [i de metodele de argumentare introduse

de [coala eritreian\124. Din aceast\ pricin\, Ariston125 a spus despre el :

Platon din fa]\, Pyrrhon din spate, la mijloc Diodor126.

Iar Timon vorbe[te despre el astfel :

C`rca-i purt`ndu-l pe Menedem, goni-va dihania

C\tre Pyrrhon, de zor sau c\tre Diodor127.

{i, ceva mai departe, îl înf\]i[eaz\ spun`nd :

~nota-voi spre Pyrrhon, spre Diodor sinuosul128.

X. Se exprima c`t se poate de mult în axiome [i concis [i în vorbirea sa

îi pl\cea s\ despart\ cuvintele. XI. De altfel, era destul de ironic [i sincer.

[34] Din aceast\ pricin\, Timon vorbe[te despre el astfel :

El împleti ra]iunea cu prea în]eleapt\ dojan\129.

A[a, un t`n\r vorbindu-i mai îndr\zne] dec`t se cuvenea, Arcesilaos

exclam\ : „Nu-l va prinde cineva de chic\ ?” La fel, unul, care era învinuit c\

este pederast, t\g\duia c\ un lucru este mai mare dec`t altul, iar Arcesilaos

îi spuse : „Atunci, lungimea de 10 degete este tot una cu una de 6 degete

pentru tine ?”130 Un oarecare Hemon din Chios131, foarte ur`t, dar care-[i

închipuia c\-i frumos [i mergea totdeauna îmbr\cat în haine luxoase,

d`ndu-[i cu p\rerea c\ în]eleptul nu se îndr\goste[te niciodat\, Arcesilaos îi

r\spunse : „Cum, nici de cineva dr\gu] [i a[a de frumos îmbr\cat ca tine ?”

Iar c`nd acesta, care era [i destr\b\lat, vr`nd s\ dea a în]elege c\ Arcesilaos

era îng`mfat, i se adres\ astfel :

[35] Pot eu, st\p`ne, cuv`ntul s\ iau, ori iar\[i t\cea-voi ?

r\spunsul lui fu :

Aspr\ de ce e[ti, femeie, c`nd [tii c\ firea ]i-e altfel ?132

Odat\, c`nd o persoan\ bun\ de gur\ [i trivial\ îi f\cea necazuri, el cit\ versul :

Printre odrasle de robi putin]\ de trai nu se afl\133.
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Altuia, la fel, care flec\rea vrute [i nevrute, îi spuse c\ n-a putut s\ aib\

parte nici m\car de o d\dac\ sever\. Altor persoane nici nu le f\cea cinstea

s\ le r\spund\. Un c\m\tar, care era [i amator de literatur\134, m\rturisindu-i

ne[tiin]a lui într-o chestiune oarecare, Arcesilaos îi r\spunse cu aceste dou\

versuri din Oinomaos al lui Sofocle :

V`ntul din ce parte bate, pas\rea n-are [tiin]\,

Mai-nainte ca-n cuibu-i puii cei noi s\ apar\135.

[36] Un oarecare dialectician din [coala lui Alexinos136 nu era în stare s\

expun\ cum trebuie o teorie a maestrului s\u, iar Arcesilaos îi reaminti ceea

ce le f\cu Philoxenos137 lucr\torilor de c\r\mizi ; Philoxenos îi g\si c`nt`nd

gre[it melodiile sale [i, c\lc`ndu-le în picioare c\r\mizile, le spuse : „Dac\

voi îmi strica]i opera mea, o voi strica [i eu pe-a voastr\.” XII. Era sup\rat

pe oricine se apuca prea t`rziu s\ studieze. Printr-o înclinare fireasc\ se

folosea de fraze ca acestea : „Eu o afirm” [i „Cutare (men]ion`nd numele) nu

va fi de acord cu aceasta”. Aceast\ tr\s\tur\ a lui a fost imitat\ de mul]i

elevi, cum au f\cut [i cu felul lui de a vorbi [i cu întreaga lui atitudine.

[37] Fiind foarte inventiv, putea s\ r\spund\ cu ascu]ime la obiec]ii sau

s\ conduc\ desf\[urarea discu]iilor la punctul propus [i s\ se adapteze

dup\ împrejur\ri. Era f\r\ pereche în puterea de convingere, ceea ce

atr\gea tot mai mul]i elevi la [coala lui, de[i se temeau de spiritul lui

în]ep\tor. ~l suportau îns\ de bun\ voie, c\ci bun\tatea lui era foarte mare

[i-[i umplea de speran]\ elevii. ~n via]a sa personal\ d\dea dovad\ de cea

mai mare generozitate, fiind totdeauna gata s\ fac\ bine, [i c\uta s\ ascund\

binele f\cut, fiind lipsit de orice îng`mfare. A[a, de pild\, odat\, duc`ndu-se

la Ctesibios139 care era bolnav [i v\z`nd str`mtoarea în care se chinuia, îi

strecur\ în ascuns o pung\ cu bani sub pern\, iar cel\lalt, c`nd o g\si,

spuse : „Asta-i o glum\ de-a lui Arcesilaos.” Cu alt prilej îi trimise chiar o mie

de drahme.

[38] Tot a[a, recomand`nd lui Eumenes140 pe Archias arcadianul141, l-a

f\cut s\ ajung\ la o înalt\ situa]ie. XIII. Cum era foarte darnic, neuit`ndu-se

de fel la bani, era cel dint`i la reprezenta]iile cu locurile pl\tite [i-i pl\cea

mai ales s\ se duc\ la acelea ale lui Archecrates [i Callicrates142, unde pre]ul

era o pies\ de aur. Ajuta pe mul]i [i str`ngea bani prin subscrip]ii pentru ei.

Cineva, odat\, împrumut\ de la el vase de argint ca s\-[i primeasc\ prietenii

[i nu le mai înapoie, iar Arcesilaos nu le mai ceru [i nu ridic\ nici o

preten]ie. O alt\ versiune a povestii este c\ le-a împrumutat înadins [i c`nd

i-au fost înapoiate le-a d\ruit împrumut\torului, [tiindu-l c\ e s\rac. Avea o

proprietate în Pitane, de unde fratele s\u Pylades îi trimitea provizii.

XIV. Pe de alt\ parte, Eumenes, fiul lui Philetairos143, îi trimitea sume mari

de bani [i de aceea Eumenes a fost singurul dintre regii contemporani

c\ruia i-a f\cut dedica]ii.

[39] Pe c`nd mul]i îl curtau pe Antigonos144 [i se duceau s\-l înt`lneasc\

ori de c`te ori venea la Atena, Arcesilaos st\tea acas\, nedorind s\ se fac\

cunoscut de el. Era în mare prietenie cu Hierocles, comandantul din

Munihia145 [i din Pireu146, [i la fiecare serbare cobora în port s\-l vad\. Cu

toate c\ [i Hierocles st\ruia ca Arcesilaos s\ se duc\ s\-l salute pe Antigonos,

nu se hot\ra [i, c`nd ajungea la poarta acestuia se întorcea. Dup\ b\t\lia pe

mare147, c`nd mul]i se duceau la Antigonos sau îi trimiteau scrisori

lingu[itoare, el p\stra t\cere. Totu[i, în interesul cet\]ii sale natale s-a dus

în ora[ul Demetrias148 ca ambasador la Antigonos, dar f\r\ s\ izbuteasc\

în misiunea sa. XV. ~[i petrecea tot timpul la Academie, ]in`ndu-se departe

de politic\.
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[40] E drept c\, odat\, afl`ndu-se la Atena, s-a oprit prea mult timp în

Pireu, din prietenie pentru Hierocles, ca s\ discute diferite teme, lucru

pentru care a fost criticat de unii. XVI. Era foarte cheltuitor, cu alte cuvinte

un alt Aristip149 ; îi pl\cea s\ dea mese bune, dar numai acelora care-i

împ\rt\[eau gusturile. Tr\ia în v\zul tuturor cu Theodota [i Phila, curte-

zanele din Elis, [i acelora care-l criticau le r\spundea cu maximele lui

Aristip. XVII. Iubea [i tinerii, fiind foarte înclinat spre ace[tia. De aceea i

s-au adus învinuiri de c\tre Ariston din Chios, stoicul150, [i adep]ii lui, care

l-au numit corup\tor al tineretului, neru[inat în vorbire [i obraznic. [41] Se

spune c-a fost foarte îndr\gostit de Demetrios151, care a plecat pe mare la

Cyrene, [i de Cleochares din Myrlea152. ~n leg\tur\ cu el se poveste[te c\ o

band\ de cheflii be]i, venind în fa]a u[ii, Arcesilaos le spuse c\, în

ce-l prive[te, el ar vrea s\ le deschid\ dar c\ Cleochares îl împiedic\.

XVIII. Printre admiratorii aceluia[i t`n\r erau Demochares, fiul lui Laches153,

[i Pythocles, fiul lui Bugelos154, [i odat\, c`nd îi surprinse, cu mult\

îng\duin]\ le spuse s\ plece. Pentru toate acestea a fost mu[cat [i batjocorit

de criticii mai sus men]iona]i, ca fiind prieten al plebei [i dornic de

celebritate. Cele mai vii atacuri îi erau aduse în cercul lui Hieronymos

peripateticul155 ori de c`te ori î[i întrunea prietenii ca s\ s\rb\toreasc\ ziua

de na[tere a lui Halcyoneus156, fiul lui Antigonos, cu care prilej Antigonos

obi[nuia s\ trimit\ mari sume de bani ca s\ fie cheltuite în petreceri.

[42] Acolo el refuza s\ fac\ expuneri la un pahar cu vin ; iar c`nd Aridelos157

îi propuse un anumit subiect [i-i pretinse s\-l dezvolte, Arcesilaos îi r\spunse :

„Tr\s\tura proprie a filosofiei este de a [ti c\ exist\ un timp potrivit pentru

fiecare dintre lucruri.” ~n ce prive[te învinuirea care i s-a adus, c\ era

prietenul plebei, Timon, printre alte lucruri, a scris [i urm\toarele :

Astfel gr\i [i de-ndat\ în mijlocul gloatei intrat-a :

To]i ca ni[te bie]i pi]igoi la o buh\ c\tau.

Drept vanitos socotindu-l, lingu[itor al mul]imii.

Om de nimica, n\t`ng, te crezi cumva un p\un ?158

XVIII. {i totu[i, era destul de modest ca s\ îndemne pe elevii s\i s\

audieze [i al]i filosofi ; iar c`nd un oarecare t`n\r din Chios, nemul]umit întru-

c`tva de lec]iile lui, a preferat pe acelea ale sus-numitului Hieronymos159,

Arcesilaos singur l-a luat [i l-a prezentat acelui filosof, sf\tuindu-l s\ se

poarte bine.

[43] Se poveste[te despre el [i urm\toarea vorb\ de spirit : întrebat de

cineva, cum se face c\ elevii de la toate celelalte [coli trec la Epicur160, dar

epicurieni converti]i nu se v\d niciodat\, el r\spunse : „Din pricin\ c\

b\rba]ii pot deveni eunuci, dar un eunuc nu mai redevine niciodat\ b\rbat”.

XIX. ~n cele din urm\, fiindu-i aproape sf`r[itul, el î[i las\ toat\ averea

fratelui s\u Pylades, deoarece acesta, f\r\ [tirea lui Moireas161, îl luase la

Chios [i de acolo îl adusese la Atena. C`t timp a tr\it, nici nu s-a c\s\torit

niciodat\, nici copii n-a avut. A f\cut trei testamente : unul l-a l\sat la

Eritreia, în grija lui Amphicritos162, al doilea la Atena, în grija unor prieteni,

iar al treilea l-a trimis în patrie, lui Thaumasias163, una dintre rudele sale, cu

rug\mintea s\-l p\streze bine. Lui Thaumasias i-a scris [i cele ce urmeaz\ :

Arcesilaos îl salut\ pe Thaumasias 164

[44] „I-am trimis lui Diogenes testamentul meu165 ca s\-]i fie înm`nat. Cum

s`nt bolnav [i-mi simt trupul sl\bit, am hot\r`t s\-mi fac testamentul, pentru ca,

dac\ s-ar înt`mpla vreo nenorocire, s\ nu plec din aceast\ lume cu o purtare

nedreapt\ fa]\ de tine, care ai fost a[a plin de r`vn\ fa]\ de mine. }ie ]i se
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cuvine mai mult dec`t celorlal]i ca, pentru fidelitatea ta, s\-]i încredin]ez acest

testament, av`nd în vedere v`rsta [i gradul de rudenie cu mine. S\-]i aminte[ti,

a[adar, c\ îmi pun cea mai deplin\ încredere în tine [i caut\ s\ fii drept fa]\ de

mine, a[a înc`t, în m\sura puterilor tale, hot\r`rile pe care le-am luat s\ se

execute dup\ cum se cuvine. O copie a fost l\sat\ la Atena, la unii dintre

cunoscu]ii mei, iar alta în Eritreia, la Amphicritos.” 166

XX. Hermip spune c-a murit din cauz\ c-a b\ut prea mult vin neames-

tecat167, care i-a luat mintea. Avea [aptezeci [i cinci de ani [i era apreciat de

atenieni ca nimeni altul.

[45] Am scris despre el versurile urm\toare :

Cum de b\uta-i, Arcesilaos, f\r\ m\sur\,

Vin neamestecat, mintea cu totul pierz`nd ?

Moartea nu ]i-o jelesc, c\ci grea jignire adus-ai

Muzelor, astfel b`nd vin [i m\sura-ntrec`nd.

XXI. Al]i trei b\rba]i au purtat numele de Arcesilaos ; un poet din vechea

comedie ; un alt poet, care a scris elegii, [i un sculptor, pentru care

Simonide168 a compus aceast\ epigram\ :

Bani costat-a statuia Artemisei : drahme din Paros

Dou\ sute în cap, ]ap purt`nd imprimat.

Fiul lui Aristodicos169, sculptorul Arcesilaos

Cel de-Athena iubit, statuia a f\urit.

Apollodor, în Cronografia lui, spune c\ filosoful de care am vorbit aici

a fost în floarea v`rstei în timpul olimpiadei a o sut\ dou\zecea170.

CAPITOLUL AL VII-LEA

Bion

I. [46] Bion era originar din Borysthenes171 ; el singur, în cuvinte deschise,

i-a spus lui Antigonos172 care i-au fost p\rin]ii [i care i-au fost împrejur\rile

vie]ii înainte de a se apuca de filosofie. ~ntr-adev\r, întrebat de Antigonos :

Ce om e[ti tu ? {i unde ]i-s p\rin]ii [i ]ara ta ?173

el sim]ind c\ fusese ponegrit la rege, îi r\spunse : „Tat\l meu era un sclav

eliberat, care-[i [tergea nasul cu cotul – ar\t`nd prin aceasta c\ era negustor

de pe[te s\rat – de neam din Borysthenes, care n-avea fa]\ de ar\tat, ci

numai semnele de pe fa]\, m\rturie a asprimii st\p`nului s\u. Mama mea era

a[a cum un om ca tata putea s\ g\seasc\, dintr-o cas\ de toleran]\. Dup\ ce

tata a în[elat fiscul în vreun fel oarecare, a fost v`ndut împreun\ cu toat\

familia lui, iar eu, pe atunci un t`n\r frumu[el, am fost cump\rat de un retor,

care, la moarte, mi-a l\sat toat\ averea lui. [47] I-am ars scrierile, am

economisit orice lucru, am venit la Atena [i m-am f\cut filosof.

Vezi dar de unde s`nt eu [i din ce fel de vi]\ m\rit\174.

Aceasta îmi este povestea. E deci momentul ca Persaios [i Philonides175 s\

înceteze de a o mai spune. Judec\-m\ dup\ mine însumi.”

II. De fapt, Bion, în unele privin]e, era un om inventiv, un sofist cu

resurse, unul care a dat cele mai multe sugestii acelora care voiau s\ atace

filosofia, pe c`nd în alte împrejur\ri era solemn [i capabil s\ se complac\ în

înfumurare. III. A l\sat foarte multe amintiri176, maxime cuprinz`nd aplica]ii
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folositoare. A[a, de pild\, repro[`ndu-i-se c\ nu alearg\ dup\ b\ie]i, el

r\spunse : „Nu po]i prinde cu c`rligul o br`nz\ moale.” [48] Alt\dat\, fiind

întrebat cine este mai nenorocit, el r\spunse : „Acela care vrea s\ fie prea

fericit”. Altuia, care-i cerea sfatul dac\ s\ se însoare – c\ci aceast\ anecdot\

este atribuit\ [i lui Bion – el îi r\spunse : „Dac\ so]ia pe care o iei este ur`t\,

î]i vei isp\[i vina, iar dac\-i frumoas\, o vei împ\r]i cu al]ii.”177 B\tr`ne]ea o

numea „portul tuturor relelor”, c\ci, p`n\ la urm\, toate se adun\ în ea ;

gloria o numea mama virtu]ii178 ; frumuse]ea – un bun al altuia ; bog\]ia –

nervul izb`nzii. Unuia care-[i m`ncase averea îi spuse : „Pe Amphiaraos l-a

înghi]it p\m`ntul178, iar tu ]i-ai înghi]it p\m`ntul.” „Nenorocirea mare e s\ nu

fii în stare s\ înduri o nenorocire.” Condamna pe aceia care ardeau oamenii

de vii, ca [i c`nd n-ar sim]i [i totu[i îi ard cu fierul180, ca [i c`nd ar sim]i.

[49] Spunea în repetate r`nduri c\ este de preferat s\-]i d\ruie[ti frumuse]ea

altuia dec`t s-o culegi tu pe a altuia, c\ci aceasta din urm\ d\uneaz\ [i

trupului [i sufletului. ~l vorbea de r\u chiar pe Socrate, spun`nd c\, dac\ îl

dorea pe Alcibiade [i se ab]inea, era un n\t`ng, iar dac\ nu-l dorea, purtarea

lui n-avea nimic deosebit. Mai spunea c\ drumul în Hades este u[or de

f\cut, fiindc\ în orice caz oamenii îl str\bat cu ochii închi[i. ~l critica pe

Alcibiade c\, în adolescen]\, momea b\rba]ii de la so]iile lor, iar ca t`n\r

b\rbat, momea femeile de la so]ii lor. La Rhodos, în timp ce atenienii se

exersau în retoric\, el d\dea lec]ii de filosofie. {i aceluia care-l învinuia

pentru aceasta, el îi r\spunse : „Cum pot s\ v`nd orz, c`nd ceea ce am adus

la pia]\ este gr`u ?”

[50] Mai spunea c\ cei din Hades ar fi [i mai crunt pedepsi]i, dac\

oalele în care duc ap\ ar fi întregi, în loc s\ fie g\urite.

Unui guraliv care-l pisa s\-l ajute într-un proces îi spuse : „Voi face cele

necesare numai dac\ trimi]i pe al]ii ca reprezentan]i ai t\i, iar tu s\ stai

acas\.” C\l\torind odat\ pe mare în tov\r\[ia unor tic\lo[i, se înt`lni cu ni[te

pira]i ; iar c`nd tovar\[ii lui spuser\ : „S`ntem pierdu]i dac\ s`ntem recu-

noscu]i”, el le r\spunse : „{i eu s`nt pierdut, dac\ nu-s recunoscut.” Numea

închipuirea o piedic\ în calea progresului181. Referindu-se la un zg`rcit

bogat, a spus : „Nu el st\p`ne[te averea, ci averea îl st\p`ne[te pe el.”

„Zg`rci]ii, spunea el, se îngrijesc de avutul lor ca fiind proprietatea lor, dar

nu se folosesc de el ca [i cum ar apar]ine altora.” Iat\ ce mai spunea : „~n

tinere]e oamenii trebuie s\ fie curajo[i, iar la b\tr`ne]e ei ating culmea

cumin]eniei.” [51] Cumin]enia întrece celelalte virtu]i tot at`t de mult c`t

întrece vederea celelalte sim]uri. El zicea c\ nu trebuie s\ aducem mustr\ri

b\tr`ne]ii, dat fiind c\ to]i dorim s\ ajungem la ea. Unui calomniator care

avea o fa]\ mohor`t\ îi adres\ aceste cuvinte : „Nu [tiu dac\ ]i-a venit ]ie

vreo nenorocire, sau o fericire vecinului t\u.” Mai spunea c\ originea umil\

era un prost tovar\[ al sincerit\]i, c\ci :

Omul se vede supus, oric`t\ inim-avea-va182.

Ar trebui, remarca el, s\ ne observ\m prietenii, s\ vedem ce fel de

oameni s`nt, ca s\ nu se spun\ de noi c\ ne întov\r\[im cu cei r\i sau c\

respingem prietenia celor buni.

IV. La început, Bion a adoptat doctrinele Academiei183, în timpul c`nd

era discipolul lui Crates184. Pe urm\ a adoptat doctrina cinicilor, îmbr\c`nd

haina [i lu`nd desaga lor185. [52] C\ci ce altceva l-a f\cut pe el s\ se apropie

de doctrina insensibilit\]ii ?186 Apoi a trecut la opiniile theodorienilor, dup\

ce a ascultat lec]iile lui Theodor187 ateul, care folosea tot felul de argumente

sofisticate. Dup\ Theodor a urmat lec]iile lui Theofrast188 peripateticul.

IV, 44-52 ARCESILAOS. BION
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V. Era teatral, îi pl\cea s\ ia toate în r`s, întrebuin]`nd cuvinte grosolane

pentru a denumi lucrurile. Se relateaz\ c\ Eratostene189 spunea c\ Bion a

fost cel dint`i care a îmbr\cat filosofia cu haine înflorate, deoarece între-

buin]a un amestec de tot felul de stiluri. VI. Era dotat [i pentru parodie. Iat\

un exemplu din stilul lui :

Bl`ndule Archytas190, al muzicii fiu prea-ferice,

Me[ter e[ti la c`ntat în gama certei aprinse.

VII. [53] ~n general el î[i b\tea joc de muzic\ [i de geometrie.

VIII. Era extravagant, pentru care motiv se ducea dintr-un ora[ în altul,

c\ut`nd s\ st`rneasc\ senza]ie. Astfel, la Rhodos, convinse marinarii s\ se

îmbrace în haine de înv\]\cei [i s\-l urmeze în cortegiu, iar c`nd, înso]it

astfel î[i f\cu intrarea în gimnaziu, to]i ochii se a]intir\ asupra lui. IX. Avea

de asemenea obiceiul s\ adopte pe unii tineri, pentru satisfacerea poftelor

sale [i pentru ca s\ fie ocrotit prin bun\voin]a lor. Era foarte egoist [i ]inea

mult la maxima c\ „prietenii împart totul în comun”. A[a se face c\ nu i se

atribuie nici un discipol, cu toat\ mul]imea celor care-i urmau lec]iile.

Totu[i, unora le-a servit drept pild\ în lipsa de ru[ine191. [54] A[a, se spune

c\ Betion192, unul dintre intimii lui, s-a adresat odat\ lui Menedem193 cu

aceste cuvinte : „~n ce m\ prive[te, Menedem, eu petrec noaptea cu Bion [i

nu cred c\ mi s-a înt`mplat vreun r\u prin aceasta.” ~n vorbirea lui cu

discipolii spunea multe împotriva credin]ei în zei, obicei luat de la Theodor.

X. Mai t`rziu, c`nd s-a îmboln\vit, a[a cum povestesc oamenii din Chalcis,

unde a [i murit, s-a l\sat convins s\ poarte o amulet\ [i s\ se c\iasc\ de

ofensele proferate împotriva divinit\]ii. Din lips\ de îngrijitori, se afla într-o

stare proast\ p`n\ ce Antigonos194 îi trimise doi îngrijitori. Favorinus, în

Istorii felurite, arat\ c\ regele însu[i, într-o litier\, i-a urmat cortegiul funebru.

A[a i-a fost moartea [i-n versurile acestea i-am adus mustr\ri :

[55] Bion, cel n\scut în Boristhenele scitic

T\g\duit-a, acum [tim, zeii c\ ar exista.

La p\rerea-i de ar fi r\mas, pe bun\ dreptate

Spune-vom : crede ce vrea, r\u, dar p\rerea-i a sa.

C`nd bolnav c\zu [i moartea-[i v\zu pe aproape

El care zeii nega, templele dispre]uind,

[56] El care joc î[i b\tea de cei ce jertfe adus-au,

Jertfe-n grab a[ez\, pe gr\tare-n altar,

Chiar [i pe mese, prapuri, gr\sime [i fum ridicat-a ;

Spus-a atunci : am gre[it, iart\-mi p\catul f\cut,

Ba î[i d\du [i g`tlejul s\-i fac\ farmece babe,

Poc\it î[i leg\ bra]ele-n piele de lup,

[57] Negru scaiete [i ram de laur la u[\ el prinse

Gata s\ fac\ orice, moartea c`nd [i-o v\zu.

Zeii s\-ncerci cump\ra aceasta-i curat\ sminteal\.

Zeii doar n-or fiin]a numai c`nd Bion o vrea.

Mintea-i veni prea t`rziu, c`nd fiind pref\cut în c\rbune

M`na-[i întinse zic`nd : Pluto, eu te salut195.

XI. [58] Zece b\rba]i au purtat numele de Bion : primul, contemporanul

lui Ferekyde din Syros, c\ruia i se atribuie dou\ c\r]i în dialectul ionic,

originar din Proconnesos, al doilea, un siracuzan care a scris despre Arta

retoricii. Al treilea, filosoful nostru ; al patrulea, un urma[ al lui Democrit [i

matematician din Abdera, care a scris at`t în dialectul atic, c`t [i în cel ionic ;

cel dint`i a afirmat c\ s`nt regiuni pe p\m`nt unde noaptea dureaz\ [ase luni

[i ziua tot at`tea196 ; al cincilea, originar din Soloi, autorul unei lucr\ri Despre
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Etiopia ; al [aselea, un retor, autorul a nou\ c\r]i numite dup\ numele

muzelor ; al [aptelea, un poet liric ; al optulea, un sculptor milesian amintit

de Polemon197 ; al nou\lea, un poet tragic, unul dintre a[a-numi]ii poe]i din

Tars ; al zecelea, un sculptor din Clazomene sau din Chios, amintit de

Hipponax198.

CAPITOLUL AL VIII-LEA

Lacydes

I. [59] Lacydes, fiul lui Alexandros, era originar din Cyrene. A fost

întemeietorul noii Academii199 [i succesorul lui Arcesilaos. Era un om foarte

serios, care [i-a g\sit numero[i admiratori. Din tinere]e a fost foarte s`rguin-

cios [i, de[i s\rac, era simpatic [i sociabil. III. Se poveste[te c\ era foarte

îng\duitor [i în conducerea gospod\riei sale. Ori de c`te ori lua ceva din

c\mara de provizii, pecetluia u[a [i, prin deschiz\tur\, arunca în\untru

inelul cu pecetea, ca s\ fie sigur c\ nu avea s\ se fure sau s\ se ia nimic din

ce era pus acolo. De îndat\ îns\ ce servitoarea a prins de veste despre

aceasta, a rupt sigiliul [i a luat ce i-a pl\cut, arunc`nd inelul, în acela[i fel,

prin deschiz\tur\, în c\mar\ [i f\c`nd aceasta, n-a fost descoperit\ niciodat\.

VI. [60] Lacydes î[i ]inea lec]iile în Academie, în gr\dina f\cut\ prin

grija regelui Attalos200, gr\din\ care [i-a luat de la el numele de Lacydeion201

[i, dintre to]i conduc\torii de [coal\ care au existat p`n\ la el, fiind singurul

înc\ în via]\, a predat conducerea [colii lui Telecles [i Evandros, doi

foceeni202. Evandros a fost urmat de Hegesinus din Pergam203, iar acesta de

Carneade204. V. Lui Lacydes i se atribuie o vorb\ de duh : c`nd Attalos a

trimis dup\ el ca s\ vin\ la d`nsul, se zice c-a r\spuns c\ statuile trebuie

privite de la distan]\. S-a apucat s\ studieze geometria t`rziu [i, cum cineva

l-a întrebat : „Este acesta momentul potrivit ?”, el i-a r\spuns : „Oare nu-i nici

acum momentul potrivit ?”

VI. [61] A luat conducerea [colii în anul al patrulea al olimpiadei a o

sut\ treizeci [i patra205 [i a murit dup\ ce a condus-o dou\zeci [i [ase de

ani206. Sf`r[itul i-a venit dintr-o paralizie pricinuit\ de prea mult\ b\utur\.

Cu privire la aceast\ împrejurare, am scris [i eu urm\toarele versuri glume]e :

Aflu Lacydes acum o nou\ poveste cu tine :

Luat de Bacchus te-ai dus într-al lui Hades t\r`m.

{tie oricine c\ el, Dionysos207, în corp d`nd n\val\,

Membrele-a dezlegat : „dezleg\tor” nu e el ?

CAPITOLUL AL IX-LEA

Carneade

I. [62] Carneade208, fiul lui Epicomos sau al lui Philocomos, dup\ cum

spune Alexandros209 în lucrarea sa Succesiunea filosofilor, era originar din

Cyrene. II. A studiat cu grij\ scrierile stoicilor <[i mai ales> acelea ale lui

Chrysippos210, pe care a izbutit s\ le combat\ at`t de bine [i a c\p\tat un

astfel de renume, înc`t spunea adesea :

F\r\ Chrysippos, nici eu, v-o spun, nu fi-voi în via]\.

IV, 52-62 BION. LACYDES. CARNEADE
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III. A fost un om s`rguincios, dar în fizic\ era mai pu]in ini]iat dec`t în

etic\. A[a de mult se consacr\ studiului, c\-[i l\sa p\rul [i unghiile s\-i

creasc\ în neîngrijire. St\p`nea at`t de bine filosofia, înc`t retorii î[i p\r\seau

clasele [i se duceau s\-i asculte lec]iile.

IV. [63] Avea o voce a[a de puternic\, înc`t conduc\torul gimnaziului211

îi trimise vorb\ s\ nu mai ]ipe a[a de tare ; la care el a r\spuns : „D\-mi un

m\sur\tor al vocii” ; iar cel\lalt, cu prezen]\ de spirit, îi r\spunse cu

cuvintele : „Ai un m\sur\tor în cei care te ascult\.” V. Era de temut în

criticarea adversarilor [i greu de comb\tut în controverse. De altfel, pentru

motivele pe care le-am mai dat212, refuza invita]iile la ospe]e. VI. Unul

dintre discipolii s\i a fost Mentor, bithynianul213, care a încercat s\ intre în

bunele gra]ii ale amantei lui Carneade ; a[a c\ odat\, potrivit spuselor lui

Favorinus din ale sale Istorii felurite, dup\ ce Mentor sosi la lec]ie, Carneade

strecur\ în cursul expunerii aceste versuri, ca o parodie la adresa lui :

Iat\, sosi un b\tr`n al m\rii f\r\ prihan\,

Glas [i chip ca [i Mentor aievea ai zice c\ are :

[64] Deci, eu socot nimerit din [coal\ în grab\ s\-l alunge214.

La acestea, cel\lalt se scul\ [i r\spunse :

...Se ridicar\ [i gloate veneau cu gr\bire215.

VII. Pare c\ s-a comportat cu oarecare lips\ de curaj în fa]a mor]ii,

repet`nd neîncetat cuvintele : „Natura, care m-a alc\tuit, tot ea m\ va

distruge.” C`nd afl\ c\ Antipater î[i luase zilele b`nd otrav\, fu foarte mi[cat

de t\ria cu care acesta [i-a înt`mpinat sf`r[itul [i exclam\ : „Da]i-mi [i mie”,

iar cei din jur, întreb`ndu-l : „Ce ?” el r\spunse : „Vin de miere”. Se zice c\-n

timpul mor]ii lui a fost o eclips\ de lun\ [i s-ar putea spune c\ cel mai

luminos astru din cer, dup\ soare, [i-a ar\tat prin aceasta comp\timirea lui.

[65] Dup\ spusele lui Apollodor, din Cronografia lui, Carneade a p\r\sit

via]a aceasta în anul al patrulea al celei de-a o sut\ [aizeci [i doua

olimpiade216 la v`rsta de optzeci [i cinci de ani.

VIII. Exist\ ni[te scrisori de-ale lui c\tre Ariarathes, regele Cappadociei.

Restul concep]iilor lui filosofice a fost pus în scris de discipolii lui, c\ci el

n-a l\sat nimic scris. Am scris despre el versurile urm\toare, în metrul

logaedic [i arhebulic217 :

Muz\, tu vrei pe Carneade s\-l critic acuma ?

Moartea c`t [i-a ur`t, prost e cel ce nu crede.

Ros de cumplita ftizie nu-[i g\sea alinare ;

C`nd afl\ c-Antipater, lu`nd otrav\, se stinse,

Zise : „Da]i-mi s\ beau.” „Ce b\utur\ dorit-ai ?”

„Vin de miere s\-mi da]i”, c\ci mult pl\cutu-i-a vinul.

„M\ va desface natura care fiin]\ îmi dete.”

Zise, dar p`n-la sf`r[it ajuns-a un hoit ce duhne[te.

Duc\-se-n Hades de-a valma cu tot [iragul de intrigi.

IX. Se spune c\ întunericul i-a cuprins ochii f\r\ ca el s\-[i dea seama [i

c\ a poruncit sclavului s\ aprind\ opai]ul. Acesta îl aduse [i spuse : „L-am

adus.” „Atunci cite[te tu”, îi ordon\ el.

X. A avut mul]i al]i discipoli, dar cel mai str\lucit dintre to]i a fost

Clitomah, despre care vom vorbi acum.

XI. A fost [i un alt Carneades, un poet de elegii lipsit de sentiment218.
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CAPITOLUL AL X-LEA

Clitomah

I. [67] Clitomah era cartaginez, numele lui adev\rat fiind Hasdrubal. A

predat filosofia la Cartagina, în limba sa natal\219. II. Atinsese v`rsta de

patruzeci de ani c`nd se duse la Atena [i deveni elevul lui Carneade. Acesta,

recunosc`ndu-i zelul, îl d\du la înv\]\tur\ [i lu\ parte la instruirea lui.

S`rguin]a lui merse at`t de departe, înc`t a compus mai mult de patru sute de

c\r]i220. I-a urmat lui Carneade la conducerea [colii [i, prin scrierile sale, a

clarificat în mod deosebit înv\]\turile maestrului s\u. III. Cuno[tea

deopotriv\ de bine cele trei secte : academic\, peripatetic\ [i stoic\.

Academicii, în general, s`nt ataca]i de Timon în acest vers :

Mult nes\rat\-i prolixitatea Academiei221.

Dup\ ce am parcurs pe Academicii care au purces de la Platon222,

trecem acum la peripateticieni, care se trag tot de la el, [coal\ care a fost

fondat\ de Aristotel.

IV, 62-67 CARNEADE. CLITOMAH
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Cartea a V-a

CAPITOLUL I

Aristotel

I. [1] Aristotel, fiul lui Nicomachos [i al so]iei acestuia, Phaistis, s-a

n\scut la Stagira. Hermip, în cartea sa Despre Aristotel 1, poveste[te c\ tat\l

lui se tr\gea din Nicomachos, care era fiul lui Machaon, care, la r`ndul s\u,

era fiul lui Asclepios2, [i c-a tr\it la curtea lui Amyntas3, regele Macedoniei,

în calitate de medic [i prieten. II. Aristotel a fost cel mai congenial dintre

discipolii lui Platon4. Afl\m din cartea lui Timotheo5 atenianul, Despre vie]i,

c\ vorbea peltic. Avea pulpele slabe, dup\ cum se spune, ochii mici [i avea

deosebit\ grij\ de îmbr\c\minte, inele [i felul de a-[i t\ia p\rul. III. Dup\

spusele lui Timotheos6, a avut un fiu numit tot Nicomah, de la concubina

sa, Herpyllis.

IV. [2] S-a desp\r]it de Academie înc\ pe c`nd tr\ia Platon, ceea ce

explic\ remarca atribuit\ acestuia din urm\ : „Aristotel mi-a dat cu piciorul,

întocmai ca m`njii care dau cu piciorul în mama care i-a n\scut.” Hermip, în

cartea sa Despre vie]i 7, arat\ c\, în momentul c`nd Xenocrate8 deveni [eful

Academiei, Aristotel era absent, fiind ambasadorul Atenei la curtea lui

Filip9. La întoarcere v\z`nd [coala sub o nou\ conducere, alese un loc de

plimbare public\ în Lykeion10, unde se plimba în sus [i în jos, filosof`nd cu

discipolii s\i, p`n\ ce era timpul de frecare cu untdelemn11. De aici a venit

numele de „peripatetic”. Al]ii îns\ spun c\ i s-a dat acest nume din cauz\

c\-l înso]ea pe Alexandru [i discuta cu el diferite subiecte, c`nd acesta,

ridicat dup\ o boal\, f\cea plimb\ri12.

[3] Cu timpul, discipolii din jurul lui devenind tot mai numero[i, el

începu s\ ]in\ lec]ii [ez`nd13 [i spuse :

Ru[inos e s\ tac [i Xenocrat s\ vorbeasc\.

~[i înv\]a elevii nu numai s\ discute asupra unui subiect dat, ci s\

practice în acela[i timp [i oratoria14. V. Mai t`rziu, totu[i, a plecat la Hermias,

eunucul, care era potentat la Atarneus. Se poveste[te chiar c\ acesta a fost

iubitul lui. Al]ii îns\ spun, ca, de pild\, Demetrios din Magnesia în lucrarea

sa Despre poe]ii [i scriitorii omonimi 15, c\ Hermias se legase cu el prin leg\turi

de rudenie, d`ndu-i în c\s\torie pe fiica sau pe nepoata sa16. Acela[i autor

ne informeaz\ c\ Hermias fusese sclavul lui Eubulos, c\ era bithynian de

origine [i c\ î[i omor`se st\p`nul. Din prima Carte a lucr\rii lui Aristippos

Despre luxul celor vechi afl\m urm\toarele : Aristotel, îndr\gostindu-se de o

iubit\ a lui Hermias17, [4] cu voia acestuia s-a însurat cu ea [i, în bucuria lui

cea mare, aducea unei slabe femei sacrificiile pe care atenienii le aduceau

Demetrei din Eleusis18. A compus un paian19, pe care-l d\m mai jos, în cinstea

lui Hermias. VI. Dup\ aceea a stat în Macedonia, la curtea lui Filip, unde a

c\p\tat ca elev pe fiul lui Filip, Alexandru20. El a cerut lui Alexandru s\

reconstruiasc\ ora[ul s\u natal, care fusese distrus de Filip, [i cererea i-a

fost îndeplinit\, iar el a scris legile pentru cet\]enii lui21. Afl\m mai departe
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c\, urm`nd exemplul lui Xenocrate, a stabilit regula, în [coala sa, ca în curs

de zece zile s\ se aleag\ un nou conduc\tor22. C`nd crezu c-a stat de-ajuns

cu Alexandru, plec\ la Atena, dup\ ce mai înt`i îi recomand\ acestuia pe

ruda sa Callisthenes din Olynth23. [5] Acesta, îns\, vorbind prea sincer

regelui [i nevoind s\ asculte de el, se spune c\ Aristotel, dojenindu-l, i-a

recitat versul :

Fiule, dac\-i cum spui, pu]ine s`nt zilele tale24.

~ntr-adev\r, a[a s-a [i înt`mplat. Fiind b\nuit c\ a luat parte la complotul

lui Hermolaos25 împotriva lui Alexandru, fu închis [i purtat într-o cu[c\ de

fier p`n\ ce-l umplur\ p\duchii, fiind lipsit de orice îngrijire ; în cele din

urm\ fu aruncat unui leu [i astfel î[i g\si sf`r[itul.

VII. ~n ceea ce prive[te pe Aristotel, el plec\ la Atena, conduse [coala sa

timp de treisprezece ani [i apoi se retrase în Chalcis26, din cauz\ c\ fusese

dat în judecat\ pentru impietate de hierofantul Eurymedon sau de

Demophilos27, cum spune Favorinus în cartea sa Istorii felurite, întruc`t

compusese un imn sus-numitului Hermias. [6] I-a mai scris [i urm\toarea

inscrip]ie de pe statuia lui de la Delfi :

Sacra lege c\lc`nd, de nemuritori h\r\zit\,

A ucis pe-acest om, crudul rege persan,

Nu pe fa]\ cu lancea-n lupt\ ucig\toare

Fu el dobor`t : cu vorba l-a în[elat28.

Eumelos29, în Cartea a cincea a Istoriei sale, arat\ c-a murit la Chalcis la

v`rsta de [aptezeci de ani, b`nd otrav\. Acela[i autor spune c-avea treizeci

de ani c`nd a venit la Platon, dar ambele aser]iuni s`nt gre[ite, întruc`t

Aristotel a tr\it [aizeci [i trei de ani [i avea [aptesprezece ani c`nd a devenit

discipolul lui Platon30.

Imnul consacrat lui Hermias, despre care a fost vorba, este acesta :

[7] Mult r`vnit\ virtute de toate-ale lumii noroade !

}el prea m\re] ce via]a ne-o faci m\rea]\ de-a pururi !

Pentru sl\vita-]i f\ptur\, o m`ndr\ fecioar\,

Soarta-n Elada a ajuns acum de oricine dorit\,

Moartea s\-]i afli în chinuri [i nemaisf`r[ite suspinuri –

Iat\ ce dar f\r\ pre] la suflete pururea d\rui,

Mai pre]ios ca orice, ca aur, p\rin]ii [i somnul.

Pentru tine Heracle, n\scutul din Zeus, feciorii

Ledei at`tea-ndurar\ puterea-]i ]intind s-o ajung\,

Ajax [i Ahile-au ajuns, de doru-]i, de-a valma în Hades.

[8] Pentru zeiescul t\u chip, vl\starul din Atarneus,

Vai lui, r\mas-a orfan de dulcea lumin\ din soare,

Astfel c\ fapta-i în veac c`ntat\ va fi, iar de muze,

Fiicele Aducerii-aminte, f\r\ de moarte f\cut e.

Slav-aduc`nd m\re]iei lui Zeus, ocrotitorul

Celor pribegi [i prieteniei statornice ve[nic31.

Voi cita acum [i versuri compuse de noi asupra filosofului nostru :

Eurimedon prepusul lui Deo, v\ditu-s-a gata

Pe Aristot ca p`r`t în judecat\ s\-l dea.

El, otrav\ lu`nd, de urm\rire-a fost slobod,

~ntr-un chip prea u[or învinuirea a-nvins32.

[9] Favorinus, în ale sale Istorii felurite, afirm\ c\ Aristotel a fost cel

dint`i care a compus un discurs judiciar în propria sa ap\rare, în procesul

amintit împotriva sa, [i citeaz\ cuvintele spuse de el, c\ la Atena :
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Para cre[te dup\ par\, smochina dup\ smochin\33.

Apollodor, în Cronologia sa, arat\ c\ s-a n\scut în primul an al olimpiadei

a nou\zeci [i noua34. S-a dus în [coala lui Platon [i i-a fost discipol timp de

dou\zeci de ani, ata[`ndu-se lui la [aptesprezece ani35. S-a dus la Mytilene

pe c`nd era arhonte Eubulos, în al patrulea an al celei de-a o sut\ opta

olimpiade36. Dup\ moartea lui Platon, din primul an al acelei olimpiade,

arhonte fiind Theophilos37, s-a dus la Hermias [i a stat la el trei ani38.

[10] ~n al doilea an al celei de-a o sut\ noua olimpiade, pe c`nd era arhonte

Pythodotos39, s-a dus la curtea lui Filip, Alexandru fiind atunci de

cinsprezece ani. Sosirea la Atena a avut loc în al doilea an al olimpiadei a

o sut\ unsprezecea40 [i a ]inut lec]ii în Lykeion timp de treisprezece ani41 ;

pe urm\ s-a retras la Chalcis, în al treilea an al olimpiadei a o sut\

paisprezecea42 [i a murit de boal\ la v`rsta de [aizeci [i trei de ani, arhonte

fiind Philocles43, în acela[i an în care a murit [i Demostene la Calauria44.

VIII. Se spune c\ l-a sup\rat pe rege din cauz\ c\-i recomandase pe

Callisthenes [i c\ Alexandru, pentru a-l m`hni, l-a rizat pe Anaximene [i i-a

trimis lui Xenocrate daruri45.

[11] Theocritos din Chios46, dup\ cum spune Ambryon în scrierea sa

Despre Theocrit 47, l-a ridiculizat într-o epigram\ care sun\ astfel :

Gol fiind la minte – Aristot, un gol48 morm`nt ridicat-a

Lui Hermias eunuc, sclavul lui Eubul,

Pofta-i f\r\ de miez îl f\cu locuin]a s\-[i cate

Nu l`ng\ Academos, ci la Borboros-r`u49.

{i Timon l-a atacat în versul acesta :

Nici chiar Aristotel, cu jalnica-i de[ert\ciune50.

Aceasta a fost via]a filosofului nostru. IX. Noi am dat [i peste testamentul

lui, care sun\ astfel :

„Mearg\ totul bine ; dar de-ar fi s\ se înt`mple ceva, Aristotel a luat

aceste ultime hot\r`ri. Antipater51 va fi executorul testamentar în totul [i în

toate chestiunile ; [12] dar, p`n\ va veni Nicanor52, vor avea grij\, at`t de

copii c`t [i de Herpyllis53 [i de averea r\mas\, Aristomenes, Timarchos,

Hipparchos, Dioteles54, iar dac\ se învoie[te [i dac\ împrejur\rile îi îng\duie,

[i Theofrast55. C`nd fiica mea va fi mare, s\ fie dat\ în c\s\torie lui Nicanor56,

dar dac\ – o ! de n-ar fi [i nici nu se va înt`mpla – ea ar p\]i ceva înainte de

c\s\torie sau dup\ aceea, Nicanor va avea depline puteri, at`t în ce prive[te

b\iatul meu, c`t [i cu privire la celelalte, spre a administra toate într-un mod

demn [i de el [i de noi. Nicanor va avea grij\ de fiica mea [i de fiul meu

Nicomah, a[a cum va crede nimerit, în tot ce-i prive[te, ca [i cum le-ar fi

tat\ [i frate. Iar dac\ – o ! de nu s-ar înt`mpla – ar p\]i ceva Nicanor, fie

înainte de a se însura cu fata sau dup\ aceea, dar înainte de a avea copii,

orice dispozi]ii va lua el vor fi valabile. [13] Dac\ Theofrast se va învoi s\

se c\s\toreasc\ cu fata, va avea acelea[i drepturi ca [i Nicanor. Altminteri

tutorii, sf\tuindu-se cu Antipater, vor îngriji [i de fat\ [i de b\iat, cum li se

va p\rea mai bine. ~n amintirea mea [i a dragostei statornice pe care

Herpyllis mi-a purtat-o, executorii vor avea grij\ de ea în toate privin]ele ;

dac\ dore[te s\ se m\rite, s\ caute s-o dea cuiva vrednic s\ ne fie urma[ ;

[i, pe l`ng\ ceea ce a primit p`n\ acum, îi vor da un talant de argint din banii

r\ma[i [i trei îngrijitoare pe care le va voi, în afar\ de fata pe care o are în

prezent [i de sclavul Pyrrhaios ; [14] dac\ dore[te s\ locuiasc\ la Chalcis, i

se va da c\su]a de musafiri din gr\din\ ; dac\ alege ca loc de [edere Stagira,

atunci casa mea p\rinteasc\. Oricare din aceste dou\ case o va alege,
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executorii o vor înzestra cu mobila pe care o vor socoti ca potrivit\ [i pe

care o va g\si cu cale Herpyllis.

Nicanor va purta grija b\iatului Myrmex, ca s\ fie dus la cei ai lui, într-un

chip demn de noi, cu tot ce am primit [i care-i apar]ine. Ambracis va fi

eliberat\, iar la c\s\toria fiicei mele va primi cinci sute de drahme [i fata pe

care o are acum. Lui Thales i se va da, pe l`ng\ feti]a pe care a cump\rat-o,

o mie de drahme [i o sclav\. [15] Simon, pe l`ng\ banii pe care i-am dat

pentru un sclav, va avea fie un sclav cump\rat pentru el, fie suma

corespunz\toare în bani. La fel vor fi elibera]i Tychon, Philon, Olympios [i

cu copilul lui, c`nd se va c\s\tori fiica mea. Nu va fi v`ndut nici unul din

sclavii care m-au servit, ci vor fi ]inu]i mai departe, iar c`nd se vor face mari,

li se va da libertatea, dup\ merit. C`nd statuile pe care le-am încredin]at lui

Gryllion s\ le fac\ vor fi gata, anume aceea a lui Nicanor, a lui Proxenos, pe

care am voit s-o dau la f\cut, [i a mamei lui Nicanor, executorii testamentari

vor lua m\suri s\ fie consacrate ; de asemenea vor consacra [i statuia lui

Arimnestos, care e deja confec]ionat\, ca s\ r\m`n\ amintirea lui, dat fiind

c-a murit f\r\ copii [16] [i vor dedica statuia mamei noastre lui Demeter, la

Nemea sau oriunde vor crede mai bine. Oricare ar fi locul meu de înmor-

m`ntare, acolo s\ fie depuse [i osemintele scumpei mele Pythias, a[a cum

a l\sat ea cuv`nt. Iar pentru a s\rb\tori întoarcerea cu bine a lui Nicanor, vor

consacra la Stagira statui de piatr\ de patru co]i lui Zeus salvatorul [i

Athenei salvatoarea, a[a cum am f\g\duit c\ voi face pentru el.”

Acesta este cuprinsul testamentului lui Aristotel57. X. Se spune c\ s-au

g\sit foarte multe crati]e de-ale lui [i c\ Lycon58 pretindea c\ se sc\lda într-o

baie cald\ de untdelemn [i pe urm\ vindea untdelemnul. Unii povestesc

c\-[i punea un burduf cu ulei cald pe stomac [i c\ la culcare î[i punea o bil\

de bronz în m`n\, deasupra unui vas, ca, atunci c`nd bila va c\dea din m`n\

în vas s\ fie trezit de sunet59.

XI. [17] I se atribuie urm\toarele maxime foarte frumoase : La întrebarea

„Ce folos au mincino[ii ?”, el r\spunse : „Faptul c\, spun`nd adev\rul, nu mai

s`nt crezu]i”. Criticat odat\ c\ d\duse poman\ unui om r\u, el explic\ : „Mi-a

fost mil\ de om, nu de caracterul lui.” Avea obiceiul s\ spun\ mereu

prietenilor [i elevilor oriunde [i oric`nd se înt`mpla s\ ]in\ o lec]ie : „Dup\

cum vederea î[i ia lumina din aerul înconjur\tor, tot a[a o ia [i sufletul de

la înv\]\tur\.” Adesea, [i cu oarecare detalii, spunea c\ atenienii erau

descoperitorii gr`ului [i ai legilor, dar c\, de[i folosesc gr`ul, nu [tiu s\ se

foloseasc\ de legi.

[18] „R\d\cinile educa]iei s`nt amare – spunea el – dar fructele ei s`nt

dulci.” Fiind întrebat : „Care-i lucrul care se trece cel mai repede ?” r\spunse :

„Recuno[tin]a.” I s-a cerut s\ defineasc\ speran]a. „Un vis cu ochii deschi[i”,

a r\spuns el. C`nd Diogene îi oferi smochine uscate, î[i d\du seama c\

cel\lalt se preg\tea s\-i spun\ o vorb\ în]ep\toare dac\ nu le-ar fi luat, a[a

c\ le lu\ [i-i spuse lui Diogene c\ [i-a pierdut, o dat\ cu vorba de spirit, [i

smochinele. Alt\dat\, c`nd îi mai oferi, le lu\, le arunc\ în sus, cum fac

copiii, [i le d\du înd\r\t, exclam`nd : „Mare-i Diogene”. Declar\ c\ educa]ia

are nevoie de trei lucruri : daruri fire[ti, studiu [i exerci]iu. Auzind c\ cineva

î[i b\tuse joc de el, spuse : „~n absen]a mea poate chiar s\ m\ [i bat\ cu

biciul.” Frumuse]ea, declara el, este un sprijin mai bun dec`t orice scrisoare

de recomandare. [19] Al]ii atribuie aceast\ defini]ie lui Diogene, pe c`nd

Aristotel ar fi spus c\ frumuse]ea este un dar al zeilor ; Socrate, o domnie de

scurt\ durat\ ; Platon, o superioritate de la natur\ ; Theofrast, o în[el\ciune

mut\ ; Theocritos, o pedeaps\ de filde[ ; iar Carneade, o domnie f\r\
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paznici60. Fiind întrebat cum se deosebesc cei educa]i de cei needuca]i,

r\spunse : „Tot at`t de mult ca viii de mor]i.” Spunea c\ educa]ia este o

podoab\ în fericire [i un refugiu la nenorocire. Profesorii care educ\ copiii

merit\, spunea el, mai mult\ cinstire dec`t p\rin]ii care i-au n\scut numai ;

c\ci ace[tia le-au dat via]a, pe c`nd ceilal]i – o via]\ frumoas\. Unuia care

se f\lea c\ provine dintr-un ora[ mare, îi r\spunse : „Nu aceasta intereseaz\,

ci dac\ cineva este demn de o patrie mare.” [20] La întrebarea : „Ce-i un

prieten ?”, d\du r\spunsul : „Un suflet care locuie[te în dou\ corpuri.”

Obi[nuia s\ spun\ c\ unii oameni s`nt a[a de economi, ca [i c`nd ar avea de

tr\it o ve[nicie, pe c`nd al]ii-s a[a de risipitori, ca [i cum ar urma s\ moar\

pe dat\. C`nd cineva îi puse întrebarea de ce ne pierdem a[a de mult timp

cu oamenii frumo[i, el îi r\spunse : „Asta-i întrebare de om orb.” ~ntrebat ce

folos a tras din filosofie, d\du aceast\ l\murire : „Acela de a face de bun\voie

ceea ce al]ii fac de teama legilor.” Pun`ndu-i-se întrebarea cum pot progresa

studen]ii, el r\spunse : „Urm\rind pe cei înainta]i [i nu a[tept`nd pe cei

înapoia]i.” Unui palavragiu care, dup\ ce-i împuiase capul cu vorb\ria sa, îl

întreb\ : „Nu cumva te-am plictisit cu vorb\ria mea ?”, el îi r\spunse : „Nu, pe

Zeus, fiindc\ nu te-am ascultat.” [21] Pe unul care-l învinov\]ea c\ l-a ajutat

pe un om necinstit – fiindc\ înt`mplarea e povestit\ [i a[a – îl l\muri astfel :

„N-am dat ajutor unui om, ci omeniei.” La întrebarea : „ Cum trebuie s\ ne

purt\m cu prietenii ?”, d\du r\spunsul : „A[a cum am dori ca ei s\ se poarte

cu noi.” Spunea c\ dreptatea este o virtute a sufletului care d\ fiec\ruia

dup\ merit, iar educa]ia spunea c\ este cea mai bun\ provizie pentru

b\tr`ne]e. Favorinus, în Cartea a doua a Amintirilor lui, relateaz\ una dintre

vorbele lui obi[nuite : „Cine are prea mul]i prieteni n-are nici un prieten”, [i

aceasta se g\se[te [i-n Cartea a [aptea a Eticii 61. Acestea deci s`nt cuvintele

care i se atribuie.

XII. Scrierile lui s`nt foarte numeroase62 [i, ]in`nd seama de universalitatea

preocup\rilor lui, am crezut de datoria mea s\ le în[ir aici :

[22] Despre dreptate, C\r]ile 1, 2, 3, 4 ;

Despre poe]i 63, C\r]ile 1, 2, 3 ;

Despre filosofie 64, C\r]ile 1, 2, 3 ;

Despre politic\, C\r]ile 1, 2 ;

Despre retoric\, sau Gryllos 65, o Carte ;

Nerinthos, o Carte ;

Sofistul, o Carte ;

Menexenos, o Carte ;

Despre iubire, o Carte ;

Banchetul, o Carte ;

Despre bog\]ie,o Carte ;

~ndemn spre filosofie, o Carte ;

Despre suflet, o Carte ;

Despre rug\ciune, o Carte ;

Despre noble]e, o Carte ;

Despre pl\cere, o Carte ;

Alexandru, sau Cu privire la colonii, o Carte ;

Despre regalitate, o Carte ;

Despre educa]ie, o Carte66 ;

Despre bine, C\r]ile 1, 2, 367 ;

Extrase din Legile lui Platon, C\r]ile 1, 2, 3 ;

Extrase din Republica, C\r]ile 1, 268 ;

Despre economie, o Carte69 ;

Despre prietenie, o Carte70 ;

Despre suferin]\ sau afec]iune, o Carte ;
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Despre [tiin]e, o Carte ;

Despre controverse, C\r]ile 1, 2 ;

Solu]iile controverselor, 4 C\r]i ;

Diviziuni sofistice, 4 C\r]i ;

Despre contrarii, o Carte ;

Despre specii [i genuri, o Carte ;

Despre predicatele particulare, o Carte ;

[23] Comentarii despre argument\ri, 3 C\r]i71 ;

Premise despre virtute, C\r]ile 1, 272 ;

Obiec]ii, o Carte ;

Despre felurile de sensuri, sau modificarea lor prin adaos, o Carte ;

Despre pasiuni <sau despre> m`nie, o Carte ;

Etica, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 573 ;

Despre elemente, C\r]ile 1, 2, 3 ;

Despre [tiin]\, o Carte ;

Despre principiu, o Carte ;

Clasific\ri, 17 C\r]i74 ;

Despre clasificare, o Carte ;

~ntreb\ri [i r\spunsuri, C\r]ile 1, 2 ;

Despre mi[care, o Carte75 ;

Premise, o Carte ;

Premise controversiale, o Carte ;

Silogisme, o Carte ;

Analiticele prime, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ;

Analiticele secunde mari, C\r]ile 1, 276 ;

Despre probleme, o Carte77 ;

Metodica, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 878 ;

Despre preferabil, o Carte79 ;

Despre idee, o Carte ;

Defini]ii pretopice, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 780 ;

Silogisme, C\r]ile 1, 281 ;

[24] Silogistica [i defini]ii, o Carte ;

Despre alegere [i accident, o Carte82 ;

Determin\ri pretopice, o Carte83 ;

Topicele în raport cu defini]iile, C\r]ile 1, 284 ;

Calit\]i 85, o Carte ;

Despre clasificare, o Carte ;

Matematica, o Carte ;

Defini]ii, 13 C\r]i ;

Concluzii, C\r]ile 1, 2 ;

Despre pl\cere, o Carte86 ;

Premise, o Carte ;

Despre liberul arbitru, o Carte ;

Despre frumos, o Carte ;

Teze concludente, 25 de C\r]i87 ;

Teze erotice, 4 C\r]i ;

Teze despre prietenie, dou\ C\r]i ;

Teze despre suflet, o Carte ;

Politice, dou\ C\r]i ;

Cursuri politice, ca ale lui Theofrast 88, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ;

Despre fapte drepte, C\r]ile 1, 2 ;

Compendiu despre arte, C\r]ile 1, 2 ;

Arta retoric\, C\r]ile 1, 2 ;

Arta, o Carte ;

Alt compendiu despre arte 89, C\r]ile 1, 2 ;

Metodica, o Carte ;
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Compendiu al artei lui Theodectes 90, o Carte ;

Tratat despre arta poetic\, C\r]ile 1, 291 ;

Enthymeme 92, retoriu, o Carte ;

Despre m\rime 93, o Carte ;

Clasific\rile enthymemelor, o Carte ;

Despre stilul de vorbire, C\r]ile 1, 2 ;

Despre deliberare, o Carte ;

[25] Compendiu, C\r]ile 1, 2 ;

Despre natur\, C\r]ile 1, 2, 3 ;

Naturale, o Carte ;

Despre filosofia lui Archytas, C\r]ile 1, 2, 3 ;

Despre filosofia lui Speusip [i Xenocrate, o Carte ;

Extrase din Timeios [i din lucr\rile lui Archytas, o Carte ;

Contra lui Melissos, o Carte ;

Contra lui Alcmaion, o Carte ;

Contra pitagoricienilor, o Carte ;

Contra lui Gorgias, o Carte ;

Contra lui Xenofanes, o Carte ;

Contra lui Zenon, o Carte ;

Despre pitagoricieni, o Carte94 ;

Despre animale, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 995 ;

Anatomie, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 896 ;

Extrase din Anatomie, o Carte97 ;

Despre animalele compuse, o Carte98 ;

Despre animalele mitologice, o Carte ;

Despre infecunditate, o Carte ;

Despre plante, dou\ C\r]i99 ;

Physiognomonica, o Carte100 ;

Medicale, dou\ C\r]i ;

Despre unitate, o Carte ;

[26] Semnele furtunilor, o Carte ;

Astronomia, o Carte ;

Optica, o Carte ;

Despre mi[care, o Carte101 ;

Despre muzic\, o Carte ;

Mnemonica, o Carte ;

Aporii homerice, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6102 ;

Poetice, o Carte103 ;

Probleme fizice în ordine alfabetic\, 38 C\r]i104 ;

Probleme examinate, C\r]ile 1, 2 ;

Probleme generale, C\r]ile 1, 2 ;

Mecanica, o Carte ;

Probleme din C\r]ile lui Democrit, dou\ C\r]i ;

Despre magnet, o Carte ;

Compara]ii, o Carte ;

Probleme variate, 12 C\r]i ;

Expuneri pe genuri, 14 C\r]i ;

Probleme de drept, o Carte ;

Lista de înving\tori la olimpiade, o Carte105 ;

Liste de înving\tori la jocurile pitice, o Carte ;

Despre muzic\, o Carte ;

Chestiuni pitice, o Carte ;

Cercetare a listei înving\torilor de la jocurile pitice 106, o Carte ;

Victorii la Dionisii 107, o Carte ;

Despre tragedii, o Carte ;

~nsemn\ri cu privire la tragedii, o Carte108 ;
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Proverbe, o Carte ;

Legi pentru mesele comune 109, o Carte ;

Legi, C\r]ile 1, 2, 3, 4 ;

Categoriile, o Carte110 ;

Despre interpretare, o carte111 ;

[27] Constitu]iile cet\]ilor, 158 la num\r112, <publice> [i particulare, demo-

cratice, oligarhice, aristocratice [i tiranice.

Scrisori c\tre Filip ;

Scrisorile Selimbrienilor 113 ;

Scrisori c\tre Alexandru, patru la num\r ;

C\tre Antipater, nou\ la num\r114 ;

C\tre Mentor, una ;

C\tre Ariston, una ;

C\tre Olympias, una ;

C\tre Hephaistion, una ;

C\tre Themistagoras, una ;

C\tre Philoxenos, una ;

C\tre Democrit, una115 ;

Versurile epice care încep cu :

Zeu pream\re] [i str\vechi, ce sv`rli cu s\geata departe116 ;

Versuri elegiace care încep cu :

Fiic\ a unei mame de prunci prea frumo[i n\sc\toare117.

~n total, patru sute patruzeci [i cinci de mii dou\ sute [apte zeci de linii118.

XIII. [28] Acesta este num\rul lucr\rilor compuse de Aristotel, în care

sus]ine urm\toarele p\reri119 :

Filosofia se împarte în dou\ discipline : filosofia practic\ [i cea teo-

retic\120. Filosofia practic\ cuprinde etica [i politica [i în aceasta din urm\

e schi]at\ nu numai doctrina despre stat, ci [i despre economie121. Partea

teoretic\ cuprinde fizica [i logica, de[i logica nu-i o [tiin]\ independent\, ci

este conceput\ ca un instrument122 de cercetare pentru celelalte [tiin]e. El

a explicat limpede, ar\t`nd c\ filosofia are un dublu scop : probabilul123 [i

adev\rul. Pentru fiecare dintre acestea întrebuin]a dou\ metode : dialectica

[i retorica pentru a determina probabilul, iar analitica [i filosofia pentru

determinarea adev\rului. El nu neglija nimic din ce este necesar pentru

descoperire, judecat\ sau folosin]\. [29] ~n ce prive[te descoperirea, el ne-a

transmis în Topic\ [i în Metodic\ 124 o mul]ime de premise, din care se pot

avea din abunden]\, pentru probleme considerate, argumente probabile. ~n

privin]a judec\]ii, el a scris Analiticele prime [i Analiticele secunde. ~n

Analiticele prime, el determin\ premisele125, iar în cele secunde cerceteaz\

concluzia126. Pentru folosin]\ s`nt perceptele referitoare la controvers\ [i

cele privitoare la întrebare [i r\spuns, la combaterea sofismelor, la silogisme

[i la cele asem\n\toare. Drept criteriu al adev\rului127, el declar\ senza]ia

pentru obiectele care produc reprezentare, iar ra]iunea128 pentru domeniul

moralei, al politicii, al economiei [i al legisla]iei.

[30] Aristotel socotea c\ în etic\, singurul scop este exercitarea virtu]ii

într-o via]\ des\v`r[it\ [i spunea c\ fericirea este o reuniune din trei feluri

de bunuri : bunuri suflete[ti, pe care le consider\ ca primele în rang, în

rangul al doilea vin bunurile corporale, ca s\n\tatea [i vigoarea, frumuse]ea

[i celelalte, [i-n al treilea r`nd bunurile exterioare, ca bog\]ia, na[terea

bun\, faima [i cele asem\n\toare. Socotea c\ numai virtutea nu-i de-ajuns

ca s\ produc\ fericirea, ci c\ s`nt necesare pe deasupra [i bunurile corporale

[i cele exterioare129, c\ci în]eleptul ar fi nenorocit dac\ ar tr\i în dureri,

s\r\cie [i alte asemenea împrejur\ri.
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Viciul îns\ e suficient ca s\ produc\ nefericirea, oric`t de multe bunuri

exterioare [i corporale i s-ar ad\uga. [31] Mai afirma c\ virtu]ile nu se

implic\ una pe alta, fiindc\ un om poate fi prudent [i totodat\ drept, dar în

acela[i timp nest\p`nit [i f\r\ m\sur\. El mai spunea c\ în]eleptul nu este

f\r\ patimi, ci moderat în patimi.

Aristotel definea prietenia ca o egalitate de bun\voin]\ reciproc\ [i o

clasifica în prietenia de rudenie, prietenia de dragoste [i prietenia dintre

oaspete [i gazd\. Dragostea const\ nu numai în traiul comun, ci [i în

preocuparea de filosofie. Dup\ el, omul în]elept va putea s\ se îndr\gos-

teasc\ [i s\ fac\ politic\, se va putea c\s\tori [i tr\i la curtea unui rege.

Dintre cele trei feluri de via]\, cea contemplativ\, cea practic\ [i cea

închinat\ pl\cerilor, el d\dea prec\dere celei contemplative130. El sus]inea,

de asemenea, c\ studiile generale pe care [i le însu[e[te un cet\]ean liber

s`nt folositoare [i la dob`ndirea virtu]ii.

[32] ~n domeniul [tiin]elor naturii, el era cel mai înclinat dintre to]i

filosofii spre cercetarea cauzelor, a[a înc`t d\dea [i cauzele celor mai pu]in

importante fenomene ; de aici vine num\rul de c\r]i neobi[nuit de mare, cu

tratate privitoare la [tiin]ele naturii, pe care le-a scris. Ca [i Platon, sus]inea

c\ divinitatea este imaterial\, c\ providen]a ei131 se extinde p`n\ [i asupra

corpurilor cere[ti, pe c`nd ea îns\[i e nemi[cat\ ; c\ evenimentele p\m`nte[ti

s`nt guvernate prin leg\tura lor fireasc\ cu lucrurile cere[ti. Pe l`ng\ cele

patru elemente, el sus]inea c\ exist\ un al cincilea132 din care s`nt compuse

corpurile cere[ti ; mi[carea lor este deosebit\ de a celorlalte elemente, fiind

circular\. Mai departe sus]inea c\ [i sufletul e imaterial, definindu-l ca

actualizarea prim\ a unui corp natural [i organic care posed\ via]a în

poten]\133. Prin termenul „actualizare”134 el în]elege ceea ce are o form\

imaterial\. [33] Aceast\ actualizare în sine este, dup\ el, de dou\ feluri :

una poten]ial\, ca aceea a lui Hermes `n ceara care are putin]a s\ primeasc\

amprentele voite sau ca aceea a statuii în bronz ; alta e actualizarea care se

nume[te posedat\, c`nd Hermes sau statuia s`nt realizate.

Sufletul este actualizarea „unui corp natural”, deoarece corpurile s`nt :

unele artificiale, f\cute de m`na meseria[ilor, cum ar fi un turn sau o

corabie, iar altele create de natur\, ca plantele [i corpurile animalelor. Iar

c`nd spune „organic”, în]elege ceva f\urit ca mijloc în vederea unui scop,

cum e v\zul destinat pentru a vedea [i urechea pentru a auzi ; iar c`nd

spune despre un corp c\ „posed\ via]\ în poten]\”, în]elege c\ o are în sine.

[34] {i expresia „în poten]\”135 are dou\ sensuri : unul const`nd în

posesiune, iar altul în act. Astfel, se spune de cineva în stare de veghe c\

are suflet în act, iar de cel ce doarme c\ are suflet în posesie. Prin urmare,

cu scopul de a cuprinde în defini]ia sa [i pe cel care doarme, Aristotel a

ad\ugat cuv`ntul „în poten]\”.

A sus]inut [i multe alte p\reri asupra unor subiecte foarte variate, pe

care ar fi prea lung s\ le enumer\m aici136. ~n general, munca [i inventi-

vitatea lui au fost cu totul deosebite, a[a cum se arat\ din catalogul scrierilor

lui dat mai sus, scrieri al c\ror num\r ajunge aproape la patru sute de

C\r]i137, socotind numai pe acelea a c\ror autenticitate nu e discutat\ ; c\ci

i se mai atribuie înc\ multe alte lucr\ri scrise [i maxime reu[ite transmise

numai oral138.

XIV. [35] Au fost, în total, opt Aristoteles : primul, filosoful nostru ; al

doilea, un om politic atenian c\ruia i se atribuie discursuri juridice reu[ite ;

al treilea, un comentator al Iliadei ; al patrulea, un retor sicilian care a scris

atac`nd Panegiricul lui Isocrate ; al cincilea, supranumit „Miticul”, discipol al
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lui Aischines socraticul ; al [aselea, originar din Cyrene, care a scris Despre

arta poetic\ ; al [aptelea, un antrenor men]ionat de Aristoxenos în Via]a lui

Platon ; al optulea, un gramatician obscur de la care avem un manual

Despre pleonasm 139.

Aristotel din Stagira a avut mul]i discipoli ; cel mai de seam\ a fost

Theofrast, despre care vom vorbi acum.

CAPITOLUL AL II-LEA

Theofrast

I. [36] Theofrast, originar din Eresos140, fiul lui Melantes, care avea un

atelier de sp\l\torie [i c\lc\torie141, dup\ cum arat\ Athenodoros în Cartea

a opta din lucrarea sa Plimb\ri 142. II. L-a audiat înt`i pe compatriotul s\u

Alcippos pe c`nd acesta ]inea lec]ii în ora[ul s\u natal [i dup\ aceea l-a

audiat pe Platon, de la care a trecut la Aristotel143. C`nd acesta a plecat spre

Chalcis, el a preluat [coala în olimpiada a o sut\ paisprezecea144. III. Se

spune c\ [i un sclav de-al lui, cu numele de Pompylos, a fost un filosof,

dup\ cum afirm\ Myronianos din Amastris145 în primul capitol din lucrarea

sa Paralele istorice. IV. Theofrast era un om cu o inteligen]\ [i o putere de

munc\ surprinz\toare, iar Pamphile146 spune, în Cartea a treizeci [i doua din

Memoriile ei, c-a fost profesorul poetului comic Menandru147.

[37] Era foarte îndatoritor [i-i pl\cea discu]ia. V. E lucru sigur c-a fost

primit de Casandru148 [i c\ Ptolemaios149 l-a invitat la d`nsul. Se bucura de

o cinstire at`t de mare la atenieni, înc`t atunci c`nd Agnonides150 a îndr\znit

s\-i fac\ proces pentru impietate, pu]in a lipsit ca el însu[i s\ nu fie

pedepsit. ~n mod obi[nuit, cam dou\ mii de elevi frecventau cursurile lui.

~ntr-o scrisoare c\tre Phanias151, peripateticul, printre alte subiecte vorbe[te

a[a despre înv\]\m`nt152 : „Nu-i u[or s\ ob]ii un public a[a cum dore[ti, nici

chiar un cerc restr`ns. Dac\ un autor î[i cite[te cursul, trebuie s\ fac\

rectific\ri. A am`na orice discu]ie [i a nu ]ine seama de critic\ este un

procedeu pe care tinerii de ast\zi nu-l mai admit.” ~n aceast\ scrisoare a

întrebuin]at expresia „pedant”.

[38] De[i se bucura de simpatia tuturor, totu[i a trebuit s\ p\r\seasc\

Atena pentru c`tva timp, împreun\ cu to]i ceilal]i filosofi, atunci c`nd

Sophocles, fiul lui Amphiclides153, introduse o lege care interzicea, sub

pedeapsa cu moartea, vreunui filosof s\ conduc\ o [coal\ f\r\ învoirea

consiliului [i a poporului. Dar în anul urm\tor, dup\ de Philon l-a dat în

judecat\ pe Sofocles pentru ilegalitate, filosofii s-au întors iar\[i dup\ ce

atenienii au abrogat legea, l-au condamnat pe Sofocles la o amend\ de cinci

talan]i [i au votat rechemarea filosofilor, pentru ca Theofrast s\ se poat\

întoarce [i s\ tr\iasc\ acolo ca mai înainte. VI. Se numea Tyrtamos154,

dar Aristotel i-a dat numele de Theofrast, din cauza vorbirii lui divine.

VII. [39] Aristippos, în Cartea a patra a lucr\rii sale Despre luxul celor vechi,

afirm\ c\ era îndr\gostit de Nicomah, fiul lui Aristotel, de[i îi era profesor.

VIII. Se poveste[te c\ Aristotel a spus despre el [i Callisthenes ceea ce se

zice c\ a spus Platon, dup\ cum am relatat mai înainte155, despre Xenocrate

[i Aristotel, anume c\ unul avea nevoie de fr`u, iar cel\lalt de pinteni,

fiindc\ Theofrast în]elegea totul cu o minte foarte ager\, pe c`nd cel\lalt era

încet la minte. IX. Cu ajutorul discipolului s\u Demetrios din Phaleron156, a
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dob`ndit dup\ moartea lui Aristotel o gr\din\ proprie. X. Circul\ vorbe

pline de folos de-ale lui, ca de pild\ : „Mai repede s\ ne încredem într-un

cal f\r\ fr`u dec`t într-un discurs dezordonat.” [40] El îi spuse unuia care nu

deschidea niciodat\ gura la osp\] : „Dac\ e[ti un ignorant, purtarea ta e

în]eleapt\, dar dac\ e[ti un om instruit purtarea ]i-e neghioab\.” Spunea tot

mereu c\ dintre cheltuielile noastre cea mai costisitoare e timpul.

XI. A murit b\tr`n, la v`rsta de optzeci [i cinci de ani, pu]in timp dup\

ce-[i p\r\sise munca obi[nuit\. Iat\ versurile noastre despre el :

Vorba cuiva de demult, n-a fost aruncat\-ntr-o doar\ :

„Iute crap\-n buc\]i arcul min]ii, de-i slab”.

Zdrav\n a fost Theofrast c`t timp cu r`vn\ muncit-a

Lenei cum se robi, moartea-l r\pi sl\b\nog.

Se mai spune c\ discipolii l-au întrebat dac\ are ceva s\ le ordone ; el a

r\spuns : „Nimic altceva dec`t c\ foarte multe dintre pl\cerile cu care se

împ\uneaz\ via]a s`nt am\gitoare [41], c\ci tocmai c`nd începem s\ tr\im

sose[te moartea. Nu exist\ deci un lucru de mai pu]in folos dec`t dorin]a de

glorie. Eu v\ urez noroc, chiar dac\ p\r\si]i studiul [tiin]ei, care cere o via]\

de grea munc\ ; dar dac\ îl ve]i continua, consacra]i-v\ lui cu toat\ r`vna [i

astfel ve]i dob`ndi mult\ faim\. Via]a prezint\ mai mult\ dezam\gire dec`t

folos ; dar eu nu mai am vreme s\ discut\m ce trebuie f\cut, a[a c\ r\m`ne

s\ vede]i voi ce-i mai cu cale.”157 Cu aceste cuvinte, se spune, [i-a dat sufletul.

Se poveste[te c\ atenienii pentru a-l onora, i-au înso]it sicriul cu tot alaiul

merg`nd pe jos. XII. Favorinus, sprijinindu-se pe autoritatea lui Hermip, a

c\rui povestire este luat\ dintr-o remarc\ a lui Arcesilaos din Pitane c\tre

Lacydes din Cyrene158, ne spune c\ la b\tr`ne]e era purtat într-o litier\.

XIII. [42] {i el a l\sat un foarte mare num\r159 de scrieri [i am socotit

c\ merit\ s\ dau lista lor, din pricin\ c\ prezint\ lucr\ri valoroase de orice

fel. Iat\-le :

Analiticele prime, C\r]ile 1, 2, 3 ;

Analiticele secunde, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ;

Despre analiza silogismelor, o Carte160 ;

Rezumatul analiticelor, o Carte161 ;

Subiecte raportate, C\r]ile 1, 2 ;

Polemic\ despre teoria argumentelor eristice ;

Despre senza]ii ; o Carte162 ;

Contra lui Anaxagora, o Carte ;

Despre concep]iile lui Anaxagora, o Carte ;

Despre concep]iile lui Anaximene, o Carte ;

Despre concep]iile lui Archelaos, o Carte ;

Despre sare, sod\ [i piatr\ acr\, o Carte ;

Despre pietrific\ri, C\r]ile 1, 2163 ;

Despre liniile indivizibile, o Carte164 ;

Conferin]e, C\r]ile 1, 2 ;

Despre v`nturi, o Carte ;

Deosebirile dintre virtu]i, o Carte ;

Despre regalitate, o Carte ;

Despre educa]ia regilor, o Carte ;

Despre felurite vie]i, C\r]ile 1, 2, 3 ;

[43] Despre b\tr`ne]e, o Carte ;

Despre astronomia lui Democrit 165, o Carte ;

Flec\reli meteorologice 166, o Carte ;

Despre imaginile vizuale 167, o Carte ;

Despre gusturi, culori [i carne, o Carte ;
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Despre ordinea cosmic\ 168, o Carte ;

Despre oameni, o Carte ;

Compendiu de maxime ale lui Diogene, o Carte ;

Defini]ii, C\r]ile 1, 2, 3 ;

Despre iubire, o Carte ;

Un alt tratat Despre iubire 169, o Carte ;

Despre fericire, o Carte ;

Despre idei 170, C\r]ile 1, 2 ;

Despre epilepsie, o Carte ;

Despre entuziasm, o Carte ;

Despre Empedocle, o Carte ;

Deduc]ii dialectice, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18 ;

Obiec]ii, C\r]ile 1, 2, 3 ;

Despre liberul arbitru, o Carte ;

Rezumat al Republicii lui Platon, C\r]ile 1, 2 ;

Despre diversitatea sunetelor la animalele din aceea[i specie, o Carte ;

Despre fenomenele macrocosmice, o Carte ;

Despre animalele care mu[c\ sau împung, o Carte ;

Despre animalele despre care se spune c\ s`nt invidioase, o Carte ;

Despre animalele care tr\iesc pe uscat, o Carte ;

[44] Despre animalele care-[i schimb\ culoarea, o Carte ;

Despre animalele care hiberneaz\, o Carte ;

Despre animale, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ;

Despre pl\cere, dup\ Aristotel, o Carte ;

Alt tratat Despre pl\cere, o Carte ;

Teze, dou\zeci [i patru de C\r]i171 ;

Despre c\ldur\ [i frig, o Carte ;

Despre ame]eli [i întunec\ri172,o Carte ;

Despre transpira]ie, o Carte ;

Despre afirma]ie [i nega]ie, o Carte ;

Callisthenes, sau Despre doliu, o Carte ;

Despre oboseli, o Carte ;

Despre mi[care, C\r]ile 1, 2, 3 ;

Despre pietre, o Carte ;

Despre cium\, o Carte ;

Despre le[in, o Carte ;

Megaricul, o Carte ;

Despre melancolie, o Carte ;

Despre minereuri, C\r]ile 1, 2 ;

Despre miere, o Carte ;

Compendiu despre concep]iile lui Metrodoros173, o Carte ;

Meteorologia, C\r]ile 1, 2 ;

Despre be]ie, o Carte ;

Legile, în ordine alfabetic\, 24 C\r]i ;

Rezumatul Legilor, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ;

[45] Cu privire la defini]ii, o Carte ;

Despre mirosuri, o Carte ;

Despre vin [i untdelemn174 ;

Primele premise 175, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18 ;

Legislatori, C\r]ile 1, 2, 3 ;

Politica, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6 ;

Politica conform\ împrejur\rilor, C\r]ile 1, 2, 3, 4 ;

Despre obiceiurile sociale, C\r]ile 1, 2, 3, 4 ;

Despre cea mai bun\ constitu]ie, o Carte ;
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Compendiu de probleme, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5 ;

Despre proverbe, o Carte ;

Despre coagulare [i lichefiere, o Carte ;

Despre foc, C\r]ile 1, 2 ;

Despre v`nturi, o Carte ;

Despre paralizie, o Carte ;

Despre sufoca]ie, o Carte ;

Despre demen]\, o Carte ;

Despre pasiuni, o Carte ;

Despre semne, o Carte ;

Sofisme, C\r]ile 1, 2 ;

Despre rezolvarea silogismelor, o Carte ;

Topice, C\r]ile 1, 2 ;

Despre pedeaps\, C\r]ile 1, 2 ;

Despre p\r, o Carte ;

Despre tiranie, o Carte ;

Despre ap\, C\r]ile 1, 2, 3 ;

Despre somn [i visuri, o Carte176 ;

Despre prietenie, C\r]ile 1, 2, 3 ;

[46] Despre ambi]ie, C\r]ile 1, 2 ;

Despre natur\, C\r]ile 1, 2, 3 ;

Despre fizicieni, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18177 ;

Rezumatul C\r]ilor despre fizicieni, C\r]ile 1, 2178 ;

Fizicile, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ;

Contra fizicienilor, o Carte ;

Cercet\ri despre plante, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ;

Cauzele plantelor, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ;

Despre sucuri, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5 ;

Despre pl\cerile false, o Carte ;

Despre suflet, tez\, una ;

Despre demonstra]ii neme[te[ugite, o Carte179 ;

Despre îndoieli simple, o Carte ;

Armonicele, o Carte ;

Despre virtute, o Carte ;

Puncte de plecare, sau contradic]ii, o Carte ;

Despre nega]ie, o Carte ;

Despre intelect, o Carte ;

Despre ridicol, o Carte ;

Considera]ii serale, C\r]ile 1, 2 ;

Clasific\ri, C\r]ile 1, 2 ;

Despre deosebiri, o Carte ;

Despre nedrept\]i, o Carte ;

Despre calomnie o Carte ;

Despre laud\, o Carte ;

Despre experien]\, o Carte ;

Scrisori, C\r]ile 1, 2, 3 ;

Despre animalele ce se nasc spontan180, o Carte ;

Despre secre]ie, o Carte ;

[47] Laude ale zeilor, o Carte ;

Despre s\rb\tori o Carte ;

Despre noroc, o Carte ;

Despre enthymeme 181, o Carte ;

Despre descoperiri, C\r]ile 1, 2 ;

Cursuri de etic\, o Carte ;

Caractere etice 182, o Carte ;
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Despre g\l\gie, o Carte ;

Despre istorie 183, o Carte ;

Despre aprecierea silogismelor, o Carte ;

Despre lingu[ire, o Carte ;

Despre mare, o Carte ;

C\tre Casandru, despre regalitate, o Carte ;

Despre comedie, o Carte ;

Despre versifica]ie, o Carte ;

Despre dic]iune, o Carte ;

Compendiu despre discursuri 184, o Carte ;

Rezolv\ri, o Carte ;

Despre muzic\, C\r]ile 1, 2, 3 ;

Despre versifica]ie 185, o Carte ;

Megacles 186, o Carte ;

Despre legi, o Carte ;

Despre ilegalit\]i, o Carte ;

Rezumatul concep]iilor lui Xenocrate, o Carte ;

Conversa]ie, o Carte ;

Despre jur\m`nt, o Carte ;

Reguli de retoric\, o Carte ;

Despre bog\]ie, o Carte ;

Despre arta poetic\, o Carte ;

Probleme politice, etice, fizice [i erotice, o Carte ;

[48] Preludii, o Carte ;

Compendiu de probleme, o Carte ;

Despre probleme fizice, o Carte ;

Despre exemplu, o Carte ;

Despre puneri de teme [i expuneri, o Carte ;

Alt tratat Despre arta poetic\, o Carte ;

Despre în]elep]i, o Carte ;

Despre deliberare, o Carte ;

Despre solecisme, o Carte ;

Despre arta retoric\, o Carte ;

Despre artele retorice, 17 specii187 ;

Despre arta actorului, o Carte ;

Comentarii aristotelice sau theofrastice, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6 ;

Opiniile fizicienilor 188, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16 ;

Rezumat al opiniilor fizicienilor 189, o Carte ;

Despre recuno[tin]\, o Carte ;

Caracterele etice 190, o Carte ;

Despre minciun\ [i adev\r, o Carte ;

Cercet\ri despre divinitate 191, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6 ;

Despre zei, C\r]ile 1, 2, 3 ;

Istoria geometriei, C\r]ile 1, 2, 3, 4192 ;

[49] Rezumat al operei lui Aristotel despre animale, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6 ;

Argument\ri, C\r]ile 1, 2 ;

Teze, trei C\r]i193 ;

Despre regalitate, C\r]ile 1, 2 ;

Despre cauze, o Carte ;

Despre Democrit, o Carte ;

Despre calomnie, o Carte ;

Despre genera]ie, o Carte ;

Despre inteligen]a [i caracterul animalelor, o Carte ;

Despre mi[care, C\r]ile 1, 2 ;

Despre vedere, C\r]ile 1, 2, 3, 4 ;
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Despre defini]ii, C\r]ile 1, 2 ;

Despre datele problemelor, o Carte ;

Despre mai mare [i mai mic, o Carte ;

Despre muzican]i, o Carte ;

Despre fericirea divin\, o Carte ;

Contra celor din Academie, o Carte ;

~ndemn spre filosofie, o Carte ;

Cum pot fi conduse cel mai bine statele, o Carte ;

Comentarii, o Carte ;

Despre erup]ia vulcanic\ din Sicilia, o Carte ;

Despre lucrurile în general admise, o Carte ;

Despre probleme fizice, o Carte194 ;

Despre felurile cunoa[terii, o Carte ;

Despre mincinos 195, C\r]ile 1, 2, 3 ;

[50] Prefa]\ la topice, o Carte ;

Cu privire la Aischylos 196, o Carte ;

Istoria astronomiei 197, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5, 6 ;

Istoria aritmeticii 198 ;

Despre cre[tere, o Carte ;

Akicharos 199, o Carte ;

Despre discursuri judiciare, o Carte ;

Despre calomnie, o Carte200 ;

Scrisori adresate lui Astycreon, Phanias [i Nicanor 201 ;

Despre pietate, o Carte ;

Euias 202, o Carte ;

Despre timpurile potrivite, C\r]ile 1, 2 ;

Despre argumentele proprii, o Carte ;

Despre educa]ia copiilor, o Carte ;

Alt tratat deosebit 203, o Carte ;

Despre educa]ie, sau Despre virtu]i, sau Despre cump\tare, o Carte ;

~ndemn spre filosofie 204, o Carte ;

Despre numere, o Carte ;

Preciz\ri la enun]ul silogismelor, o Carte ;

Despre cer, o Carte ;

Politica, C\r]ile 1, 2 ;

Despre natur\ ;

Despre fructe ;

Despre animale.

~n total, 232.808 r`nduri205. Deci în a[a de mare num\r s`nt c\r]ile

compuse de el.

XIV. [51] Am dat [i peste testamentul lui, alc\tuit în termenii urm\tori :

„Mearg\ totul bine. Dar, în cazul c`nd mi s-ar înt`mpla ceva, hot\r\sc

cele ce urmeaz\ : dau [i las toat\ averea mea din Eresos lui Melantes

[i Pancreon, fiii lui Leon206. Vreau ca din fondurile de care dispune

Hipparchos207 s\ se fac\ urm\toarele : mai înt`i s\ se termine repara]iile

templului Muzelor cu statuile zei]elor [i s\ se fac\ orice va fi necesar pentru

a le împodobi c`t mai frumos208.

Dup\ aceea s\ se repun\ în templu statuia lui Aristotel cu toate celelalte

ofrande care se aflau mai înainte acolo209. Pe urm\ s\ se recl\deasc\ micul

portic de l`ng\ Muzeu, cel pu]in tot a[a de frumos cum era înainte, [i s\ se

pun\ din nou în porticul de jos tabelele pe care este desenat\ harta

p\m`ntului210. [52] Mai departe s\ se repare altarul, ca s\ fie de o frumuse]e

des\v`r[it\. De asemenea voiesc ca statuia lui Nicomah s\ fie f\cut\ în

m\rime natural\. Pre]ul convenit pentru executarea statuii a fost pl\tit lui

Praxitele211, iar restul cheltuielilor s\ fie acoperit din fondul lui Hipparchos.
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Statuia va fi a[ezat\ în locul pe care îl vor decide executorii îns\rcina]i cu

aducerea la îndeplinire [i a celorlalte dispozi]ii testamentare. Cele privitoare

la templu [i la ofrandele din el s\ se fac\ deci în modul pe care l-am indicat.

P\m`ntul pe care îl am la Stagira îl dau lui Callinos212, iar toate c\r]ile mele,

lui Neleus213. Gr\dina [i [coala214, ca [i cl\dirile din vecin\tatea gr\dinii le

dau pe veci acelora dintre prietenii mei mai jos numi]i care doresc s\

studieze acolo în comun filosofia [53] dar, întruc`t nu to]i oamenii pot sta

pentru totdeauna departe de patrie, cu condi]ia ca nici unul s\ nu înstr\ineze

proprietatea sau s-o rezerve pentru folosul s\u propriu, ci s-o st\p`neasc\

cu to]ii la un loc ca pe un templu, în posesiune comun\, [i s\ tr\iasc\, a[a

cum se cuvine [i e drept, ca o singur\ familie [i în prietenie215. Comunitatea

va fi format\ din Hipparchos, Neleus, Straton, Callinos, Demotimos, Demaratos,

Calistene, Melantes, Pancreon [i Nicippos216. Va avea îng\duin]\ s\ se

consacre filosofiei [i s\ se înso]easc\ cu ei, dac\ vrea, [i Aristoteles217, fiul

lui Metrodoros [i al Pythiadei. Cei mai în v`rst\ dintre ei vor avea grij\ de

el, ca s\ progreseze c`t se poate de mult în filosofie. S\ fiu înmorm`ntat

într-un loc din gr\din\ care va p\rea cel mai potrivit, f\r\ cheltuieli de

prisos pentru înmorm`ntare [i monument. [54] {i, pentru împlinirea celor

hot\r`te de mine, dup\ moartea mea, sarcina îngrijirii templului, a monu-

mentului, a gr\dinii [i a localului [colii o va avea împreun\ cu ceilal]i [i

Pompylos218, care locuie[te în apropiere [i va supraveghea [i toate celelalte,

ca [i mai înainte. Posesorii vor avea grij\ de venitul propriet\]ii. Pompylos

[i Threpte219, care mi-au f\cut multe servicii [i care s`nt de mult elibera]i, s\

r\m`n\ în st\p`nirea a tot ce le-am dat mai înainte [i a tot ce au dob`ndit ei

în[i[i [i a ceea ce le-am dispus prin Hipparchos, anume dou\ mii de

drahme, [i socotesc c\ acestea s\ le apar]in\ f\r\ preget. Eu însumi am

vorbit adesea cu Melantes [i cu Pancreon220 despre acestea [i ei au consim]it

la toate. Lor le dau pe sclava Somatale. [55] Dintre sclavi, eliberez acum pe

Molon, Timon [i Parmenon ; lui Manes [i Callias le dau libertatea cu condi]ia

s\ r\m`n\ patru ani în gr\din\, s\ lucreze împreun\ [i s\ aib\ o purtare f\r\

de gre[eal\. Din mobilele casei, executorii mei s\ dea lui Pompylos c`t vor

crede de cuviin]\, iar restul s\ fie v`ndut. ~l dau de asemenea pe Carion lui

Demotimos [i pe Donax lui Neleus. Euboios îns\ s\ fie v`ndut. Hipparchos

s\ pl\teasc\ lui Callinos221 trei mii de drahme. Dac\ n-a[ fi v\zut c\

Hipparchos a f\cut mari servicii lui Melantes [i Pancreon, cum mi-a f\cut [i

mie mai înainte, [i c\ acum e ruinat în afacerile lui personale, l-a[ fi indicat

s\-mi îndeplineasc\ dorin]ele împreun\ cu Melantes [i Pancreon. [56] Dar,

cum am v\zut c\ nu le va fi u[or s\ împart\ aceast\ sarcin\ cu el, am crezut

c\-i mai avantajos pentru ei s\ primeasc\ o sum\ fix\ de la Hipparchos,

acesta deci s\ pl\teasc\ lui Melantes [i Pancreon c`te un talant de fiecare [i

s\ le procure fondurile pentru a acoperi cheltuielile fixate prin testament în

fiecare ocazie c`nd va fi nevoie de vreo plat\. Dup\ ce Hipparchos va

îndeplini toate aceste cerin]e, va fi în întregime eliberat de toate îndatoririle

lui fa]\ de mine. Orice a c`[tigat în Chalcis în numele meu îi apar]ine

numai lui. Hipparchos, Neleus, Straton, Callinos, Demotimos, Calistene [i

Ctesarchos222 vor fi executorii dispozi]iilor scrise de mine în acest testament.

[57] O copie a testamentului, pecetluit\ cu inelul lui Theofrast, e depozitat\

la Hegesias, fiul lui Hipparchos, martori fiind Callippos din Pallene,

Philomelos din Euonymaia, Lysandros din districtul Hybadai [i Philon din

demul Alopeke223. Olympiodoros224 are alt\ copie, cu aceia[i martori. A

treia copie a primit-o Adeimantos, prin aduc\torul ei Androsthenes, fiul

s\u225 ; martori au fost Arimnestos, fiul lui Cleobulos, Lysistratos, fiul lui
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Pheidon din Thasos, Straton, fiul lui Arcesilaos din Lampsacos, Thesippos,

fiul lui Thesippos din districtul Cerameis, [i Dioscurides, fiul lui Dionysios

din districtul Epicephisia226.”

Acesta este cuprinsul testamentului s\u.

Unii spun c\ [i Erasistratos, medicul227, i-a fost elev, ceea ce este

verosimil.

CAPITOLUL AL III-LEA

Straton

I. [58] Urma[ul lui Theofrast la conducerea [colii a fost Straton, fiul lui

Arcesilaos, originar din Lampsacos228, pe care l-a amintit în testamentul lui ;

II. un om cu foarte mult\ vaz\, supranumit [i fizicianul229 din cauz\ c\ mai

mult dec`t oricare altul s-a devotat studiului naturii. III. A fost profesorul lui

Ptolemaios Filadelful230 [i se spune c-a primit de la el optzeci de talan]i.

Dup\ spusele lui Apollodor, din Cronografia lui, a devenit conduc\torul

[colii în timpul celei de-a o sut\ dou\zeci [i treia olimpiade [i a condus-o

optsprezece ani231.

IV. [59] Au r\mas de la el aceste opere :

Despre regalitate, 3 C\r]i ;

Despre justi]ie, 3 C\r]i ;

Despre bine, 3 C\r]i ;

Despre zei, 3 C\r]i ;

Despre principii, 3 C\r]i ;

Despre felurile de vie]i 232 ;

Despre fericire ;

Despre regele filosof ;

Despre b\rb\]ie ;

Despre vid ;

Despre cer ;

Despre v`nt ;

Despre natura omului ;

Despre na[terea animalelor ;

Despre amestec 233 ;

Despre somn ;

Despre visuri ;

Despre vedere ;

Despre senza]ie ;

Despre pl\cere ;

Despre culori ;

Despre boli ;

Despre crizele bolilor 234 ;

Despre facult\]i ;

Despre ma[inile miniere ;

Despre ame]eal\ [i întunecare 235 ;

Despre u[or [i greu 236 ;

Despre entuziasm ;

Despre timp ;

Despre nutri]ie [i cre[tere ;

Despre animalele îndoielnice 237 ;

Despre animalele mitologice ;

Despre cauze ;
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Rezolv\ri ale dificult\]ilor ;

Introducere la topice ;

Despre accidental ;

[60] Despre defini]ie ;

Despre mai mult [i mai pu]in ;

Despre nedrept ;

Despre primar [i secundar 238 ;

Despre genul primar 239 ;

Despre calitatea proprie 240 ;

Despre viitor ;

Cercetarea descoperirilor, dou\ C\r]i241 ;

Comentarii, a c\ror autenticitate e pus\ la îndoial\242 ;

Scrisori care încep astfel : „Straton salut\ pe Arsinoe”243.

V. Se spune c\ Straton devenise a[a de firav, înc`t Theofrast nici n-a

sim]it c`nd a murit. Am scris urm\toarele versuri despre el :

Om cu trup fir\vit de-unsori, de vre]i s\ m\ crede]i,

Fost-a acest Straton, spunu-v\ eu, din Lampsac244.

Boala cu greu înfrunt`nd, sf`r[itu-[i afl\ p`n-la urm\

Seama chiar f\r\ s\-[i dea, f\r\ s\ simt\ ceva.

VI. [61] Au fost opt b\rba]i care au purtat numele de Straton : primul, un

discipol al lui Isocrate ; al doilea, acesta al nostru ; al treilea, un medic,

discipol sau, cum spun unii, un copil adoptiv al lui Erasistratos245 ; al

patrulea, un istoric care a tratat despre lupta lui Filip [i Perseu246 împotriva

romanilor ; ........247 ; al [aselea, un poet care a scris epigrame ; al [aptelea,

un medic care a tr\it în timpurile mai vechi [i este amintit de Aristotel248 ; al

optulea, un filosof peripatetic care a tr\it în Alexandria249.

VII. Exist\ [i testamentul lui Straton fizicianul, care sun\ astfel :

„~n cazul c`nd mi s-ar înt`mpla s\ mor, iau aceste hot\r`ri : toate lucrurile

din cas\ le las lui Lampyrion [i Arcesilaos250. Din banii pe care îi am la

Atena, executorii mei testamentari vor lua, în primul r`nd, pentru înmor-

m`ntare [i pentru tot ce se cuvine conform obiceiului s\ se fac\ dup\

înmorm`ntare f\r\ risip\, dar nici cu zg`rcenie. [62] Executorii celor dispuse

de mine prin testament vor fi : Olympichos, Aristeides, Mnesigenes,

Hippocrates, Epicrates, Gorgylos, Diocles, Lycon [i Athanes251. Las [coala

lui Lycon, deoarece ceilal]i s`nt unii prea b\tr`ni, iar al]ii prea ocupa]i ; ar fi

bine îns\ dac\ ceilal]i l-ar ajuta252. ~i las [i toate c\r]ile mele, în afar\ de cele

scrise de mine253, [i toat\ mobila din sala meselor comune, precum [i

pernele [i cupele254. Executorii testamentului vor da lui Epicrates255 cinci

sute de drahme [i pe unul dintre sclavii pe care-l va decide Arcesilaos256.

[63] ~n primul r`nd Lampyrion [i Arcesilaos vor anula angajamentul pe care

l-au f\cut Daippos în favoarea lui Iraios257. {i nu va mai datora nimic nici lui

Lampyrion, nici mo[tenitorilor lui, ci va fi desc\rcat de orice obliga]ie. Pe

urm\ executorii mei testamentari îi vor da cinci sute de drahme [i pe unul

dintre sclavii pe care-l va hot\rî Arcesilaos, pentru ca, în schimbul muncii

pe care a împ\r]it-o cu mine [i al tuturor serviciilor pe care mi le-a f\cut, s\

aib\ suficiente mijloace pentru a tr\i cum se cuvine. Mai departe îi eliberez

din sclavie pe Diophantos, pe Diocles [i pe Abus, iar pe Simias îl dau lui

Arcesilaos. ~l eliberez din sclavie [i pe Dromon258. De îndat\ ce va sosi

Arcesilaos, Iraios împreun\ cu Olympichos, Epicrates [i ceilal]i executori

testamentari s\ dea socoteala banilor cheltui]i cu înmorm`ntarea [i cu cele

obi[nuite la asemenea ocazii. [64] Restul de bani îi va lua Arcesilaos de la

Olympichos, f\r\ îns\ a-l zori în ceea ce prive[te momentul [i timpul de
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restituire. Arcesilaos va anula [i conven]ia încheiat\ de Straton259 cu

Olympichos [i Ameinias [i depozitat\ la Philocrates, fiul lui Tisamenos.

~n ce prive[te monumentul meu funerar, s\ se fac\ a[a cum vor hot\r`

Arcesilaos, Olympichos [i Lycon.”

Acesta este cuprinsul testamentului s\u, a[a cum s-a p\strat adunat la

Ariston din Ceos260. VIII. Cum am ar\tat mai sus, Straton a fost un om care

merit\ toat\ admira]ia, deoarece s-a remarcat în orice ramur\ de studiu [i

mai ales în aceea numit\ „fizic\”, o ramur\ a filosofiei mai veche [i mai

serioas\ dec`t celelalte261.

CAPITOLUL AL IV-LEA

Lycon

I. [65] Urma[ul lui Straton a fost Lycon262, fiul lui Astyanax din Troada,

iscusit la vorb\ [i educator de primul rang al copiilor. Avea obiceiul s\

spun\ c\ decen]a [i dragostea de glorie s`nt tot at`t de necesare tinerilor,

cum s`nt cailor pintenii [i fr`ul. Elocven]a [i abunden]a vorbirii lui se v\d

din cele ce urmeaz\ ; se exprim\ astfel despre o fat\ s\rac\ : „Grea sarcin\-i

pentru un p\rinte o fat\ care, din cauza micimii zestrei, vede cum i se trece

floarea tinere]ii.” De aici vine observa]ia pe care se spune c-a f\cut-o

Antigonos despre el c\, a[a cum nu-i cu putin]\ s\ treci savoarea dintr-un

m\r în altul, tot astfel [i la om trebuie admirat tot ceea ce spune, ca m\rul

pe pom. [66] Aceasta se explic\ prin vocea nespus de dulce a lui Lycon,

înc`t unii, pun`nd înainte un G, i-au schimbat numele în Glycon263. ~n scris

îns\ era neasem\n\tor cu vorbirea.

A[a de pild\, dojenind cu vorbe dulci pe cei care se c\iau c\ au l\sat s\

treac\ timpul de înv\]\tur\ [i f\g\duiau s\ c`[tige timpul pierdut, el spunea

c\ „erau propriii lor acuzatori, d`nd pe fa]\ printr-o f\g\duial\ imposibil de

]inut c\in]a pentru o lene f\r\ leac”. Obi[nuia s\ spun\ c\ cei care în

deliber\rile lor nu nimeresc cum trebuie prin ra]iunea lor s`nt la fel cu cei

care probeaz\ o linie dreapt\ cu ajutorul unei rigle str`mbe sau privesc

figura într-o ap\ cu valuri sau într-o oglind\ deformat\. Tot a[a spunea c\

mul]i caut\ încununarea în pia]a public\, dar c\ pu]ini sau nimeni n-o caut\

la Jocurile olimpice. II. Atenienilor le-a dat adesea sfaturi în multe chestiuni

[i le-a adus cele mai mari foloase.

III. [67] Hermip spune c\ era foarte îngrijit în îmbr\c\minte, iar hainele

pe care le purta erau dintr-un material neîntrecut de moale. Dup\ spusele

lui Antigonos din Carystos264, f\cea mult\ gimnastic\ [i era viguros la corp,

ar\t`nd un fel de a fi de atlet, cu urechile scof`lcite [i cu pielea uns\ cu

untdelemn. De aceea se spune c-a luat parte ca lupt\tor la jocurile din Ilion,

ora[ul s\u natal, [i la concursul cu mingea265. IV. Era prieten ca nimeni altul

cu Eumenes [i Attalos266, precum [i cu cei din cercul lor, care cu to]ii l-au

ajutat foarte mult. {i Antiochos267 a încercat s\ [i-l apropie, dar n-a izbutit.

[68] ~l du[m\nea a[a de mult pe Hieronymos, peripateticul268, înc`t a fost

singurul care a refuzat s\ se duc\ la aniversarea pe care am men]ionat-o în

Via]a lui Arcesilaos 269.

V. A condus [coala dou\zeci [i patru de ani dup\ ce Straton i-a l\sat-o

prin testament în timpul olimpiadei a o sut\ dou\zeci [i [aptea270. Aceasta

nu l-a împiedicat s\ urmeze lec]iile dialecticianului Panthoides271.



187

VII. A murit la v`rsta de [aptezeci [i patru de ani, r\pus de gut\. Iat\

versurile pe care i le-am scris :

}ine-l-voi minte pe Lycon, cel ce pierit-a de gut\,

Tare m\ mir doar de-at`t, lucru-i nespus de ciudat :

Cum de r\zbi lungul drum la Hades doar într-o noapte,

C`nd mai-nainte mergea doar de altul purtat.

VIII. [69] Au mai fost [i al]ii cu numele de Lycon : primul, un pitago-

rician ; al doilea, filosoful nostru ; al treilea, un poet epic ; al patrulea, un

poet care a scris epigrame272.

IX. Am dat [i peste testamentul filosofului Lycon. Iat\-l :

„Iat\ ce hot\r\sc cu privire la ceea ce am, în cazul c`nd nu voi fi în stare

s\ înving boala pe care o am. Las fra]ilor mei Astyanax [i Lycon273 toate

lucrurile din cas\, din care socot c\ trebuie s\ pl\teasc\ banii cheltui]i la

Atena, fie împrumut de la cineva, fie prin cump\r\turi, ca [i toat\ cheltuiala

înmorm`nt\rii [i a celorlalte obliga]ii conforme obiceiului. [70] Ceea ce

posed în ora[ [i la Egina îi dau lui Lycon, din pricin\ c\ poart\ acela[i nume

cu mine, c-a stat mult timp cu mine spre deplina mea mul]umire, dup\ cum

era [i drept, fiind socotit de mine propriul meu fiu. Las [coala discipolilor

care vor voi s-o foloseasc\, lui Bulon, Callinos, Ariston, Amphion, Lycon,

Python, Aristomachos, Heracleios, Lycomedes [i nepotului meu Lycon274. ~l

vor numi scholarch pe acela pe care îl vor socoti c\ va st\rui în opera

urm\rit\ de [coal\ [i va fi cel mai în stare de a o extinde275. To]i ceilal]i

discipoli ai mei s\-l sprijine pe acesta de dragul meu [i al [colii. Bulon [i

Callinos împreun\ cu camarazii lor s\ aib\ grij\ de funeralii [i incinerare, ca

s\ evite at`t zg`rcenia, c`t [i risipa. [71] Dup\ moartea mea, Lycon va ceda

tinerilor spre folosin]\ la exerci]iile lor fizice untdelemnul de la m\slinii mei

din Egina, ca prin întrebuin]area lui s\-[i aduc\ aminte cum se cuvine de

mine [i de binef\c\torul care m-a cinstit. Tot el îmi va consacra o statuie [i

va alege locul potrivit pentru ridicarea ei, cu ajutorul lui Diophantos [i al lui

Heracleides, fiul lui Demetrios276. Din averea mea din ora[, Lycon va pl\ti

pe to]i cei de la care am împrumutat ceva în timp ce d`nsul era plecat.

Bulon [i Callinos vor pune la dispozi]ie277 sumele cheltuite cu înmorm`ntarea

mea [i cu celelalte îndatoriri conforme obiceiului. Aceste sume le vor

acoperi din avutul casnic l\sat de mine am`ndurora în comun. De asemenea,

vor pl\ti pe medicii Pasithemis [i Medias278, care merit\ [i o mare recom-

pens\ pentru îngrijirea pe care mi-au dat-o [i pentru competen]a lor. Las

copilului lui Callinos o pereche de cupe thericleene279, iar so]iei lui o

pereche de cupe din Rhodos, un covor neted pe o fa]\, altul cu p\r pe dou\

fe]e, o cuvertur\ [i dou\ perne, dintre cele mai bune pe care le-am l\sat,

pentru ca, pe c`t mi-e cu putin]\, s\-i r\spl\tesc [i s\ nu m\ ar\t nere-

cunosc\tor. ~n ce prive[te pe sclavii care m-au slujit personal, dispun

urm\toarele : îl scutesc pe Demetrios de banii de r\scump\rare a libert\]ii

pe care i-am acordat-o de mult [i-i dau cinci mine, o manta [i o tunic\ s\-i

asigur un trai convenabil, fiindc\ s-a trudit mult pentru mine. Pe Micros îl

eliberez, iar Lycon îl va între]ine [i-l va educa timp de [ase ani. [73] ~l
eliberez, [i pe Chares, iar Lycon îl va între]ine. ~i mai dau [i dou\ mine [i

scrierile mele publicate, pe c`nd cele care n-au fost înc\ editate le încredin]ez

lui Callinos280 s\ le publice cu grij\. Lui Syros, care a fost liberat, îi las patru

mine [i pe Menodora [i-i iert orice datorie fa]\ de mine. Hilarei îi dau cinci

mine [i un covor p\ros pe dou\ fe]e, dou\ perne, o cuvertur\ [i un pat

dup\ preferin]\. O liberez de asemenea pe mama lui Micros, ca [i pe

Noemon, Dion, Theon, Euphranor [i Hermeias. Agathon va fi eliberat dup\
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doi ani de serviciu, iar purt\torii de litier\ Ophelion [i Poseidonios, dup\

patru ani de serviciu. [74] Lui Demetrios, Criton [i Syros le dau c`te un pat

cu saltea la fiecare, din cele r\mase de la mine, [i a[a cum va crede Lycon

nimerit. Acestea le vor fi date pentru felul lor con[tiincios de a-[i îndeplini

serviciile281. ~n ceea ce prive[te înmorm`ntarea mea, fie c\ Lycon alege s\

m\ înmorm`nteze aici, fie c\ prefer\ în patrie, s\ fac\ cum crede, c\ci s`nt

încredin]at c\ grija lui pentru ceea ce se cuvine nu-i mai mic\ dec`t a mea.

Dup\ ce va fi îndeplinit toate aceste lucruri, averea mea casnic\ pe care

i-am dat-o va trece în deplina lui proprietate. Martori s`nt Callinos din Hermione,

Ariston din Ceos, Euphronios din districtul Paiania282.”

Astfel, dup\ cum a procedat cu în]elegere în toate ac]iunile sale, în felul

de a preda [i-n toate studiile, [i testamentul s\u nu-i mai pu]in deosebit, în

unele privin]e, prin grij\ [i or`nduire în]eleapt\, înc`t Lycon trebuie remarcat

[i în aceast\ privin]\283.

CAPITOLUL AL V-LEA

Demetrios

I. [75] Demetrios, fiul lui Phanostratos, era originar din Phaleron. A fost

discipolul lui Theofrast, iar prin cuv`nt\rile ]inute în adunarea atenian\ a

condus cetatea timp de zece ani [i a fost onorat prin trei sute [aizeci de

statui de bronz, cele mai multe înf\]i[`ndu-l fie c\lare, fie conduc`nd un car

[i o pereche de cai. Era a[a de pre]uit, înc`t aceste statui au fost terminate

în mai pu]in de trei sute de zile. Demetrios din Magnesia, în opera sa

Scriitori omonimi 284, spune c\ a intrat în politic\ atunci c`nd Harpalos285,

fugind de Alexandru, a venit la Atena. Ca om de stat a adus mari servicii

]\rii sale, c\ci a m\rit veniturile [i num\rul cl\dirilor ora[ului, de[i nu era de

neam nobil, fiind un devotat III. [76] al casei lui Conon286, dup\ cum spune

Favorinus în prima Carte a Amintirilor sale ; IV. totu[i iubita lui, Lamia, cu

care a tr\it, era o cet\]ean\ dintr-o familie nobil\, a[a cum arat\ Favorinus

în prima lui Carte, V. iar în Cartea a doua tot el pretinde c-a avut de suferit

violen]\ din partea lui Cleon287, VI. pe c`nd Didymos, în cartea lui Povestiri

de mas\ 288, spune c-a fost poreclit „pleoape gra]ioase” [i „luceaf\r”, de la

numele unei curtezane289.

VII. Se spune c\ [i-a pierdut vederea c`nd era în Alexandria [i c\ [i-a

redob`ndit-o prin zeul Sarapis290, iar el i-a compus imnuri, care s`nt c`ntate

p`n\ azi.

VIII. Cu toat\ pozi]ia str\lucit\ pe care o avea la atenieni, a suferit totu[i

o întunecare din cauza pizmei, care mistuie totul. [77] Fiind acuzat în mod

calomnios de c`]iva în fa]a justi]iei, el a fost condamnat la moarte în lips\ [i

cum acuzatorii n-au putut s\ pun\ m`na pe el, [i-au v\rsat veninul împotriva

bronzului statuilor lui : unele au fost r\sturnate de pe piedestale, altele

v`ndute, altele scufundate în mare [i se spune chiar c\ altele au fost

pref\cute în oale de noapte291. S-a p\strat una singur\ în Acropole.

Favorinus, în Istorii felurite, ne spune c\ atenienii au f\cut acest lucru la

porunca regelui Demetrios292 [i tot el spune c\ anul în care a fost el arhonte

a fost înscris ca „anul nelegalit\]ii”.

[78] Dup\ moartea lui Casandru, spune Hermip, tem`ndu-se de Antigonos,

a fugit la Ptolemaios Soter293. Acolo a petrecut un timp destul de îndelungat

[i l-a sf\tuit pe Ptolemaios, printre altele, s\ lase domnia copiilor avu]i cu
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Eurydice294. Ptolemaios, nefiind de aceea[i p\rere, a predat coroana regal\

fiului avut cu Berenice295, care, dup\ moartea tat\lui s\u, a crezut nimerit s\

]in\ pe Demetrios în ]ar\ ca prizonier p`n\ ce va lua o hot\r`re cu privire la

el. Acolo a tr\it în mare descurajare [i `n somn, fiind mu[cat la m`n\ de un

[arpe veninos, [i-a dat ob[tescul sf`r[it. Este înmorm`ntat în districtul Busiris,

aproape de Diospolis296.

[79] Iat\ versurile pe care le-am scris despre el :

Pe-n]eleptul Demetriu ucisu-l-a grabnic un [arpe

G`lg`itor de venin aprig [i primejdios,

Solzii pe trup str\lucindu-i, din ochi împro[c`nd nu v\paie,

Moarte doar r\sp`ndind, prea cumplit întuneric.

Heracleides297, în Rezumatul din Succesiunile lui Sotion 298, spune c\

Ptolemaios299 a vrut s\ treac\ domnia lui Filadelful300, dar c\ Demetrios a

c\utat s\-l opreasc\ spun`ndu-i : „Dac\ o dai altuia, nu o vei mai avea tu.”

Pe c`nd era mereu atacat în mod calomnios la Atena, dup\ cum s`nt informat

[i eu, pu]in a lipsit ca poetul comic Menandru301 s\ nu fie condamnat numai

pentru c\ era prieten cu Demetrios. Totu[i Telesphoros302, nepotul lui

Demetrios, a intervenit pentru poet.

IX. [80] A întrecut aproape pe to]i ceilal]i peripateticieni din timpul s\u

în num\rul lucr\rilor [i în totalul r`ndurilor scrise, c\ci în erudi]ie [i în

experien]\ nu avea pereche. Unele dintre lucr\rile lui s`nt istorice, altele

politice ; o parte dintre ele se ocup\ cu poe]ii, alta cu retorica. Mai are [i

discursuri politice [i de ambasad\, în afar\ de compendiile fabulelor lui

Esop [i de multe altele303. A scris :

Despre legisla]ia la Atena, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5 ;

Despre constitu]iile ateniene, C\r]ile 1, 2 ;

Despre demagogie 304, C\r]ile 1, 2 ;

Despre politic\, C\r]ile 1, 2 ;

Despre legi, o Carte ;

Despre retoric\, C\r]ile 1, 2 ;

Chestiuni militare, C\r]ile 1, 2 ;

[81] Despre Iliada, C\r]ile 1, 2 ;

Despre Odiseea, C\r]ile 1, 2, 3, 4 ;

Ptolemeu, o Carte305 ;

Despre iubire, o Carte ;

Phaidondas 306, o Carte ;

Maidon 307, o Carte ;

Cleon 308, o Carte ;

Socrate, o Carte ;

Artaxerxes, o Carte ;

Homericul, o Carte ;

Aristeides 309, o Carte ;

Aristomachos, o Carte ;

Un îndemn spre filosofie, o Carte ;

Pentru constitu]ie, o Carte ;

Despre cei zece ani, o Carte ;

Despre ionieni, o Carte ;

Cu privire la ambasad\, o Carte ;

Despre încredere, o Carte ;

Despre gra]ie 310, o Carte ;

Despre noroc, o Carte ;

Despre m\rinimie, o Carte ;

Despre c\s\torie, o Carte ;

Despre p\rere 311, o Carte ;
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Despre pace, o Carte ;

Despre legi, o Carte ;

Despre ocupa]ie, o Carte ;

Despre ocazie 312, o Carte ;

Dionysios, o Carte ;

Chalcidicul 313, o Carte ;

Ie[ire împotriva atenienilor 314, o Carte ;

Despre Antiphanes 315, o Carte ;

Preludiu istoric, o Carte ;

Scrisori, o Carte ;

O adunare de jura]i 316, o Carte ;

Despre b\tr`ne]e, o Carte ;

Cazuri de drept 317, o Carte ;

Fabulele lui Esop, o Carte ;

~nv\]\turi 318, o Carte.

[82] Stilul s\u e filosofic, cu un amestec de vigoare [i putere oratoric\.

X. Auzind c\ atenienii i-au distrus statuile, spuse : „Dar ei nu pot distruge

meritele care au f\cut s\ mi se ridice statuile.” Avea obiceiul s\ spun\ c\

spr`ncenele formeaz\ numai o mic\ parte a fe]ei [i totu[i pot întuneca

întreaga via]\. Mai spunea c\ nu numai zeul Plutos este orb, ci [i c\l\uza

lui, zei]a Norocului319 ; c\ tot ce se realizeaz\ în r\zboi prin armele de foc

se ob]ine în politic\ prin elocven]\. V\z`nd un t`n\r desfr`nat, spuse : „Iat\

un Hermes p\trat, cu tren\, cu p`ntec, cu membru viril [i barb\.”320

Oamenilor orbi]i de trufie, spune el, trebuie s\ le iei din în\l]ime [i s\

le la[i felul de a g`ndi321. Tinerii trebuie s\ aib\ respect, acas\ fa]\ de

p\rin]i, pe strad\ fa]\ de oricine înt`lnesc, iar în singur\tate fa]\ de ei în[i[i.

[83] C`nd s`ntem ferici]i, prietenii vin322 c`nd îi chem\m, pe c`nd la neno-

rocire vin din propria lor hot\r`re. Se pare c\ toate aceste vorbe îi s`nt

atribuite lui Demetrios.

XI. Au fost dou\ zeci de oameni demni de men]iune cu numele de

Demetrios : primul, un retor din Chalcedon, mai în v`rst\ ca Thrasymachos323 ;

al doilea, acesta al nostru ; al treilea, un peripatetician din Byzantion ; al

patrulea, unul numit Graficianul324, povestitor clar [i totodat\ pictor ; al

cincilea, originar din Aspendos, discipolul lui Apollonios din Soloi325 ; al

[aselea, originar din Callatis, care a scris Despre Asia [i Europa dou\zeci de

C\r]i326 ; al [aptelea, din Byzantion, care a scris Despre migra]iunea galatilor

din Europa în Asia treisprezece C\r]i [i o alt\ lucrare în opt C\r]i care

trateaz\ despre Antiochos [i Ptolemaios [i administrarea lor a Libyei 327 ;

[84] al optulea, sofistul care a tr\it în Alexandria, autor al Artei retoricii 328 ;

al nou\lea, un gramatician din Adramytion, supranumit Ixion, fiindc\ pare

a fi nedrept\]it oarecum pe zei]a Hera329 ; al zecelea, un gramatician din

Cyrene, demn de men]iune330, supranumit „ulcior de vin” ; al unsprezecelea,

originar din Scepsis, om bogat [i de familie bun\ [i extrem de erudit în

litere, care l-a promovat [i pe concet\]eanul s\u Metrodoros331 ; al doispre-

zecelea, un gramatician din Erythrai, înscris ca cet\]ean al cet\]ii Temnos332 ;

al treisprezecelea, un bithynian, fiul stoicului Diphilos [i discipol al lui

Panaitios din Rhodos333 ; [85] al paisprezecelea, un retor din Smyrna. Ace[tia

au fost scriitori în proz\334. Dintre poe]ii care poart\ acest nume, primul a

apar]inut comediei vechi, iar al doilea a fost un poet epic, de la care s-au

p\strat numai aceste versuri ~mpotriva invidio[ilor :

Cat\ la omul ce-i viu piezi[, jelind îns\ mor]ii,

Pentru-un morm`nt priz\rit [i-un trup ce-i v\duv de via]\

Sfad\-i între cet\]i, r\zboaie purtat-au noroade ;
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al treilea a fost din Tars, scriitor de satire ; al patrulea, un poet de iambi

într-un stil în]ep\tor ; al cincilea, un sculptor pe care îl aminte[te Polemon ;

al [aselea era din Erythrai, scriitor cu stil variat, care a scris [i lucr\ri istorice

[i retorice335.

CAPITOLUL AL VI-LEA

Heracleides

I. [86] Heracleides, fiul lui Euthyphron, n\scut la Heraclea în Pont336,

era un om bogat. II. La Atena a intrat mai înt`i în leg\tur\ cu Speusip, dar

a urmat [i lec]iile pitagoricienilor [i a cercetat cu r`vn\ operele lui Platon.

Mai t`rziu a devenit discipolul lui Aristotel, dup\ cum ne spune Sotion în

Succesiunile sale337. III. Purta haine fine [i moi [i era foarte corpolent, ceea

ce i-a f\cut pe atenieni s\-l numeasc\ Pompicos mai degrab\ dec`t

Ponticos338. Era bl`nd [i avea o înf\]i[are grav\. IV. Au r\mas de la el lucr\ri

de o mare frumuse]e [i perfec]iune, anume Dialoguri, din care cele etice

poart\ titlurile :

Despre justi]ie, 3 C\r]i ;

O Carte Despre cump\tare 339 ;

Despre pietate, 5 C\r]i ;

Despre curaj, o Carte ;

Despre virtute în general, o Carte [i

O alt\ carte cu acela[i titlu ;

Despre fericire, o Carte ;

[87] Despre guvernare, o Carte [i

Legi, o Carte, [i altele înrudite cu acestea ;

Despre nume, o Carte ;

Contracte, o Carte ;

Involuntarul, o Carte ;

Eroticul [i Cleinias, o Carte340 ;

cele fizice, cu titlurile :

Despre ra]iune 341 ;

Despre suflet [i unul special. Despre suflet [i

Despre natur\ [i

Despre imagini 342 ;

~mpotriva lui Democrit ;

Despre fenomenele cere[ti, o Carte ;

Despre cele din Hades ;

Despre felurite vie]i, C\r]ile 1, 2 ;

Cauzele privitoare la boli, o Carte ;

Despre bine, o Carte ;

~mpotriva doctrinelor lui Zenon, o Carte ;

~mpotriva doctrinelor lui Metron 343, o Carte ;

cele gramaticale, cu titlurile :

Despre veacul lui Homer [i al lui Heisiod, C\r]ile 1, 2 ;

Despre Archilochos [i Homer, C\r]ile 1, 2 ;

cele literare, cu titlurile :

Despre pasaje din Euripide [i Sofocle, C\r]ile 1, 2, 3 ;

Despre muzic\, C\r]ile 1, 2 ;

[88] Rezolv\ri de probleme homerice, C\r]ile 1, 2 ;

Teorematica 344, o Carte ;

Despre cei trei poe]i tragici, o Carte ;

V, 81-88 HERACLEIDES



DESPRE VIE}ILE {I DOCTRINELE FILOSOFILOR192

Caractere, o Carte ;

Despre poezie [i poe]i, o Carte ;

Despre presupunere, o Carte ;

Despre previziune, o Carte ;

Interpret\ri asupra lui Heraclit, 4 C\r]i ;

Contra lui Democrit, interpret\ri, o Carte ;

Rezolv\ri de probleme eristice, C\r]ile 1, 2 ;

Judecata logic\, o Carte345 ;

Despre idei 346, o Carte ;

Solu]iuni, o Carte ;

Avertismente 347, o Carte ;

C\tre Dionysios, o Carte ;

cele retorice, cu titlurile :

Despre vorbirea oratoric\, sau Protagoras ;

cele istorice, cu titlurile :

Despre pitagoricieni [i

Despre descoperiri.

Unele dintre aceste lucr\ri s`nt pl\smuite în stil de comedie, ca cele

intitulate Despre pl\cere [i Despre cump\tare ; altele s`nt scrise în stil de

tragedie, cum s`nt c\r]ile intitulate Despre cele din Hades 348, Despre pietate

[i Despre puterea în stat. [89] El mai are îns\ un stil intermediar, de

societate, pe care-l întrebuin]eaz\ c`nd stau de vorb\ între ei filosofi, generali

[i oameni de stat.

A scris [i lucr\ri de geometrie [i dialectic\. Pe l`ng\ aceasta are în toate

lucr\rile sale o limb\ variat\, în\l]\toare [i capabil\ s\ înc`nte sufletul

cititorului349.

V. Se pare c\ [i-a eliberat ora[ul natal de regimul de tiranie, ucig`nd pe

st\p`nitorul care-l asuprea, dup\ cum arat\ Demetrios din Magnesia în

lucrarea sa despre Scriitorii omonimi, VI. care ne spune [i urm\toarea

poveste despre el : „El a crescut un [arpe de mic [i p`n\ se f\cu mare, iar

c`nd fu s\ moar\ ceru unuia dintre credincio[ii lui s\-i ascund\ cadavrul [i

s\ pun\ [arpele pe patul mortuar, ca s\ se cread\ c\ el s-a dus la zei. A[a

s-a [i f\cut. [90] Dar, pe c`nd cet\]enii erau în toiul procesiunii [i-i aduceau

laude lui Heracleides, [arpele auzind at`ta zgomot, ie[i din lin]oliu, speriind

pe cei mai mul]i. Totu[i, mai t`rziu s-a dezv\luit totul [i Heracleides ap\ru

nu cum voia s\ par\, ci cum era în realitate.”350

Am scris despre el cele ce urmeaz\ :

Vrut-ai pe oameni s\-i faci s\ cread\, o Heracleide,

Mort, c\ ai devenit [arpe însufle]it.

Plin de minciuni ai ie[it, o, în[el\torule : fiara,

{arpe era, iar\ tu, fiar\ e[ti, nu în]elept.

{i Hippobotos351 poveste[te aceea[i istorie.

[91] De la Hermip afl\m c\, atunci c`nd ]ara era b`ntuit\ de foamete,

poporul din Heraclea ceru preotesei Pythia s\ le dea un sfat pentru salvare,

dar Heracleides cump\r\ pe trimi[ii sacri, ca [i pe preoteasa Pythia, ca s\

r\spund\ c\ vor sc\pa de nenorocire dac\ Heracleides, fiul lui Euthyphron,

va fi încununat din partea lor cu o coroan\ de aur în timpul vie]ii, iar dup\

moarte va fi cinstit ca un erou352. Pretinsul oracol a fost transmis, dar

falsificatorii lui n-au c`[tigat nimic, c\ci îndat\ ce Heracleides a fost încu-

nunat în teatru a fost lovit de apoplexie, dup\ care trimi[ii la oracol au fost

lapida]i, iar în acela[i timp preoteasa Pythia, dup\ ce s-a cobor`t în incinta

sacr\ [i s-a a[ezat pe trepied, a fost mu[cat\ de unul dintre [erpi [i muri pe

loc. Acestea-s lucrurile care se povestesc despre moartea lui353.
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VII. [92] Aristoxenos muzicianul354 afirm\ c\ Heracleides a compus [i

tragedii, înscriind ca autorul lor pe Thespis355. Chamaileon356 se pl`nge c\

scrierea lui Heracleides despre Probleme privitoare la Hesiod [i Homer a

fost plagiat\ dintr-o scriere a sa, iar epicurianul Autodoros357 îl critic\ într-o

polemic\ împotriva lucr\rii lui Despre justi]ie. Se mai spune c\ Dionysios

transfugul358 sau, cum îi spun unii, „Spintharos”, dup\ ce a scris piesa

Parthenopaios, a dat-o drept a lui Sofocle. Heracleides, încrez`ndu-se în

acest fals, se sprijini în una din operele sale proprii pe aceast\ pies\

neautentic\ ca pe o m\rturie din Sofocle. [93] Dionysios, afl`nd acest lucru,

m\rturisi c\ el o f\cuse. Heracleides îns\ t\g\dui [i nu-l crezu. Atunci

Dionysios îi atrase aten]ia asupra unui acrostih care d\dea numele lui

Pancalos, care era iubitul lui. Heracleides tot nu crezu, spun`nd c\ acest

lucru se putea datora înt`mpl\rii. La acestea Dionysios îi r\spunse : „Vei mai

g\si [i aceste versuri :

A. Prins\ în curs\, nicic`nd maimu]a b\tr`n’ nu se las\,

B. P`n\ la urm\-ns\-i vii de hac dac\ [tii ce-i r\bdarea.

{i înc\ aceast\ fraz\ : „Heracleides nu cunoa[te literatura [i nu se ru[ineaz\

de ne[tiin]a lui.”359

VIII. Paisprezece persoane au purtat numele de Heracleides : primul,

acesta al nostru ; al doilea, un concet\]ean al acestuia, autor de versuri

pyrrhice360 [i de povestiri ; [94] al treilea, originar din Cyme, care a scris

cinci C\r]i despre Istoria Persiei 361 ; al patrulea, tot originar din Cyme, care

a scris un Tratat de retoric\ 362 ; al cincilea, din Callatis sau Alexandria, autor

al unei Succesiuni în [ase C\r]i [i al unui tratat intitulat Lembeuticul de

unde a primit [i porecla de Lembos363 ; al [aselea, din Alexandria, care a

scris despre Particularit\]i persane 364 ; al [aptelea, un dialectician din

Bargylia, care a scris ~mpotriva lui Epicur 365 ; al optulea, un medic din

[coala lui Hicesios366 ; al nou\lea, un alt medic din Tarent, din [coala

empiric\367 ; al zecelea, un poet care a scris ~ndemnuri 368 ; al unsprezecelea,

un sculptor din Focea369 ; al doisprezecelea, un poet pl\cut de Epigrame 370 ;

al treisprezecelea, din Magnesia, care a scris Istoria lui Mithradates 371 ; al

paisprezecelea, care a compus un tratat de Astronomie 372.
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Cartea a VI-a

CAPITOLUL I

Antistene

I. [1] Antistene, fiul lui Antisthenes din Atena, se spunea c\ nu era de

origine pur atenian\. Iar unuia care-i repro[a acest lucru, el îi spuse :

„{i mama zeilor era o frigian\”, c\ci se b\nuia c\ mama lui era trac\1.

Aceasta a dat prilej lui Socrate s\ remarce c\, dac\ am`ndoi p\rin]ii lui ar

fi fost atenieni, n-ar fi ie[it a[a un viteaz cum s-a ar\tat în lupta de la

Tanagra2. El însu[i dispre]uia îng`mfarea atenienilor, întemeiat\ pe faptul

c\ erau b\[tina[i, spun`nd c\ pentru aceasta nu erau mai nobili dec`t melcii

sau l\custele.

II. La început a fost discipolul lui Gorgias, retorul, ceea ce explic\ stilul

retoric pe care l-a introdus în dialogurile sale, mai ales în lucr\rile Adev\rul

[i ~ndemnuri 3. [2] Dup\ spusele lui Hermip, el [i-a propus s\ mustre [i

totodat\ s\ laude pe atenieni, tebani [i lacedemonieni la întrunirea public\

de la jocurile istmice4, dar, v\z`nd mul]imile care soseau din aceste cet\]i,

s-a scuzat [i n-a mai vorbit.

Mai t`rziu, a intrat în leg\tur\ cu Socrate [i a tras a[a de mult folos din

înv\]\tura acestuia, înc`t sf\tuia chiar pe propriii lui discipoli ca, împreun\

cu el, s\ devin\ elevii lui Socrate5. Locuia la Pireu6 [i f\cea, în fiecare zi 40

de stadii7 pe jos p`n\ la Atena ca s\-l aud\ pe Socrate, de la care a înv\]at

perseveren]a, [i, însu[indu-[i lipsa de patimi a acestuia8, fond\ felul de

comportare al [colii cinice9 în via]\.

III. El c\uta s\ arate cazna ca un lucru bun, d`nd exemplu pe marele

Heracle [i pe Cyrus, prezent`nd un model din lumea greac\ [i altul din

aceea a barbarilor.

IV. [3] A fost cel dint`i care a definit judecata logic\10, spun`nd : „Judecata

este ceea ce arat\ ce a fost sau ce este un lucru.”11 Obi[nuia s\ spun\

mereu : „A[ prefera s\ fiu mai cur`nd nebun dec`t supus pl\cerilor”12 [i „Ar

trebui s\ ne unim cu acele femei care ne s`nt recunosc\toare.” ~ntrebat de

un t`n\r din Pont, care se preg\tea s\-i urmeze lec]iile, ce trebuie s\ aduc\,

îi r\spunse : „Vino cu o foaie nou\, o pan\ nou\ [i o t\bli]\ nou\”, f\c`nd

aluzie totodat\ la „mintea” pe care s-o aduc\13.

Alt\dat\ spuse unuia care-l întreba cu ce fel de femeie trebuie s\ se

c\s\toreasc\ : „Dac\-i frumoas\, o vei avea în comun cu al]ii, iar dac\-i

ur`t\, î]i va fi o pedeaps\ c\s\toria cu ea.”14 Afl`nd odat\ c\ Platon îl

vorbe[te de r\u, f\cu aceast\ remarc\ : „Este un privilegiu al regilor de a

face bine [i de a fi vorbi]i de r\u.”15

[4] Pe c`nd se ini]ia în misterele orfice, preotul declar\ c\ cei ini]ia]i se

vor bucura în Hades de mari bunuri16. „De ce atunci nu te gr\be[ti s\ mori ?”

îi spuse el. Odat\, fiind criticat c\ nu am`ndoi p\rin]ii i-au fost oameni

n\scu]i liberi, el r\spunse : „Nici lupt\tori n-au fost am`ndoi [i totu[i eu s`nt

un lupt\tor.” Fiind întrebat de ce are a[a de pu]ini discipoli : „Din pricin\ c\
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am o nuia de argint cu care îi alung.” Pun`ndu-i-se întrebarea de ce î[i

ceart\ cu at`ta asprime discipolii, el r\spunse : „Tot a[a se poart\ [i medicii

cu bolnavii lor.” ~ntr-o zi, v\z`nd un b\rbat dat în judecat\ pentru adulter,

exclam\ : „Nenorocitule, de ce pericol puteai s\ scapi cu pre]ul unui obol.”

Afl\m din ~nv\]\turile lui Hecaton17 c\ avea obiceiul s\ spun\ c\-i mai bine

s\ dai peste corbi dec`t peste lingu[itori18, fiindc\ cei dint`i te m\n`nc\ dup\

ce ai murit, iar ceilal]i te m\n`nc\ de viu.

[5] La întrebarea care e cea mai mare fericire pentru om, r\spunse : „S\

mori c`nd e[ti fericit.” Un prieten i se pl`ngea c\-[i pierduse însemn\rile :

„Trebuia s\ le fi notat în cap – îi spuse – iar nu pe h`rtie.” A[a cum fierul

este m`ncat de rugin\, spunea el, a[a s`nt ro[i invidio[ii de propriul lor

caracter. Cei care ar vrea s\ devin\ nemuritori, declara el, trebuie s\ tr\iasc\

cu pietate [i dreptate. Mai spunea c\ statele pier atunci c`nd nu pot deosebi

oamenii buni de cei r\i. Odat\, fiind l\udat de ni[te tic\lo[i, spuse : „Tare

mi-e team\ c\ am f\cut ceva r\u.”

[6] Despre fra]ii care tr\iesc în bun\ armonie spunea c\-s mai tari în

conve]uirea lor dec`t orice fort\rea]\. Echipamentul potrivit pentru o c\l\-

torie pe mare, g\sea el, este acela care poate pluti cu tine pe ap\ în caz de

naufragiu. ~ntr-o zi, fiind mustrat c\ st\ în tov\r\[ia unor oameni r\i, d\du

acest r\spuns : „{i medicii stau cu bolnavii [i nu cap\t\ friguri.” „Este de

neîn]eles – spunea el – c\ scoatem neghina din gr`u [i pe cei incapabili din

r\zboi, dar nu elimin\m pe cei r\i din conducerea statului.” ~ntrebat ce folos

a avut el din filosofie, d\du urm\torul r\spuns : „Putin]a de a m\ frecventa

pe mine însumi.” Cineva, la b\utur\, îi ceru s\ c`nte un c`ntec, iar el îi

r\spunse : „Atunci tu s\-mi c`n]i din fluier.” C`nd Diogene îi ceru o tunic\,

el îl îndemn\ s\-[i îndoaie mantaua19.

[7] La întrebarea care-i cea mai necesar\ dintre înv\]\turi : „Aceea prin

care evit\m de a ne dezv\]a”, r\spunse el. D\dea sfatul ca oamenii s\

îndure b`rfeala cu mai mult curaj dec`t dac\ ar fi lovi]i cu pietre. El obi[nuia

s\-[i bat\ joc de Platon, fiindc\ acesta este îng`mfat. Astfel, v\z`nd într-o

procesiune un cal aprig, se întoarse c\tre Platon [i-i spuse : „Tot a[a te f\le[ti [i

tu, cal de parad\ ce e[ti”, din pricin\ c\ Platon mereu l\uda calul ca animal.

Alt\dat\, duc`ndu-se s\-l vad\ pe c`nd era bolnav [i v\z`nd vasul în care

Platon vomitase, f\cu aceast\ observa]ie : „Fierea ]i-o v\d, dar nu [i trufia.”

[8] El sf\tuia pe atenieni s\ decid\ prin vot c\ m\garii s`nt cai20 ; [i cum

ei socoteau c\-i o nebunie, el îi l\muri : „Totu[i a]i f\cut generali oameni

f\r\ nici o preg\tire, numai printr-un simplu vot.” C\tre cineva care îi

spuse : „Mul]i s`nt care te laud\”, el replic\ : „Dar ce r\u am f\cut ?” Odat\ el

î[i întoarse haina, pe partea rupt\, numai ca s\ se vad\. Socrate, v\z`nd

aceasta, îi spuse : „~]i v\d trufia prin g\urile de la hain\.”21 Phanias, în

lucrarea sa Despre socratici 22, ne spune c\ cineva l-a întrebat ce trebuie s\

fac\, pentru a fi mai bun [i nobil, iar el i-a r\spuns : „S\-nve]i de la cei ce

le cunosc ca s\ evi]i viciile pe care le ai.” Altuia care l\uda luxul îi spuse :

„De ce ar tr\i în lux fiii du[manilor t\i ?”

[9] Unui t`n\r care lua poze afectate ca un model în fa]a unui sculptor

îi puse aceast\ întrebare : „Spune-mi, dac\ bronzul ar c\p\ta glas, cu ce

crezi c\ s-ar f\li mai mult ?” „Cu frumuse]ea lui” – r\spunse cel\lalt. „Atunci –

continu\ el – cum de nu te ru[inezi s\ faci acela[i lucru ca un lucru

neînsufle]it ?” Pe un t`n\r din Pont care-i f\g\duia c\ va avea grij\ de d`nsul

de îndat\ ce-i va sosi corabia cu înc\rc\tura de pe[te s\rat, îl duse la o

v`nz\toare de f\in\, lu\ un sac gol pe care-l umplu [i, c`nd se preg\tea s\

plece, iar femeia îi cerea banii, spuse : „T`n\rul acesta te va pl\ti c`nd îi va

sosi transportul de pe[te s\rat.”

VI, 1-9 ANTISTENE
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Antistene a fost acela care a provocat exilul lui Anytos [i executarea lui

Meletos23. [10] Se spune c\, înt`lnindu-se cu ni[te tineri din Pont pe care

faima lui Socrate îi atr\sese la Atena, el îi duse la Anytos, spun`nd c\ acesta,

în felul lui de a fi, e mai în]elept dec`t Socrate. ~n urma acestora, cei din jur,

indigna]i, l-au izgonit din cetate pe Anytos. Dac\ vedea undeva o femeie

acoperit\ cu podoabe, alerga la ea acas\ [i-i spunea so]ului s\ aduc\ calul

[i armele ; iar dac\ le avea, îi îng\duia luxul, c\ci avea cu ce s\ se apere ;

dar dac\ nu le avea, îi spunea so]ului s\-i smulg\ podoabele.

V. Iat\ care erau p\rerile lui favorite24. El ar\ta c\ virtutea putea fi

înv\]at\ ; c\ aceia[i oameni s`nt nobili din na[tere [i virtuo[i ; [11] `n fine,

c\ virtutea-i îndestul\toare ca s\ asigure fericirea, neav`nd nevoie de altceva

dec`t de t\ria lui Socrate ; c\ virtutea const\ în fapte [i nu are nevoie nici de

vorb\ mult\, nici de înv\]\tur\. ~n]eleptul, în actele lui publice, nu se

c\l\uze[te de legile stabilite, ci de legile virtu]ii ; el se va c\s\tori ca s\ fac\

copii, împreun`ndu-se cu femei bine f\cute, iar dragostea nu o va dispre]ui,

c\ci numai în]eleptul [tie ce este demn de iubit25.

[12] Diocles26 noteaz\ urm\toarele din cuget\rile lui : „Nimic nu-i str\in

sau inflexibil pentru omul în]elept. Omul bun merit\ s\ fie iubit. Oamenii

de valoare s`nt prieteni. ~ntov\r\[e[te-te cu oamenii care se dovedesc

curajo[i [i totodat\ drep]i. Virtutea este o arm\ care nu-]i poate fi luat\. E

mai bine s\ lup]i cu o m`n\ de oameni buni împotriva tuturor celor r\i, dec`t

cu mul]imile de oameni r\i împotriva c`torva oameni buni. Fii atent la ceea

ce spun du[manii, c\ci, ei, cei dint`i, î]i descoper\ gre[elile. Pre]uie[te pe

un om drept mai mult dec`t pe o rud\. Virtutea este aceea[i pentru femeie

[i pentru b\rbat27. Faptele bune s`nt frumoase, iar faptele rele s`nt ur`te.

Socote[te tot ce e r\u ca str\in de tine. [13] ~n]elepciunea este cea mai

sigur\ fort\rea]\, care nu se n\ruie niciodat\, nici nu poate fi luat\ prin

tr\dare. Trebuie s\ ridic\m ziduri de ap\rare în propriile noastre ra]iona-

mente de nezdruncinat.”

VI. Obi[nuia s\ vorbeasc\ în gimnaziul din Cynosarges28, la o mic\

distan]\ de por]ile ora[ului, iar unii cred c\ de aici î[i trage numele [coala

cinic\. Chiar [i Antistene era supranumit C`ine veritabil29.

VII. Diocles ne spune c\ el cel dint`i [i-a îndoit mantaua30, mul]umindu-se

cu aceast\ singur\ îmbr\c\minte [i [i-a luat toiagul [i desaga. Neanthes31, la

fel, afirm\ c\, cel dint`i, el [i-a îndoit mantaua. Totu[i, [i Sosicrate, în Cartea

a treia a lucr\rii Succesiunea filosofilor 32, spune c\ acest lucru l-a f\cut

prima oar\ Diodoros din Aspendos33, care [i-a l\sat s\ creasc\ [i barba [i a

folosit toiagul [i desaga.

VIII. [14] Dintre to]i socraticii34, numai Antistene este l\udat de Theopomp35,

care spune c\ era capabil, prin vocea lui armonioas\, s\ c`[tige pe cine

dorea. Acest lucru se vede limpede din scrierile lui [i din Banchetul lui

Xenofon36. Se pare c\ cea mai b\rb\teasc\ parte a [colii stoice se trage de

la el. De aceea Athenaios, poetul de epigrame37, a scris aceste versuri

despre scrierile lui :

Voi, ce-a]i sorbit cu nesa]iu pova]a stoicismului toat\,

O, precept minunat scris pe sacr\ t\bli]\ !

Unic liman fericirii virtutea-i, ce pav\z\-n suflet

Vie]ii umane îi st\, celei statale la fel.

Al]ii î[i iau f\r\ cump\t drept ]el desf\t\rile c\rnii,

Singur\ una le-a ales doar din fiicele Amintirii38.

[15] Antistene a fost ini]iatorul apatiei39 lui Diogene, a înfr`n\rii40 lui

Crates [i a t\riei suflete[ti41 a lui Zenon, pun`nd bazele concep]iei despre
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via]a în stat. Xenofon îl nume[te omul cel mai pl\cut în conversa]ie [i cel

mai temperat în orice alt lucru42.

IX. Scrierile lui s`nt p\strate în zece volume43. Primul volum cuprinde :

Despre stil, sau Despre felurile de vorbire ;

Ajax, sau Discursul lui Ajax ;

Odiseu, sau Despre Odiseu ;

Ap\rarea lui Oreste, sau Despre scriitorii de discursuri judiciare 44 ;

Isografie 45, sau Lysias [i Isocrate ;

Contra discursului „F\r\ martori” al lui Isocrate 46.

Volumul al doilea cuprinde :

Despre natura animalelor ;

Despre procrearea copiilor, sau Despre c\s\torie, o scriere despre dragoste ;

Despre sofi[ti, o scriere asupra caracterului natural47 ;

[16] Despre dreptate [i curaj, o scriere de îndemn, C\r]ile 1, 2, 3 ;

Despre Theognis 48, form`nd C\r]ile 4 [i 5.

~n volumul al treilea se afl\ tratatele :

Despre bine ;

Despre curaj ;

Despre lege, sau Despre forma de guvern\m`nt ;

Despre lege, sau Despre bun\tate [i dreptate ;

Despre libertate [i sclavie ;

Despre încredere ;

Despre tutor, sau Despre supunere ;

Despre victorie, o scriere cu subiect despre economie.

~n volumul al patrulea s`nt cuprinse :

Cyrus ;

Heracle cel mare, sau Despre for]\.

Volumul al cincilea con]ine :

Cyrus, sau Despre regalitate ;

Aspasia.

Volumul al [aselea cuprinde :

Adev\rul ;

Despre discu]ie, o scriere privind contrazicerea ;

Sathon 49, sau Despre contrazicere, C\r]ile 1, 2, 3 ;

Despre convorbire.

[17] Volumul al [aptelea cuprinde urm\toarele :

Despre educa]ie, sau Despre denumiri, C\r]ile 1, 2, 3, 4, 5 ;

Despre folosirea numelor, o scriere de controvers\ ;

Despre întrebare [i r\spuns ;

Despre p\rere [i despre [tiin]\, C\r]ile 1, 2, 3, 4 ;

Despre moarte ;

Despre via]\ [i moarte ;

Despre cele din Infern ;

Despre natur\, C\r]ile 1, 2 ;

O problem\ cu privire la natur\, 2 C\r]i ;

P\reri, sau Contrazic\torul ;

Probleme cu privire la înv\]\tur\.

~n volumul al optulea se g\sesc :

Despre muzic\ ;

Despre comentarii ;

Despre Homer ;

Despre injusti]ie [i impietate ;

Despre Calchas 50 ;

Despre cercet\tor ;

Despre pl\cere.

VI, 9-17 ANTISTENE
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Volumul al nou\lea cuprinde :

Despre Odiseea ;

Despre toiag 51 ;

Atena, sau Despre Telemah 52 ;

Despre Elena [i Penelope 53 ;

Despre Proteus 54 ;

Ciclopul, sau Despre Ulise 55 ;

[18] Despre folosirea vinului, sau Despre be]ie, sau Despre ciclop 55 ;

Despre Circe 56 ;

Despre Amphiaraos 57 ;

Despre Ulise, Penelope [i c`inele 58.

Tratatele din volumul al zecelea s`nt :

Heracle, sau Midas ;

Heracle, sau Despre în]elepciune sau for]\ ;

Cyrus, sau Despre cel iubit ;

Cyrus, sau Despre cercet\tori ;

Menexenos, sau Despre domnie ;

Alcibiade ;

Archelaos 59, sau Despre regalitate.

Acestea s`nt deci lucr\rile pe care le-a compus Antistene60.

Timon, critic`ndu-l pentru c\ a scris a[a de mult, îl nume[te „flecar în

toate celea”61. X. A murit de boal\ tocmai c`nd Diogene, care intrase la el,

îl întreba : „Ai nevoie de un prieten ?” Alt\dat\, tot Diogene, veni la el, av`nd

un pumnal [i c`nd Antistene începu s\ se vaite : „Cine m\ va sc\pa de aceste

chinuri ?”, el îi r\spunse : „Acesta”, ar\t`ndu-i pumnalul. „Am spus”, zise

atunci cel\lalt, „de chinuri, nu de via]\”. [19] Se pare c\ a ar\tat oarecare

sl\biciune în suportarea bolii din cauza dragostei de via]\.

Iat\ versurile scrise de noi despre el :

~nc\ din fa[\-ai tr\it ca ori[ice c`ine, Antistene,

Hulpav din inimi mu[c`nd, nu cu din]ii, ci prin grai,

Totu[i de boal\ pierit-ai. Va spune oricine : {i dac\ ?

Drum-ai spre Hades deschis, ghidul oricare ]i-ar fi.

XI. Au mai fost al]i trei b\rba]i numi]i Antisthenes : unul, un adept al lui

Heraclit ; altul originar din Efes [i al treilea un istoric din Rhodos62.

{i, deoarece am în[irat discipolii lui Aristip [i ai lui Phaidon, vom ad\uga

acum o prezentare a cinicilor [i stoicilor63 care purced de la Antistene. Iat\-i

în ordinea care urmeaz\ :

CAPITOLUL AL II-LEA

Diogene

I. [20] Diogene, fiul zarafului Hikesios, era originar din Sinope. Diocles64

poveste[te c\ a trebuit s\ se exileze din patrie din pricin\ c\ tat\l s\u,

c\ruia i se încredin]ase o zarafie a statului, a falsificat monede. Eubulide65

îns\, în cartea sa Despre Diogene, spune c\ însu[i Diogene a f\ptuit acest

lucru [i a fost silit s\ p\r\seasc\ ]ara împreun\ cu tat\l s\u. Ba mai mult,

chiar Diogene m\rturise[te despre sine, în scrierea sa Pordalos 66, c\ a

falsificat banii. Unii spun c\, fiind numit s\ supravegheze lucr\torii, a fost

convins de ace[tia [i s-a dus la Delfi sau la Delos, în locul de na[tere al lui

Apollo, s\ întrebe pe acesta dac\ trebuia s\ fac\ ceea ce i se cerea. Dup\
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ce zeul i-a dat îng\duin]a s\ schimbe ordinea statal\, neîn]eleg`nd ce

înseamn\ aceasta, a falsificat moneda statului67 ; fiind descoperit, unii spun

c\ a fost exilat, iar al]ii c\ a p\r\sit de bun\voie cetatea, tem`ndu-se de

urm\ri. [21] O alt\ versiune este c\ el a luat moneda pe care a falsificat-o

de la tat\l s\u, în urma c\rui lucru tat\l a fost închis [i a murit, în timp ce

fiul a fugit, s-a dus la Delfi, unde a întrebat nu dac\ s\ falsifice banii, ci ce

trebuie s\ fac\ s\-[i c`[tige un nume mare [i c\ atunci a primit oracolul68.

II. Ajuns la Atena, se înt`lni cu Antistene, care-l respinse din cauz\ c\, de

felul lui, Antistene nu înt`mpina niciodat\ elevii cu vorbe bune, dar Diogene

î[i cuceri locul de discipol cu de-a sila. Odat\ chiar Antistene l-a amenin]at

cu b\]ul, dar discipolul [i-a oferit capul, spun`nd aceste cuvinte : „Love[te,

fiindc\ nu vei g\si un lemn destul de tare care s\ m\ îndep\rteze de tine c`t

timp te aud vorbind.” Din acest moment a devenit elevul lui [i, cum era un

exilat f\r\ patrie, se apuc\ s\ duc\ o via]\ simpl\.

III. [22] Theofrast, în scrierea sa Megaricul 69, spune c\, v\z`nd un

[oarece cum alerga f\r\ s\ caute un loc de culcu[, f\r\ s\ ]in\ seama de

întuneric [i f\r\ s\ doreasc\ din lucrurile socotite ca desf\t\toare, Diogene

descoperi o ie[ire din împrejur\rile grele în care se afla. Unii spun c\ el, cel

dint`i, [i-a îndoit mantaua, din pricin\ c\ era silit s\ doarm\ în ea, c\ a

purtat desaga pentru a-[i ]ine hrana, c\ folosea orice loc pentru orice scop,

pentru m`ncat, dormit [i conversa]ie. Odat\ ar fi spus, ar\t`nd porticul lui

Zeus [i sala de procesiuni70, c\ atenienii i-au pus la dispozi]ie locuri unde

s\ tr\iasc\. [23] S-a sprijinit pe un toiag numai c`nd a c\zut bolnav, dar

dup\ aceea îl purta oriunde, e drept nu în cetate, ci c`nd mergea la drum,

av`nd [i desaga, dup\ cum spune Olympiodoros, care a fost un prepus al

atenienilor71, oratorul Polyeuctos72 [i Lysanias, fiul lui Aischrion73. Scrisese

cuiva s\-i fac\ rost de o c\su]\ [i, cum acesta înt`rzia, Diogene [i-a luat ca

locuin]\ un butoi în Metroon74, a[a cum explic\ el însu[i în scrisorile sale.

Vara se t\v\lea pe nisipul fierbinte, iar iarna îmbr\]i[a statuile acoperite cu

z\pad\, folosind orice împrejurare pentru a se c\li.

IV. [24] Se pricepea foarte bine s\ ia de sus pe ceilal]i. Numea [coala

lui Eucleides o [coal\ de fiere ; lec]iile lui Platon pierdere de timp75,

concursurile de la s\rb\torile Dionysiilor76 mari demonstra]ii pentru nebuni,

iar pe demagogi servitorii mul]imii. Mai spune c\, atunci c`nd vedea pe

c`rmaci, pe medici, pe filosofi la ocupa]iile lor, socotea c\ omul este cel mai

inteligent dintre animale ; dar iar\[i, c`nd vedea pe t`lcuitorii de vise, pe

prezic\tori [i pe cei ce îi ascult\ sau pe aceia care se umfl\ din cauza faimei

sau a bog\]iei lor, socotea c\ nu exist\ animal mai de nimic dec`t omul.

Spunea necontenit c\ pentru preg\tirea în via]\ avem nevoie sau de ra]iune

sau de [treang.

[25] ~ntr-o zi, la un osp\] bogat, b\g\ de seam\ c\ Platon m`nca

m\sline. „Cum se face – îi spuse – c\ tu, filosoful care te-ai dus în Sicilia de

dragul acestor m`nc\ruri, nu te desfe]i cu ele acum c`nd le ai în fa]\ ?” „Ba

de loc, pe to]i zeii, Diogene – r\spunse Platon –, [i acolo, de cele mai multe

ori, tr\iam din m\sline [i alte lucruri la fel.” „Atunci de ce – îi spuse Diogene –

a fost nevoie s\ te duci la Siracuza ? Oare pe atunci în Atica n-a fost recolt\

de m\sline ?” Favorinus îns\, în Povestiri felurite, îi atribuie aceste cuvinte

lui Aristip. Alt\dat\, iar\[i, m`nca smochine uscate [i, înt`lnindu-l pe Platon,

îl pofti s\ ia o parte din ele, dar, dup\ ce Platon le lu\ [i le m`nc\, îi spuse :

„Am spus c\ po]i s\ iei din ele, dar nu s\ le m\n`nci pe toate.”

[26] ~ntr-o zi, Platon îl invitase la el acas\ împreun\ cu al]i prieteni care

veneau de la Dionysios. Diogene, c\lc`nd cu picioarele pe covoarele lui
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Platon, îi spuse : „Calc în picioare goliciunea lui Platon”, la care acesta îi

r\spunse : „De c`t\ orbire dai dovad\, Diogene, cu aparen]a ta de a nu fi

orbit.” Al]ii spun c\ vorbele lui Diogene au fost : „Calc pe trufia lui Platon”

[i acesta i-a replicat : „Da, Diogene, cu o trufie de alt fel.” Totu[i, Sotion, în

Cartea a patra, pune în gura cinicului aceast\ observa]ie adresat\ lui Platon77.

Diogene i-a cerut odat\ vin [i apoi c`teva smochine uscate, iar Platon i-a

trimis un ulcior plin. Atunci Diogene îi spuse : „Dac\ cineva te întreab\ c`t

fac doi [i cu doi o s\-i r\spunzi : «Dou\zeci» ? A[a, se pare c\ nu dai c`t ]i se

cere [i nici nu r\spunzi la ceea ce e[ti întrebat”, b\t`ndu-[i astfel joc de el,

ca de unul care vorbea mai mult dec`t trebuia.

[27] Fiind întrebat unde a v\zut în Grecia oameni de treab\, r\spunse :

„Oameni buni, nic\ieri, dar am v\zut copii buni la Sparta.” Pe c`nd vorbea

într-o zi, despre lucruri serioase f\r\ ca nimeni s\ ia aminte, se apuc\ s\

ciripeasc\ [i cum to]i f\cur\ roat\ în jurul lui, el îi mustr\ c\ veneau cu toat\

graba s\ asculte fleacuri, dar cu încetineal\ [i neglijen]\ c`nd era o tem\

serioas\. Mai spunea c\ oamenii se concureaz\ la exerci]iul de s\pat78 [i l-a

lovit cu piciorul, dar nu caut\ s\ se întreac\ unul pe altul în bun\tate [i

dreptate. Se minuna c\ gramaticienii cerceteaz\ nenorocirile lui Ulise, dar

ignoreaz\ propriile lor nenorociri ; c\ muzican]ii î[i acord\ strunele lirei,

l\s`nd dezacordate sim]\mintele din sufletul lor ; [28] c\ astronomii privesc

c\tre Soare [i Lun\, dar nu v\d lucrurile de sub nasul lor79 ; c\ oratorii în

discursurile lor fac mult caz de dreptate, dar n-o practic\ niciodat\, sau c\

avarii critic\ banul, în timp ce îl îndr\gesc peste m\sur\. De asemenea,

condamna pe cel care laud\ pe oamenii drep]i c\ s`nt mai valoro[i dec`t

banii, pe c`nd ei în[i[i r`vnesc la cei boga]i. Era scos din fire c\ oamenii

aduc sacrificii zeilor ca s\-[i asigure s\n\tatea, [i la praznicul care urmeaz\

sacrificiului se îndoap\ în dauna s\n\t\]ii. Se mira c\ sclavii, c`nd v\d c\

st\p`nii lor m\n`nc\ cu l\comie, nu se înfrupt\ [i ei cu o parte din c\rnuri.

[29] L\uda pe cei care s`nt pe punctul de a se c\s\tori [i se opresc, pe cei

care au de g`nd s\ plece cu corabia [i nu pornesc niciodat\, pe cei care se

g`ndesc s\ fac\ politic\ [i nu fac acest lucru, pe cei care-[i propun s\ aib\

[i s\ creasc\ copii f\r\ s-o fac\ [i pe cei care se preg\tesc s\ tr\iasc\ în

societatea potenta]ilor [i totu[i, p`n\ la urm\, nu se apropie niciodat\ de ei.

Mai spunea c\ trebuie s\ întindem m`na prietenilor nu cu degetele îndoite80.

Menippos, în cartea sa Vinderea lui Diogene 81, ne spune cum, atunci c`nd

a fost prins [i scos la v`nzare, i s-a pus întrebarea ce [tie s\ fac\, iar el i-a

r\spuns : „S\ guvernez pe oameni.” Dup\ aceea, spuse crainicului : „Anun]\

dac\ dore[te cineva s\-[i cumpere un st\p`n.” Cum nu i se îng\duia s\ [ad\,

spuse : „Nu face nimic, fiindc\ în orice pozi]ie s-ar afla pe[tii, tot g\se[ti

cump\r\tori.” [30] Mai spunea c\ se minuneaz\ c\ înainte de a cump\ra un

ulcior sau un blid încerc\m dac\ sun\ bine, dar dac\-i vorba de un om, ne

mul]umim numai s\-l privim. I-a spus lui Xeniades82, care l-a cump\rat :

„Trebuie s\ m-ascul]i, de[i s`nt sclav ; c\ci dac\ un medic sau un marinar

s-ar afla în sclavie, ar fi asculta]i.”

V. Eubulos, în cartea sa intitulat\ Vinderea lui Diogene 83, ne spune c\

a[a se face c\ a educat pe fiii lui Xeniades. Dup\ studiile obi[nuite i-a

înv\]at s\ c\l\reasc\, s\ ]inteasc\ cu arcul, s\ arunce pietre cu pra[tia [i s\

ocheasc\ cu suli]a. Mai t`rziu, c`nd au ajuns la [coala de lupt\, nu îng\duia

maestrului de gimnastic\ s\ le dea o educa]ie ca la atle]i, ci numai at`t c`t s\

le sporeasc\ culoarea în obraji [i s\-i fac\ s\n\to[i. [31] Copiii înv\]au

multe pasaje din poe]i, din scriitori [i chiar din scrierile lui Diogene, [i

acesta îi înv\]a toat\ materia în form\ rezumativ\, u[or de memorat.
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~n cas\, de asemenea îi înv\]a s\-[i poarte de grij\ singuri, s\ se

mul]umeasc\ cu o hran\ simpl\ [i s\ bea ap\. ~i obi[nui s\-[i taie p\rul

scurt, s\ nu poarte podoabe, s\ umble u[or îmbr\ca]i, cu picioarele goale,

t\cu]i [i s\ priveasc\ înaintea lor pe strad\. ~i ducea [i la v`n\toare. Din

partea lor, [i ei aveau mare grij\ de Diogene [i cereau la p\rin]i multe

pentru el.

VI. Acela[i Eubulos poveste[te c\ a îmb\tr`nit în casa lui Xeniades [i c\,

atunci c`nd a murit, a fost înmorm`ntat de fiii lui Xeniades. Acesta îl întreb\

odat\ cum dorea s\ fie înmorm`ntat, la care el r\spunse : „Cu fa]a în jos”.

[32] „De ce ?” – îl întreb\ cel\lalt. „Din pricin\ c\, dup\ pu]in timp, ce-i jos

va ajunge sus”, f\c`nd prin aceasta aluzie la faptul c\ macedonienii ajunseser\

la suprema]ie [i c\ acum erau sus, pornind de la o pozi]ie umil\. Cineva îl

introduse într-o cas\ luxoas\ [i îi interzise s\ scuipe, iar el tr\g`nd flegma pe

g`t, o scuip\ în obrazul aceluia, spun`nd c\ n-a putut g\si un loc mai

potrivit. Al]ii atribuie acest lucru lui Aristip84. ~ntr-o zi strig\ : „Veni]i oameni”,

[i c`nd ace[tia se str`nser\ în jurul lui, îi alung\ cu b\]ul, spun`nd : „Am

chemat oameni, nu lep\d\turi.” Aceasta e relatat\ de Hecaton în prima

Carte a ~nv\]\turilor lui85. Se poveste[te c\ Alexandru cel Mare ar fi spus :

„Dac\ nu eram Alexandru, a[ fi vrut s\ fiu Diogene.”

[33] Cuv`ntul „neputincios”, sus]ine Diogene, nu trebuie aplicat surzilor

[i orbilor, ci acelora care n-au desag\86. Metrocle poveste[te în ~nv\]\turile 87

sale c\ într-o zi Diogene, intr`nd cu capul pe jum\tate ras în casa unde

petreceau ni[te tineri, primi o b\taie de la ei. De aceea, Diogene a scris pe

o t\bli]\ alb\ numele acelora care-l b\tuser\ [i a umblat prin ora[ cu t\bli]a

at`rnat\ de g`t, pedepsindu-i astfel pentru fapta lor nes\buit\ [i atrase

asupra lor dezaprobarea [i ocara tuturor. Spunea c\ el este un c`ine l\udat

de to]i, dar mai ad\uga c\ nimeni nu îndr\znea s\-l ia la v`n\toare88. Unuia

care se l\uda spun`nd : „La jocurile pythice eu îi înving pe b\rba]i”, Diogene

îi r\spunse : „Ba pe b\rba]i îi înving eu, pe c`nd tu îi învingi pe sclavi.”89

[34] C\tre unul care îi spuse : „E[ti b\tr`n, e timpul s\ te odihne[ti”, el

r\spunse : „Cum a[a ? Dac\ a[ alerga la curse [i a[ fi aproape de ]int\, ar

trebui s\ m\ las moale, în loc s\ m\ încordez [i mai mult ?” Fiind poftit la o

mas\, declar\ c\ nu se va duce, fiindc\ ultima oar\ nu i se ar\tase de gazd\

recuno[tin]a cuvenit\. Mergea cu picioarele goale pe z\pad\ [i f\cea toate

celelalte lucruri ar\tate mai sus ; ba chiar a încercat s\ m\n`nce carne crud\,

f\r\ îns\ s\ reu[easc\ s-o mistuie. Odat\ îl g\si pe Demostene, oratorul90,

lu`nd masa într-o tavern\, [i cum acesta c\uta s\ se retrag\ mai înspre

interiorul localului, Diogene îi spuse : „Vei fi cu at`t mai mult `n\untrul

tavernei.” C`nd unii str\ini î[i ar\tau dorin]a de a-l vedea pe Demostene, el

î[i întinse degetul mijlociu91 [i spuse : „Iat\-vi-l pe demagogul atenienilor.”

[35] Cineva sc\p\ o p`ine jos [i se ru[in\ s-o ridice ; atunci Diogene, vr`nd

s\-i dea o lec]ie, leg\ o sfoar\ de g`tul unui ulcior de vin [i-l trase dup\ sine

prin cartierul olarilor92.

Obi[nuia s\ spun\ c\ el urma pilda instructorilor de cor93, fiindc\ [i

ace[tia d\deau o not\ ceva mai sus pentru ca ceilal]i s\ ia nota just\. Cei

mai mul]i oameni, spunea el, judec\ nebunia dup\ deget. C\ci dac\ cineva

merge ar\t`nd cu degetul mijlociu, unii îl vor socoti drept nebun, dar dac\-i

degetul ar\t\tor, totul e în ordine. Mai spunea c\ lucruri pre]ioase se v`nd

în pia]\ pe nimic [i invers. O statuie se vinde pe trei mii de piese de aram\,

pe c`nd o m\sur\ de f\in\ se vinde pentru dou\ monezi de aram\94.

[36] Diogene îi spune lui Xeniades, care-l cump\rase : „Vino [i vezi s\

faci ceea ce î]i voi porunci”, la care cel\lalt r\spunse cu versul :
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Apele cale întoars\ fac spre izvor95.

Diogene atunci îl întreb\ : „Dac\, fiind bolnav, ]i-ai fi cump\rat un

medic, ai fi ascultat de el sau i-ai fi spus c\ fluviile curg înapoi spre

izvoarele lor ?”96 Cineva dorea s\ studieze filosofia cu el. Diogene îi d\du s\

duc\ o scrumbie [i-i spuse s\-l urmeze, dar cel\lalt, de ru[ine, arunc\

scrumbia [i se îndep\rt\. C`tva timp dup\ aceea, Diogene, înt`lnindu-l, îi

spuse r`z`nd : „Prietenia dintre noi a stricat-o o scrumbie.” Totu[i, versiunea

dat\ de Diocles97 este urm\toarea : cineva, spun`ndu-i „Porunce[te-ne, o,

Diogene !”, el îl lu\ deoparte [i-i d\du s\ duc\ o bucat\ de br`nz\, care

costase o jum\tate de obol. Cel\lalt refuz\, iar dup\ aceea Diogene f\cu

observa]ia : „Prietenia dintre noi a fost rupt\ de o bucat\ de br`nz\ care

cost\ jum\tate de obol.”

[37] ~ntr-o zi, v\z`nd cum un copil bea din palm\, î[i arunc\ ulcica din

desag\ cu cuvintele : „Un copil m-a întrecut în felul simplu de a tr\i.” Tot

a[a î[i arunc\ blidul dup\ ce v\zu un copil care-[i sp\rsese blidul, pun`nd

lintea în scobitura unei buc\]i de p`ine. F\cea urm\toarea judecat\ : „Toate

lucrurile apar]in zeilor ; în]elep]ii s`nt prietenii zeilor [i bunurile prietenilor

s`nt comune ; deci toate lucrurile apar]in celor în]elep]i.” Dup\ spusele lui

Zoilos din Perga98, v\zu într-o zi o femeie prostern`ndu-se în fa]a zeilor

într-o atitudine necuviincioas\ [i, dorind s-o scape de supersti]ii, trecu pe

l`ng\ ea [i-i spuse : „De ce nu bagi de seam\, femeie ? C\ci un zeu s-ar putea

afla în spatele t\u, deoarece el se afl\ pretutindeni, iar tu te compor]i

necuviincios.” [38] El d\du ofrand\ lui Asclepios un b\t\tor care, ori de c`te

ori oamenii se prosternau cu fe]ele la p\m`nt, alerga la ei [i-i cotonogea.

Obi[nuia s\ spun\ c\ toate blestemele tragediilor c\zuser\ pe capul lui.

~ntr-adev\r el era :

F\r\ de ]ar\, f\r\ de cas\, lipsit chiar de patrie,

R\t\cind [i cer[indu-[i p`inea ce zilnic îmbuca99.

Spunea îns\ c\ el opune soartei nenorocite curajul, legii natura [i patimii

ra]iunea. Pe c`nd se înc\lzea la soare în Craneion100, Alexandru cel Mare

veni [i, st`nd în fa]a lui, îi spuse : „Cere-mi orice favoare vrei”, la care

Diogene r\spunse : „Nu-mi lua lumina soarelui.”101 Cineva citise cu voce

tare foarte mult timp [i, c`nd se apropie sf`r[itul sulului c\r]ii, ar\t\ locul pe

care nu mai era scris nimic. „Bucura]i-v\, tovar\[i – strig\ Diogene –, se

vede p\m`ntul.”102 Unuia care prin argumentare îi dovedise c\ avea coarne,

el îi spuse ating`ndu-[i fruntea : „Ei bine, în ce m\ prive[te, nu constat nici

un corn.”103 [39] La fel, c`nd cineva declara c\ mi[carea nu exist\, el se

scul\ [i începu s\ umble. Alt\dat\, auzind pe unul vorbind despre feno-

menele cere[ti : „De c`te zile, îl întreb\, ai sosit din cer ?” Un eunuc foarte

r\u din fire scrisese pe u[a sa cuvintele : „Celor r\i intrarea-i oprit\.” „Dar

atunci – îl întreb\ Diogene – cum va intra st\p`nul casei ?” Ung`ndu-[i picioarele

cu ulei parfumat, spuse c\, de pe cap mireasma uleiului se pierde în aer, pe

c`nd de pe picioare merge drept în n\ri. Atenienii îl îndemnau s\ se ini]ieze,

spun`ndu-i c\ pe lumea cealalt\ cei ini]ia]i se bucur\ cu prec\dere. „Ar fi

ridicol – spuse el – ca Agesilaos [i Epaminonda s\ stea în mocirl\104, pe

c`nd oameni f\r\ importan]\ s\ locuiasc\ în Insulele Ferici]ilor105 fiindc\ au

fost ini]ia]i.”

[40] C`]iva [oareci se urcaser\ pe masa lui, iar el exclam\ astfel : „Ia te

uit\ ! [i Diogene între]ine parazi]i.” Platon f\c`ndu-l odat\ c`ine, el spuse : „E

foarte adev\rat, fiindc\ [i eu m-am întors la cei care m-au v`ndut.” Odat\,

la ie[irea din baia public\, cineva îl întreb\ dac\ erau mul]i oameni în baie.
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„Nu – spuse el –, nici unul.” Dar altuia care îl întreb\ dac\ era mare gloat\

el îi r\spunse : „Da.” Platon definise omul „un animal biped [i f\r\ pene” [i

fusese aplaudat. Diogene jumuli un coco[ [i-l aduse în sala de conferin]\,

spun`nd : „Acesta este omul lui Platon.” Ca urmare la aceasta s-a ad\ugat la

defini]ie : „care are unghii late”. La întrebarea unuia care-i timpul nimerit

pentru a lua masa, r\spunse : „Pentru bogat c`nd vrea, pentru s\rac c`nd poate.”

[41] La Megara, v\z`nd oile ap\rate cu îmbr\c\mintea lor de piele, în

timp ce copiii umblau goi, spuse : „E mai bine s\ fii berbecul unui megarian

dec`t fiul lui.”106 Unuia care-l lovise cu o b`rn\ [i apoi îi strig\ : „P\zea” îi

spuse : „Ce, ai de g`nd s\ m\ love[ti din nou ?”107 Obi[nuia s\ numeasc\ pe

demagogi lacheii poporului108, iar coroanele cu care erau r\spl\ti]i, erup]iile

gloriei. Alt\dat\, aprinz`nd o lamp\, în plin\ zi, umbla încoace [i încolo

spun`nd : „Caut un om.”109 ~ntr-o zi st\tea ud p`n\ la piele [i cei din jur îl

comp\timeau. Platon, fiind de fa]\, le spuse c\, dac\ le era cu adev\rat mil\

de el, trebuiau s\ plece de acolo, f\c`nd astfel aluzie la vanitatea lui

Diogene110. Odat\ cineva îi d\du o lovitur\ de pumn. „O, Heracle – exclam\

el –, cum de am uitat s\-mi pun coiful c`nd am ie[it ?” [42] ~n alt\ zi,

Meidias111 îl lovi cu pumnul [i, la urm\, îi spuse : „Ai trei mii de drahme pe

mas\.” A doua zi Diogene î[i înf\[ur\ m`na în curele de box, îl snopi pe

Meidias în b\taie [i apoi ad\ug\ : „Ai [i tu trei mii[oare pe mas\.” Lysias112,

farmacistul, îl întreb\ dac\ crede în zei. „Cum s\ nu cred în ei – îi spuse – c`nd

v\d pe un ur`t de zei ca tine ?” Al]ii pun acest r\spuns pe seama lui

Theodor113. V\z`nd pe unul care-[i f\cea lustra]ii de purificare, îi spuse :

„Nenorocitule, nu [tii c\ prin sp\lare nu po]i sc\pa de gre[elile comise în

via]\ cum nu po]i sc\pa nici de gre[elile de gramatic\ ?” ~n general, ]inea de

r\u pe oameni cu privire la rug\ciunile lor, spun`nd c\ ei cer lucrurile care

li se par lor bune, dar nu cele care s`nt bune cu adev\rat. [43] ~n ce prive[te

pe cei înfrico[a]i de visurile lor, le spunea c\ nu se îngrijesc de ce fac c`nd s`nt

treji, dar se preocup\ mult de viziunile care le apar în somn. La Olympia,

în momentul c`nd crainicul proclam\ : „Dioxippos114 e înving\tor al oame-

nilor”, Diogene ripost\ : „Ba el a învins sclavi, pe oameni îi înving eu.”115

Era, totu[i, iubit de atenieni. Ceea ce-i sigur e c\, atunci c`nd un t`n\r i-a

sf\r`mat butoiul, atenienii i-au dat acestuia o b\taie, iar lui Diogene i-au

d\ruit un alt butoi. Dionysios stoicul spune c\, dup\ b\t\lia de la

Cheronea116, a fost prins [i dus înaintea lui Filip [i, întrebat cine este, el

r\spunde : „Un cercet\tor al nem\suratei tale l\comii”. Pentru acest r\spuns

a fost admirat [i l\sat în libertate. [44] Alexandru, cu o ocazie, trimise o

scrisoare lui Antipater117, la Atena, printr-un oarecare Athlios118, iar Diogene,

care era de fa]\, spuse c\ scrisoarea o aduce : „Nenorocitul119 de la un

nenorocit printr-un nenorocit la un nenorocit”.

Fiind amenin]at de Perdiccas120 s\ fie omor`t dac\ nu vine la el, spuse :

„Nu-i nimic de mirare, fiindc\ [i un c\r\bu[ sau un p\ianjen ar fi putut face

acela[i lucru ; mai grav\ ar fi fost amenin]area lui Perdiccas dac\ spunea c\

poate tr\i f\r\ prezen]a mea [i înc\ tr\i fericit.” Repeta mereu cu glas tare

c\ zeii au dat oamenilor posibilitatea de a tr\i u[or, dar c\ acest lucru a

r\mas ascuns acestora din cauz\ c\ ei r`vnesc la pr\jituri cu miere, mirodenii

[i altele. De aceea spuse unui om c\ruia sclavul îi lega înc\l]\mintea : „Nu

vei ajunge la deplina fericire p`n\ ce sclavul nu-]i va sufla [i nasul, [i acest

lucru va veni c`nd vei fi cu m`inile paralizate.”

[45] Odat\, v\z`nd pe preo]ii121 paznici ai templului duc`nd pe un

servitor care furase o cup\ din tezaur, el spuse : „Ho]ii cei mari duc pe ho]ul

mic.” V\z`nd într-o zi pe un b\iat care arunca cu pietre în st`lpul de
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pedepsire, spuse : „D\-i înainte, c\ vei ajunge [i tu la ]inta asta.” ~nconjurat

de c`]iva b\ie]i care spuneau : „B\ga]i de seam\ s\ nu ne mu[te”, el le

r\spunse : „Nu v\ teme]i, copii, c`inele nu m\n`nc\ sfecl\.”122 Unuia care

se f\lea c\ poart\ o piele de leu, îi adres\ acest cuvinte : „~nceteaz\

de a p`ng\ri haina b\rb\]iei.”123 Altuia care ridica în slav\ norocul lui

Callisthenes124 [i spunea de ce splendori s-a bucurat în suita lui Alexandru,

Diogene îi replic\ : „Nu noroc, ci mai cur`nd nenoroc, fiindc\ pr`nzea [i cina

c`nd credea nimerit Alexandru.”

[46] C`nd era str`mtorat de bani, spunea prietenilor c\ nu cere de la ei

poman\, ci pretinde ceea ce i se cuvine. Odat\, masturb`ndu-se în pia]a

public\, spuse : „Oh ! de-ar fi tot a[a de u[or s\-mi ast`mp\r foamea

frec`ndu-mi p`ntecul.”125

V\z`nd pe un t`n\r c\ pleac\ s\ m\n`nce cu satrapii126, îl trase deoparte,

îl duse la prietenii lui [i-i rug\ s\-l supravegheze de aproape. Un alt t`n\r,

g\tit ca o femeie, îi puse o întrebare la care refuz\ s\-i r\spund\ p`n\ ce

t`n\rul nu-[i ridic\ tunica [i nu-i ar\t\ dac\ e b\rbat sau femeie. Altui t`n\r

care juca kottabos127 în baie, Diogene îi spuse : „Cu c`t joci mai bine, cu at`t

va fi mai r\u pentru tine.”

La o serbare, c`]iva îi aruncar\ oasele, ca la un c`ine. Iar la plecare,

Diogene urin\ pe ei ca un c`ine.

[47] Pe retori [i pe to]i cei care c`[tigaser\ reputa]ia de a vorbi bine îi

numea „de trei ori oameni”, în]eleg`nd prin aceasta „de trei ori nenoroci]i”.

De ignorantul bogat zicea c\ este „o oaie cu l`na de aur”. V\z`nd pe casa

unui destr\b\lat anun]ul : „De v`nzare”, spuse : „{tiam bine c\ dup\ ce te-ai

îmb\tat peste m\sur\, o s\-]i ver[i afar\ st\p`nul.” Tot a[a spuse unui t`n\r

care se pl`ngea de num\rul prea mare al celor care-l plictiseau cu dragostea

lor : „~nceteaz\ [i tu de a expune semnele poftelor tale provocatoare.”128

Intr`nd într-o baie public\ murdar\, întreb\ : „Dup\ ce oamenii s-au sp\lat

aici, unde se duc ca s\ se cure]e ?” Singur Diogene l\uda pe un chitarist viguros

pe care to]i îl criticau. ~ntrebat de ce f\cea aceasta, el d\du l\murirea care

urmeaz\ : „C`nt\ pe chitara lui, cu toate c\-i a[a viguros [i nu se face bandit.”

[48] Pe un alt chitarist pe care ascult\torii îl p\r\seau pe dat\ ce c`nta,

îl salut\ cu cuvintele : „Bun\ ziua, coco[ule !” [i c`nd acela îl întreb\ de ce

i se adreseaz\ astfel, îi r\spunse : „Fiindc\ atunci c`nd c`n]i, îi pui pe to]i pe

picioare.” Alt\dat\, un t`n\r pronun]a un discurs preg\tit129, iar Diogene,

umpl`ndu-[i poala tunicii cu boabe de bob, se a[ez\ drept în fa]a lui.

~ntruc`t to]i se uitau la el, spuse c\ era foarte mirat c\ ei p\r\siser\ oratorul

ca s\-l priveasc\ pe el. Cineva foarte supersti]ios i se adres\ astfel : „Cu o

singur\ lovitur\ î]i voi cr\pa capul.” „Iar eu – r\spunse Diogene – printr-un

singur str\nut dinspre st`nga te voi face s\ tremuri.”130 Hegesias131 îi ceru

s\-i împrumute una din scrierile lui ; „E[ti un prost, Hegesias, îi r\spunse el.

C`nd este vorba de smochine, nu alegi pe cele pictate, ci pe cele reale ; dar

dac\ este vorba de înv\]\tur\, neglijezi pe cea adev\rat\ [i te av`n]i spre

cea scris\.”

[49] C`nd cineva îl mustr\ c\ a fost exilat din patrie, el îi spuse : „Dar, o,

nenorocitule, prin exil am devenit filosof.” Tot a[a, c`nd cineva îi aminti c\

„poporul din Sinope te-a os`ndit la exil” spuse : „{i eu pe ei ca s\ stea

acas\.” Odat\ v\zu un înving\tor la jocurile olimpice p\sc`nd oile [i i se

adres\ astfel : „Ce repede, prietene, ai trecut de la Olympia la Nemea.”132

Fiind întrebat de ce atle]ii s`nt a[a de stupizi, d\du acest r\spuns : „Din

cauz\ c\ se hr\nesc cu carne de porc [i de vac\.” Odat\ ceru poman\ de la

o statuie [i, fiind întrebat de ce face aceasta, r\spunse : „Ca s\ m\ exercit în
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a fi refuzat.” C`nd cerea de la cineva de poman\, cum a f\cut înt`i din cauza

s\r\ciei, folosea aceast\ form\ : „Dac\ ai dat [i altuia, d\-mi [i mie, iar dac\

nu, începe cu mine.”

[50] Fiind întrebat de un tiran care era cel mai bun bronz pentru o

statuie, r\spunse : „Acela din care au fost turnate statuile lui Harmodiu [i

Aristogiton”133. Cineva îl întreb\ cum se purta Dionysios134 cu prietenii s\i :

„~ntocmai cum se poart\ cu pungile, r\spunse el. C`t timp s`nt pline, le pune

bine, iar c`nd s`nt goale, le arunc\.” Unul care se însurase de cur`nd pusese

acest anun] pe u[a casei :

Fiul lui Zeus, Heracle, neînfr`ntul135,

Locuie[te aici : r\ul s\ intre-i oprit,

la care Diogene ad\ug\ : „Dup\ r\zboi, vine alian]a.” El zise c\ dragostea de

bani este metropola tuturor relelor. V\z`nd pe un risipitor cum m`nca

m\sline într-o tavern\, îi spuse : „Dac\ ai m`nca astfel dimine]ile, n-ai cina

acum a[a.”

[51] Numea pe oamenii buni chipuri asem\n\toare zeilor, iar dragostea,

ocupa]ia celor f\r\ treab\. La întrebarea care-i lucrul cel mai nenorocit în

via]\ : „A fi b\tr`n [i s\rac”, r\spunse el. Fiind întrebat care animal mu[c\ cel

mai r\u, d\du acest r\spuns : „Dintre animalele s\lbatice, sicofantul136, iar

dintre cele domestice lingu[itorul.” Dup\ ce v\zu doi centauri picta]i foarte

prost, întreb\ : „Care din ace[tia este Cheiron ?”137 Un discurs lingu[itor,

zicea el, e ca un [treang îndulcit cu miere. Numea stomacul Charybda138

vie]ii. Auzind vestea c\ Didymon139, c`nt\re]ul din flaut, fusese prins în

adulter, f\cu reflec]ia urm\toare : „Numele lui sigur e de ajuns140 ca s\ fie

sp`nzurat.” La întrebarea de ce aurul este galben palid, d\du r\spunsul :

„Fiindc\ at`]ia uneltesc împotriva lui.” V\z`nd o femeie dus\ într-o litier\,

observ\ : „Nu se potrive[te colivia cu animalul.”

[52] ~ntr-o zi, v\z`nd un sclav fugar st`nd pe marginea unei f`nt`ni, îi

spuse : „Bag\ de seam\, b\iete, s\ nu cazi în\untru.”

Alt\dat\ z\ri un copil fur`nd o hain\ de la baie [i-l întreb\ : „Ai venit

pentru o mic\ fric]iune sau pentru o h\inu]\ ?”141 V\z`nd c`teva femei at`rnate

de un m\slin, exclam\ : „De-ar purta fiecare pom asemenea fructe !” D`nd cu

ochii de un ho] de straie, îl acost\ astfel :

...Vai, dr\gu]\, ce faci tu pe-aicea,

Vrei s\ despoi de arme pe mor]ii r\ma[i pe c`mpie ?142

Cineva îl întreb\ dac\ avea vreo fat\ sau un b\iat ca s\ îngrijeasc\ de el,

iar el r\spunse : „Nu”. „Dar dac\ mori, atunci cine o s\ te duc\ la înmor-

m`ntare ?” „Cel care are nevoie de casa mea”, spuse el.

[53] Alt\dat\, observ`nd pe un t`n\r cu înf\]i[are pl\cut\ care dormea

într-o pozi]ie îmbietoare, îi d\du un ghiont [i-i strig\ :

„Scoal\-te, c\ te poate str\punge vreo suli]\-n spate !”143

Altuia care cump\ra provizii pentru o mas\ bogat\, îi spuse :

„Fiule, dac\-i cum cumperi, pu]ine s`nt zilele tale.”144

Pe c`nd Platon vorbea despre idei [i folosea substantivele „ideea-mas\”

[i „ideea-cup\”, Diogene spuse : „Masa [i cupa le v\d ; dar ideea-mas\ [i

ideea-cup\, Platon, nu le v\d de fel.” – „Lucrul se explic\ u[or, spuse

Platon, pentru c\ tu ai ochi ca s\ vezi masa [i cupa sensibil\, dar n-ai

ra]iunea prin care se v\d ideea-mas\ [i ideea-cup\.”145

[54] Fiind întrebat de cineva ce fel de om i se pare Diogene – „Un

Socrate dement”, r\spunse Platon146. La întrebarea care era timpul nimerit
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pentru însur\toare, Diogene r\spunse : „Pentru cei tineri, e prea devreme,

iar pentru cei b\tr`ni, e prea t`rziu.”

Mai fu întrebat ce-ar lua pentru un pumn în cap, iar el r\spunse : „Un

coif”147. ~ntr-o zi, înt`lnind un t`n\r g\tit frumos, îi spuse : „Dac\ faci aceasta

pentru b\rba]i, dai gre[ ; iar dac\ o faci pentru femei, comi]i o crim\.”

Alt\dat\, d`nd peste un t`n\r care ro[ea, îi spuse : „Bravo, aceasta este

culoarea virtu]ii.” Odat\, auzind pe doi împricina]i, îi condamn\ pe am`ndoi,

spun`nd c\ unul, f\r\ îndoial\, furase, iar c\ cel\lalt nu pierduse nimic. La

întrebarea ce vin îi place mai mult s\ bea, r\spunse : „Acela pl\tit de altul.”

C`nd cineva îi spuse : „Mult\ lume r`de de tine”, el d\du acest r\spuns : „Dar

mie pu]in îmi pas\.”

[55] Cineva declar\ c\ a tr\i este un r\u. „Nu a tr\i este un r\u, îl corect\

Diogene, ci a tr\i prost.” Fiind sf\tuit s\-[i urm\reasc\ pe sclavul s\u care

fugise, el r\spunse : „Ar fi ridicol ca Manes148 s\ poat\ tr\i f\r\ Diogene, iar

Diogene s\ nu poat\ tr\i f\r\ Manes.” ~ntr-o diminea]\, pe c`nd m`nca

m\sline, cineva îi aduse o pl\cint\. El arunc\ pl\cinta [i spuse :

Tu, str\ine, în l\turi te d\ dintr-a regilor cale.149

Iar cu alt prilej spuse a[a :

{fichiui zmeii de drum...150

Fiind întrebat ce fel de c`ine este, r\spunse : „C`nd mi-e foame, s`nt o

biat\ potaie din Melite, iar c`nd s`nt s\tul, un c`ine mare din Molottos, c`ini

pe care cei mai mul]i îi pre]uiesc, de[i, de teama greut\]ilor, nu se duc s\

v`neze cu ei. A[a [i voi, nu pute]i tr\i cu mine de teama nepl\cerilor.”151

[56] La întrebarea dac\ în]eleptul m\n`nc\ pr\jituri, r\spunse : „Da,

m\n`nc\ pr\jituri de toate felurile, întocmai ca [i ceilal]i oameni.” Iar c`nd fu

întrebat de ce oamenii dau cer[etorilor, dar nu dau filosofilor, r\spunse :

„Fiindc\ se g`ndesc c\ `ntr-o zi pot s\ fie [i ei [chiopi sau orbi, dar niciodat\

s\ ajung\ filosofi.” Cerea odat\ poman\ de la un om zg`rcit care se codea

s\ r\spund\, [i atunci Diogene îi spuse : „Prietene, î]i cer pentru hran\, nu

pentru cheltuieli de înmorm`ntare.”152 ~ntr-o zi, unul îi aduse mustr\ri c\

falsificase bani. El îi zise : „Era un timp c`nd eram cum e[ti tu acum ; dar cum

s`nt eu acum tu nu vei fi niciodat\.” Altuia, care-i repro[a acela[i lucru, îi

spuse : „Odinioar\ urinam mai repede, acum îns\ nu mai fac aceasta.”

[57] Duc`ndu-se la Myndos153 [i v\z`nd ni[te por]i mari, de[i ora[ul era

foarte mic, începu s\ strige : „Oameni din Myndos, închide]i por]ile s\ nu

fug\ cetatea.” Unui om care fusese prins fur`nd purpur\, îi spuse :

~n giulgiu de purpur\ moartea-l înv\luie [i ursita cea grea.154

Crateros155 îi ceru s\ vin\ s\-l viziteze. „Nu – îi r\spunse Diogene –,

prefer s\ ling sare la Atena dec`t s\ m\ desf\t de masa bogat\ a lui.” Se duse

la Anaximenes, retorul, p`ntecos, [i i se adres\ astfel : „D\-ne nou\,

cer[etorilor, parte din p`ntecul t\u. Astfel, tu te vei u[ura, iar noi vom avea

un folos.” Alt\dat\, c`nd acela[i Anaximenes156 ]inea un discurs, Diogene

atrase auditoriul, prezent`nd ni[te pe[te s\rat. Cum vorbitorul se sup\r\,

Diogene îi spuse : „Pe[tele s\rat de un obol a f\cut praf cuv`ntarea lui

Anaximenes.”157

[58] Cineva îl ]inu de r\u c\ m`ncase în pia]\. „Bine – îi r\spunse

Diogene –, dar tot în pia]\ mi s-a f\cut [i foame.” Al]i autori raporteaz\ la

el [i urm\toarea înt`mplare : Platon, v\z`ndu-l c\ spal\ salat\, se apropie de

el [i-i spuse lini[tit : „Dac\ te purtai curtenitor cu Dionysios, n-ai sp\la acum

salat\”, la care Diogene r\spunse cu aceea[i lini[te : „Dac\ sp\lai [i tu
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salat\, nu aveai nevoie s\ te pleci în fa]a lui Dionysios.”158 Unuia care-i

spuse : „Foarte mul]i r`d de tine”, el îi d\du acest r\spuns : „Tot a[a poate r`d

[i m\garii de ei ; dar cum nu le pas\ lor de m\gari, a[a nu-mi pas\ mie de

ei.”159 ~ntr-o zi, v\z`nd pe un t`n\r studiind filosofia, exclam\ : „Bravo,

filosofie ! C\ci tu îndep\rtezi pe admiratorii t\i de la pl\cerile trupe[ti,

duc`ndu-i spre adev\rata frumuse]e a sufletului.”

[59] Diogene coment\ în felul urm\tor admira]ia exprimat\ de careva în

fa]a ofrandelor votive de la Samothrace160 : „Ar fi fost mult mai multe dac\

ar fi adus ofrande [i cei care n-au fost salva]i.” Al]ii îns\ atribuie aceast\

remarc\ lui Diagoras din Melos161. Se adres\ cu aceste cuvinte unui t`n\r

frumos care se ducea la un banchet : „Te vei întoarce mai r\u dec`t te-ai

dus.” ~napoindu-se a doua zi, t`n\rul îi spuse : „Am fost [i n-am devenit mai

r\u.” „Te-ai întors nu Cheiron, îi spuse Diogene, ci Eurytion.”162 Cer`nd de

poman\ de la un om ursuz, acesta îi spuse : „~]i dau dac\ m\ convingi.”

„Dac\ puteam s\ te conving – îi r\spunse Diogene – te-a[ fi convins s\ te

sp`nzuri.” Pe c`nd se înapoia din Sparta la Atena, fiind întrebat : „De unde

vii [i încotro ?”, r\spunse : „De la locuin]ele b\rba]ilor spre cele ale femeilor.”

[60] Dup\ întoarcerea sa de la Olympia, fu întrebat dac\ era acolo lume

mult\. „Da, r\spunde el, lume mult\, dar pu]ini oameni.”163 Diogene com-

para pe cei desfr`na]i cu smochinii care cresc pe o st`nc\ pr\p\stioas\ ; nici

un om nu se bucur\ de fructele lor, care-s m`ncate de corbi [i vulturi.

Phryne164 ridic\ o statuie de aur Afroditei din Delfi [i se spune c\ Diogene

a scris pe ea : „Ridicat\ din desfr`narea grecilor”. Odat\, Alexandru cel Mare,

venind [i st`nd în fa]a lui, îi spuse : „S`nt Alexandru, marele rege.” „Iar eu –

r\spunse Diogene – s`nt Diogene C`inele.”165 La întrebarea ce fel de

comportament îi atrage denumirea de c`ine, d\du aceast\ l\murire :

„M\ gudur pe l`ng\ cei ce-mi dau ceva, latru la cei care nu-mi dau [i-mi înfig

col]ii în tic\lo[i.”

[61] Pe c`nd culegea dintr-un pom smochine, p\zitorul îi spuse c\, de

cur`nd, un om se sp`nzurase de smochinul acela. „Foarte bine, r\spunse

Diogene, îl voi purifica acum.”166 Un înving\tor de la Olympia nu-[i mai lua

ochii de la o curtezan\. „Ia prive[te colo, spuse Diogene, cum berbecul

aprig la lupt\ e dus de o feti[can\ oarecare !” Dup\ el, curtezanele frumoase

erau la fel ca otrava îndulcit\ cu miere. Odat\, pe c`nd m`nca în pia]\, se

str`nser\ mul]i gur\-casc\, care îi strigau necontenit : „C`ine !” „Voi s`nte]i

c`ini, le strig\ el, c`nd v\ str`nge]i în jurul meu [i v\ uita]i cum m\n`nc.” Pe

c`nd doi in[i molatici se ascundeau de el, el le spuse : „Fi]i pe pace, c`inele

nu m\n`nc\ sfecl\.”167

[62] Fiind întrebat de locul de origine al unui t`n\r stricat, el le r\spunse :

„din Tegea”168. V\z`nd pe un lupt\tor prost dotat f\c`nd oficiul de medic, îl

întreb\ : „Ce înseamn\ aceasta ? Vrei s\ dobori acum pe rivalii care te-au

învins mai înainte ?” Fiului unei curtezane care arunca cu pietre în mul]ime,

Diogene îi strig\ : „Bag\ de seam\ s\ nu nimere[ti în taic\-t\u.” Un t`n\r îi

ar\t\ un pumnal pe care-l primise de la un admirator, iar Diogene f\cu

aceast\ observa]ie : „Da, frumos pumnal, dar apuc\tura-i ur`t\.”169 Pe c`nd

mai mul]i l\udau pe cineva care f\cuse un dar lui Diogene, acesta interveni

cu cuvintele : „Dar pe mine nu m\ l\uda]i, care am fost demn s\-l primesc ?”

Cineva îi ceru s\-i dea înd\r\t mantaua. „Dac\ mi-ai d\ruit-o, îi r\spunse

Diogene, atunci e a mea, iar dac\ mi-ai împrumutat-o, atunci o folosesc.”

Un fiu natural spuse odat\ lui Diogene c\ avea aur în buzunarul hainei.

„Adev\rat, r\spunse Diogene, de aceea dorm eu pe ea ca a[ternut.”170

[63] Cineva îl întreb\ ce a c`[tigat din studiul filosofiei, iar el r\spunse

urm\toarele : „Dac\ nu altceva, cel pu]in s\ pot fi preg\tit pentru orice
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soart\.” ~ntrebat din ce loc este, Diogene r\spunse : „S`nt cet\]ean al

lumii.”171 ~ntr-o zi v\zu pe unii cum aduceau sacrificii zeilor ca s\ le dea un

fiu. „Dar pentru ce fel de om va fi acest fiu nu aduce]i sacrificiu ?” Odat\,

cer`ndu-i-se cotiza]ia pentru o asocia]ie172, el r\spunse conduc\torului asocia]iei :

Hainele lua]i de pe al]ii, de Hector s\ nu v\ atinge]i173.

Numea „regine” pe iubitele regilor, pentru c\, explica el, ele pot face tot

ce le trece prin cap. C`nd atenienii d\dur\ prin decret lui Alexandru titlul de

Dionysos, interveni cu vorbele : „{i pe mine f\ce]i-m\ Sarapis.”174

Cineva îl mustr\ c\ se duce în locuri murdare, iar el d\du r\spunsul c\

[i soarele viziteaz\ latrinele, f\r\ s\ se m`njeasc\.

[64] Pr`nzea odat\ `ntr-un templu [i, pun`ndu-i-se în fa]\ p`ini care erau

murdare, el le lu\ [i le arunc\, declar`nd c\ `ntr-un templu nu trebuie s\

intre nimic murdar175. Cineva îi spuse : „Nu [tii nimic, de[i e[ti filosof”, iar

el îi replic\ : „Chiar dac\ îmi însu[esc pe îndelete în]elepciunea, [i acestea

însemneaz\ tot filosofie.”176 Cineva îi aduse pe copilul s\u, l\ud`ndu-i

talentul înn\scut [i caracterul ferm. „Atunci ce nevoie are de mine ?”, spuse

Diogene. Cei care spun lucruri frumoase, dar nu le fac, spunea el, nu se

deosebesc cu nimic de o harp\ ; pentru c\ [i harpa, ca [i ei, nu are nici auz,

nici în]elegere. ~n teatru intr\ odat\ lovindu-se de cei care ie[eau. ~ntrebat de

ce face acest lucru, r\spunse : „Acest lucru obi[nuiesc s\-l fac toat\ via]a mea.”

[65] V\z`nd un t`n\r cu purt\ri de femeie : „Nu ]i-e ru[ine – îi zise – s\

te por]i cu tine mai r\u dec`t a voit natura ; c\ci natura te-a f\cut b\rbat, iar

tu te sile[ti s\ te faci femeie.”177 Alt\dat\, înt`lni un om f\r\ minte, care

acorda un psalteriu178. „Nu ]i-e oarecum – îi spuse – s\ acorzi sunetele

acestui lemn [i s\ nu pui de acord sufletul t\u cu via]a ?” De asemenea,

spuse unuia care afirma c\ nu era înzestrat pentru studiul filosofiei : „Ce mai

tr\ie[ti atunci dac\ nu te îngrije[ti s\ tr\ie[ti cum trebuie ?”, iar altuia care-[i

dispre]uia tat\l : „Nu te ru[inezi s\ dispre]uie[ti pe acela datorit\ c\ruia e[ti

a[a de m`ndru de tine ?” B\g`nd de seam\ c\ un t`n\r frumu[el vorbea

necuviincios, îl mustr\ astfel : „Nu ]i-e ru[ine s\ sco]i un pumnal de plumb

dintr-o teac\ de filde[ ?”

[66] F\c`ndu-i-se repro[uri c\ bea în c`rcium\ : „Dar – r\spunse el – tot

a[a m\ duc ca s\-mi tai p\rul la frizerie”, iar aceluia care-l ]inu de r\u c\

primise o hain\ de la Antipater, îi r\spunse cu versul :

...Nu-s de aruncat aste daruri de cinste, date de zei179.

Un om îl izbi mai înt`i cu o b`rn\ [i apoi îi strig\ : „P\zea !” Diogene îl

lovi [i el, la r`ndul s\u, cu b\]ul, ad\ug`nd pe urm\ : „P\zea !”180 Altuia care

era foarte asiduu pe l`ng\ o curtezan\, îi spuse : „De ce, nefericitule vrei s\

ob]ii ceea ce-ar fi mai bine s\ pierzi ?” Cineva î[i parfumase p\rul. „Bag\ de

seam\ – îi spuse – ca parfumul din p\rul t\u s\ nu-]i cauzeze miros r\u în

via]\.” Spunea c\ slugile ascult\ de st\p`ni, iar vicio[ii de poftele lor.

[67] La întrebarea de ce sclavii erau numi]i „andrapozi”181, d\du acest

r\spuns : „Din pricin\ c\ au picioare de om [i sufletul ca tine care m\

întrebi.” Ceru o min\ de la un risipitor, [i acesta îl întreb\ de ce lui îi cere

o min\, iar de la al]ii numai un obol ? „De la al]ii – îl l\muri Diogene – m\

a[tept s\ mai primesc, dar c\ voi mai primi vreodat\ ceva de la tine st\ în

voia zeilor.” Cineva îl mustr\ c\ cer[e[te, pe c`nd Platon nu f\cea acest

lucru : „Ba da, r\spunse Diogene, cere [i el dar :

S-apropie cu capul ca nu cumva vre-un altul s\-l aud\182.”

V\z`nd un ]inta[ prost, se a[ez\ l`ng\ ]int\ [i explic\ : „Ca s\ nu fiu

nimerit.” ~ndr\gosti]ii, spunea el, se nenorocesc de dragul pl\cerii.
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[68] Fiind întrebat dac\ moartea e un r\u, r\spunse : „Cum poate fi un

r\u c`nd ea, fiind prezent\, n-o mai sim]im ?” Alexandru i se a[ez\ în fa]\ [i-l

întreb\ : „Nu te temi de mine ?” – „Cum e[ti ? îl întreb\ Diogene, bun sau

r\u ?” – „Bun”, r\spunse Alexandru. – „Atunci, relu\ Diogene, cine se teme

de un om bun ?” Dup\ el, educa]ia aduce cump\tare celui t`n\r, consolare

celui b\tr`n, bog\]ie celui s\rac [i podoab\ celui bogat. Didymon183, care

era un desfr`nat, îngrijea odat\ ochiul unei fete. „Bag\ de seam\, îi spuse

Diogene, trat`nd ochiul fecioarei, s\ nu-i strici pupila.”184 Cineva i se pl`ngea

c\ proprii lui prieteni uneltesc împotriva lui. Diogene atunci exclam\ : „Ce-i

de f\cut dac\ trebuie s\ te por]i cu prietenii la fel ca [i cu du[manii ?”

[69] I se puse întrebarea care-i lucrul cel mai frumos din lume, la care

el r\spunse : „Vorbirea sincer\”. Intr`nd într-o [coal\ de b\ie]i, g\si acolo

multe statui ale Muzelor, dar pu]ini elevi. „Cu ajutorul zeilor185, spuse el,

magistre ai o mul]ime de elevi.” Avea obiceiul s\ fac\ orice în public,

deopotriv\ cele cuvenite lui Demeter c`t [i Afroditei186. Argumenta în felul

urm\tor : „Dac\ a m`nca nu-i absurd, nu-i absurd nici a m`nca în pia]\.”

Masturb`ndu-se în public, spunea într-una : „Ce bine ar fi dac\ s-ar alunga

[i foamea frec`ndu-ne p`ntecele.” I se atribuie [i alte vorbe [i fapte, dar ar

lua prea mult timp s\ le în[ir\m pe toate, întruc`t s`nt foarte numeroase187.

[70] Obi[nuia s\ afirme c\ exist\ dou\ feluri de educa]ie : una sufleteasc\

[i alta corporal\ ; aceast\ educa]ie e cea prin care, cu o exercitare con-

tinu\188, se formeaz\ reprezent\ri, care asigur\ deprinderea pentru faptele

virtuoase ; o jum\tate a acestei educa]ii e incomplet\ f\r\ cealalt\, s\n\tatea

[i for]a fiind tot a[a de mult cuprinse printre lucrurile necesare at`t pentru

corp, c`t [i pentru suflet. El aducea o dovad\ indiscutabil\ faptul c\ u[or se

ajunge la virtute prin exercitare, deoarece în meserii, în deprinderile

manuale [i în celelalte arte se poate vedea cum, prin practic\, me[te[ugarii

î[i dezvolt\ o extraordinar\ dib\cie manual\. La fel putem lua cazul c`nt\-

re]ilor din flaut [i al atle]ilor : ce minunat\ dib\cie dob`ndesc ei prin munca

lor neîncetat\ ! Iar dac\ [i-ar fi pus sfor]\rile lor în educarea sufletului, este

neîndoielnic c\ munca lor n-ar fi fost f\r\ folos [i realiz\ri de seam\.

[71] Nimic în via]\, sus]inea el, nu are sor]i de izb`nd\ f\r\ o practic\

perseverent\189 ; aceasta poate s\ înving\ orice. Prin urmare, în loc de o

cazn\ nefolositoare, oamenii ar trebui s\ aleag\ cazna190, a[a cum o indic\

natura, prin care ei pot tr\i ferici]i. Dar, din cauza neghiobiei lor, oamenii

s`nt neferici]i. ~nsu[i dispre]ul pl\cerii este foarte pl\cut dac\ ne-am obi[nuit

cu el ; c\ci întocmai cum cei obi[nui]i cu o via]\ de pl\ceri simt nepl\cere

c`nd trec la un fel de via]\ opus\, tot a[a cei care s-au exercitat în aceast\

direc]ie contrar\ simt mai mult\ pl\cere în a dispre]ui pl\cerile. Acesta era

fondul vorbelor lui [i era limpede c\-[i potrivea purtarea întocmai, cu

adev\rat r\sturn`nd valorile191, acord`nd dreptului natural o autoritate mai

mare dec`t legii192 [i afirm`nd c\ felul lui de via]\ are acela[i caracter ca

via]a lui Heracle193, c\ci punea libertatea mai presus de orice.

[72] Sus]inea c\ toate lucrurile apar]in în]eleptului [i întrebuin]a argu-

mente ca cele de care am vorbit mai sus. Toate lucrurile s`nt ale zeilor ; zeii

s`nt prietenii în]eleptului [i prietenii î[i împart lucrurile între ei ; de aceea

toate lucrurile s`nt proprietatea celui în]elept194. Tot a[a în ce prive[te

legea : nu-i cu putin]\ ca societatea s\ existe f\r\ lege ; c\ci f\r\ or`nduirea

statal\ nu se poate trage folos din comunitatea omeneasc\ ; îns\ în stat

exist\ comunitatea omeneasc\. C\ci legea f\r\ or`nduirea statal\ nu e de

nici un folos. De aceea legea apar]ine comunit\]ii omene[ti. ~[i b\tea joc de

VI, 63-72 DIOGENE
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noble]ea na[terii [i de glorie, ca [i de toate celelalte asemenea distinc]ii,

numindu-le „podoabele de fa]ad\ ale viciului”. Adev\rata or`nduire de stat,

spunea el, este aceea care cuprinde tot universul195. Sus]inea comunitatea

femeilor, nerecunosc`nd alt\ c\s\torie dec`t o unire a b\rbatului care

convinge femeia s\ consimt\. Pentru acest motiv socotea c\ [i copiii trebuiau

]inu]i în comun196.

[73] Nu vedea nimic nepotrivit în a fura un lucru din templu sau a

m`nca din carnea oric\rui animal ; nici ceva nelegiuit a m`nca din carnea de

om, lucru, spunea el, care se vede în obiceiurile unor popoare str\ine197.

Mai mult chiar, dup\ dreapta judecat\, a[a cum în]elegea el, toate elementele

s`nt con]inute în toate lucrurile [i p\trund prin toate ; c\ci în p`ine se afl\

p\r]i constitutive din carne, dar [i p`inea este o parte constitutiv\ a vege-

talelor ; la fel [i toate celelalte corpuri, prin mijlocul unor pori invizibili,

particulele lor se unesc [i se adun\ la un loc prin exhalare vaporoas\198.

VII. Aceste lucruri Diogene le explic\ în Thyestes 199, dac\ tragediile s`nt

cu adev\rat ale sale [i nu-s opera discipolului s\u Philiscos din Egina200 sau

ale lui Pasiphon201, fiul lui Lucian, care, dup\ spusele lui Favorinus din

cartea sa Pove[ti variate, le-a scris dup\ moartea lui Diogene.

VIII. Acesta mai sus]inea c\ trebuie s\ neglij\m muzica, geometria,

astronomia [i alte asemenea studii, ca fiind nefolositoare [i nenecesare202.

IX. [74] Avea r\spunsul cel mai nimerit în disputele verbale, a[a cum se

vede din cele spuse mai sus.

C`nd a fost v`ndut ca slav, a îndurat totul cu noble]e sufleteasc\. ~ntr-o

c\l\torie pe mare la Egina a fost prins de pira]ii de sub comanda lui

Scirpalos203 [i dus în Creta, unde fu scos în v`nzare. ~ntrebat de crainic ce se

pricepe s\ fac\, r\spunde : „S\ conduc oameni”. Dup\ aceea îi ar\t\ pe un

corintian îmbr\cat într-o hain\ tivit\ cu purpur\, Xeniades, pomenit mai

sus, [i-i spuse : „Vinde-m\ acestui om, are nevoie de un st\p`n.” A[a s-a

f\cut c\ l-a cump\rat Xeniades, care l-a luat la Corint, l-a pus s\-i supra-

vegheze copiii [i i-a încredin]at toat\ gospod\ria casei. A condus-o în toate

privin]ele în a[a fel, înc`t Xeniades spunea oriunde se ducea : „Un geniu

bun mi-a intrat în cas\.”204

[75] Cleomenes, în opera sa intitulat\ Despre pedagogie 205, spune c\

prietenii lui Diogene, dorind s\-l r\scumpere, fur\ numi]i de el pro[ti,

fiindc\, îi l\muri Diogene, nu leii s`nt sclavii acelora care-i hr\nesc, ci mai

cur`nd cei care-i hr\nesc s`nt la bunul plac al leilor ; doar frica este ceea ce-l

deosebe[te pe sclav, în timp ce animalele s\lbatice însp\im`nt\ ele pe oameni.

X. Avea, într-adev\r, un minunat dar de a convinge, a[a c\ putea învinge

în argumentare pe oricine în orice privin]\. Se spune c\ un anume

Onesicritos din Egina206 [i-a trimis la Atena pe unul dintre cei doi fii ai s\i,

anume pe Androsthenes207, [i acesta, ascult`nd lec]iile lui Diogene, r\mase

acolo ; tat\l atunci trimise [i pe cel\lalt fiu, sus-numitul Philiscos208, care era

mai mare, ca s\-l caute, dar [i Philiscos fu captivat la fel. [76] ~n cele din

urm\ sosi chiar tat\l, care, tot a[a ca [i fiii s\i, se uni cu ei [i se consacr\

studiului filosofiei, un at`t de mare farmec exercitau vorbele lui Diogene.

Printre ascult\torii lui erau [i Focion209, supramit cel de treab\, [i Stilpon210

megaricul [i mul]i al]i b\rba]i de seam\ din via]a politic\.

XI. Se spune c\ Diogene avea aproape nou\zeci de ani c`nd a murit211.

~n ce prive[te moartea sa exist\ mai multe relat\ri. Una este c-a fost

apucat de dureri de p`ntece dup\ ce-a m`ncat o caracati]\ crud\212 [i astfel

[i-a g\sit moartea ; alta e c\ a murit de bun\voie, re]in`ndu-[i suflarea.

Aceast\ versiune a fost urmat\ de Cercidas din Megalopolis213 (sau din

Creta), care scrie astfel în Meliambii s\i214 :
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Sf`r[it-a cet\]eanul ce veacu-[i trecu `n Sinope,

I-aduse faima toiagul, sumanul [i traiul sub stele.

[77] Purcesu-[i-a molcom zborul, cu gura avan încle[tat\,

Lipsit de suflare, c\ doar\ pe bun\ dreptate numit e

Cerescul c`ine [i s\m`n]a lui Zeus atotdomnitorul.

Al]ii spun c\, încerc`nd s\ împart\ o caracati]\ la c`ini, a fost a[a de r\u

mu[cat de pulpa piciorului, înc`t i s-a tras moartea. Totu[i, dup\ spusele lui

Antisthenes din cartea Succesiunile filosofilor 215, familiarii s\i au b\nuit c\

moartea i-a venit din re]inerea r\sufl\rii. Pe timpul acela, Diogene locuia în

Craneion, în gimnaziul din fa]a Corintului216. C`nd discipolii au sosit, dup\

obicei, l-au g\sit înf\[urat în hain\ [i au crezut c\ doarme, de[i nu avea de

loc obiceiul s\ fie lene[ sau somnoros. De aceea ei au dat la o parte haina

[i au v\zut c\ era f\r\ suflare. Au b\nuit c\ moartea i-a fost un act voit, ca

s\ termine odat\ cu via]a.

[78] Se spune c\ pe urm\ s-a iscat o ceart\ printre discipoli ca s\

hot\rasc\ cine-l va `nmorm`nta. Ajunser\ chiar s\ se încaiere. Dar au sosit

p\rin]ii lor [i oameni de seam\. Sub conducerea acestora a fost înmorm`ntat

l`ng\ poarta care duce la Istmul corintic217. Pe morm`nt i-au pus o coloan\,

iar deasupra un c`ine din marmur\ de Paros218. Mai t`rziu concet\]enii lui

l-au cinstit cu statui de bronz pe care erau înscrise aceste versuri :

Vremea, ce macin\ totul, chiar bronzul îl roade pe-ncetul,

Gloria ta a r\mas, Diogene, în veac !

Singur îmbii muritorii s\ fie-mp\ca]i cu înv\]u-]i,

Drum u[or, f\r\ cot, darnic la to]i d\ruind.

[79] {i noi am scris despre el, în metrul proceleusmatic219 :

– Vino [i spune, Diogene, ce soart\ te-a dus într-a mor]ilor lume ?

– Aprig\ mu[c\tur\ de c`ine m-aduse.

Unii spun îns\ c-a l\sat cu limb\ de moarte ca s\-l arunce f\r\ s\-l

înmorm`nteze, ca orice animal s\lbatic s\ se poat\ hr\ni din el220, sau ca

s\ fie aruncat într-un [an] [i s\ se împr\[tie pu]in\ ]\r`n\ peste el221. Dup\

al]ii, ar fi cerut ca dup\ moarte s\ fie aruncat în Ilissos222, ca s\ poat\ fi de

folos fra]ilor lui223. Demetrios, în opera sa Despre omonimi, afirm\ c\

în aceea[i zi c`nd Alexandru cel Mare a murit în Babilon, a murit [i Diogene

la Corint224. ~n timpul celei de-a o sut\ treizecea olimpiade225 era un

om b\tr`n.

XII. [80] I se atribuie scrierile urm\toare :

Dialoguri :

Cephalion

Ichthyas

Cioara

Pordalos

Poporul atenian

Republica

Arta eticii

Despre bog\]ie

Despre dragoste

Theodoros

Hypsias

Aristarchos

Despre moarte

Scrisori
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[apte tragedii :

Elena

Thyestes

Heracle

Ahile

Medea

Chrysippos

Edip 226

Sosicrates, în prima Carte a lucr\rii sale Succesiunile 227, [i Satyros228, în

Cartea a patra a operei sale Vie]ile, pretind c\ Diogene n-a l\sat nimic scris,

iar Satyros adaug\ c\ tragediile acestea mici s`nt scrise de Philiscos229 din

Egina, discipolul lui Diogene. Sotion230, în Cartea a [aptea, declar\ c\ numai

urm\toarele opere ale lui Diogene s`nt originale : Despre virtute, Despre

bine, Despre dragoste, Cer[etorul, Tolmaios, Pordalos, Casandros, Cephalion,

Philiscos, Aristarh, Sisyphos, Ganymede, ~nv\]\turi, Scrisori 231.

XIII. [81] Au fost cinci b\rba]i cu numele de Diogenes. Primul, din

Apollonia, un filosof naturalist. ~nceputul tratatului acestuia sun\ astfel :

„Dup\ p\rerea mea, la începutul oric\rei lucr\ri trebuie s\ c\ut\m ca

principiul de la care pornim s\ fie necontestat.”232 Al doilea a fost din

Sicyon [i a scris Despre Pelopones 233. Al treilea este filosoful nostru234. Al

patrulea, un stoic n\scut la Seleucia, numit [i Babiloneanul, din cauz\ c\

Seleucia e aproape de Babilon235. Al cincilea era din Tars236, autorul unei

lucr\ri Despre probleme poetice, pe care încearc\ s\ le rezolve.

XIV. Despre filosoful nostru, Athenodoros spune, în Cartea a opta a

lucr\rii sale Plimb\ri 237, c\ avea totdeauna corpul lucios, din cauz\ c\ [i-l

ungea cu unsoare.

CAPITOLUL AL III-LEA

Monimos

I. [82] Monimos din Siracuza a fost un discipol al lui Diogene ; dup\

spusele lui Sosicrates238, slujea la un anume bancher corintean, pe care

Xeniades, cump\r\torul lui Diogene, îl vizita des239. Prin povestirile pe care

le f\cea despre des\v`r[irile lui Diogene în fapte [i vorbe, Xeniades trezi în

sufletul lui Monimos o iubire puternic\ pentru Diogene. Se pref\cu îndat\

c\-i nebun [i începu s\ arunce m\run]i[ul [i to]i banii de pe masa banche-

rului, p`n\ ce, în cele din urm\, st\p`nul îi d\du drumul, iar el, din clipa

aceea se consacr\ lui Diogene. A urmat în multe privin]e [i pe Crates,

cinicul, [i a îmbr\]i[at concep]ii asem\n\toare cu ale acestuia. St\p`nul lui,

v\z`nd modul lui de purtare, r\mase [i mai mult convins c\ era nebun.

II. [83] A ajuns un om a[a de vestit, înc`t este men]ionat chiar de poetul

comic Menandru240. ~ntr-una din piesele lui, Gr\jdarul, spune acestea :

Fost-a, o Philon, un om în]elept Monimos acela,

Nume doar nu avu prea vestit. – E vorba a[adar\

De Monim ce purta o desag\ ? – Nu una, ci trei chiar,

Martor mi-e îns\ chiar Zeus c\ nu gr\it-a vreodat\

Vorbe de felul acesta : „Cunoa[te-te însu]i pe tine”,

Ori vreun g`nd mai de seam\. Pe acesta-l las\ îns\-n urm\

Cer[etorul acela pucios ce tot spune c\ omul,

Orice-ar g`ndi, n\luc\-i de[art\.
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Monimos, într-adev\r, s-a dovedit un filosof cu greutate, înc`t a dispre]uit

p\rerea [i s-a av`ntat spre a ob]ine adev\rul241.

III. Monimos a compus c`teva lucr\ri glume]e, în care st\ îns\ ascuns un

fond serios : una Despre instincte, în dou\ C\r]i, [i un ~ndemn la studiul

filosofiei 242.

CAPITOLUL AL IV-LEA

Onesicritos

I. [84] Unii autori sus]in c\ Onesicritos a fost din Egina, dar Demetrios

din Magnesia spune c\ era originar din Astypalaia243. {i el a fost unul dintre

discipolii vesti]i ai lui Diogene.

II. ~nt`mpl\rile vie]ii lui par a fi fost asem\n\toare cu cele ale lui

Xenofon. ~ntr-adev\r, Xenofon a luat parte la expedi]ia lui Cyrus, iar

Onesicritos la aceea a lui Alexandru ; cel dint`i a scris Educa]ia lui Cyrus, în

timp ce al doilea a scris : Cum a fost educat Alexandru 224 ; unul a f\cut

elogiul lui Cyrus, cel\lalt al lui Alexandru. {i în stilul lor, ei se aseam\n\, cu

deosebirea c\ Onesicritos, cum era [i de a[teptat de la un imitator, e mai

prejos dec`t modelul s\u.

III. Printre ceilal]i discipoli ai lui Diogene au mai fost Menandros,

supranumit Drymos245, un mare admirator al lui Homer ; Hegesias din

Sinope246, poreclit „Zgard\ de c`ine”, [i Philiscos din Egina247, amintit mai sus.

CAPITOLUL AL V-LEA

Crates

I. [85] Crates, fiul lui Ascondas, era teban [i f\cea [i el parte dintre cei

mai renumi]i discipoli ai Cinicului248. Hippobotos249, totu[i, pretinde c\ nu

era discipolul lui Diogene, ci al lui Bryson250, aheianul.

II. I se atribuie urm\toarele Versuri glume]e 251 :

Este-un ora[, numit Pera, ce-n v`n\t\ cea]\ înoat\,

Rodnic [i m`ndru, dar tare murdar [i lipsit mai de toate.

Nimeni, nebun de-i ori tr`ntor, nu ancoreaz\, pe-acolo

Darmite el, desfr`natul, fudul de [ezutul dr\gu]ei.

~ns\ bogat e în cimbru, smochine, usturoi [i în p`ine,

Bunuri spre care norodul n\val\ nu d\ cu r\zboaie,

Arme nu-[i caut\-n prip\, haps`n dup\ bani, dup\ slav\.

[86] Mai exist\ [i faimoasele lui Note zilnice 252, care sun\ astfel :

Zece cogeamite mine zv`rli buc\tarului ; pentru

Medic, o drahm\-i destul\ ; talan]i, lingu[irii cinci dete ;

Fumul din horn e r\splata menit\ cinstitului sfetnic ;

M`ndrei ce trupul [i-l vinde talantul galant i-l ofer\ ;

Doar trei oboli, at`tica, primi filosoful simbrie !

Era poreclit „Deschiz\torul de u[i”, fiindc\ intra în orice cas\ [i dojenea

pe cei din\untrul ei.

Iat\ [i aceste versuri care îi apar]in :
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Asta-i ce [tiu, ce am înv\]at [i tot ce prin Muze

Am dob`ndit : trufia cea oarb\ cuprinde-avu]ia.

{i iar\[i spunea c\ ceea ce a c`[tigat din filosofie este :

O bani]\ de bob [i lipsa de-orice grij\.

{i versurile aceste s`nt citate tot ca ale lui :

Dragostei foamea cap\t îi pune, ori ea, ori timpul.

Ele de nu izbutesc, [treangul î]i pune de g`t.

III. [87] Era în floarea v`rstei în timpul olimpiadei a o sut\ treisprezecea253.

IV. Dup\ spusele lui Antisthenes din cartea sa Succesiunile 254, primul

îndemn c\tre filosofia cinic\ l-a sim]it c`nd l-a v\zut pe Telephos într-o

tragedie255, în stare nenorocit\, purt`nd un co[ule]. {i-a pref\cut averea în

bani numerar, c\ci apar]inea unei familii sus-puse, [i, dup\ ce-a str`ns astfel

dou\ sute de talan]i, i-a împ\r]it printre concet\]enii s\i. {i (se mai adaug\)

a devenit un filosof a[a de tenace, înc`t este men]inut de poetul comic

Philemon256, care spune :

Vara întreag\ pe el purtat-a o mantie groas\,

Crates fiindu-i model ; iarna o zdrean]\ pe trup.

Diocles257 poveste[te cum l-a convins Diogene pe Crates s\-[i aban-

doneze ogoarele ca loc de p\[une [i s\ arunce în mare banii c`]i are str`n[i.

[88] El mai spune c\ Alexandru cel Mare <a locuit>258 în casa lui Crates,

dup\ cum Filip locuise alt\dat\ în aceea a Hipparchiei259. De asemenea,

adesea Crates alunga cu b\]ul unele dintre rudele sale care îl vizitau [i

încercau s\-l abat\ din drumul ales, r\m`n`nd neclintit în hot\r`rea sa.

V. Demetrios din Magnesia260 poveste[te c\ [i-a dat în p\strare banii

unui bancher, cu condi]ia c\ dac\ fiii lui se dovedeau oameni de r`nd, s\-i

dea lor, iar dac\ deveneau filosofi, s\-i împart\ în popor, c\ci fiii lui,

îmbr\]i[`nd filosofia, n-ar mai fi avut nevoie de nimic. Eratostene261 ne

spune c\ Hipparchia262, despre care vom vorbi în cur`nd, i-a n\scut un fiu,

numit Pasicles263, [i c`nd acesta deveni efeb, Crates îl duse în casa unei

prostituate [i-i spuse c\ a[a se însurase [i tat\l lui.

[89] Dup\ p\rerea lui, c\s\toria, supus\ adulterului, apar]ine tragediei

[i are ca r\splat\ exilul sau asasinatul ; pe c`nd c\sniciile celor care recurg

la prostituate s`nt subiecte de comedie, fiindc\ prin destr\b\lare [i b\utur\

ele duc la nebunie.

VI. Crates a avut un frate, numit Pasicles264, care a fost discipolul lui

Eucleides265.

VII. Favorinus, în Cartea a doua a Amintirilor, raporteaz\ un cuv`nt de

spirit de-al lui Crates. Poveste[te cum, adres`nd o rug\minte conduc\torului

gimnaziului, Crates îi cuprinse [oldurile [i, cum cel\lalt se sup\r\, îi spuse :

„Ce, nu-s ale tale [oldurile ca [i genunchii ?”266 Obi[nuia s\ afirme c\ nu-i cu

putin]\ s\ g\se[ti pe cineva care s\ nu cad\ într-o vin\, întocmai cum într-o

rodie exist\ totdeauna [i c`te o boab\ stricat\. Odat\, sco]`nd din fire pe

c`nt\re]ul din chitar\ Nicodromos267, acesta l-a lovit în obraz ; atunci el [i-a

pus un plasture pe frunte, cu inscrip]ia : „F\cut de268 Nicodromos”.

[90] Pe prostituate le înjura inten]ionat ca s\ se deprind\ cu înjur\turile lor.

Demetrios din Phaleron269 îi trimise c`teva p`ini [i ceva vin. El îl mustr\

spun`ndu-i : „O ! de ar da f`nt`nile p`ine cum dau ap\ !” De unde se vede

limpede c\ era un b\utor de ap\. C`nd supraveghetorii ordinii publice270 îl

traser\ la r\spundere pentru c\ purta hain\ de p`nz\ str\vezie, le d\du acest

r\spuns : „O s\ v\ ar\t c\ [i Theophrastos e înf\[urat în p`nz\ str\vezie.”
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Cum aceia nu voiau s\ cread\, îi duse în pr\v\lia unui b\rbier [i le ar\t\ pe

Theophrastos, care se b\rbierea271. La Theba a fost b\tut cu biciul de

conduc\torul gimnaziului ; dup\ o alt\ versiune de Euthycrates la Corint272

[i, fiind t`r`t de picioare, recita cu nep\sare versul273 :

Dar m-a luat de picior [i din pragul ceresc mi-a dat drumul.

[91] Diocles274, totu[i, spune c-a fost astfel t`r`t de Menedem din

Eritreia275. Acesta era frumos [i era socotit c\ este iubitul lui Asclepiades din

Phlius276. Crates îl apuc\ de buci [i-i spuse : „Asclepiades e în\untru”, dup\

care Mendem, înfuriat la culme, îl t`rî de picior, pe c`nd el declama versul

de mai sus.

VIII. Zenon din Cition, în ~nv\]\turile 277 sale, poveste[te c\ [i-a cusut,

cu nep\sare, un cojoc de oaie în mantaua sa uzat\.

[92] Era ur`t la vedere [i, c`nd f\cea exerci]ii de gimnastic\, lumea r`dea

de el. El îns\, ridic`nd în sus bra]ele, spunea : „Curaj, Crates, lucrul acesta e

pentru s\n\tatea ochilor t\i [i a trupului t\u. Pe ace[ti oameni, care r`d

acum de tine, o s\-i vezi în cur`nd chirci]i de boal\, socotindu-te pe tine

fericit [i mustr`ndu-se pe ei în[i[i pentru lenevia lor.”

IX. Obi[nuia s\ spun\ c\ filosofia trebuie studiat\ at`t de mult p`n\ c`nd

generalii nu vor p\rea a fi conduc\tori de m\gari. Socotea pe cei care

tr\iesc înconjura]i de lingu[itori tot a[a de dezarma]i ca [i vi]eii în mijlocul

unei haite de lupi ; c\ci nici unii, nici al]ii nu au prieteni, ci numai du[mani.

X. D`ndu-[i seama c\ se apropie moartea, [i-a c`ntat singur acest c`ntec :

... Mult iubite ghebos, pornit-ai acuma aievea

Spre a lui Hades loca[, de-a anilor g`rbov povar\.

C\ci anii îi îndoiser\ spinarea.

XI. [93] Alexandru îl întreb\ dac\ ar vrea s\-i reconstruiasc\ cetatea lui

natal\278, iar el îi r\spunse : „De ce ai face-o ? Poate un alt Alexandru ar

distruge-o din nou.” Declara c\ patria sa e lipsit\ de renume [i s\r\cie, pe

care soarta nu i le poate lua niciodat\. Se considera concet\]ean al lui

Diogene, care a înfruntat toate uneltirile invidiei.

XII. Menandru face aluzie la el, în comedia Surorile gemene 279, în

urm\toarele versuri :

Plimb\-te ast\zi cu mine, purt`nd o manta grosolan\,

Cum se plimba îndeob[te nevasta lui Crates cel cinic,

Care pe fii-sa – singur a spus-o f\r,-de ocoli[uri –

Datu-o-a de încercare, soroc hot\r`t, treizeci zile.

Iat\ acum discipolii lui :

CAPITOLUL AL VI-LEA

Metrocle

I. [94] Metrocle din Maronea280 era fratele Hipparchiei. A fost mai înt`i

elevul lui Theofrast, peripateticianul. Era a[a de intimidat, înc`t, sc\p`nd un

v`nt în timpul unui exerci]iu în [coal\, îl cuprinse o dezn\dejde at`t de mare,

înc`t se închise în cas\ cu g`ndul de a se l\sa s\ moar\ de foame. Auzind

acestea, Crates veni s\-l vad\ chemat fiind, [i, dup\ ce m`nc\ mai înainte în

mod inten]ionat o m`ncare de bob, îl convinse în fapt [i logic, c\ n-a comis

nici o necuviin]\. C\ci ar fi fost un caz teratologic dac\ n-ar fi produs gaze

VI, 86-94 CRATES. METROCLE
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în mod natural. La sf`r[it, d`nd [i Crates drumul unui v`nt, îl înzdr\veni pe

Metrocle, consol`ndu-l prin asem\narea faptelor. De-atunci încolo Metrocle

fu elevul lui [i deveni foarte priceput la filosofie.

II. [95] Hecaton, în prima Carte din ~nv\]\turile 281 lui, poveste[te c\

[i-a ars compozi]iile, spun`nd cuvintele :

N\luciri s`nt din vise din lumea subp\m`ntean\282.

[Vorbe de clac\]283

Al]ii spun c\ în momentul c`nd a ars notele de la lec]iile lui Theofrast,

a adugat versul :

„Vino încoace, Hefest, te caut\ Tetis pe tine”284.

III. ~mp\r]ea lucrurile în unele pe care le po]i procura cu bani, cum este

o cas\, [i altele pe care le ob]ii cu timpul [i s`rguin]a, cum e educa]ia.

Bog\]ia, spune el, e d\un\toare dac\ nu-i folosit\ într-un mod demn285.

IV. Muri de b\tr`ne]e, în\bu[indu-se singur286.

V. Discipolii lui au fost Theombrotos287 [i Cleomenes288 : Theombrotos

l-a avut ca elev pe Demetrios din Alexandria289, pe c`nd Cleomenes l-a

înv\]at pe Timarchos din Alexandria290 [i pe Echecles din Efes291. Acest

Echecles l-a audiat [i pe Theombrotos, ale c\rui lec]ii au fost urmate de

Menedem292, despre care vom vorbi mai încolo. Printre ace[ti discipoli s-a

deosebit [i Menippos din Sinope293.

CAPITOLUL AL VII-LEA

Hipparchia

I. [96] {i sora lui Metrocle, Hipparchia, a fost atras\ de doctrinele lor.

Am`ndoi fra]ii s-au n\scut la Maronea.

II. S-a îndr\gostit de înv\]\turile [i felul de via]\ al lui Crates [i nu s-a

mai uitat la nici unul dintre pe]itorii ei, la bog\]ia, noble]ea sau frumuse]ea

lor. Crates era totul pentru ea. {i-a amenin]at chiar p\rin]ii c\-[i va face

seama dac\ n-o vor da dup\ el. De aceea Crates a fost rugat de p\rin]i s\-i

scoat\ g`ndul acesta din cap, iar el a f\cut tot ce-a putut. ~n cele din urm\,

neizbutind s-o conving\, se scul\, depuse tot ce avea în fa]a ei [i-i spuse :

„Acesta este mirele [i aceasta este averea lui ; f\-]i alegerea”, c\ci nu va fi

so]ia lui dec`t dac\ împ\rt\[e[te felul lui de via]\.

[97] Fata î[i f\cu alegerea, adopt\ aceea[i hain\, merse peste tot cu

so]ul ei, tr\i cu el în public [i se duse la mese cu el.

III. A ap\rut cu el [i la banchetul dat de Lysimah294, unde ea îl înfund\

pe Theodor, denumit ateul295, prin urm\torul sofism : Orice ac]iune, dac\-i

f\cut\ de Theodor, nu-i nedreapt\, [i nu va fi nedreapt\ nici dac\-i f\cut\

de Hipparchia ; Theodor nu face nimic nedrept c`nd se love[te singur ; de

aceea nici Hipparchia nu face nimic nedrept c`nd îl love[te pe Theodor. El

nu g\si nici un r\spuns la argumentarea ei, dar îi ridic\ în sus rochia.

Hipparchia îns\ nu d\du nici un semn de tulburare, lucru ce ar fi fost firesc

la o femeie. [98] Iar c`nd el îi spuse :

L`ng\ r\zboiul de tors suveica l\sat-a aceasta296,

ea îi r\spunse : „Eu s`nt aceea, Theodor, dar î]i închipui oare c\ m-am g`ndit

r\u c`nd am întrebuin]at pentru studiu timpul, pe care l-a[ fi pierdut la r\zboiul

de ]esut ?” Acestea [i numeroase altele se povestesc despre femeia-filosof.
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IV. Se cunoa[te o carte a lui Crates297, intitulat\ Epistole, care con]ine o

minunat\ filosofie, într-un stil care c`teodat\ seam\n\ cu acela al lui Platon.

A scris [i tragedii, caracterizate printr-o filosofie înalt\, ca, de exemplu,

pasajul urm\tor :

Patria-mi nu-i doar un turn ori un coperi[ singuratic,

Ci-i c`t întregul p\m`nt, iar locuin]a-i în stare

S\ ne cuprind\ pe to]i.

El a murit de b\tr`ne]e [i a fost înmorm`ntat în Beo]ia.

CAPITOLUL AL VIII-LEA

Menip

I. [99] Menip, tot un cinic, era de origine fenician298, sclav, a[a cum

spune Achaicos în Eticile 299 sale. Diocles300 ne informeaz\ c\ st\p`nul lui

era un cet\]ean din Pontos, numit Baton301. Zg`rcenia îl f\cu îns\ s\ se

milogeasc\ cu at`ta perseveren]\, înc`t reu[i s\ devin\ cet\]ean teban302.

II. N-are nimic serios în el, iar c\r]ile lui s`nt pline de farse, foarte

asem\n\toare cu acelea ale contemporanului s\u Meleagros303.

Hermip304 spune c\ d\dea bani cu împrumut cu ziua [i a primit porecla

corespunz\toare305. Obi[nuia s\ dea împrumuturi cu dob`nd\ la armatori pe

garan]ie306 ; încet [i-a str`ns astfel o mare avere.

III. [100] ~n cele din urm\ îns\ c\zu victima unei escrocherii, pierdu tot

ce avea [i, de dezn\dejde, î[i puse cap\t zilelor, sp`nzur`ndu-se.

Am compus aceste versuri ironice despre el :

Poate auzita-]i cumva de Menip, de fel din Fenicia,

Cic\ i-i ba[tina, -ncolo, c`ine cretan de c`nd h\ul.

Fu poreclit c\m\tarul, vestit c\ d\ drahme cu ziua.

Casa, la Theba, odat\, c\z`ndu-le furilor prad\,

Toat\ averea-[i pierdu [i, uit`nd n\prinstan tot cinismu-i,

La]ul de g`t [i-l puse.

IV. Dup\ unii autori, c\r]ile atribuite lui n-ar fi ale lui, ci ar fi scrise de

Dionysios [i Zopyros, ambii din Colofon307, care, scriindu-le în joac\, le-au

dat lui Menip, ca unul care putea s\ le exploateze mai cu folos.

V. [101] Au fost [ase b\rba]i cu numele Menippos : primul e cel care a

scris Istoria Lydiei, rezum`ndu-l pe Xanthos308 ; al doilea, filosoful nostru ; al

treilea, un sofist din Stratonicea, la origine carian309 ; al patrulea, un sculptor ;

al cincilea [i al [aselea, pictori, ambii men]iona]i de Apollodor310.

VI. C\r]ile lui Menip cinicul s`nt în num\r de treisprezece :

Evocarea mor]ilor ;

Testamente ;

Epistole, imaginate ca fiind scrise de personaje divine ;

Contra fizicienilor, matematicienilor [i gramaticienilor ;

Na[terea lui Epicur ;

Ziua a dou\zecea a lunii, serbat\ de discipolii acestuia, precum [i alte

lucr\ri înc\311.

VI, 94-101 METROCLE. HIPPARCHIA. MENIP
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CAPITOLUL AL IX-LEA

Menedem

I. [102] Menedem a fost discipolul lui Colotes din Lampsacos312.

Dup\ spusele lui Hippobotos313, Menedem ajunse la un a[a grad de

extravagan]\, înc`t mergea peste tot travestit în Furie314, spun`nd c\ vine din

Hades s\ supravegheze p\catele înf\ptuite de oameni [i c\ va coborî din

nou în Hades spre a le aduce la cuno[tin]\ divinit\]ilor de acolo. ~mbr\-

c\mintea lui era : o tunic\ cenu[ie, care-i ajungea p`n\ la c\lc`ie, pe deasupra

încins cu o centur\ purpurie, o bonet\ arcadian\ pe cap, cu cele dou\spre-

zece zodii brodate pe ea, [i coturni de tragedie ; purta o barb\ peste m\sur\

de lung\ [i avea în m`n\ un toiag de frasin315.

III. [103] Acestea au fost vie]ile fiec\ruia dintre filosofii cinici. Mai

departe vom da o schi]\ a doctrinelor pe care ei le sus]ineau în comun [i

declar\m c\ aceast\ sect\ constituia o filosofie [i nu numai un fel de via]\,

cum sus]in unii316.

Ca [i Ariston din Chios317, ei g\sesc de cuviin]\ s\ elimine din filosofie

studiul logicii [i al fizicii [i s\ se concentreze cu totul asupra eticii318. Ceea

ce unii afirm\ despre Socrate, Diocles319 ne poveste[te despre Diogene,

spun`nd c\ acesta ar fi zis urm\toarele : trebuie s\ cercet\m

Ce bun [i r\u ]i s-a înt`mplat acas\320.

De asemenea, ei renun]\ la studiile care s`nt obiectul general al edu-

ca]iei321. Antistene spunea c\ cei care au dob`ndit în]elepciunea ar face mai

bine s\ nu studieze literatura, ca s\ nu fie deforma]i de influen]e str\ine.

[104] Cinicii suprim\ din educa]ie [i geometria, [i muzica, [i toate obiectele

de studiu de acest fel322. C`nd cineva îi ar\t\ lui Diogene un orologiu, el zise

c\ acest instrument este folositor pentru ca cineva s\ nu înt`rzie la mas\323.

Tot a[a spuse unui muzician care-i executa mai multe buc\]i :

Chibzuin]a-i una ce cetatea gospod\re[te ;

C`ntul de lir\, chitara, nu pun în ordine casa324.

Cinicii mai sus]in325 c\ scopul de urm\rit este via]a în conformitate cu

virtutea, cum spune [i Antistene în lucrarea sa Heracle 326, întocmai ca [i

stoicii327. ~ntr-adev\r, între cele dou\ [coli exist\ o oarecare comunitate de

vederi. De aceea s-a spus c\ cinismul este un drum scurt spre virtute ; iar

Zenon din Cition a tr\it dup\ acest model.

[105] Spun c\ trebuie s\ tr\im frugal, m`nc`nd strictul necesar pentru a

tr\i [i purt`nd o singur\ hain\. Dispre]uiesc bog\]ia, gloria [i noble]ea. Unii

dintre ei s`nt vegetarieni, beau numai ap\ rece [i se mul]umesc cu orice

ad\post se înt`mpl\ sau cu butoaie, ca Diogene, care obi[nuia s\ spun\ c\

privilegiul zeilor era s\ nu aib\ nevoie de nimic, iar al oamenilor, care au

asem\nare cu zeii, s\ aib\ nevoie de pu]in.

Ei cred mai departe c\ virtutea poate fi înv\]at\, cum sus]ine Antistene

în cartea sa Heracle, [i c\ odat\ dob`ndit\ nu poate fi pierdut\. Omul

în]elept merit\ s\ fie iubit ; el e f\r\ gre[eal\ [i-i prieten al aproapelui s\u.

Nu trebuie s\ ne l\s\m în voia soartei. La fel cu Ariston din Chios, ei

socotesc indiferent ceea ce e intermediar între virtute [i viciu328. Ace[tia s`nt

filosofii cinici. Trebuie s\ trecem acum la stoici, a c\ror [coal\ a fost

întemeiat\ de Zenon, un discipol al lui Crates329.
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Cartea a VII-a

CAPITOLUL I

Zenon

I. [1] Zenon, fiul lui Mnaseas sau al lui Demeas, e originar din Cition1,

ce se afla în insula Cypru, un ora[ grecesc care avea coloni[ti fenicieni.

II. Timotheos din Atena spune, în cartea lui Despre vie]i 2, c\ avea gîtul

aplecat într-o parte, iar Apollonios din Tyr3 afirm\ chiar c\ era uscat, foarte

înalt [i brunet ; de aceea unii îl numeau „ramur\ de vi]\ egiptean\”, cum ne

informeaz\ Chrysippos, în prima Carte a Proverbelor lui4. Avea pulpele

picioarelor groase, dar era firav [i sl\bu]. Din aceast\ pricin\, spune

Persaios5 în Amintiri de la banchete, refuza cele mai multe invita]ii la mese.

Se poveste[te c\-i pl\cea s\ m\nînce smochine verzi [i s\ stea la soare.

III. [2] Cum s-a ar\tat mai sus, a fost elevul lui Crates6. Se spune c\ dup\

aceea a urmat zece ani lec]iile lui Stilpon [i ale lui Xenocrate7, dup\ cum ne

informeaz\ Timocrates8 în lucrarea sa Dion, dar [i pe ale lui Polemon9. A[a

cum arat\ Hecaton [i Apollonios din Tyr10 în prima sa carte Despre Zenon,

a consultat oracolul ca s\ [tie ce trebuie s\ fac\ ca s\ ajung\ la cea mai bun\

via]\, iar r\spunsul zeului a fost c\ trebuie s\ ia culoarea11 mor]ilor.

~n]elegînd ce însemna aceasta, a început s\ citeasc\ pe autorii vechi. Calea

pe care a ajuns la Crates a fost aceasta : într-o c\l\torie a sa din Fenicia,

avînd o înc\rc\tur\ de purpur\, suferi un naufragiu lîng\ Pireu. Avea atunci

treizeci de ani. Ajungînd la Atena, se a[ez\ în dugheana unui librar. Fu a[a

de încîntat, citind Cartea a doua a Amintirilor 12 lui Xenofon, încît întreb\

unde se puteau g\si oameni ca Socrate.

[3] ~n acel moment, Crates13 tocmai trecea pe acolo [i librarul i-l ar\t\,

spunîndu-i : „Urmeaz\ pe omul acesta.” Din acea zi deveni elevul lui Crates

[i <arat\>14, în toate privin]ele, o puternic\ înclinare pentru filosofie, de[i

era prea sfios pentru a-[i însu[i neru[inarea cinicilor. Crates, dorind s\-l

lecuiasc\ de acest cusur, îi d\du o oal\ cu fiertur\ de linte s-o duc\ prin

cartierul Cerameicos15, iar cînd v\zu c\ se ru[ineaz\ [i încearc\ s-o ]in\ a[a

ca s\ nu se vad\, sparse oala c-o lovitur\ de b\]. Cum Zenon începu s\

fug\, cu fiertur\ de linte prelingîndu-i-se de-a lungul picioarelor, Crates îi

zise : „De ce fugi, micul meu fenician ?16 Nu ]i s-a întîmplat nici o groz\vie.”

[4] Cîtva timp deci a fost discipolul lui Crates. ~n acest interval de timp

a scris Republica, de care unii spun, în rîs, c-a scris-o pe coada cîinelui17.

IV. ~n afar\ de Republica, a mai scris [i urm\toarele lucr\ri :

Despre via]a în conformitate cu natura ;

Despre instinct, sau Despre natura omului ;

Despre pasiuni ;

Despre datorie ;

Despre lege ;

Despre educa]ia greac\ ;

Despre vedere ;



DESPRE VIE}ILE {I DOCTRINELE FILOSOFILOR220

Despre univers ;

Despre semne ;

Chestiuni pitagoriciene ;

Chestiuni generale ;

Despre stil ;

Probleme homerice, în cinci C\r]i ;

Lec]ii despre poezie ;

A mai scris înc\ :

Arta ;

Solu]ii ;

Respingeri, dou\ C\r]i ;

Amintiri despre Crates ;

Etica 18.

Aceasta este lista scrierilor lui.

V. La urm\ îl p\r\si pe Crates [i fu discipolul filosofilor mai sus-numi]i19

timp de dou\zeci de ani.

~n leg\tur\ cu aceasta se poveste[te c-a spus : „Am f\cut o c\l\torie

fericit\ cînd am suferit naufragiul.” Al]ii îns\ îi atribuie aceast\ vorb\ pe

vremea cînd era cu Crates. [5] O alt\ versiune a acestei pove[ti este c\ el

se afla la Atena cînd a auzit c\ i-a naufragiat vasul [i atunci a spus : „Bravo,

noroace, c\ m\ împingi astfel spre filosofie.” Sînt îns\ [i unii care spun c\

[i-a vîndut marfa la Atena [i s-a apucat de filosofie20.

VI. A început, dup\ aceea, s\ predea filosofia, plimbîndu-se în sus [i-n

jos în colonada pictat\21, care se mai nume[te [i colonada sau porticul lui

Peisianax22, dar [i-a primit numele de la pictura lui Polygnot23, scopul lui

fiind de a feri locul de afluen]a oamenilor f\r\ treab\. ~ntr-adev\r, acesta era

locul unde, în timpul celor treizeci24, fuseser\ omorî]i cam o mie patru sute

de cet\]eni.

VII. Aici deci veneau amatorii s\-l aud\ pe Zenon [i aceasta a f\cut ca

discipolii lui s\ fie de asemenea numi]i stoici25, ei care mai înainte erau

cunoscu]i sub numele de zenonieni, dup\ cum afirm\ acest lucru Epicur în

Epistolele 26 sale. Dup\ spusele lui Eratostene27, din Cartea a opta a lucr\rii

sale Despre comedia veche, numele de stoici fusese dat, mai înainte, poe]ilor

care-[i petreceau timpul acolo [i care au f\cut s\ creasc\ faima acestui nume28.

[6] Poporul atenian îl cinstea foarte mult pe Zenon, a[a cum dovede[te

faptul c\ i-a încredin]at cheile por]ilor din zidurile cet\]ii [i c\ l-a onorat cu

o coroan\ de aur [i o statuie de bronz29. Aceast\ din urm\ cinstire i-au dat-o

[i cet\]enii din ora[ul lui natal, care au socotit c\ statuia lui e o podoab\

pentru cetatea lor, iar oamenii din Cition, care tr\iau la Sidon30, îl onorau

la fel de mult.

VIII. {i Antigonos31 îl simpatiza [i ori de cîte ori venea la Atena îl asculta

[i adesea îl poftea s\ vin\ la el, la curte. El s-a scuzat c\ nu poate primi

aceast\ invita]ie, îns\ a trimis acolo pe unul din discipolii s\i, Persaios32, fiul

lui Demetrios, originar din Cition, care era în floarea vîrstei în timpul celei

de-a o sut\ treizecea olimpiade33, cînd Zenon era b\trîn. Dup\ cele spuse

de Apollonios din Tyr34 în lucrarea Despre Zenon, scrisoarea lui Antigonos

era redactat\ în termenii urm\tori :

[7] „Regele Antigonos salut\ pe Zenon, filosoful.

Pe cînd în soart\ [i faim\ socotesc c\ te întrec pe tine, recunosc c\ sînt

în urma ta în ceea ce prive[te în]elepciunea [i cultura, ca [i în ceea ce

prive[te acea fericire deplin\, pe care tu o posezi. De aceea am hot\rît s\-]i

cer s\ vii la mine, fiind încredin]at c\ nu-mi vei respinge invita]ia. F\ cu

orice chip deci s\ te întîlne[ti cu mine [i s\ [tii bine c\ nu vei fi numai
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înv\]\torul meu, ci al tuturor macedonenilor la un loc. E doar limpede c\

oricine înva]\ pe domnitorul Macedoniei [i-l c\l\uze[te pe c\ile virtu]ii va

preg\ti totodat\ [i pe supu[ii lui s\ fie oameni buni. Cum e domnitorul, a[a

trebuie s\ ne a[tept\m s\ fie, în mare parte, [i supu[ii lui.”

R\spunsul lui Zenon este urm\torul :

[8] „C\tre regele Antigonos, Zenon îl salut\35.

Primesc cu bucurie dragostea ta de înv\]\tur\ în m\sura în care aderi la

acea înv\]\tur\ adev\rat\, care tinde spre folos, iar nu la imita]ia ei popular\,

care serve[te numai s\ corup\ moravurile. Cînd cineva n\zuie[te la filosofie,

îndep\rtîndu-se de mult l\udata pl\cere, care mole[e[te sufletul unora

dintre tineri, e limpede c\ acela este înclinat spre noble]ea de caracter nu

numai prin firea lui, ci [i prin hot\rîrea voin]ei sale. Dac\ o fire nobil\ este

ajutat\ de exerci]ii moderate [i prime[te mai departe o înv\]\tur\ generoas\,

ajunge u[or s\ dobîndeasc\ o virtute deplin\.

[9] Sînt îns\ împiedicat de sl\biciunea trupeasc\, datorit\ b\trîne]ii, c\ci

am optzeci de ani [i, din aceast\ pricin\, nu-s în stare s\ vin la tine. ~]i

trimit, în schimb, pe unii din discipolii mei, a c\ror putere de judecat\ nu-i

mai mic\ ca a mea, pe cînd for]a lor trupeasc\ e mult mai mare, [i dac\ te

înso]e[ti cu ei, nu vei r\mîne în urma nici unuia dintre cei care au ajuns la

fericirea deplin\.”36

IX. Astfel i-a trimis pe Persaios [i pe Philonides tebanul37, iar Epicur, în

Epistola c\tre fratele s\u, Aristobulos38, men]ioneaz\ c\ tr\iau amîndoi la

curtea lui Antigonos. Am crezut nimerit s\ adaug [i decretul39 dat de atenieni

cu privire la el.

[10] Iat\-l cum sun\ :

„Arhonte fiind Arrhenides, în prytaneia a cincea a tribului Acamantis, în

a dou\zeci [i una zi a lunii Maimacterion, în a dou\zeci [i treia plenar\ a

prytaniei, adunarea fiind legal constituit\, unul dintre pre[edin]i, Hippon,

fiul lui Cratistoteles, din districtul Xypetaion, [i copre[edin]ii, au pus chesti-

unea la vot la propunerea lui Thrason, fiul lui Thrason, din districtul Anacaia40 :

„~ntrucît Zenon din Cition, fiul lui Mnaseas, s-a dedicat de mul]i ani

filosofiei, în cetate, [i a tr\it ca un om vrednic în toate privin]ele îndemnînd

la virtute [i cump\tare pe tinerii care veneau la el ca s\-i înve]e, îndrep-

tîndu-i spre ce era mai bine [i dînd tuturor, prin propria lui purtare, un

model de urmat, în deplin\ armonie cu înv\]\tura pe care o propov\duia,

[11] poporul a g\sit cu cale41 – cu noroc bun42 – s\-i aduc\ laud\ lui Zenon

din Cition, fiul lui Mnaseas, [i s\-l încununeze cu o cunun\ de aur, în

conformitate cu legea43, pentru vrednicia44 [i cump\tarea lui, [i s\-i ridice

un monument funerar în cartierul Cerameicos, pe cheltuiala public\45. Pentru

facerea cununei [i construirea monumentului, poporul va alege acum cinci

împuternici]i dintre cet\]enii atenieni, iar grefierul adun\rii populare46 va

înscrie acest decret pe dou\ coloane <de marmur\>47 [i va fi îndrituit s\

a[eze o coloan\ în Academie [i pe cealalt\ în Lykeion48. Iar magistratul care

are în grij\ contabilitatea va repartiza cheltuiala f\cut\ cu aceste coloane, ca

toat\ lumea s\ afle c\ poporul atenian cinste[te pe cei vrednici atît în via]\

cît [i dup\ moarte.

[12] Thrason din districtul Anacaia, Philocles din Pireu, Phaidros din

Anaphlystos, Medon din Acharnai, Micythos din Sypalettos [i Dion din

Paiania au fost ale[i pentru <facerea cununii [i> construirea mormîntului.”49

Acesta este textul decretului.

X. Antigonos din Carystos50 ne spune c\ Zenon n-a t\g\duit niciodat\ c\

era cet\]ean din Cition [i c\ atunci cînd i s-a scris numele pe coloan\, ca

unul care a contribuit la refacerea b\ilor, sub forma : „Zenon, filosoful”, el
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a cerut s\ se adauge cuvintele „din Cition”. XI. ~[i f\cuse un capac scobit la

un flacon51 [i purta bani în el, ca s\-i aib\ la îndemîn\ pentru nevoile

profesorului s\u, Crates. [13] Se spune c\ a avut mai mult de o mie de

talan]i cînd a venit în Grecia [i c-a plasat banii în împrumuturi maritime52.

XII. Mînca pîini]e cu miere [i bea vin pu]in, cu buchet fin. XIII. Rar avea

leg\turi cu b\ie]ii ; o dat\ sau de dou\ ori a avut leg\turi cu o fat\ ca s\ nu

par\ misogin53. ~mp\r]ea aceea[i cas\ cu Persaios [i cînd acesta îi aduse o

tîn\r\ cînt\rea]\ din fluier, el o lu\ de mîn\ [i o duse drept la Persaios. XIV.

Se spune c\ era foarte maleabil, încît de mai multe ori regele Antigonos a

chefuit cu el [i c\ odat\ l-a luat cu al]i petrec\re]i la chitaristul Aristocles54 ;

Zenon îns\ s-a retras peste pu]in. XV. [14] Se mai spune c\ evita contactul

cu lume mult\, încît se a[eza la cap\tul unei b\nci spre a fi scutit, cel pu]in

dintr-o parte, de asemenea nepl\cere ; [i nici nu se plimba cu mai mult de

dou\ sau trei persoane. Uneori, spune Cleante în cartea sa Despre bani 55,

cerea bani de aram\ celor de fa]\, ca ace[tia, <de team\> s\ nu li se cear\

bani, s\ nu mai fac\ gloat\ în jurul lui56. Odat\ cînd mai mul]i st\teau pe

lîng\ el, el le ar\t\ îngr\direa de lemn din jurul altarului de la cap\tul de sus

al colonadei [i le spuse : „Alt\ dat\, acest altar se afla în mijlocul colonadei,

dar, din pricin\ c\ s-a g\sit c\ era o piedic\, a fost pus deoparte. Dac\ [i voi

binevoi]i s\ v\ da]i în l\turi din drum, o s\ m\ plictisi]i mai pu]in.”

XVI. Demochares, fiul lui Laches57, veni s\-l salute [i-i spuse c\ nu avea decît

s\-i spun\ sau s\-i scrie orice nevoie are lui Antigonos, care i-ar îndeplini

cu siguran]\ toate cererile. Zenon, dup\ ce auzi acestea, nu voi s\ mai [tie

de Demochares58. [15] Se poveste[te c\ dup\ moartea lui Zenon, Antigonos

ar fi spus : „Ce spectacol am pierdut !” De aceea a cerut prin Thrason, ca

trimisul s\u, atenienilor s\ înmormînteze pe Zenon în Cerameicos59, iar cînd

fu întrebat de ce îl admira el spune : „Din pricin\ c\ toate darurile bogate pe

care i le-am oferit nu l-au f\cut niciodat\ nici încrezut, nici umilit.”

XVII. Avea mare aplecare spre studiu [i ra]iona cu precizie despre toate

lucrurile. A[a se explic\ cuvintele lui Timon în poemul Silloi :

C\ci v\zui o b\trîn\ fenician\-n orbirea-i,

Toate dorea s\ le [tie, dar plasa fiindu-i prea mic\

Rupt\ i-a fost. Vai, minte n-avu nici cît o chitar\60.

[16] Obi[nuia s\ discute, cu mare grij\, cu Philon61 dialecticianul [i s\

studieze împreun\ cu el. De aceea Zenon, care era mai tîn\r, avea o

admira]ie tot a[a de mare pentru Philon, ca [i profesorul acestuia Diodoros62.

XVIII. Avea pe lîng\ el înso]itori murdari [i zdren]\ro[i, cum spune Timon

în aceste versuri :

Dup\ sine tîra o droaie de oameni nevolnici,

Mai s\raci [i mai pro[ti decît to]i din cetate63.

XIX. Zenon însu[i avea o fire posac\ [i acr\, [i o fa]\ crispat\. Era [i

foarte frugal [i, sub pretextul economiei, avea o meschin\rie de barbar.

Dac\ dojenea pe cineva, o f\cea pe scurt, f\r\ vorbe multe64, ]inîndu-se la

distan]\. M\ gîndesc, de pild\, la remarca f\cut\ despre un îngîmfat, care se

f\lea. [17] Pe cînd acesta p\[ea cu grij\ printr-o b\ltoac\, Zenon spuse : „Pe

bun\ dreptate se uit\ a[a de r\u la noroi, fiindc\ nu-[i poate vedea fa]a

într-însul.” Tot a[a, un oarecare cinic, spunînd c\ nu are untdelemn în

flacon, ceru de la el, iar Zenon refuz\ s\-i dea [i pe cînd acela se îndep\rta,

Zenon îl rug\ s\ se gîndeasc\ care din ei doi era mai neru[inat. Iubea pe

Chremonides63 [i stînd odat\ cu Cleante lîng\ acest tîn\r, se scul\, iar dup\

ce Ceante î[i ar\t\ surprinderea, îi spuse : „Medicii buni spun c\ cea mai
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bun\ doctorie pentru inflama]ie este repausul.” Doi oaspe]i fiind culca]i mai

jos de el la banchet, la b\utur\, cel culcat lîng\ Zenon îl lovi cu piciorul pe

cel\lalt, Zenon la rîndul s\u pe cel de lîng\ el cu ghenunchiul, iar cînd

acesta se întoarse, el îi spuse : „Crezi c\ i-a pl\cut vecinului de mai jos ce

i-ai f\cut tu ?” [18] Unuia care iubea pe b\ie]i îi spuse : „~ntocmai cum

dasc\lii de [coal\ î[i pierd mintea, petrecîndu-[i tot timpul cu b\ie]ii, tot a[a

fac [i cei ca tine.” Spunea c\ discursurile care se feresc de solecisme [i sînt

bine ticluite sînt la fel ca monedele de argint alexandrine : frumoase la

vedere [i bine conturate, la fel ca moneda, dar nu de calitate mai bun\ din

aceast\ cauz\. Cuvintele de cel\lalt fel le compara cu tetradrahmele atice

care, de[i b\tute neîngrijit [i grosolan, aveau totu[i mai mult\ greutate decît

<vorbele> cele frumoase67. Discipolului s\u, Ariston68, care vorbea mult [i

f\r\ miez [i uneori în prip\ [i cu îndr\zneal\, Zenon îi adres\ aceste vorbe :

„Desigur tat\l s\u trebuie s\ fi fost beat, cînt te-a conceput” [i îl numea

flecar, fiindc\ el, în schimb, era scurt la vorb\.

[19] Un altul era a[a de mare mînc\u, încît nu mai l\sa nimic pentru

ceilal]i comeseni. ~ntr-o zi se aduse la mas\ un pe[te mare [i Zenon îl

apuc\, ca [i cum ar fi voit s\-l m\nînce el tot. Pe cînd lacomul se uita la el,

îi zise : „Ce crezi c\ simt cei ce tr\iesc cu tine zi de zi, cînd tu nu po]i

suporta, o singur\ dat\, l\comia mea ?” Un tîn\r îi puse o întrebare cu mai

mult\ curiozitate decît se potrivea vîrstei lui ; Zenon îl duse la oglind\ [i-i

porunci s\ se uite, dup\ care îl întreb\ dac\ crede c\ se cuvenea ca cineva,

care avea o astfel de înf\]i[are, s\ pun\ o asemenea întrebare. Un oarecare

îi declar\ c\ în general nu-i de acord cu Antistene. Zenon îi ar\t\ un studiu

al acestuia asupra lui Sofocle69 [i-l întreb\ dac\ e de p\rere c\ studiul

con]ine lucruri frumoase. Cum cel\lalt r\spunse c\ nu [tie, îi spune : „Nu

]i-e ru[ine, atunci, s\ alegi [i s\ memorezi ceva prost spus de Antistene, în

timp ce la[i la o parte lucrurile frumoase, f\r\ s\ încerci a le re]ine ?”70

[20] Altuia care spunea c\ socote[te s\r\c\cioase demonstra]iile filo-

sofilor îi r\spunse : „Ai mare dreptate, dac\ s-ar putea, ar trebui ca [i

silabele s\ le fie scurtate.” Careva f\cea observa]ia c\ Polemon71 una promite

[i alta spune, iar Zenon cu o privire încruntat\ îl întreb\ : „Ce valoare dai

celor ce a spus ?” Era de p\rere c\ în discu]ie trebuie vorbit ap\sat, cu voce

tare [i for]\ mult\ ca actorii, dar s\ nu deschidem gura prea mare, cum fac

oamenii care vorbesc mult, dar f\r\ [ir. „Spusele celor ce vorbesc bine –

zicea el –, spre deosebire de operele arti[tilor buni, n-au nevoie de oprire

pentru contemplarea frumuse]ii lor ; dimpotriv\, ascult\torul trebuie s\ fie

a[a de absorbit de cele rostite, încît s\ nu aib\ r\gaz pentru a face observa]ii.”

[21] Odat\, unui tîn\r care vorbea f\r\ sfîr[it, Zenon îi spuse : „Urechile

]i s-au contopit cu limba.” Altui tîn\r frumos, care socotea c\ în]eleptul nu

trebuie s\ se îndr\gosteasc\, îi d\du aceast\ replic\ : „Atunci cine ar fi mai

nenoroci]i ca voi, tinerii, care nu sînte]i decît frumo[i ?” Spunea c\ cea mai

mare parte dintre filosofi sînt nepricepu]i în multe lucruri, iar lucrurile mici

[i întîmpl\toare nu le cunosc de fel. Avea obiceiul s\ citeze vorba lui

Caphisias72, care, v\zînd un discipol al s\u care c\uta s\ sufle tare în fluier,

îi d\du o lovitur\ [i-i spuse c\ a cînta bine nu depinde de t\rie, ci t\ria în

a cînta bine. Unui alt tîn\r, care povestea ceva cu prea mult\ libertate, îi

spuse : „Eu mai curînd nu ]i-a[ spune tot ce cred, b\iete.”

[22] Un rhodian, frumos [i bogat, dar f\r\ alte însu[iri, st\ruia s\ vin\ în

[coala lui ; dar acest elev îi era a[a de nesuferit, încît la început Zenon îl

a[ez\ pe b\ncile pr\fuite, ca s\-[i murd\reasc\ haina ; pe urm\ îi d\du loc

acolo unde st\teau s\racii, ca s\ se frece de zdren]ele lor, încît, pîn\ la
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urm\, tîn\rul plec\. El obi[nuia s\ spun\ c\ lucrul cel mai nepotrivit este

îngîmfarea, mai ales la tineri. Mai spunea c\ nu trebuie s\ memor\m

cuvintele [i expresiile, ci trebuie s\ ne exercit\m mintea ca s\ apreciem

folosul celor ce auzim, nu s\ le primim de-a gata, ca un fel de mîncare bine

fiart\ [i g\tit\. Socotea c\ un tîn\r trebuie s\ se poarte cuviincios, în mers,

în ]inut\ [i în îmbr\c\minte, [i obi[nuia s\ citeze mereu versurile lui Euripide

despre Capaneus73 cu privire la felul lui de via]\ :

Prea pu]in mîndru era de bog\]ie iar gîndul

nu-i era mai seme] decît cel al omului s\rac.

[23] Pentru a st\pîni [tiin]a, spunea iar\[i, nu-i nimic mai d\un\tor ca

îngîmfarea [i nimic nu ne e mai necesar ca timpul. La întrebarea : „Ce este

un prieten ?”, el r\spunse : „Un alt tu însu]i.” Se poveste[te c\ odat\ pedepsi

un sclav pentru furt [i cum sclavul se ap\ra spunînd c\ soarta lui era s\ fure,

Zenon adaug\ : „Da, [i s\ fii b\tut.” Numea frumuse]ea floarea cump\t\rii,

sau, dup\ al]ii, cump\tarea floarea frumuse]ii. Alt\dat\, v\zînd semne de

vîn\t\i pe sclavul uneia din cuno[tin]ele sale, îi spuse acesteia : „V\d urmele

mîniei tale.” Unul se unsese cu parfum. „Cine miroase aici a femeie ?”,

întreb\ Zenon. Dionysios transfugul74, îi puse întrebarea : „De ce sînt singurul

elev pe care nu-l îndrep]i ?”, iar Zenon îi d\du r\spuns : „Pentru c\ nu m\

încred în tine.” Unui tinerel care spunea lucruri neserioase, îi adres\ aceste

cuvinte : „Motivul pentru care avem dou\ urechi [i o singur\ gur\ este ca s\

ascult\m mai mult [i s\ vorbim mai pu]in.” [24] ~ntr-o zi, la un osp\], st\tea

t\cut [i fu întrebat de ce nu scotea nici o vorb\, iar el spuse celui ce îl

întreb\ s\ duc\ r\spuns regelui c\ printre cei de fa]\ era unul care [tia s\

tac\, c\ci cei care-l iscodeau erau trimi[i de-ai regelui Ptolemaios [i voiau

s\ [tie ce mesaj s\ duc\ de la el regelui. Fiind întrebat ce simte cînd e bîrfit,

replic\ : „Ceea ce simte un trimis, cînd pleac\ f\r\ r\spuns.” Apollonios din

Tyr75 ne spune cum Crates îl apuc\ de haine [i-l trase de la Stilpon, iar

Zenon, atunci, i-a spus : „Felul cel mai dibaci de a prinde pe un filosof este

s\-l atragi prin urechi ; convinge-m\ deci [i du-m\ a[a, c\ci dac\ folose[ti

violen]a, numai trupul meu va fi cu tine, iar sufletul meu va r\mîne cu Stilpon.”

XX. [25] Dup\ spusele lui Hippobotos, a urmat lec]iile lui Diodoros76,

cu care a studiat bine dialectica. Cînd realiz\ progrese frumoase, intr\ în

[coala lui Polemon77, a[a de pu]in îngîmfat era. Ca urmare, se spune c\

Polemon i s-ar fi adresat astfel : „Te-ai strecurat, Zenon, pe poarta din dos,

nu-mi scapi neobservat, îmi furi doctrinele [i le dai înf\]i[are fenician\.”78

Un dialectician i-a ar\tat, odat\, [apte forme dialectice care se refereau la

sofismul cunoscut sub numele de Secer\torul79 [i Zenon îl întreb\ ce onorar

cere. R\spunsul fiind „o sut\ de drahme”, el pl\ti repede dou\ sute : a[a de

departe mergea în dragostea lui de studiu. XXI. Se mai spune c\ el cel dintîi

a introdus cuvîntul „îndatorire”80 [i a scris un tratat despre acest subiect81 [i

c-a modificat astfel versurile urm\toare ale lui Hesiod :

E de isprav\ [i-acela ce-ascult\ de sfatul cuminte :

Iar\[i, tot bun e [i omul ce singur la toate gînde[te82.

[26] Explica acest lucru spunînd c\ omul în stare s\ asculte cum trebuie

ceea ce i se spune [i s\ trag\ folos întrece pe acela care descoper\ ceva

singur, c\ci unul are numai o bun\ în]elegere, pe cînd cel\lalt, dînd ascultare

sfatului bun, mai adaug\ [i fapta.

XXII. ~ntrebat cum se f\cea c\ el, a[a de sobru, î[i d\ frîu liber la petreceri,

r\spunse : „{i bobul e amar, dar dac\-l înmoi în ap\, devine dulce.” Hecaton,

de asemenea, în Cartea a doua a ~nv\]\turilor lui83, men]ioneaz\ c\ se
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compl\cea în asemenea petreceri. Mai spunea înc\ : „Mai bine s\ te potic-

ne[ti cu picioarele decît cu limba.” „Fericirea se realizeaz\ cu încetul [i,

totu[i, nu-i pu]in lucru în sine.” Al]ii atribuie aceast\ vorb\ lui Socrate84.

XXIII. Ar\ta cea mai mare o]elire [i frugalitate ; hrana pe care o folosea

nu era preg\tit\ la foc, iar haina pe care o purta era sub]ire, [27] încît s-a

spus despre el :

Aprig, nici gerul iernatic, nici ploaia nemaist\vilit\,

~ns\[i dogoarea solar\ nu-l frîng, cum nici boli[tea crunt\,

Veselul praznic al str\zii nu-l clatin’ ; veghind zi [i noapte,

Pagin\ nou-i destin\ ceaslovul în]elepciunii85.

XXIV. Poe]ii comici chiar, prin ironiile la adresa lui, îl l\udau, f\r\ s\-[i

dea seama. Astfel, Philemon spune într-o pies\ Filosofii :

Lua pîine [i smochine ca desert [i ap\,

Filosofie nou\ el filosofeaz\,

Ce foamea înv\]a, discipoli adunînd86.

Al]ii atribuie aceste versuri lui Poseidippos87 :

~n timpul acela, Zenon devenise aproape proverbial. O vorb\ curent\

despre el era : „Mai îndur\tor ca Zenon filosoful”. {i Poseidippos87 spune în

comedia Schimb\torii 88 :

...A[a c\ de zece zile încoace

Mai cump\tat decît Zenon p\rea.

XXV. [28] ~ntr-adev\r, `n acest fel de a fi [i în seriozitate, ba chiar pe

Zeus [i în fericire89, întrecea pe to]i ; c\ci era de nou\zeci [i opt de ani cînd

a murit [i s-a bucurat de o s\n\tate bun\ [i s-a sfîr[it f\r\ nici o boal\.

Totu[i, Persaios, în ale sale Cursuri de etic\ 90, spune c-a murit la [aptezeci

[i doi de ani [i c\ avea dou\zeci [i doi de ani cînd a venit la Atena.

Apollonios îns\ afirm\ c\ a condus [coala timp de cincizeci [i opt de ani91.

XXVI. Iat\ cum a murit : plecînd de la [coal\, s-a împiedicat, a c\zut [i [i-a

rupt un deget. Lovind p\mîntul cu pumnul92, repet\ versul din Niobe 93 :

Uite c\ viu, de ce strigi ?

[i muri pe loc, în\bu[indu-se singur.

[29] Atenienii l-au înmormîntat în Cerameicos [i l-au cinstit în decretele

citate mai sus94, care dovedesc [i ele vrednicia lui ca om.

Iat\ epitaful compus pentru el de Antipatros din Sidon95 :

Zenon acesta-ndr\gitul de tot Citionul ajuns-a

Pîn\-n Olimp, nu c\rînd Ossa pe Pelion96,

Nici munci grele f\cînd ca Hercule cel din vechime :

Drumul spre a[tri a aflat, cump\tat doar tr\ind.

[30] {i un alt epitaf, scris de Zenodotos stoicul97, elevul lui Diogene :

Mare-]i cl\di[i bog\]ia, gonind bog\]ia de[art\,

Zenon cel grav la chip, spîn\ sprîncean\ avînd,

Trudnic ai pus temelia doctrinei b\rbate [i [colii

Ce libert\]ii i-a fost mum\ statornic\-n veac.

Dac\ Fenicia ]i-e mam\ n-ai grij\. Doar Cadmos la fel

Dat-a t\bli]\ de scris Eladei, fenician fiind98.

Athenaios, epigramistul99, vorbe[te în comun despre to]i stoicii, în felul

urm\tor :

Voi, ce-a]i sorbit cu nesa]iu povara stoicismului toat\,

Voi, minunate doctrine s\pate pe sacre tablete,
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Unic liman fericirii virtutea-i, ce pav\z\-n suflet

Vie]ii umane st\ pururi [i celei statale a[ijderi.

Al]ii î[i iau f\r\ cump\t drept ]el desf\t\rile c\rnii,

Singur\ una le-alese din fiicele mîndrei Memorii.

[31] {i noi am amintit felul mor]ii lui Zenon, în Pammetros :

Vestea se duse c\ Zenon muri de-adînci b\trîne]e,

Multe p\timind, masa nevrînd a mai lua,

Al]ii spun c\ în p\mînt cu mîna lovind în c\dere

Zise : iat\ c\ vin volnic, de ce m\ mai chemi ?100

~ntr-adev\r, unii sus]in c\ a[a i-a fost moartea. Atît am de spus în ceea

ce prive[te sfîr[itul lui. XXVII. Demetrios din Magnesia, în lucrarea sa

Omonimii, spune despre el c\ pe cînd Zenon era înc\ b\iat, tat\l s\u,

Mnaseas, ca negustor, se ducea adesea la Atena [i-i aducea de acolo multe

c\r]i socratice [i astfel el se instrui înc\ înainte de a-[i p\r\si locul natal,

[32] iar cînd sosi la Atena, se ata[\ de Cratos. „Se pare, adaug\ el, c\

<ceilal]i> ne[tiind cum s\-[i exprime p\rerile, Zenon a dat o defini]ie a

scopului.” Se spune c\ avea obiceiul s\ jure pe „capere”101, întocmai cum

Socrate jura pe „cîine”. XXVIII. Unii, printre care [i Cassios102 scepticul [i

discipolii lui, îi aduc multe învinuiri. ~n primul rînd c\, la începutul operei

sale Republica, el declar\ c\ educa]ia obi[nuit\ este f\r\ folos ; apoi, c\ d\

tuturor oamenilor care nu-s virtuo[i epitetele de inamici, du[mani, sclavi [i

str\ini unii de al]ii, p\rin]ii fa]\ de copii, fra]ii între fra]i, prietenii între prieteni.

[33] Tot în Republica declar\ c\ numai omul în]elept poate fi adev\rat

cet\]ean, prieten, rud\ sau om liber103, încît, dup\ p\rerea stoicilor, p\rin]ii

[i copiii, dac\ nu-s în]elep]i, sînt du[mani între ei. Tot a[a, i se repro[eaz\

c\ în Republica prescrie comunitatea femeilor, iar la dou\ sute <de rînduri>104,

interzice construirea în cet\]i a templelor, a cur]ilor de judecat\ [i a

gimnaziilor, iar în ceea ce prive[te banii, scrie c\ nu crede necesar s\ fie

introdu[i nici în scopul schimburilor comerciale, nici pentru a c\l\tori în

afar\ de ]ar\. Mai departe, impune b\rba]ilor [i femeilor s\ poarte aceea[i

hain\ [i s\ nu lase nici o parte a corpului complet acoperit\.

XXIX. [34] Chrysippos, în De Republica 105, atest\ c\ Republica este

opera lui Zenon. La începutul c\r]ii pe care o intituleaz\ Arta iubirii, Zenon

vorbe[te despre dragoste [i scrie cam tot la fel asupra acestui subiect, în

lucrarea sa Diserta]ii 106. Afirma]ii asem\n\toare despre p\rerile lui Zenon

putem g\si nu numai la Cassios, dar [i la Isidoros din Pergam107, retorul.

Acesta din urm\ afirm\ c\ pasajele dezaprobate de [coal\ au fost t\iate din

lucr\rile lui de c\tre Athenodoros108 stoicul, care era func]ionar la biblioteca

din Pergam, iar dup\ aceea, cînd Athenodoros a fost descoperit [i în pericol

de a fi dat în judecat\, au fost puse la loc. Iat\ tot ce putem spune despre

p\r]ile din scrierile sale care sînt socotite ca falsificate109.

XXX. [35] Au existat opt persoane cu numele de Zenon. Mai întîi,

eleatul despre care vom vorbi mai încolo110 ; apoi, filosoful nostru ; al

treilea, din Rhodos, care a scris o istorie local\ într-o Carte ; al patrulea, un

istoric care a scris despre Expedi]ia lui Pyrrhus în Italia [i Sicilia [i, pe lîng\

acestea, un Rezumat al istoriei politice a Romei [i Cartaginei ; al cincilea, un

elev al lui Chrysippos, care a l\sat pu]ine scrieri, dar mul]i discipoli ; al

[aselea, un medic din [coala lui Herophilos, un practician priceput, de[i un

scriitor slab ; al [aptelea, un gramatician, care, pe lîng\ alte scrieri, a l\sat [i

Epigrame ; al optulea, un filosof epicurian, originar din Sidon, limpede atît

în gîndire, cît [i în stil111.
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XXXI. [36] Dintre numero[ii discipoli ai lui Zenon, urm\torii sînt cei mai

renumi]i : Persaios112, fiul lui Demetrios din Cition, pe care unii îl socotesc

discipol, iar al]ii unul din oamenii de cas\, trimis de Antigonos ca s\ fie

secretar113 ; fusese preceptorul fiului lui Antigonos, Halcyoneus114. Antigonos,

odat\, voind s\-l încerce, puse s\ i se dea veste mincinoas\ c\ proprietatea

i-ar fi fost cucerit\ de du[mani [i cum Persaios se schimb\ la fa]\, îi spuse :

„Vezi c\ bog\]ia nu-i un lucru care ne las\ rece ?”115

Urm\toarele lucr\ri sînt ale lui Persaios :

Despre regalitate ;

Constitu]ia spartan\ ;

Despre c\s\torie ;

Despre impietate ;

Thyestes ;

Despre dragoste ;

~ndemnuri ;

Diserta]ii ;

~nv\]\turi, 4 C\r]i ;

Amintiri ;

Cu privire la Legile lui Platon, 7 C\r]i116 ;

[37] Al]i discipoli au fost : Ariston, fiul lui Miltiades, originar din Chios117,

care a introdus doctrina lucrurilor indiferente din punct de vedere moral ;

Herillos din Cartagina118, care a afirmat c\ scopul este cunoa[terea ;

Dionysios119 Transfugul la doctrina pl\cerii, c\ci, din cauza unei puternice

oftalmii, n-a mai avut curajul s\ spun\ c\ suferin]a e un lucru indiferent ;

locul lui de na[tere era Heraclea ; Sphairos120 din Bospor ; Cleante121, fiul lui

Phanias, din Assos, urma[ul lui Zenon la conducerea [colii ; pe acesta,

Zenon obi[nuia s\-l compare cu t\bli]ele de cear\ tare, pe care se scrie

greu, dar care p\streaz\ bine caracterele scrise. {i Sphairos a devenit elevul

lui Cleante, dup\ moartea lui Zenon, [i vom vorbi despre el în Via]a lui

Cleante. [38] Dup\ Hippobotos, [i cei care urmeaz\ aici, mai departe, au

fost elevii lui Zenon : Philonides din Theba, Callippos din Corint, Poseidonios

din Alexandria, Athenodoros din Soloi [i Zenon din Sidon122.

XXXII. Am g\sit cu cale s\ prezint o dat\ cu via]a lui Zenon, [i o

expunere general\ a tuturor doctrinelor stoice123, din cauz\ c\ el a fost

întemeietorul [colii. Am dat o list\ a numeroaselor sale scrieri, în care a

vorbit despre doctrin\ ca nimeni altul dintre stoici. Concep]iile comune

stoicilor sînt cele de mai jos [i, urmînd practica noastr\ obi[nuit\, ca [i în

alte cazuri, vom da o prezentare sumar\124.

XXXIII. [39] Doctrina filosofic\, spun stoicii, se divide în trei p\r]i :

fizica, etica [i logica. Cel dintîi care a f\cut aceast\ împ\r]ire a fost Zenon

din Cition în lucrarea sa Despre ra]iune [i acela[i lucru l-a f\cut Chrysippos

în prima Carte a operei sale Despre ra]iune [i în prima Carte a Fizicii sale,

precum [i Apollodoros [i Syllos în prima Carte din Introducere la doctrina

stoic\, ca [i Eudromos în Elemente de etic\, apoi Diogenes Babilonianul [i

Poseidonios125.

Aceste p\r]i sînt numite de Apollodoros „locuri comune” ; Chrysippos [i

Eudromos le numesc „specii”, iar al]ii „genuri”126. [40] Filosofia, spun ei,

este asemenea unui animal, logica corespunzînd oaselor [i tendoanelor,

etica p\r]ilor c\rnoase, iar fizica sufletului. O alt\ compara]ie folosit\ de ei

este aceea cu un ou : coaja este logica, pe urm\ vine albu[ul care-i etica, iar

g\lbenu[ul din centru este fizica. Mai asemuiesc filosofia [i cu un cîmp purt\tor

de roade : logica fiind gardul care îl înconjoar\, etica, recolta, iar fizica, solul

sau copacii ; sau cu o cetate bine ap\rat\ cu ziduri [i cîrmuit\ de ra]iune127.
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Nici una din aceste p\r]i, spun unii dintre stoici, nu-i independent\ de

alta, ci toate ]in împreun\ [i expunerea lor o f\ceau combinînd cele trei

p\r]i. Al]ii, totu[i, a[az\ pe primul loc logica, pe al doilea fizica [i pe al

treilea etica ; printre cei care procedeaz\ a[a sînt Zenon în scrierea sa

Despre ra]iune, Chrysippos, Archedemos [i Eudromos128.

[41] Diogenes din Ptolemais129, e drept, începe cu etica ; Apollodoros130

îns\ pune etica în al doilea rînd, pe cînd Panaitios [i Poseidonios131 încep

cu fizica, cum ne arat\ Phanias132, elevul lui Poseidonios, în prima Carte a

lucr\rii sale Lec]ii despre Poseidonios. Cleante133 deosebe[te nu trei, ci [ase

p\r]i : dialectica, retorica, etica, politica, fizica, teologia. Al]ii îns\ spun c\

acestea nu sînt împ\r]iri ale expunerii filosofice, ci ale filosofiei înse[i :

aceasta-i, de pild\, p\rerea lui Zenon din Tars134. XXXIV. Al]ii împart partea

logic\ a sistemului în cele dou\ [tiin]e, retorica [i dialectica, pe cînd al]ii

adaug\ [tiin]a, care se ocup\ cu defini]iile, [i o alt\ parte privitoare la

canoane sau criterii135 ; unii, totu[i, renun]\ la partea care prive[te defini]iile.

[42] Ei admit ca un mijloc de descoperire a adev\rului partea care se

ocup\ cu canoanele sau criteriile, deoarece în decursul acestei p\r]i, ei

determin\ deosebirile dintre reprezent\rile136 pe care le avem. La fel, partea

referitoare la defini]ii este acceptat\ ca un mijloc de recunoa[tere a

adev\rului, în m\sura în care lucrurile sînt în]elese cu ajutorul no]iunilor

generale137. Mai departe, prin retoric\ ei în]eleg [tiin]a de a vorbi bine

despre chestiunile expuse în mod amplu, iar prin dialectic\, [tiin]a de a

discuta corect subiectele prin întrebare [i r\spuns ; de aici vine defini]ia ce

i-o dau ca [tiin]a enun]\rilor adev\rate, false [i nici adev\rate, nici false.

Retorica, în sine, spun ei, are trei diviziuni : retorica deliberativ\, judiciar\

[i laudativ\138.

[43] Dup\ ei, retorica poate fi împ\r]it\ în g\sirea argumentelor, expri-

marea lor în cuvinte, aranjarea lor [i pronun]area ; iar un discurs retoric se

împarte în exordiu, nara]iune, r\spunsuri date adversarilor [i perora]ie139.

XXXV. Dialectica, spun ei, se divide în dou\ p\r]i : subiectele discursului

[i limba.

Subiectele se împart în urm\toarele diviziuni : reprezent\rile [i diferitele

lor produse, ca exprimabilele, judec\]ile140 complete [i predicative141, [i

anume directe [i r\sturnate ; genurile [i speciile ; de asemenea [i argumen-

tele, modurile, silogismele [i sofismele, datorate fie limbii, fie lucrurilor142 ;

[44] dintre acestea unele includ argumente false, altele adev\rate, altele

negative, sorite [i altele asem\n\toare, fie defective, fie insolubile, fie

concluzive, [i sofismele cunoscute sub numele de Voalatul sau ~ncornoratul,

Nimeni [i Secer\torul143.

A doua diviziune specific\ a dialecticii, men]ionat\ mai sus, este aceea

a limbii, în care sînt cuprinse limba scris\ [i p\r]ile vorbirii – cu o discu]ie

despre solecisme [i barbarisme144, termeni poetici, echivocuri, eufonie [i

muzic\ – [i, dup\ unii, o discu]ie asupra defini]iilor, diviziunilor [i dic]iunii.

[45] Stoicii declar\ c\ studiul silogismelor este de cel mai mare folos,

întrucît ne arat\ ce este demonstra]ia, [i acest lucru contribuie mult la

îndreptarea opiniilor, iar premisa bine fundat\145 pune în ordine [i permite

re]inerea în memorie a cuno[tin]elor cî[tigate.

Un ra]ionament146 este, în sine, un sistem format din premise147 [i

concluzie148, iar silogismul este un ra]ionament deductiv, compus din acestea149.

Demonstra]ia este un ra]ionament prin care cu ajutorul premiselor mai

evidente se ajunge la concluzia care era mai pu]in evident\150.

Reprezentarea151 este o imprimare asupra sufletului : numele este foarte

potrivit împrumutat de la imprimarea f\cut\ de pecetea unui inel pe cear\152.
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[46] Sînt dou\ feluri de reprezent\ri : una comprehensiv\ [i cealalt\ necom-

prehensiv\153. Comprehensiv\, numesc ei reprezentarea care e criteriul154

de judecare a lucrurilor [i e produs\ de un obiect real, fiind imprimat\ [i

întip\rit\ în conformitate cu acel obiect155. Cea necomprehensiv\ e repre-

zentarea care nu provine de la un obiect real sau provine de la un obiect

real, dar nu în conformitate cu acest obiect, anume, reprezentarea care nu

e nici clar\, nici distinct\156.

Dialectica, spun ei, este indispensabil\ [i este, în sine, o virtute157 care

cuprinde alte virtu]i particulare ; lipsa de precipitare158 este cunoa[terea

timpului cînd trebuie consim]it la o reprezentare [i cînd nu ; socotin]a159

este o prezum]ie puternic\ fa]\ de ceea ce pare verosimil, astfel încît s\ nu

ced\m acestei impresii ; [47] lipsa de [ov\ial\160 este t\ria `n argumentare,

`nc`t s\ nu fim du[i de argument `n direc]ia opus\ ; lipsa de vanitate161 este

o deprindere162 care conduce reprezent\rile la ra]iunea dreapt\. {tiin]a

îns\[i, ei o definesc, fie ca o comprehensiune ne[ov\ielnic\163, fie ca o

deprindere în acceptarea reprezent\rilor nestr\mutat\ prin vreun ra]iona-

ment. F\r\ studiul dialecticii, sus]in ei, în]eleptul nu se poate feri s\ nu

gre[easc\ niciodat\ în ra]ionament ; ea îi d\ putin]a de a deosebi adev\rul

de eroare [i de a vedea ceea ce este credibil [i ceea ce este ambiguu ; f\r\

ea, nu se pot pune întreb\ri [i da r\spunsuri cu metod\.

[48] Graba prea mare în a face afirm\ri afecteaz\ [i cursul întîmpl\rilor,

încît, dac\ nu ne-am exersat bine reprezent\rile, c\dem în dezordine [i

z\p\ceal\ în purtare164 ; altminterea în]eleptul nu va ap\rea ca un om

p\trunz\tor, ager la minte [i în general dibaci în argumentare ; c\ci este

treaba aceleia[i persoane s\ vorbeasc\ [i s\ argumenteze bine, s\ trateze

problemele ce se pun [i s\ r\spund\ la întreb\ri ; toate aceste însu[iri

apar]in unui dialectician experimentat.

~n rezumat, aceasta este doctrina lor cu privire la logic\165. XXXVI. Dar,

ca s\ d\m [i o tratare de am\nunt cu privire la ceea ce se refer\ la studiul

introductiv, [i aceste probleme le expune textual Diocles din Magnesia în

scrierea sa Schi]\ a filosofiei 166, pe care le cit\m mai departe :

[49] „Stoicii sînt de acord s\ trateze, în primul rînd, doctrina repre-

zent\rii [i a senza]iei, în m\sura în care criteriul cu care e dovedit adev\rul

lucrurilor este, dup\ genul lui, o reprezentare, iar teoria adeziunii167 [i

aceea a comprehensiunii [i a gîndirii, care precede pe toate celelalte, nu

pot exista f\r\ reprezentare. C\ci reprezentarea vine mai înainte, apoi

ra]ionamentul, care este discursiv, exprim\ prin cuvinte transformarea

suferit\ de individ prin reprezentare.”

[50] Exist\ o diferen]\ între reprezentare [i obiectul reprezentat. Acesta

din urm\ este o aparen]\ din minte, a[a cum se întîmpl\ în somn, în timp

ce reprezentarea este actul de imprimare în suflet, adic\ o schimbare168, a[a

cum este ar\tat de Chrysippos, în a doua Carte a tratatului s\u Despre suflet.

Pentru c\, spune el, nu trebuie s\ lu\m „imprimarea” în sensul literal al

tiparului unui sigiliu, deoarece nu-i cu putin]\ s\ presupunem c\ un num\r

de asemenea imprim\ri se pot face în unul [i acela[i loc, de la unul [i

acela[i obiect. Reprezentarea este în]eleas\ ca aceea a obiectului real, care

concord\ cu acest obiect [i a fost întip\rit\, imprimat\ [i presat\ în felul

unei pece]i pe suflet, cum nu s-ar fi putut întîmpla dac\ ar fi venit de la un

obiect nereal.

[51] Dup\ p\rerea stoicilor, unele reprezent\ri sînt sensibile, altele nu :

primele sînt sesizate printr-un organ sau prin mai multe organe ale sim]urilor,

în timp ce celelalte, care nu sînt sensibile, sînt acelea sesizate prin ra]iune,

a[a cum este cazul cu lucrurile incorporale169 [i cu celelalte lucruri sesizate
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prin ra]iune. Dintre reprezent\rile sensibile, unele vin de la obiecte reale [i

sînt întov\r\[ite de cedare [i adeziune din partea noastr\ ; altele îns\ sînt

numai aparen]e ale reprezent\rilor, ce par numai a veni de la obiecte reale.

O alt\ împ\r]ire a reprezent\rilor este în ra]ionale [i nera]ionale, cele

dintîi fiind acelea ale fiin]elor ra]ionale, ultimele, ale fiin]elor nera]ionale.

Reprezent\rile ra]ionale sînt procese ale gîndirii, în timp ce cele nera]ionale

nu au nume. Unele dintre reprezent\rile noastre s`nt [tiin]ifice, altele

ne[tiin]ifice ; desigur, o statuie este v\zut\ cu totul altfel de ochiul exersat

al unui artist [i de ochiul unui profan.

[52] Stoicii dau numele de senza]ie la trei lucruri : 1) suflul care trece

din partea conduc\toare170 a sufletului [i a ajunge la sim]uri ; 2) compre-

hensiunea cu ajutorul sim]urilor ; 3) dispozitivul organelor de sim]ire, care,

la unele persoane, poate fi atrofiat. Chiar [i activitatea organelor de sim]ire

este numit\ senza]ie. Dup\ stoici, noi percepem prin sim]uri ce-i alb [i ce-i

negru, aspru [i neted, în timp ce prin ra]iune sesiz\m concluziile unei

demonstra]ii, de pild\ c\ zeii exist\ [i c\ ei au prevedere. ~ntr-adev\r,

no]iunile generale sînt cî[tigate pe urm\toarele c\i : unele prin contact

direct, altele prin asem\nare, altele prin analogie, altele prin transpozi]ie,

altele prin compunere [i, în fine, altele prin opozi]ie.

[53] Prin contact direct ne vin no]iunile lucrurilor sensibile ; prin asem\-

nare, no]iunile a c\ror origine este ceva din fa]a noastr\, ca no]iunea lui

Socrate de la bustul lui ; pe cînd no]iunile scoase din analogie sînt acelea

care vin fie pe cale de amplificare, ca aceea a lui Tityos sau a Ciclopului, fie

prin mic[orare, ca aceea a Pigmeului. A[a, centrul p\mîntului a fost conceput

întîi prin analogie cu sferele mici. Ca exemplu de no]iuni ob]inute prin

transpunere pot fi fiin]ele cu ochi pe piept, în timp ce hipocentaurul exem-

plific\ no]iunile ob]inute prin compunere, iar moartea, pe acelea datorate

opozi]iei. Mai sînt [i no]iuni care implic\ un fel de tranzi]ie171 : a[a sînt

exprimabilele [i spa]iul. No]iunile de justi]ie [i bine vin de la natur\. {i lipsa

unor lucruri d\ na[tere la no]iuni, de exemplu no]iunea de om f\r\ mîini.

Acestea sînt concep]iile stoicilor cu privire la reprezentare, senza]ie [i gîndire.

XXXVII. [54] Stoicii declar\ c\ criteriul adev\rului este reprezenta-

rea comprehensiv\, adic\ ceea ce vine de la un obiect real, cum spun

Chrysippos în Cartea a dou\sprezecea a Fizicii sale, Antipatros [i Apollodoros.

Pe de alt\ parte, Boethos172 admite o pluralitate de criterii, anume ra]iunea,

senza]ia, pofta [i [tiin]a, pe cînd Chrysippos, în prima Carte a lucr\rii sale

Despre ra]iune, se contrazice pe sine [i declar\ c\ singurele criterii sînt

senza]ia [i anticipa]ia173. Aceasta din urm\ este o concepere natural\ a

universalelor. Al]ii îns\ dintre vechii stoici declar\ drept criteriu ra]iunea

dreapt\ ; a[a face Poseidonios174 în tratatul s\u Despre criteriu.

XXXVIII. [55] ~n teoria dialecticii, cei mai mul]i dintre stoici sînt de

acord s\ ia ca punct de plecare studiul vocii. Vocea este o percutare a

aerului sau obiectul specific al sim]ului auzului, cum spune Diogenes

Babilonianul175 în manualul s\u Arta despre voce. ~n timp ce vocea unui

animal este o percutare a aerului produs\ de un impuls firesc, vocea omului

este articulat\ [i, dup\ cum spune Diogenes, emis\ din ra]iune [i ajunge

la maturitate cînd omul atinge vîrsta de patrusprezece ani. Mai departe,

vocea, dup\ stoici, este ceva corporal176, dup\ cum spun Archedemos177 în

tratatul s\u Despre voce, Diogenes, Antipatros [i Chrysippos, `n Cartea a

doua a Fizicii.

[56] ~ntr-adev\r, tot ce produce un efect este corp178 ; [i vocea, plecînd

de la cei care o emit la cei care o aud, produce un efect. Dup\ Diogenes,
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cuvîntul este un sunet format din litere, cum e cuvîntul „ziu\”. Judecata este

un sunet purt\tor de sens, emis\ de ra]iune, ca spre exemplu : „Este ziu\”.

Dialectul înseamn\ o varietate a vorbirii socotit\ ca na]ional\ [i greceasc\

sau o vorbire local\, cu alte cuvinte cu un specific dialectal. Spre exemplu,

în dialectul atic, „marea” se spune thalatta ; în dialectul ionic, „ziua” se

spune h¹mer¹ 179.

Elementele vorbirii sînt cele dou\zeci [i patru de litere. Dar cuvîntul

„liter\” are trei în]elesuri : 1) sunetul element al vorbirii ; 2) caracterul lui

scris ; 3) numele lui, ca, spre exemplu, alpha. [57] {apte dintre litere sînt

vocale : a, e, ¹, i, o, u, ³ [i [ase sînt mute : b, g, d, k, p, t 180. Exist\ o diferen]\

între voce [i vorbire, deoarece vocea poate cuprinde numai un zgomot, pe

cînd vorbirea este totdeauna articulat\. {i vorbirea se deosebe[te de o

propozi]ie, din cauz\ c\ aceasta din urm\ înseamn\ totdeauna ceva, pe cînd

un cuvînt vorbit, ca de pild\ blityri 181, poate fi lipsit de semnifica]ie, ceea

ce nu se întîmpl\ niciodat\ cu o propozi]ie. Mai departe, vorbirea difer\ de

simpla proferare de cuvinte. C\ci sunetele sînt cele ce sînt proferate, pe

cînd lucrurile sînt exprimate prin cuvinte [i acestea sînt exprimabilele182.

XXXIX. Diogenes183, în tratatul s\u Despre vorbire, [i Chrysippos arat\ c\

sînt cinci p\r]i ale vorbirii : numele propriu, substantivul comun, verbul,

conjunc]ia [i articolul. La acestea, Antipatros, în opera sa Despre vorbire [i

lucrurile semnificate, adaug\ o alt\ parte mijlocie184.

[58] Substantivul comun este definit de Diogenes ca o parte a propozi]iei

care indic\ o calitate comun\, de exemplu : om, cal ; pe cînd numele

propriu este o parte a vorbirii care exprim\ o calitate particular\ unui

individ, de exemplu : Diogene, Socrate. Dup\ Diogenes, verbul este o parte

a vorbirii care arat\ un predicat izolat sau, dup\ al]ii, un element nede-

clinabil al propozi]iei, care arat\ ceva ce poate fi raportat la unul sau mai

multe subiecte, de exemplu „scriu”, „vorbesc”. Conjunc]ia este o parte

nedeclinabil\ a vorbirii, care leag\ diferitele p\r]i ale propozi]iei ; articolul

este un element declinabil al vorbirii, care deosebe[te genul [i num\rul

substantivelor, de exemplu : ho, he, to, hoi, hai, ta 185.

XL. [59] Exist\ cinci însu[iri186 ale vorbirii : grecitatea, claritatea, concizia,

potrivirea, rafinamentul. Prin grecitate se în]elege vorbirea f\r\ de gre[eli

de gramatic\ [i de vulgaritate neglijent\.

Claritatea este însu[irea vorbirii care prezint\ lucrul gîndit într-un chip

u[or de în]eles ; concizia este însu[irea vorbirii care întrebuin]eaz\ numai

cuvintele strict necesare pentru desemnarea lucrului de care e vorba ;

potrivirea în vorbire const\ într-un stil propriu subiectului tratat ; rafina-

mentul, în evitarea expresiilor familiare. Dintre defectele de stil, barbarismul

este vorbirea care nu respect\ felul de a se exprima al autorilor greci vesti]i,

iar solecismul o construc]ie neobi[nuit\ [i nepotrivit\ a propozi]iei.

XLI. [60] Poseidonios, în tratatul s\u introductiv Despre stil, nume[te

fraz\ poetic\187 aceea care-i metric\ sau ritmic\ [i care, prin acest aparataj,

dep\[e[te caracterul prozei ; un exemplu de o asemenea fraz\ ritmic\ este

aceasta :

P\mînt m\re] [i-eterul ve[nic al lui Zeus.

Iar poezia188 este fraza poetic\ avînd un în]eles [i cuprinzînd o imita]ie

a lucrurilor divine [i umane.

XLII. Antipatros, în prima Carte a scrierii sale Despre defini]ii, spune c\

defini]ia189 este o propozi]ie care indic\ obiectul s\u în mod analitic [i

complet, sau dup\ Chrysippos, în cartea sa Despre defini]ii, este o redare a

particularit\]ii. Descrierea190 este o propozi]ie care ne prezint\ lucrurile
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într-un mod sumar sau este o defini]ie mai simpl\, îndeplinind func]iile unei

defini]ii. Genul191 este cuprinderea într-un singur tot a unui num\r mai mare

de obiecte de gîndire indivizibile ; de exemplu „animal” ; pentru c\ aici sînt

cuprinse diferitele feluri de animale.

[61] O no]iune este o reprezentare a min]ii, care de[i nu-i o substan]\,

nici o calitate192, totu[i este ca [i o substan]\ [i este ca [i o calitate. Astfel,

imaginea unui cal ne poate ap\rea în minte, de[i calul nu este prezent.

Specia este ceea ce e con]inut în gen ; de exemplu, omul este cuprins în

no]iunea de animal. Genul cel mai universal este acela care, fiind el singur

un gen, nu are deasupra lui alt gen ca, spre exemplu, „fiin]a” ; iar specia cea

mai particular\ este aceea care, fiind singur\ ea o specie, nu mai are alt\

specie sub ea, ca, de exemplu, „Socrate”.

XLIII. Diviziunea genului înseamn\ împ\r]irea lui în speciile proxime,

de exemplu : animalele sînt sau ra]ionale, sau ira]ionale. Diviziunea contrar\

împarte genul în specii, prin calit\]i contrare, de exemplu cu ajutorul

nega]iei : astfel toate lucrurile sînt bune sau nu sînt bune. Subdiviziunea

este o diviziune aplicat\ la o diviziune precedent\, de exemplu dup\ cum

am spus : „Dintre toate lucrurile cîte exist\, unele sînt bune, altele nu sînt

bune”, continu\m : „[i dintre cele care nu sînt bune, unele sînt rele, iar

altele sînt indiferente”.

[62] Dup\ Crinis193, clasificarea, în logic\, este a[ezarea genului pe

rubrici, de exemplu : dintre bunuri, unele privesc sufletul, altele corpul.

XLIV. Ambiguitatea în vorbire se produce cînd un cuvînt denot\ dou\

sau mai multe lucruri diferite, sau în sens literal, sau propriu, sau dup\ acela[i

uzaj, a[a încît poate lua, în aceea[i expresie, mai multe sensuri deosebite ;

de exemplu, în limba greac\, propozi]ia : „Auletris a c\zut” înseamn\ o

dat\ : „O cas\ a c\zut de trei ori”, [i-n alt caz : „o dansatoare a c\zut”194.

XVL. Poseidonios195 define[te dialectica : [tiin]a care se ocup\ cu ade-

v\rul, cu minciuna [i cu ceea ce nu-i nici adev\rat, nici fals ; pe cînd

Chrysippos spune c\ obiectele ei sînt semne [i lucruri semnificate196. Acestea

sînt afirmate de c\tre stoici în teoria lor despre limb\.

XLVI. [63] ~n rubrica ce se ocup\ cu lucrurile ca atare [i cu lucrurile

semnificate este pus\ [i doctrina despre exprimabilele197 complete198, cum

sînt judec\]ile199 [i silogismele200, [i aceea despre expresiile eliptice, despre

predicate directe [i indirecte201.

XLVII. Prin exprimabil, ei în]eleg expresia care corespunde unei repre-

zent\ri ra]ionale202. Dintre exprimabile, stoicii spun c\ unele sînt complete

în ele însele203 [i altele eliptice204. Sînt eliptice acelea a c\ror enun]are nu-i

terminat\, de exemplu „scrie”, c\ci întreb\m : „Cine” ?, pe cînd în acelea

care sînt complete enun]area este terminat\, ca de pild\ : „Socrate scrie”. ~n

rubrica exprimabilelor eliptice sînt puse predicatele, pe cînd în aceea a

exprimabilelor complete prin ele însele intr\ judec\]ile, silogismele, între-

b\rile [i propozi]iile interogative.

[64] Dup\ adep]ii lui Apollodoros205, predicatul este ceea ce se spune

despre ceva ; cu alte cuvinte, un lucru legat de unul sau mai multe subiecte ;

sau mai poate fi definit ca un exprimabil eliptic care urmeaz\ s\ fie unit cu

un subiect în cazul nominativ ca s\ dea o judecat\. Dintre predicate, unele

sînt intranzitive...206, ca de exemplu, „a naviga printre stînci” ; alte predicate

sînt directe, iar altele indirecte, altele nici una nici alta207. Predicate directe

sînt cele construite cu unul dintre cazurile oblice pentru producerea predi-

ca]iei, ca „el aude, vede, vorbe[te”, pe cînd cele indirecte sînt construite cu

diateza pasiv\, ca „sînt auzit, s`nt v\zut”. Predicatele neutre nu corespund

cu nici unele din acestea, ca „gînde[te, se plimb\”208.
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Predicatele reflexive sînt predicatele indirecte care, de[i în form\

indirect\, [65] sînt totu[i opera]iuni active, ca „el î[i taie p\rul”, pentru c\

aici agentul se include în sfera ac]iunii sale209. Cazurile oblice sînt genitivul,

dativul [i acuzativul.

XLVIII. Judecata e ceea ce este adev\rat sau fals sau un lucru complet în

sine, care luat în sine poate fi afirmat sau negat, cum spune Chrysippos în

ale sale Defini]ii dialectice : „O judecat\ este ceea ce poate fi negat sau

afirmat pentru sine, de exemplu : «E ziu\» sau «Dion de plimb\»210. Cuvîntul

grecesc pentru judecat\ deriv\ de la verbul «a judeca»211, prin care se arat\

acceptarea sau respingerea ; c\ci, atunci cînd spui : «Este ziu\», pare c\

accep]i faptul c\ este ziu\. Dac\ este într-adev\r ziu\, judecata din fa]a

noastr\ este adev\rat\, iar dac\ nu e ziu\, e fals\. [66] Exist\ o deosebire

între judecat\, întrebare [i chestionare, ca [i între imperativ, jur\mînt,

optativ, ipotetic, vocativ, chiar dac\ ace[ti termeni sînt aplica]i la un lucru

asem\n\tor cu o judecat\. Judecata este ceea ce exprim\m în vorbire [i este

o enun]are fals\ sau adev\rat\ ; o întrebare este un lucru cu în]eles deplin,

ca [i judecata, dar care cere un r\spuns, de exemplu : «E ziu\ ?» Aceasta nu-i

în sine nici adev\rat, nici fals, a[a încît : «E ziu\ !» este o afirmare, iar «E ziu\ ?»

o întrebare. O chestionare e un lucru la care nu se poate r\spunde printr-un

semn, a[a cum po]i afirma : «Da», la o întrebare, ci trebuie s\ exprim\m

r\spunsul în cuvinte : «Tr\ie[te în cutare loc».

[67] Imperativul e lucrul care cuprinde o comand\, de exemplu :

Tu, pasul dar ]i-l du spre apa lui Inachos.

O expresie de jur\mînt e un lucru...212

<O expresie vocativ\> este un lucru a c\rui folosire implic\ adresarea la

o persoan\, de exemplu :

Prea în\l]ate mai-mare-al o[tirii, Atrid Agamemnon213.

Asem\n\tor cu judecata este lucrul care are enun]area ca a unei judec\]i,

dar cade, totu[i, în afara categoriei judec\]ilor propriu-zise din cauza

adaosului unei particule sau a tonului emo]ional al enun]ului, ca de exemplu :

Cît de chipe[ arat\ într-adev\r Parthenonul,

Iar p\storu-i leit ca mîndrii feciori ai lui Priam214.

[68] Un lucru îndoielnic, de asemenea, difer\ de o judecat\ propriu-zis\,

cînd ceea ce spune cineva se prezint\ cu îndoial\, ca de exemplu :

Sînt înrudite, suferin]a [i via]a ?

~ntreb\rile, chestion\rele [i cele asem\n\toare cu acestea nu sînt nici

adev\rate, nici false, pe cînd judec\]ile propriu-zise sînt totdeauna sau

adev\rate sau false.

Sectatorii lui Chrysippos, Archedemos, Athenodoros, Antipatros [i Crinis215

spun c\ unele propozi]ii sînt simple, altele nu216. Se numesc simple acelea

care sînt constituite dintr-o propozi]ie [sau mai multe propozi]ii]217, care

nu-i ambigu\, ca : „Este ziu\” ; [i nu sînt simple acelea care sînt constituite

din una sau mai multe propozi]ii ambigue [69] adic\, fie dintr-o singur\

propozi]ie ambigu\, de exemplu : „Dac\-i ziu\, <e ziu\>”218, fie din mai

multe propozi]ii, de exemplu : „Dac\-i ziu\, e lumin\”.

Printre propozi]iile simple sînt puse cele negative, negatoare, privative,

afirmative, indicative [i nedefinite219, iar printre cele care nu sînt simple,

propozi]iile ipotetice, asertorice, conjunctive, disjunctive, cauzale [i cele

comparative220. Un exemplu de propozi]ie negativ\ este : „Nu-i ziu\”. O

specie a propozi]iei negative este dubla nega]ie221. Prin nega]ie dubl\ se
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în]elege nega]ia unei nega]ii, de exemplu : „Nu este nu este ziu\” iar aceasta

presupune c\ „este ziu\”.

[70] O negare con]ine o particul\ negativ\ [i un predicat ca acesta :

„Nimeni nu se plimb\”. Propozi]ia privativ\ e compus\ dintr-o particul\ privativ\

[i o judecat\ virtual\, ca de pild\ : „Acest om este neom”. Propozi]ia afirmativ\

e alc\tuit\ dintr-un substantiv în cazul nominativ [i un predicat, ca de exemplu :

„Dion se plimb\”. Propozi]ia indicativ\ e alc\tuit\ dintr-un demonstrativ la

cazul nominativ [i un predicat, ca spre exemplu : „Acesta se plimb\”.

Propozi]ia nedefinit\ e alc\tuit\ dintr-unul sau mai multe cuvinte nede-

finite [i un predicat, de exemplu : „Cineva se plimb\”, „Acela se mi[c\”.

[71] Chrysippos în Dialecticile sale, [i Diogenes222, în cartea sa Arta

dialecticii, spun c\ dintre propozi]iile care nu-s simple, cea ipotetic\223 este

format\ cu ajutorul conjunc]iei condi]ionale „dac\”. Aceast\ conjunc]ie anun]\

c\ o a doua presupunere va urma în mod consecvent pe prima, ca de exemplu :

„Dac\-i ziu\, e lumin\”. Dup\ p\rerea lui Crinis, din cartea sa Arta dialecticii,

asertoric\ este judecata care începe cu propozi]ia care este introdus\ prin

conjunc]ia „deoarece” [i se leag\ de propozi]ia terminal\, de exemplu :

„Deoarece e zi, e lumin\”. Aceast\ conjunc]ie arat\ at`t c\ a doua propozi]ie

urmeaz\ pe prima, c`t [i c\ aceasta este adev\rat\ `n fapt224. [72] O propo-

zi]ie conjunctiv\ este aceea care-i unit\ prin anumite conjunc]ii copulative,

de exemplu : „Este zi [i este lumin\”. Propozi]ia disjunctiv\ este cea desp\r]it\

cu ajutorul conjunc]iei disjunctive „sau”, de exemplu : „sau e zi, sau e

noapte”. Aceast\ conjunc]ie proclam\ c\ una sau alta din alternative e fals\.

Propozi]ia cauzal\ e construit\ cu ajutorul conjunc]iei „din cauz\ c\”, de

exemplu : „Din cauz\ c\-i zi, e lumin\”, c\ci prima propozi]ie pare a fi cauza

celei de-a doua. Propozi]ia care indic\ compara]ia este format\ din cuvîntul

care înseamn\ „mai” [i cuvîntul <„decît”>225 a[ezat între propozi]ii, ca de

exemplu : „E mai mult zi, decît noapte”. [73] Opus\ celei precedente este

propozi]ia care declar\ c\ un fapt este mai mic, de pild\ : „Este mai pu]in

noapte, decît e zi”. Mai departe, între propozi]ii sînt unele care sînt opuse

una alteia în privin]a adev\rului [i a falsit\]ii, dintre care una este negarea

celeilalte, ca, de exemplu, propozi]iile : „Este zi” [i „Nu este zi”. De aceea,

o propozi]ie ipotetic\ este adev\rat\ cînd opusul propozi]iei terminale ei

este incompatibil cu propozi]ia ini]ial\226, de exemplu : „Dac\-i zi, e lumin\”.

Aceast\ propozi]ie este adev\rat\, c\ci afirma]ia : „Nu este lumin\”, care e

contrariul propozi]iei terminale, este incompatibil\ cu propozi]ia ini]ial\ :

„Este ziu\”. Pe de alt\ parte, o propozi]ie ipotetic\ e fals\ dac\ opusul

propozi]iei terminale nu este în conflict cu propozi]ia ini]ial\, de exemplu :

„Dac\-i ziu\, Dion se plimb\” ; c\ci afirma]ia : „Dion nu se plimb\” nu este

incompatibil\ cu propozi]ia ini]ial\ : „Este ziu\”.

[74] O propozi]ie consecutiv\ este adev\rat\ dac\ pleac\ de la propo-

zi]ia ini]ial\ adev\rat\ [i se termin\ cu o propozi]ie care decurge din

aceasta, ca de exemplu : „Deoarece este ziu\, soarele e deasupra orizon-

tului”, dar e fals\ dac\ începe cu o propozi]ie fals\ sau se termin\ cu o

propozi]ie care nu-i e consecin]\, ca de exemplu : „Deoarece e noapte,

Dion se plimb\”, dac\ acest lucru se spune în timpul zilei.

O propozi]ie cauzal\ este adev\rat\ dac\ începe cu o propozi]ie adev\rat\

[i se termin\ cu o propozi]ie care îi e consecin]a [i nu dac\ ini]iala este

consecin]a terminalei, ca de exemplu : „Deoarece e ziu\, e lumin\” c\ci, din

„este ziu\” urmeaz\ necesar „este lumin\”, dar din „este lumin\” nu urmeaz\

c\ „este ziu\”. O propozi]ie cauzal\ este îns\ fals\ dac\ începe cu o

propozi]ie fals\ sau se termin\ cu o propozi]ie care nu e consecin]a primeia

sau are o propozi]ie ini]ial\ care nu concord\ cu propozi]ia terminal\, de
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exemplu : „Din cauz\ c\-i noapte, Dion se plimb\”. [75] O judecat\ pro-

babil\227 e aceea care duce la adeziune228, de exemplu : „Dac\ cineva a

n\scut ceva, acel cineva este mama acelui lucru”. Aceasta este fals, c\ci

g\ina nu este mama oului.

Mai departe, unele lucruri sînt posibile, altele imposibile, unele necesare,

altele nenecesare. Este posibil ceea ce se admite s\ fie adev\rat, cu condi]ia

ca nimic din împrejur\rile externe s\ nu-l împiedice de a fi adev\rat, de

exemplu : „Diocles tr\ie[te”. Imposibil e ceea ce nu se admite s\ fie adev\rat,

de exemplu : „P\mîntul zboar\”. E necesar ceea ce, pe lîng\ c\-i adev\rat,

nu admite s\ fie fals sau, chiar dac\ ar admite s\ fie fals, e împiedicat de a

fi astfel de împrejur\ri exterioare, ca de exemplu : „Virtutea e util\”. Nu-i

necesar ceea ce este adev\rat – putînd fi totu[i [i fals –, dac\ nu sînt condi]ii

exterioare care s\ împiedice, de exemplu : „Dion se plimb\”. [76] O

propozi]ie verosimil\229 este aceea care are mai multe [anse de a fi adev\-

rat\, de exemplu : „Voi fi în via]\ mîine”.

Mai sînt [i alte deosebiri între propozi]ii [i-n trecerea lor din adev\rate

în false [i invers, lucruri despre care vom vorbi acum pe larg.

XLIX. Dup\ Crinis [i elevii lui, un ra]ionament consist\ dintr-o premis\

prim\, o premis\ ad\ugat\ [i o concluzie230, ca, de pild\, ra]ionamentul

acesta : „Dac\-i ziu\, e lumin\ ; dar e ziu\ ; de aceea e lumin\”. Aici fraza :

„Dac\-i zi e lumin\” este premisa întîi, clauza : „dar este ziu\” este premisa

ad\ugat\ [i „de aceea e lumin\” este concluzia. Forma este figura ra]iona-

mentului, ca urm\toarea : „Dac\-i primul, atunci este [i al doilea, or, primul

este, deci este [i al doilea”.

[77] Ra]ionamentul figurativ este compus din ambele, ca de exemplu :

„Dac\ Platon tr\ie[te, el respir\, or, primul este adev\rat, de aceea [i al

doilea este adev\rat”. Ra]ionamentul figurativ a fost introdus ca, atunci cînd

avem argumente complexe lungi, s\ nu mai repet\m premisa ad\ugat\,

dac\ este lung\, [i pe urm\ s\ ar\t\m concluzia, ci s\ putem ajunge la

concluzie cît mai repede posibil : „dac\ primul, atunci [i al doilea”.

Unele argumente sînt neconcluzive, altele concluzive231. Un argument

nu este concluziv cînd opusul concluziei nu este incompatibil cu înl\n]uirea

premiselor, ca în cele urm\toare : „Dac\-i ziu\, e lumin\, or, este ziu\, deci

Dion se plimb\”.

[78] Dintre ra]ionamentele concluzive, unele sînt indicate cu numele lor

generic de concluzive propriu-zise, altele sînt numite silogistice. Ra]iona-

mente silogistice sînt acelea care, fie c\ nu admit, fie c\ sînt raportate la

argumente care nu admit o prob\ imediat\, cu ajutorul unei sau a mai

multor premise232, ca de exemplu : „Dac\ Dion se plimb\, <atunci Dion este

în mi[care, dar Dion se plimb\,>233 de aceea Dion este în mi[care”.

Sînt propriu-zis concluzive acele care trag în mod specific concluzii, dar

nu prin silogism, ca de exemplu : „Este fals\ afirma]ia : «E [i zi [i noapte», dar

acum e zi, de aceea nu este noapte”. Ra]ionamentele nesilogistice sînt

acelea care au asem\nare probabil\ cu ra]ionamentele silogistice, dar nu

duc la o concluzie, ca de exemplu : „Dac\ Dion este cal, el este un animal,

<dar Dion nu-i cal>234 de aceea el nu este animal”.

[79] Mai departe, ra]ionamentele pot fi unele adev\rate [i altele false.

Cele dintîi î[i trag concluziile cu ajutorul unor premise adev\rate, de

exemplu : „Dac\ virtutea este folositoare, viciul este d\un\tor, <or, virtutea

este folositoare, de aceea viciul este d\un\tor>”235. Sînt false acelea care au

erori în premise sau nu sînt concluzive, de exemplu : „Dac\ e ziu\, e

lumin\ ; or, e ziu\ ; de aceea Dion tr\ie[te”. Ra]ionamentele mai pot fi

împ\r]ite în posibile [i imposibile, necesare [i nenecesare. Sînt [i unele
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nedemonstrabile din cauz\ c\ nu au nevoie de demonstra]ie. ~n ce prive[te

num\rul acestor feluri de ra]ionamente, autorit\]ile difer\ în p\reri ;

Chrysippos socote[te c\ sînt cinci la num\r [i din ele se combin\ orice

judecat\. Acestea sînt luate atît în ra]ionamentele concluzive, cît [i în

silogisme [i în ra]ionamentele figurative. [80] Primul fel de ra]ionament

nedemonstrabil este acela în care fiecare judecat\ este format\ dintr-o

propozi]ie ipotetic\ [i o clauz\ cu care începe propozi]ia ipotetic\, în timp

ce clauza terminal\ este concluzia, de exemplu : „Dac\-i primul, atunci e [i

al doilea, or, primul este, de aceea este [i al doilea”. Al doilea fel de

ra]ionament nedemonstrabil este acela care întrebuin]eaz\ o propozi]ie

ipotetic\ [i din contrariul propozi]iei terminale se trage o concluzie contrar\

propozi]iei ini]iale, de exemplu : „Dac\ este ziu\, este lumin\, or, este

noapte de aceea nu-i ziu\”. Aici premisa ad\ugat\ este opusul propozi]iei

terminale din prima premis\, iar concluzia este contrariul propozi]iei ini]iale

din aceea[i premis\. Al treilea fel de ra]ionament nedemonstrabil întrebu-

in]eaz\ o reunire de propozi]ii negative, ca premis\ prim\, [i una din

propozi]iile conjuncte [i duce la contrariul celeilalte propozi]ii, de exemplu :

„Nu poate fi Platon [i mort [i-n via]\, dar el este mort, de aceea Platon nu-i

în via]\”. [81] Al patrulea fel întrebuin]eaz\, ca premise, o propozi]ie

disjunctiv\ [i una din cele dou\ alternative în disjunc]ie, iar concluzia este

opusul celeilalte alternative, de exemplu : „Sau primul sau al doilea, or,

primul este, de aceea al doilea nu este”. Al cincilea fel de ra]ionament

nedemonstrabil este acela în care fiecare judecat\ este construit\ dintr-o

propozi]ie disjunctiv\ [i din opusul uneia din alternativele în disjunc]ie,

concluzia fiind cealalt\ alternativ\, de exemplu : „Ori e zi, ori e noapte, dar

nu-i noapte, deci este zi”.

Dup\ stoici un adev\r decurge din altul, ca de exemplu : „este lumin\”

din „este ziu\”, [i un fals dintr-un alt fals, ca „este întuneric” din „este

noapte”, dac\ acesta din urm\ nu-i adev\rat. Dar [i un adev\r poate urma

dintr-un fals, de exemplu : din „p\mîntul zboar\” va urma c\ „p\mîntul

exist\”, pe cînd dintr-un adev\r nu poate decurge un fals, c\ci din existen]a

p\mîntului nu urmeaz\ c\ p\mîntul zboar\.

[82] Exist\ [i anumite argumente insolubile : Oamenii voala]i, ascun[i,

Gr\mezile, ~ncornora]ii [i Nimeni236. Voalatul e un argument de felul

urm\tor...237. Nu se poate ca dac\ doi este un num\r mic, trei s\ nu fie la fel,

nici dac\ doi [i trei sînt numere mici, patru s\ nu fie tot a[a, [i a[a mai

departe pîn\ la zece, dar doi este un num\r mic, de aceea tot a[a-i [i

zece”...238. Argumentul Nimeni este un argument a c\rui premis\ prim\

consist\ dintr-o clauz\ nedefinit\ [i una definit\, urmat\ de o premis\

ad\ugat\ [i o concluzie, de exemplu : „Dac\ cineva este aici, nu-i în Rhodos,

<dar aici este cineva, de aceea nu-i nimeni în Rhodos>”239.

L. [83] Aceasta deci este logica stoicilor, prin care ei caut\ s\ stabileasc\

punctul lor de vedere, c\ în]eleptul este adev\ratul dialectician240, deoarece

toate lucrurile, spun ei, sînt deosebite cu ajutorul studiului logicii, tot ce

intr\ în domeniul fizicii, ca [i tot ce apar]ine eticii. C\ci altfel, spun ei, fizica

[i etica n-ar putea s\ exprime ce este logica sau, cu privire la folosirea

potrivit\241 a termenilor, nu ar putea ele spune cum legiuitorii242 le-au

atribuit diferitelor lucruri. Mai mult, din cele dou\ feluri de facult\]i de

cercetare, subsumate virtu]ii, una consider\ esen]a fiec\rui lucru, cealalt\

cerceteaz\ de ce se numesc astfel. Iat\ teoriile lor în privin]a logicii243.

LI. [84] Ramura filosofiei care e etica, ei o împart în felul urm\tor :

1) studiul despre instinct, 2) rubrica despre lucrurile bune [i rele, 3) studiul

despre pasiuni, 4) acela despre virtu]i, 5) acela despre scop, 6) acela despre
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valoarea suprem\, 7) acela despre ac]iuni, 8) acela despre îndatoriri [i

9) despre îndemnuri la ac]iune [i opriri244. Aceast\ subdiviziune este adoptat\

de Chrysippos, Archedemos, Zenon din Tars, Apollodoros, Diogenes,

Antipatros [i de Poseidonios împreun\ cu discipolii lor. Zenon din Cition [i

Cleante au tratat chestiunea mai simplu, a[a cum era de a[teptat de la o

genera]ie mai veche245. Ei, totu[i, au subîmp\r]it logica [i fizica246.

LII. [85] Stoicii cred c\ primul instinct al animalului este autocon-

servarea, deoarece natura i l-a dat de la început, cum afirm\ Chrysippos, în

prima Carte a operei lui Despre scopuri. Cuvintele lui sînt : „Cel mai scump

lucru, pentru fiecare animal, este propria constitu]ie [i con[tiin]a pe care o

are despre aceasta. ~ntr-adev\r, n-ar fi fost firesc ca natura s\ îndep\rteze

fiin]a <de ea îns\[i>247 [i s\ lase creatura pe care a f\cut-o s\ se înstr\ineze

lipsit\ de dragoste pentru propria ei constitu]ie. Sîntem deci sili]i s\ conchi-

dem c\ natura, în constituirea animalului, l-a f\cut s\ se iubeasc\ pe sine

însu[i ; a[a se explic\ c\ el respinge tot ce-i este d\un\tor [i prime[te tot

ce-i este folositor.”

Stoicii arat\ c\-i fals\ afirma]ia f\cut\ de unii cum c\ pl\cerea este

obiectul spre care se îndreapt\ primul instinct al animalelor. [86] Ei spun c\

pl\cerea, dac\-i realmente sim]it\, este un proces derivat, care nu vine

niciodat\ pîn\ ce natura, prin ea îns\[i, n-a c\utat [i n-a g\sit mijloacele

potrivite pentru existen]a sau constitu]ia animalului ; este un produs ulterior,

comparabil cu condi]ia animalelor prospere sau a plantelor în plin\ înflorire.

Mai sus]in c\ natura, la început, n-a f\cut nici o deosebire între plante [i

animale, pentru c\ ea regularizeaz\ [i via]a plantelor, f\r\ instinct [i senza]ie248,

întocmai cum în noi, anumite procese se desf\[oar\ în mod vegetativ.

Iar cînd la animale s-a ad\ugat instinctul, ele au fost în stare, cum spun

stoicii, s\-[i caute cele necesare. Pentru ele, regula naturii este de a urma

direc]ia instinctului. Cînd îns\, printr-o conducere perfect\, s-a acordat

ra]iunea fiin]elor pe care le numim ra]ionale, <pentru acestea>249, via]a

natural\ devine de drept via]a în conformitate cu ra]iunea, c\ci aceast\

ra]iune creatoare250 vine dup\ formarea instinctului.

LIII. [87] Zenon, în tratatul s\u Despre natura omului 251, indic\, cel

dintîi, drept scop „via]a în acord cu natura”252, ceea ce e acela[i lucru cu o

via]\ virtuoas\, virtutea253 fiind scopul c\tre care ne mîn\ natura. La

fel spune [i Cleante în tratatul s\u Despre pl\cere, ca [i Poseidonios [i

Hecataios254, în lucrarea Despre scopuri. Tot a[a, a tr\i în conformitate cu

virtutea este deopotriv\ cu a tr\i în acord cu experien]a mersului naturii,

cum spune Chrysippos în prima Carte a lucr\rii sale Despre scopuri, c\ci

natura noastr\ individual\ este o parte a naturii întregului univers255.

[88] De aceea, scopul poate fi definit ca o via]\ în acord cu natura sau, cu

alte cuvinte, în acord cu propria noastr\ natur\ uman\, ca [i cu aceea a

universului, o via]\ în care ne ab]inem de la orice ac]iune oprit\ de legea

comun\ pentru toate lucrurile, adic\ dreapta ra]iune care str\bate toate

lucrurile [i este identic\ cu acel Zeus conduc\tor care orînduie[te tot ce

exist\256. {i acela[i lucru constituie virtutea omului fericit [i cursul pa[nic al

vie]ii, cînd toate ac]iunile promoveaz\ armonia geniului257 care conlucreaz\

în omul individual cu voin]a aceluia care conduce universul. De aceea,

Diogenes spune clar c\ scopul trebuie s\ fie s\ ac]ionezi, cu bun\ judecat\,

în alegerea a ceea ce este natural. Archedemos spune c\ scopul este de a

tr\i, f\cînd toate ac]iunile care se cuvine s\ fie s\vîr[ite258.

[89] Prin natura cu care via]a noastr\ trebuie s\ fie în acord, Chrysippos

în]elege atît natura universal\, cît mai ales natura omului, în timp ce Cleante
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spune c\ numai natura universului trebuie s\ fie urmat\, f\r\ s\

adauge natura individului259.

Virtutea, sus]in ei, este o dispozi]ie armonioas\, un lucru care merit\ s\

fie ales pentru el însu[i, nu din speran]\ sau team\ sau vreun alt motiv din

afar\. Mai mult, fericirea const\ în virtute, c\ci virtutea e acea stare a

spiritului care tinde s\ fac\ armonioas\ întreaga via]\. Cînd o fiin]\ ra]ional\

este pervertit\, aceasta se datore[te am\girii ocupa]iilor externe sau, uneori,

influen]ei celor cu care se asociaz\ ; c\ci impulsurile date de natur\ fiin]ei

umane nu sînt niciodat\ perverse260.

LIV. [90] Virtutea, în primul rînd, este, într-un sens, perfec]iunea oric\rui

lucru în general, cum ar fi a unei statui, poate s\ fie nespeculativ\, ca

s\n\tatea, sau speculativ\, ca în]elepciunea ; c\ci Hecaton spune, în prima

carte a lucr\rii lui Despre virtu]i, c\ unele dintre ele sînt [tiin]ifice [i bazate

pe teorie, anume acelea a c\ror constitu]ie e de natur\ teoretic\, cum este

pruden]a sau justi]ia, altele nu sînt intelectuale, acelea care-s coexistente cu

cele dintîi, cum sînt s\n\tatea [i for]a261. ~ntr-adev\r, s\n\tatea vine ca o

urmare [i este coextensiv\ cu virtutea intelectual\ a cump\t\rii, întocmai

cum t\ria este rezultatul felului în care a fost construit\ o cupol\.

[91] Aceste virtu]i sînt numite neintelectuale, din cauz\ c\ ele nu cer

adeziunea spiritului, ele se întîlnesc chiar la oamenii r\i : de exemplu

s\n\tatea, curajul. Dovada, spune Poseidonios în prima Carte a tratatului

s\u Despre etic\, c\ virtutea exist\ realmente este faptul c\ Socrate, Diogene

[i Antistene [i discipolii lor au f\cut progrese pe acest t\rîm, iar pentru

existen]a viciului avem dovada peremptorie c\ el este opus virtu]ii.

Chrysippos, în prima Carte a lucr\rii sale Despre scop, Cleante, Poseidonios

în lucrarea lui Protrepticul arat\ c\ virtutea poate fi înv\]at\262 [i acest lucru

reiese clar din faptul c\ oamenii r\i au devenit buni.

[92] Panaitios împarte virtutea în dou\ specii : teoretic\ [i practic\, al]ii

o împart în trei : logic\, fizic\ [i etic\, în timp ce [coala lui Poseidonios

recunoa[te patru tipuri, iar Cleante, Chrysippos, Antipatros263 [i discipolii

lor [i mai multe decît atît. ~n ce-l prive[te pe Apollophanes264, el o socote[te

ca una singur\, anume cumin]enia265.

Dintre virtu]i, unele sînt primare, altele, subordonate acestora. Cele

primare sînt urm\toarele : în]elepciunea, curajul, justi]ia [i cump\tarea266.

Virtutea subordonate lor sînt : m\rinimia, înfrînarea, rezisten]a, prezen]a de

spirit, hot\rîrea bun\. Ei numesc în]elepciune [tiin]a lucrurilor rele [i bune

[i a celor care nu-s nici rele nici bune ; curajul, cunoa[terea a ceea ce trebuie

ales, a lucrurilor de care ar trebui s\ ne ferim [i a celor care sînt indiferente ;

justi]ia,...267 ; [93] m\rinimia este cunoa[terea sau deprinderea spiritului,

care te face s\ fii deasupra a tot ce se întîmpl\ în mod obi[nuit, fie rele, fie

bune ; înfrînarea este dispozi]ia de a nu ne l\sa niciodat\ învin[i `n ceea ce

prive[te dreapta judecat\ sau deprinderea de a nu ne l\sa subjuga]i de

pl\ceri ; rezisten]a, o [tiin]\268 sau o deprindere269 care ne arat\ lucrurile în

care trebuie s\ persist\m [i în care nu, precum [i cele care sînt indiferente ;

prezen]a de spirit270, o deprindere gata s\ g\seasc\ prompt ceea ce se cuvine

s\ fie f\cut271 în orice moment ; hot\rîrea bun\, [tiin]a prin care vedem ce

s\ facem [i cum s\ facem, astfel încît ac]iunea noastr\ s\ fie folositoare.

La fel [i viciile, unele sînt primare, altele secundare : de exemplu nerozia,

la[itatea, injusti]ia, necump\tarea sînt socotite ca vicii primare, dar neînfrî-

narea, sl\biciunea de minte, hot\rîrea rea, ca subordonate. Mai departe, ei

sus]in c\ viciile sînt forme ale necunoa[terii acelor lucruri a c\ror cunoa[tere

o au virtu]ile corespunz\toare.
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LV. [94] Binele, în general, este lucrul care are un folos [i, mai special,

este sau identic, sau ceva apropiat cu folosul. De aici urmeaz\ c\ binele

este virtutea îns\[i [i ceea ce particip\ la virtute în aceste trei sensuri, adic\ :

1) binele ca izvorul din care provine <un folos, 2) lucrul, în leg\tur\ cu care

rezult\ un folos>272, ca fapta conform\ cu virtutea, 3) cel prin influen]a

c\ruia se ob]ine un folos, de exemplu : omul bun care particip\ la virtute.

O alt\ defini]ie special\ a binelui, dat\ de ei, este : „perfec]iunea natural\

a unei fiin]e ra]ionale, ca atare”273. Acesteia îi corespunde virtutea [i, ca

participan]i la virtute, actele virtuoase [i oamenii buni ; se mai adaug\ [i

accesoriile, bucuria [i veselia [i celelalte asem\n\toare. [95] La fel stau

lucrurile [i cu viciile ; unele sînt : nerozia, la[itatea, injusti]ia [i cele asem\-

n\toare, iar altele particip\ la viciu, cuprinzînd acte vicioase [i persoane

perverse ; iar accesoriile care le înso]esc sînt dezn\dejdea, posomorîrea [i

cele asem\n\toare.

LVI. Iar\[i, unele bunuri privesc sufletul, altele sînt exterioare, pe cînd

altele nu-s nici suflete[ti, nici exterioare. Cele dintîi cuprind virtu]ile [i

actele conforme cu virtutea ; bunurile exterioare sînt, de pild\ : a avea o

patrie mîndr\ sau un prieten bun [i a te bucura de prosperitatea lor. A fi

bun [i fericit tu însu]i nu intr\ nici în categoria bunurilor exterioare, nici în

a celor suflete[ti. [96] La fel [i cu lucrurile rele, unele sînt de domeniul

sufletului, anume viciile [i ac]iunile pornite din viciu, altele sînt rele

exterioare, ca de exemplu : a avea o patrie lipsit\ de în]elepciune sau un

prieten nerod [i nefericirea care decurge de aici ; altele nu-s nici exterioare,

nici suflete[ti, ca de exemplu a fi tu însu]i r\u [i nefericit.

LVII. Bunurile sînt fie scopuri, fie mijloacele acestor scopuri sau, în

acela[i timp, scopuri [i mijloace. Un prieten [i foloasele pe care le avem de

la el sînt mijloace c\tre bine, în timp ce încrederea, noble]ea sufletului,

libertatea, încîntarea, bucuria, lipsa de durere [i orice act virtuos sînt, prin

natura lor, scopuri.

[97] <Virtu]ile>274, spun ei, sînt bunuri de natura mijloacelor [i de natura

scopurilor. Pe de o parte, în m\sura în care ele aduc fericirea, ele sînt

mijloace [i, pe de alt\ parte, în m\sura în care des\vîr[esc aceast\ fericire

[i sînt parte din ea, ele sînt scopuri. La fel cu relele, unele sînt scopuri,

altele mijloace, în timp ce altele sînt, în acela[i timp, [i mijloace [i scopuri.

Du[manul t\u [i r\ul ce ]i-l face sînt mijloace ; consternarea, umilirea,

sclavia, triste]ea, disperarea, sup\rarea prea mare [i orice ac]iune vicioas\

sînt scopuri. <Viciile>275 sînt rele atît ca scop, cît [i ca mijloc, deoarece, în

m\sura în care aduc nefericirea, ele sînt mijloace dar, în m\sura în care

împlinesc aceast\ nefericire, a[a încît devin o parte din ea, ele sînt scopuri.

LVIII. [98] Dintre bunurile suflete[ti, unele sînt deprinderi276, altele

dispozi]ii277, pe cînd altele nu sînt nici deprinderi, nici dispozi]ii. Virtu]ile

sînt dispozi]ii, în timp ce realiz\rile profesionale sînt deprinderi, iar ac]iunile,

ca atare, nu sînt nici una, nici alta. ~n general, exist\ bunuri suflete[ti

amestecate, de exemplu : faptul de avea copii reu[i]i sau a avea o b\trîne]e

fericit\. {tiin]a `ns\ este un bun pur. Iar\[i, unele bunuri suflete[ti sînt

permanente, ca virtu]ile, altele trec\toare, ca bucuria [i exerci]iul mersului.

LIX. Orice bun sufletesc, spun ei, este oportun, obligatoriu, profitabil,

folositor, comod, frumos, avantajos, merit\ a fi dorit [i drept. [99] Este

oportun deoarece aduce lucruri de a[a natur\, încît, prin producerea lor,

noi tragem folos ; este obligatoriu din cauz\ c\ une[te acolo unde acest

lucru este necesar ; este profitabil din cauz\ c\ aduce foloase, de pe urma

c\rora noi profit\m, încît beneficiul din afacere dep\[e[te prin folos ; este

folositor deoarece asigur\ folosirea beneficiului278 ; e comod din pricin\ c\
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folosul pe care îl ofer\ e demn de toat\ lauda ; e frumos, pentru c\ bunul

e propor]ional cu folosin]a ce i se d\ ; avantajos, deoarece, prin îns\[i

natura lui, aduce foloase ; merit\ s\ fie dorit pentru c\ se prezint\ astfel încît

alegerea lui este ceva ra]ional. De asemenea, e drept în m\sura în care e în

armonie cu legea [i tinde s\ uneasc\ pe oameni într-o comunitate.

[100] Motivul pentru care ei caracterizeaz\ binele suprem ca frumos

este c\ el posed\ pe deplin propor]iile numerice cerute de natur\ sau are

o armonie des\vîr[it\. Exist\, spun ei, patru feluri de frumos, anume : ceea

ce e drept, curajos, orînduit [i în]elept, c\ci numai sub aceste forme sînt

realizate faptele frumoase. La fel exist\ patru feluri de lucruri urîte, anume :

ceea ce este injust, la[, dezordonat [i smintit. Prin frumos se în]elege într-un

în]eles unic acel bun care-l face pe posesorul lui demn de laud\ sau, pe

scurt, bunul care este demn de laud\ ; de[i, în alt sens, înseamn\ o aplecare

fireasc\ pentru a-[i îndeplini bine func]ia sa279 ; în timp ce, în alt sens,

frumosul este ceea ce d\ o podoab\ oric\rui lucru, ca atunci cînd spunem

c\ numai în]eleptul este bun [i frumos.

[101] Mai spun c\ numai frumosul moral280 este bun. A[a sus]in Hecaton

în tratatul s\u Despre bunuri, Cartea a III-a, [i Chrysippos în opera sa Despre

frumosul moral. Ei sus]in c\ frumosul e virtutea [i tot ce particip\ la virtute,

ceea ce e totuna cu a spune c\ ceea ce-i bun e [i frumos sau c\ termenul

„bun” e de for]\ egal\ cu termenul „frumos”, ceea ce revine la acela[i lucru.

Deoarece un lucru e bun, e [i frumos ; sau, e frumos, de aceea e [i bun.

LX. Dup\ p\rerea lor, toate bunurile sînt egale [i sînt de dorit în cel mai

înalt grad [i nu admit nici relaxare, nici încordare. Dintre lucrurile existente,

unele, spun ei, sînt bune, altele rele, iar altele nici bune, nici rele281.

[102] Bunurile suflete[ti cuprind virtu]ile pruden]ei, justi]iei, curajului,

cump\t\rii [i celelalte, pe cînd opusele lor sînt rele, anume impruden]a,

injusti]ia [i celelalte. Sînt nici bune, nici rele acele lucruri care nici nu

folosesc, nici nu d\uneaz\ unui om, ca via]a, s\n\tatea, pl\cerea, frumu-

se]ea, for]a, bog\]ia, gloria, noble]ea [i contrariile lor : moartea, boala,

durerea, urî]enia, sl\biciunea, s\r\cia, lipsa de glorie, originea modest\ [i

cele asem\n\toare cu acestea, cum afirm\ Hecaton în lucrarea Despre scop

în Cartea a VII-a, [i Apollodoros în Etica sa, ca [i Chrysippos ; c\ci ei spun

c\ aceste lucruri de care am vorbit nu sînt bunuri, prin ele însele, ci din

punct de vedere moral, sînt indiferente, de[i intr\ în specia lucrurilor de

preferat282, [103] `ntrucît, a[a cum proprietatea c\ldurii este s\ înc\lzeasc\,

nu s\ r\ceasc\, tot a[a [i proprietatea binelui e s\ foloseasc\, nu s\ strice ;

îns\ bog\]ia [i s\n\tatea pe cît folosesc pe atîta [i d\uneaz\, de aceea ele

nu sînt un bun. Mai departe ei sus]in c\ nu poate fi considerat ca bun lucrul

pe care po]i s\-l folose[ti [i în bine [i în r\u ; or, bog\]ia [i s\n\tatea pot fi

folosite [i spre bine [i spre r\u. Pe de alt\ parte, Poseidonios e de p\rere

c\ [i acestea fac parte din bunuri. Hecaton, în Cartea a noua a tratatului s\u

Despre bunuri, [i Chrysippos în lucrarea sa Despre pl\cere t\g\duiesc c\

pl\cerea ar fi un bun, c\ci unele pl\ceri sînt ru[inoase [i nimic din ce-i

ru[inos nu este un bun. [104] A fi de folos înseamn\ a se pune în mi[care

sau a se ab]ine conform cu virtutea, pe cînd a d\una înseamn\ a se pune

în mi[care sau a se ab]ine pe baza viciului.

Termenul „indiferent”283 are dou\ în]elesuri : primul arat\ lucrurile care

nu contribuie nici la fericire nici la nenorocire, ca bog\]ia, gloria, s\n\tatea,

for]a [i cele asem\n\toare, c\ci e cu putin]\ s\ fii fericit [i f\r\ acestea, de[i

folosirea lor într-un anumit fel duce la fericire sau la mizerie.

~n cu totul alt sens sînt numite „indiferente” lucrurile care nu sînt de

natur\ a stîrni nici dorin]a [i nici aversiunea, de exemplu faptul c\ num\rul
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firelor de p\r de pe cap e par sau impar, sau c\ ]ii degetul drept sau îndoit.

Nu, deci, în acest sens au fost numite indiferente lucrurile men]ionate mai

sus, deoarece ele sînt totu[i în stare s\ stîrneasc\ dorin]a sau aversiunea.

[105] De aceea, dintre acestea din urm\, unele sînt alese prin preferin]\,

<altele sînt respinse>284, pe cînd indiferen]a, la celelalte, nu d\ motiv nici

de a le alege, nici de a le respinge.

LXI. Dintre lucrurile indiferente, dup\ cum spun ei, unele sînt „preferate”,

altele, „respinse”285 ; acelea care au o valoare sînt „preferate”, în timp ce

acelea care au o nedemnitate286, sînt „respinse”. Valoarea287 este definit\ de

ei, mai întîi, ca o contribu]ie la o via]\ armonioas\288, a[a cum se g\se[te în

fiecare bun ; în al doilea rînd, ca o facultate sau o folosin]\ mediatoare care

contribuie la o via]\ în conformitate cu natura289, ceea ce-i tot una cu a

spune c\ bog\]ia [i s\n\tatea contribuie la ducerea unei vie]i conforme cu

natura ; în al treilea rînd, valoarea este echivalentul pe care îl fixeaz\ un

expert, cunosc\tor al faptelor, la fel cum se spune cînd se schimb\ grîu

pentru atîta orz [i un catîr pe deasupra290.

[106] Astfel, din categoria lucrurilor preferate fac parte acelea care au o

valoare, de exemplu printre calit\]ile suflete[ti : talentul înn\scut, înde-

mînarea, progresul [i cele asem\n\toare ; iar printre calit\]ile trupe[ti : via]a,

s\n\tatea, for]a, constitu]ia bun\, s\n\tatea organelor, frumuse]ea <[i a[a

mai departe> ; iar din sfera lucrurilor exterioare : bog\]ia, gloria, noble]ea [i

cele asem\n\toare. La categoria lucrurilor de respins apar]in printre însu[irile

suflete[ti : neîndemînarea din na[tere, nepriceperea [i cele asem\n\toare ;

printre calit\]ile trupe[ti : moartea, boala, sl\biciunea, constitu]ia rea, muti-

larea, urî]enia [i a[a mai departe ; din sfera lucrurilor exterioare : s\r\cia,

lipsa de glorie, originea de jos [i cele asem\n\toare. Dar sînt [i lucruri care

nu apar]in nici unei clase ; acestea nu sînt nici preferate, nici respinse.

[107] Iar\[i, dintre lucrurile preferate, unele sînt alese pentru ele însele,

altele pentru altceva, iar altele pentru ele însele [i pentru altceva. ~n prima

categorie intr\ talentul înn\scut, progresul [i cele asem\n\toare ; în a doua,

bog\]ia, noble]ea, [i cele asem\n\toare ; în ultima, for]a, integritatea sim]u-

rilor, facult\]i depline. Lucrurile care sînt alese pentru ele însele, sînt alese,

fiindc\ sînt în conformitate cu natura ; cele care-s alese pentru altceva, sînt

alese fiindc\ ne procur\ nu pu]ine foloase. La fel e [i cu lucrul respins, din

motive contrare celor precedente.

LXII. Mai departe, ei afirm\ c\ îndatorirea este ac]iunea c\reia fiind

s\vîr[it\ i se poate da o justificare ra]ional\ ; de exemplu, conformarea291 în

procesul vie]ii, care, într-adev\r, p\trunde cre[terea plantelor [i a animalelor,

c\ci – sus]in ei – chiar la plante [i la animale putem deosebi îndatoriri.

[108] Zenon a fost cel dintîi care a folosit acest termen de „îndatorire”292,

denumirea fiind luat\ de la faptul c\ „se cuvine dup\ unii”293.

Ea este o ac]iune, în sine, adaptat\ orînduirilor naturii, c\ci, dintre actele

s\vîr[ite sub impulsul instinctului, unele sînt îndatoriri, altele sînt împotriva

îndatoririlor, iar altele nici îndatoriri, nici împotriva îndatoririlor.

Sînt îndatoriri acele acte pe care ra]iunea le alege spre a fi executate,

cum ar fi : cinstirea p\rin]ilor, a fra]ilor [i a patriei [i leg\turile de prietenie ;

împotriva îndatoririi sînt faptele pe care ra]iunea nu le aprob\, ca de

exemplu : a-]i neglija p\rin]ii, a fi nep\s\tor fa]\ de fra]i, a nu te în]elege cu

prietenii, a nesocoti interesele patriei [i cele asem\n\toare. [109] Faptele

care nu sînt nici îndatoriri [i nici împotriva îndatoririi sînt acelea pe care

ra]iunea nici nu le alege, nici nu le opre[te de a se face, cum ar fi a ridica

un fir de pai, a ]ine în mîn\ un condei sau o ]esal\ [i altele asem\n\toare.
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Iar\[i, unele îndatoriri ne revin în mod necondi]ionat, altele în anumite

împrejur\ri. Necondi]ionate sînt îndatoririle urm\toare : a-]i îngriji s\n\tatea

[i organele sim]urilor [i alte lucruri asem\n\toare ; impuse de împrejur\ri

sînt acelea care ne fac s\ ne mutil\m singuri sau s\ ne sacrific\m averea. Tot

astfel [i cu faptele care sînt împotriva îndatoririlor. O alt\ împ\r]ire e : în

îndatoriri permanente [i în altele nepermanente. A tr\i în mod virtuos este

o îndatorire permanent\, pe cînd a pune întreb\ri [i a da r\spunsuri,

precum [i a se plimba [i cele asem\n\toare nu sînt îndatoriri permanente.

Acela[i lucru se poate spune [i despre opusul îndatoririi. [110] Sînt [i în

situa]ii intermediare îndatoriri, ca acelea ca b\ie]ii s\ asculte de suprave-

ghetorii care-i au în grij\.

LXIII. Dup\ p\rerea stoicilor, sufletul are opt294 p\r]i. Aceste p\r]i sînt :

cele cinci sim]uri, organul vorbirii, organul gîndirii, care este îns\[i mintea,

[i partea generatoare295. Din falsitate rezult\ perversiunea care se întinde

[i asupra min]ii, iar din aceast\ perversiune se nasc multe pasiuni, care sînt

tot atîtea cauze de tulburare296. Pasiunea, a[a cum o define[te Zenon, este

o mi[care nera]ional\ [i contra firii a sufletului sau un impuls ce cre[te în

mod exagerat297.

Hecaton, în tratatul s\u Despre pasiuni, Cartea a II-a, [i Zenon, în

lucrarea sa cu acela[i titlu, spun c\ exist\ patru genuri de pasiuni : durerea,

frica, pofta [i pl\cerea298. [111] Ei mai sus]in c\ emo]iile sînt judec\]i299,

a[a cum arat\ Chrysippos în tratatul s\u Despre pasiuni ; avari]ia este o

presupunere c\ banul e bun [i tot a[a este [i cu be]ia [i nest\pînirea [i cu

toate celelalte patimi.

Dup\ ei, durerea este o strîngere nera]ional\ a sufletului300. Speciile ei

sînt : mila, invidia, gelozia, rivalitatea, tulburarea, sup\rarea, îndurerarea,

supliciul, pr\bu[irea301. Mila este durerea resim]it\ în fa]a unei suferin]e

nemeritate, invidia e ciuda pe prosperitatea altora, gelozia este durerea

cînd vedem c\ altul are ceva ce dorim pentru noi, rivalitatea e suferin]a c\

altul posed\ ceea ce avem [i noi, [112] tulburarea e o durere care ne apas\,

sup\rarea este ceea ce ne strînge [i ne mic[oreaz\ spa]iul, îndurerarea este

o suferin]\ adus\ de un gînd sup\r\tor, care persist\ sau chiar se întinde,

supliciul e o durere adînc\, pr\bu[irea e o durere ira]ional\, care ne

chinuie[te [i ne împiedic\ s\ vedem lucrurile prezente.

Frica este o a[teptare a r\ului. ~n fric\ intr\ urm\toarele emo]ii : teroarea,

[ov\iala, ru[inea, groaza, panica, anxietatea302. Teroarea este o fric\ care

produce spaim\, ru[inea e frica de infamie, [ov\iala este frica de faptele

viitoare, groaza este frica produs\ de reprezentarea unui lucru neobi[nuit,

[113] panica este frica care î]i m\re[te debitul vorbirii, anxietatea e frica pe

care o sim]im în fa]a unui lucru neclar.

Dorin]a este o poft\ nera]ional\, sub care sînt rînduite st\rile urm\toare :

lipsa, ura, p\rtinirea, mînia, iubirea, pica, ciuda303. Lipsa este o poft\

nerealizat\ ca [i cum ar fi t\iat\ de obiectul ei, dar tinzînd zadarnic [i atras\

spre el. Ura este o poft\, mereu crescînd\ [i vie, ca s\ i se întîmple r\u

cuiva, p\rtinirea este pofta sau dorin]a legat\ de o anumit\ alegere, mînia

este dorin]a de a pedepsi pe cineva, socotit c\ ]i-a adus o jignire nemeritat\,

iubirea este o poft\, ce nu convine în]elep]ilor, c\ci reprezint\ sfor]area de

a cî[tiga iubirea numai prin frumuse]ea vizibil\. [114] Pica este mînia care

s-a înveninat îndelung [i a devenit r\ut\cioas\, a[teptîndu-[i momentul

potrivit, cum se arat\ în aceste versuri :

Chiar de-[i înghite mînia în sine acuma,

Pentru mai tîrziu pl\nui-va în fapte s-o pun\303a.
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Ciuda este o mînie în stadiu încep\tor.

Pl\cerea este o exaltare ira]ional\, care rezult\ din ceea ce pare de a fi

demn de alegere ; ea cuprinde : încîntarea, bucuria de r\ul altuia, desf\tarea,

bucuria violent\304. ~ncîntarea este pl\cerea care farmec\ prin intermediul

urechilor, bucuria de r\ul altuia este pl\cerea resim]it\ la r\ul altuia,

desf\tarea, ca o întoarcere, este înclinarea305 sufletului spre nest\pînire. Iar

bucuria violent\ este nimicirea virtu]ii.

[115] {i, dup\ cum se spune c\ exist\ anumite infirmit\]i ale corpului,

cum ar fi guta sau tulbur\rile artritice, tot a[a sînt pentru suflet dragostea de

glorie, dragostea de pl\ceri [i cele la fel. Prin infirmitate se în]elege o boal\

înso]it\ de sl\biciune, iar prin boal\ se în]elege o închipuire a unui lucru

care pare foarte de dorit. {i dup\ cum se spune c\ trupul are înclinare spre

anumite boli, ca guturaiul [i diareea, tot a[a [i-n suflet se afl\ tendin]e spre

pizm\, mil\, ceart\ [i cele asem\n\toare306.

[116] Stoicii mai spun c\ exist\ trei st\ri emo]ionale bune, anume

bucuria, pruden]a [i voin]a307. Bucuria, opusul pl\cerii, este o exaltare

justificat\ de ra]iune, pruden]a, opusul fricii, este o evitare bazat\ pe ra]iune ;

c\ci în]eleptul de[i nu va sim]i niciodat\ frica, totu[i va fi prudent. Pentru

stoici voin]a este opusul poftei, întrucît este o dorin]\ ra]ional\, [i, dup\

cum sub pasiunile primare sînt orînduite altele, care le sînt subordonate, tot

a[a e [i cu st\rile emo]ionale primare bune.

Astfel, voin]a se împarte în bun\voin]\, amabilitate, respect, afec]iune308 ;

pruden]a se împarte în pudoare [i modestie309 iar bucuria, în desf\tare,

veselie [i bun\ dispozi]ie310.

LXIV. [117] Dup\ ei, în]eleptul311 e lipsit de pasiuni, din cauz\ c\ nu

cade în asemenea sl\biciuni, dar adaug\ c\ termenul de apatie e aplicat în

alt sens omului r\u [i înseamn\ c\ acesta e aspru [i neînduplecat.

Mai departe se spune c\ în]eleptul e lipsit de trufie c\ci este indiferent

[i la faim\, [i la def\imare. Dar mai exist\ [i un altul lipsit de trufie, care e

rînduit printre cei necugeta]i, [i anume omul r\u. Iar\[i spun ei c\ oamenii

în]elep]i sînt austeri, din pricin\ c\ nu caut\ pl\cerile pentru ei [i nici nu le

admit la al]ii. Totu[i, termenul auster este dat [i altora, în acela[i sens cum

se spune despre un vin c\-i aspru pentru a fi folosit ca medicament, iar

nicidecum pentru a fi b\ut.

[118] Virtuo[ii sînt lipsi]i de în[el\ciune [i se p\zesc de a se pune într-o

lumin\ favorabil\, ascunzînd cu inten]ie p\r]ile lor rele [i f\cînd s\ se vad\

numai p\r]ile lor bune pe care le au. ~n acela[i timp, sînt lipsi]i de

pref\c\torie, c\ci au l\sat la o parte ipocrizia fie în vorbire, fie în înf\]i[are.

{i se ab]in de a ac]iona, refuzînd s\ fac\ ceva care e potrivnic îndatoririi. Ei

vor bea vin, dar nu se vor îmb\ta. Nici nu vor delira ; singurul lucru ce poate

avea uneori în]eleptul sînt reprezent\rile neobi[nuite datorate melancoliei

sau delirului, st\ri care nu-s determinate de principiul a ceea ce e demn de

ales, ci-s contrare naturii. ~ntr-adev\r, nici durere nu va sim]i vreodat\

în]eleptul, [tiind c\ durerea este o strîngere nera]ional\ a sufletului, cum

spune Apollodoros în Etica sa312.

[119] Stoicii mai declar\ c\ filosofii sînt asemenea zeilor, fiindc\ au ceva

divin în ei, în timp ce omul r\u e f\r\ divinitate313. {i chiar acest cuvînt „f\r\

divinitate” are dou\ în]elesuri, dintre care unul este opusul termenului

„zeesc”, iar cel\lalt arat\ omul care desconsider\ divinul ; în acest din urm\

sens, spun ei, termenul nu se aplic\ oric\rui om r\u. Mai adaug\ c\ în]elep]ii

sînt adoratori ai zeilor, c\ci ei cunosc cele cuvenite zeilor, iar pietatea este

[tiin]a de a servi zeii. Ei vor aduce sacrificii zeilor [i-[i p\streaz\ puritatea,
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c\ci se feresc de faptele care sînt jigniri împotriva zeilor, iar zeii îi iubesc,

c\ci ei sînt sfin]i [i drep]i fa]\ de divinitate. Singurii preo]i adev\ra]i sînt

în]elep]ii, deoarece obiectul preocup\rilor lor sînt sacrificiile de adus zeilor,

cl\direa templelor, purific\rile [i celelalte lucruri care se refer\ la zei.

[120] Stoicii prescriu cinstirea p\rin]ilor [i a fra]ilor în al doilea rînd

dup\ aceea a zeilor. Sus]in, mai departe, c\ dragostea p\rinteasc\ fa]\ de

copii este fireasc\ la în]elep]i, dar nu [i la cei r\i. {i sînt de p\rere c\

gre[elile sînt toate egale314 : a[a spune Chrysippos în Cartea a patra a scrierii

sale Cercet\ri etice, ca [i Persaios [i Zenon315. Dac\ un adev\r nu-i mai

adev\rat decît altul, nici un lucru fals nu e mai fals decît altul. La fel, o

în[el\ciune nu-i mai mare decît alta, tot a[a nici o gre[eal\ nu-i mai mare ca

alta. Dup\ cum acela care este la o sut\ de stadii departe de Canobos316 [i

acela care-i numai la un stadiu nu se afl\ nici unul, nici altul în Canobos, tot

a[a acela care comite o gre[eal\ grav\ [i cel care comite o gre[eal\ mai

mic\, nu are o conduit\ dreapt\317.

[121] Heracleides din Tars, discipolul lui Antipatros din Tars, [i

Athenodoros318 afirm\ îns\ c\ gre[elile nu sînt egale. Stoicii mai spun iar\[i

c\ în]eleptul va lua parte la via]a politic\, dac\ nu-l va împiedica nimic,

deoarece astfel va opri viciul [i va promova virtutea ; a[a sus]ine Chrysippos

în prima carte din lucrarea sa Despre diferitele feluri de via]\. ~n]eleptul se

va c\s\tori, cum spune Zenon în Republica sa, [i va avea copii. Mai mult

chiar, ei spun c\ în]eleptul nu-[i va forma niciodat\ simple p\reri, adic\

nu-[i va da niciodat\ asentimentul319 la un lucru fals, va duce felul de via]\

al cinicilor, cinismul fiind drumul cel mai scurt spre virtute, cum îl nume[te

Apollodoros320 în Etica sa, [i va putea mînca chiar carne de om dac\ va fi

silit de împrejur\ri. Mai spun c\ numai în]eleptul este liber, pe cînd oamenii

r\i sînt sclavi, deoarece libertatea este puterea de a ac]iona cum vrea321, pe

cînd sclavia înseamn\ lipsa acestei puteri. [122] ~ntr-adev\r, exist\ [i o a

doua form\ de sclavie, care consist\ în supunere, [i o a treia care implic\

posesiunea sclavului, ca [i supunerea lui. Opusul unei asemenea sclavii e

st\pînirea, care-i [i ea un r\u. Nu numai c\ în]elep]ii sînt liberi, dar sînt [i

regi, regalitatea fiind o conducere f\r\ dare de socoteal\322, pe care nimeni

în afar\ de în]elep]i n-o pot avea ; a[a spune Chrysippos în tratatul s\u

Despre întrebuin]area proprie a numelor la Zenon 323, deoarece el sus]ine

c\ cunoa[terea binelui [i a r\ului este un atribut necesar al st\pînitorului [i

c\ nici un om r\u nu posed\ aceast\ [tiin]\. La fel, numai cei în]elep]i sînt

indica]i s\ fie magistra]i, judec\tori sau oratori, pe cînd printre cei r\i,

nimeni nu are aceste calific\ri. Mai departe, în]eleptul e infailibil, nefiind

supus gre[elii. [123] De asemenea sînt inofensivi, pentru c\ nu vat\m\ nici

pe al]ii, nici pe ei în[i[i. ~n acela[i timp n-au mil\324 [i nici nu iart\ pe

nimeni, nu trec cu vederea niciodat\ pedepsele fixate de lege, întrucît

indulgen]a [i mila [i chiar [i echitatea sînt semne ale unui spirit slab, care

arat\ bun\tate, în loc de severitate ; nici nu socotesc c\ pedepsele sînt prea

severe. Mai spun c\ în]eleptul nu se mir\ de nici un lucru care pare

extraordinar, cum ar fi cavernele subterane ale lui Charon325, mareele,

izvoarele de ap\ cald\ [i erup]iile vulcanice. Nici nu va tr\i în]eleptul în

singur\tate, c\ci, în mod firesc, el e f\cut pentru societate [i ac]iune. Dar el

se va supune exerci]iilor, ca s\-[i sporeasc\ puterea de rezisten]\ a trupului.

[124] ~n]eleptul va face rug\ciuni [i va cere lucruri bune de la zei ; a[a

spun Poseidonios în prima Carte a tratatului s\u Despre îndatoriri [i Hecaton

în Cartea a treia a lucr\rii lui Despre paradoxe. Prietenia, spun ei, exist\

numai între cei în]elep]i [i buni pe temeiul asem\n\rii lor unul cu altul. Prin
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prietenie ei în]eleg o folosire, în comun, [i tot ce se refer\ la via]\ [i din

prietenie noi ne purt\m cu prietenii no[tri ca [i cu noi în[ine. Stoicii sus]in

c\ prietenul trebuie ales de dragul lui [i c\ mul]imea prietenilor este un

bine. ~ntre oamenii r\i nu exist\ prietenie [i cel r\u n-are prieteni. Dup\ ei,

cei care nu-s în]elep]i sînt to]i nebuni, deoarece, nefiind cumin]i, fac totul

din nerozie, care e aproape de nebunie326.

[125] Tot ce face în]eleptul e bine, întocmai cum spunem c\ Ismenias327

cînt\ bine din flaut toate cîntecele. Deci totul apar]ine în]eleptului, c\ci

legea îi d\ un drept deplin asupra tuturor lucrurilor. E drept c\ se spune c\

unele lucruri apar]in celui r\u, întocmai cum se poate spune c\ ceea ce a

fost dobîndit în mod necinstit, într-un sens, apar]ine statului, [i în alt sens,

acelora care se bucur\ de asemenea lucruri.

LXV. Stoicii sus]in c\ virtu]ile se implic\ una pe alta [i c\ posesorul

uneia le posed\ pe toate, întrucît virtu]ile au principii comune, cum spun

Chrysippos în prima Carte a lucr\rii lui Despre virtu]i, Apollodoros328 în a sa

Fizica dup\ [coala veche [i Hecaton `n Cartea a treia a tratatului s\u Despre

virtu]i. [126] ~ntr-adev\r, dac\ un om posed\ virtutea, el este în stare, pe

dat\, s\ cerceteze [i s\ pun\ în practic\ ceea ce trebuie s\ fac\. Dar unele

fapte sînt demne de s\vîr[ire, de alegere, de rezisten]\, de perseveren]\ [i

de distribuire, a[a încît dac\ un om ac]ioneaz\ printr-o alegere inteligent\,

uneori cu curaj, alteori pe calea unei juste distribuiri [i alteori cu m\sur\, el

este, totodat\, în]elept, curajos, just [i cump\tat. Fiecare dintre virtu]i are o

anumit\ parte specific\ pe care o cuprinde ; de exemplu, curajul se ocup\

cu lucrurile care trebuie suportate, cumin]enia cu actele care trebuie

s\vîr[ite, cu acelea de la care trebuie s\ ne ab]inem [i cu acelea care nu

intr\ în nici una dintre aceste împ\r]iri. La fel, fiecare din celelalte virtu]i are

sfera ei proprie. ~n]elepciunii îi sînt subordonate sfatul bun [i în]elegerea ;

cump\t\rii, disciplina [i ordinea ; justi]iei, egalitatea [i echitatea ; curajului,

ne[ov\irea [i t\ria.

[127] Unul din principiile lor este c\ nu exist\ nimic intermediar între

virtute [i viciu, pe cînd dup\ peripateticieni, exist\, [i anume progresul329.

Stoicii spun c\, dup\ cum un b\] trebuie s\ fie drept sau încovoiat, tot a[a

un om trebuie s\ fie drept sau nedrept. La fel nu exist\ grade de justi]ie sau

injusti]ie ; [i aceea[i regul\ se aplic\ [i la celelalte virtu]i. Mai departe, în

timp ce Chrysippos sus]ine c\ virtutea poate fi pierdut\, Cleante spune

contrariul. Dup\ p\rerea celui dintîi, virtutea poate fi pierdut\, ca o urmare

a be]iei sau a melancoliei, cel de-al doilea o consider\ de neclintit, datorit\

comprehensiunilor certe330. Virtutea, spun ei, merit\ s\ fie aleas\ <pentru ea

îns\[i>. ~n orice caz, ne este ru[ine de o purtare rea, ca [i cum n-am cunoa[te

nimic cu adev\rat bun în afar\ de frumuse]ea moral\331. Mai mult chiar, ei

sus]in c\ virtutea e suficient\ prin ea îns\[i s\ asigure fericirea, dup\ cum

spun Zenon [i Chrysippos în prima Carte a tratatului s\u Despre virtute, iar

Hecaton în Cartea a doua a tratatului s\u Despre bunuri [128] afirm\

textual : „Dac\ m\rinimia singur\ se poate ridica mult deasupra oric\rui

lucru, ea care nu-i decît o parte a virtu]ii, atunci virtutea, în întregime, va fi

suficient\ pentru a da fericirea, dispre]uind toate lucrurile care par tulbu-

r\toare.” Totu[i Panaitios neag\ c\ virtutea singur\ e suficient\ ; dimpotriv\,

[i s\n\tatea e necesar\ [i anumite mijloace b\ne[ti [i de t\rie332.

Alt principiu al lor, sus]inut de Cleante [i discipolii lui, este exercitarea

continu\ a virtu]ii, c\ci virtutea nu poate fi pierdut\ niciodat\ [i în]eleptul

î[i exercit\ tot timpul mintea333, care e perfect\. LXVI. Mai spun c\ justi]ia,

ca [i legea [i ra]iunea dreapt\, exist\ de la natur\ [i nu prin conven]ie334,

VII, 119-128 ZENON



DESPRE VIE}ILE {I DOCTRINELE FILOSOFILOR246

dup\ cum afirm\ Chrysippos în opera lui Despre frumuse]ea moral\ 335 ;

[129] stoicii nu sînt de p\rere c\ divergen]a de opinii dintre filosofi ar fi un

motiv de a p\r\si studiul filosofiei, deoarece în baza acestui argument, ar

trebui s\ renun]\m [i la via]\, dup\ cum spune Poseidonios în ~ndemnurile

sale. Chrysippos recunoa[te c\ educa]ia general\ a grecilor este folositoare.

Doctrina stoicilor este c\ nu poate fi vorba de drept între om [i celelalte

animale, din cauza neasem\n\rii lor, a[a cum cred Chrysippos în prima

Carte a tratatului s\u Despre dreptate [i Poseidonios în prima Carte a lucr\rii

sale Despre îndatorire. Mai departe, stoicii cred c\ în]eleptul va sim]i

dragoste fa]\ de tinerii care, prin înf\]i[area lor exterioar\, arat\ o aplecare

fireasc\ spre virtute. Aceasta-i p\rerea lui Zenon în Republica lui, a lui

Chrysippos în prima Carte a lucr\rii lui Despre felurile de via]\ [i a lui

Apollodoros în Etica lui.

[130] Ei definesc dragostea ca o n\zuin]\ spre dobîndirea prieteniei

prin intermediul frumuse]ii vizibile, singurul ei scop fiind prietenia, iar nu

desf\tarea trupeasc\. Oricum ar fi, ei pretind c\ Thrasonides336 nu s-a atins

de iubita care era în puterea sa fiindc\ aceasta îl ura, ceea ce dovede[te,

cred ei, c\ dragostea atîrn\ de prietenie, dup\ cum spune Chrysippos în

tratatul s\u Despre dragoste, [i nu este trimis\ de zei. Frumuse]ea este, dup\

ei, floarea virtu]ii.

Dintre cele trei feluri de via]\, contemplativ\, practic\ [i ra]ional\, ei

spun c\ trebuie s-alegem pe cea din urm\, pentru c\ o fiin]\ ra]ional\ este

capabil\ prin natur\ de contemplare [i ac]iune. Mai spun c\ în]eleptul, în

mod rezonabil î[i poate pune cap\t vie]ii fie în folosul patriei sau al

prietenilor s\i, fie c\ sufer\ de o durere f\r\ seam\n, de o mutilare sau de

o boal\ f\r\ leac.

[131] Tot doctrina lor este c\ printre în]elep]i trebuie s\ existe comunitatea

femeilor337, astfel ca fiecare s\ aib\ leg\turi cu cine se nimere[te, a[a cum

spun Zenon, în Republica lui [i Chrysippos în tratatul lui Despre republic\

[[i nu numai ei, ci [i Diogene cinicul, [i Platon].
~n asemenea împrejur\ri vom sim]i o dragoste p\rinteasc\ la fel pentru

to]i copiii [i s-ar pune cap\t geloziilor n\scute din adulter. Cea mai bun\

form\ de guvern\mînt, sus]in ei, este un amestec de democra]ie, regalitate

[i aristocra]ie338.

Acestea sînt afirma]iile pe care le fac în doctrinele lor etice, cu multe alte

ad\ugiri, împreun\ cu demonstra]iile potrivite pentru ele : totu[i, pentru o

prezentare sumar\ [i elementar\, aceasta e de ajuns339.

LXVII. [132] Stoicii împart fizica în diferite rubrici340 : 1) corpurile,

2) principiile, 3) elementele, 4) zeii, 5) limitele, 6) spa]iul [i 7) golul341.

~mp\r]irea aceasta este în specii, împ\r]irea îns\ pe genuri e f\cut\ în trei :

prima parte se ocup\ cu universul, a doua cu elementele [i a treia cu cauzele.

Ei spun c\ partea care se ocup\ cu universul se divide în dou\ : cu una

se ocup\ [i matematicienii342, întrucît trateaz\ chestiuni privitoare la stelele

fixe [i la planete, de exemplu : dac\ Soarele este sau nu de m\rimea cum

arat\ a fi343, [i acela[i lucru [i despre Lun\, problema revolu]iilor lor [i alte

chestiuni de acela[i fel. [133] Dar mai este [i o alt\ parte sau domeniu al

cercet\rii cosmologice, care apar]ine numai fizicienilor. Aceasta cuprinde

problema referitoare la substan]a universului, dac\ Soarele [i stelele au o

materie [i o form\, dac\ lumea a avut un început în timp sau nu, dac\-i

însufle]it\ sau nu, destructibil\ sau nu, dac\ e condus\ de providen]\ [i alte

chestiuni. Partea care se ocup\ cu cauzele se subdivide [i ea în dou\ : la una

din diviziuni apar]in [i cercet\rile medicale, în m\sura în care cuprind
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studierea principiului conduc\tor344 al sufletului, fenomenele suflete[ti,

semin]ele [i cele asem\n\toare cu acestea ; pe cînd cealalt\ diviziune

prive[te [i pe matematicieni, de exemplu cum trebuie explicat\ vederea,

care sînt cauzele imaginii reflectate în oglind\, cum se formeaz\ norii,

tr\snetul, curcubeul, haloul, cometele [i cele asem\n\toare.

LXVIII. [134] Stoicii sus]in c\ exist\ dou\ principii în univers, unul activ

[i altul pasiv. Principiul pasiv este o substan]\ f\r\ calitate, adic\ materia, în

timp ce cel activ este ra]iunea imanent\ din aceast\ substan]\, adic\ zeul,

c\ci el este ve[nic [i-i f\uritorul oric\rui lucru din întreg cuprinsul materiei.

Doctrina aceasta este expus\ de Zenon din Cition în tratatul s\u Despre

fiin]\, de Cleante în lucrarea sa Despre atomi, de Chrysippos în prima Carte

c\tre sfîr[it a Fizicii lui, de Archedemos în tratatul s\u Despre elemente [i de

Poseidonios în Cartea a doua a lucr\rii sale Tratat despre fizic\. Dup\

ace[tia, exist\ o deosebire între principii [i elemente, cele dintîi n-au fost nici

generate, <nici>345 nu vor fi distruse, în timp ce elementele vor pieri în

conflagra]ia universal\346. Mai mult, principiile sînt incorporale347 [i lipsite

de form\, în timp ce elementele sînt înzestrate cu form\.

[135] Apollodoros, în Fizica sa, spune c\ este corp ceea ce se extinde

în trei dimensiuni, lungime, l\]ime [i adîncime ; acesta se nume[te [i corp

solid. Suprafa]a este limita unui corp solid sau ceea ce are numai lungime

[i l\rgime, f\r\ adîncime. Poseidonios, în Cartea a treia a lucr\rii sale Despre

meteorologie, sus]ine c\ suprafa]a exist\ nu numai în gîndirea noastr\, ci [i

în realitate. Limita este limita unei suprafe]e sau o lungime f\r\ l\]ime, sau

ceea ce are numai lungime. Punctul este limita unei linii, semnul cel mai

mic posibil348.

Zeul este unul [i acela[i lucru cu ra]iunea, cu destinul [i cu Zeus, el

poart\ înc\ multe alte nume349. [136] La început, el a existat în el însu[i [i

a transformat întreaga substan]\, prin aer, în ap\ [i întocmai cum în s\mîn]\

este cuprins germenul, tot a[a zeul, care este ra]iunea seminal\ a universului,

r\mîne în umiditate, face maleabil\ materia în vederea crea]iei care va

urma. El creeaz\, mai întîi, cele patru elemente : focul, apa, aerul [i p\mîntul.

Aceste lucruri sînt discutate de Zenon în tratatul s\u Despre univers, de

Chrysippos în prima Carte a Fizicii sale [i de Archedemos într-o oper\,

anume Despre elemente.

LXIX. Elementul e definit ca lucrul din care mai întîi se nasc lucrurile

particulare [i în care se desfac pîn\ la urm\350. [137] Cele patru elemente

împreunate constituie substan]a necalificat\, care e materia. Focul este

elementul cald, apa, cel umed, aerul, cel rece, iar p\mîntul, elementul

uscat. De altfel, calitatea usc\ciunii se g\se[te [i în aer. Focul numit [i eter

are locul cel mai de sus, în care a fost creat\, mai întîi, sfera stelelor fixe ;

pe urm\ vine sfera planetelor, apoi cea a aerului, pe urm\ apa [i cea mai

de jos p\mîntul, care este în centrul tuturor lucrurilor351.

LXX. Termenul de univers este folosit de ei în trei în]elesuri : mai `nt`i,

acela de zeul însu[i, calitatea specific\352 din fiecare substan]\. El este

indestructibil [i n-a fost n\scut, fiind ziditorul353 acestei orînduiri a lumii, el

care, în anumite perioade de timp, absoarbe în sine întreaga substan]\ [i

din nou o creeaz\ din el însu[i. [138] ~n al doilea rînd, ei dau numele de

univers a[ez\rii ordonate a corpurilor cere[ti, în al treilea rînd, întregului

constituit din acestea dou\. Universul mai este definit ca fiind calitatea

specific\354 a substan]ei totalit\]ii lucrurilor. Dup\ cuvintele lui Poseidonios

din tratatul lui Elemente de meteorologie, universul este un sistem compus

din cer [i p\mînt [i naturile pe care el le cuprinde sau un sistem constituit
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din zei [i oameni [i din toate lucrurile create pentru folosul lor. Prin cer se

în]elege circumferin]a extrem\ în care zeitatea î[i are s\la[ul.

Lumea, dup\ p\rerea lor, este guvernat\ de ra]iune [i providen]\355 ; a[a

spun Chrysippos în Cartea a cincea a tratatului s\u Despre providen]\ [i

Poseidonios în opera Despre zei, Cartea a treia, ra]iunea p\trunzînd fiecare

parte a ei, întocmai cum face sufletul din noi. Este numai o diferen]\ de

grad, în unele p\r]i e mai mult, în altele mai pu]in. [139] Prin unele lucruri,

ra]iunea p\trunde ca o for]\ de coeziune356, cum e cazul cu oasele [i nervii

no[tri, pe cînd alte p\r]i le p\trunde ca o inteligen]\, ca în partea condu-

c\toare357 a sufletului. Astfel, lumea întreag\ este o fiin]\ vie, înzestrat\ cu

suflet [i ra]iune, avînd eterul358 ca principiu conduc\tor, a[a spune Antipatros

din Tyr `n Cartea a opta a tratatului lui Despre univers. Chrysippos în prima

Carte a lucr\rii lui Despre providen]\ [i Poseidonios în cartea lui Despre zei

spun c\ cerul este ra]iunea conduc\toare a lumii. Cleante îns\ sus]ine c\

este soarele359. Chrysippos totu[i, în cursul aceleia[i lucr\ri, d\ o explica]ie

întrucîtva deosebit\, anume c\ aceast\ ra]iune conduc\toare este partea cea

mai pur\ a eterului din univers, aceea[i, spun ei, care e divinitatea suprem\

[i care str\bate, parc\ în mod sensibil, tot ceea ce-i în aer, toate animalele

[i plantele, ca [i p\mîntul însu[i, ca un principiu de coeziune360.

[140] Poseidonios în Cartea a cincea a lucr\rii sale Tratat de fizic\ [i

Antipatros cu discipolii s\i în c\r]ile Despre univers spun c\ lumea e unic\

[i m\rginit\, avînd o form\ sferic\, forma aceasta fiind cea mai potrivit\

pentru mi[care. ~n afara acestei lumi este r\spîndit vidul infinit, care e

incorporal361. Incorporal se nume[te ceea ce e capabil s\ fie ocupat de un

corp f\r\ totu[i a fi ocupat. ~n univers nu exist\ spa]iu gol, ci totul formeaz\

un întreg unit. Acesta-i rezultatul necesar al armoniei [i tensiunii362 care

unesc la un loc lucrurile din cer cu cele de pe p\mînt. Chrysippos discut\

vidul în opera lui Despre vid [i în prima Carte a lucr\rii sale {tiin]ele fizice,

la fel [i Apollophanes363 în Fizica lui, Apollodoros [i Poseidonios în Tratat

de fizic\, Cartea a doua. Se adaug\ c\ acestea sînt tot corpuri364.

[141] {i timpul este incorporal, fiind distan]a mi[c\rii lumii365. Timpul

trecut [i cel viitor sînt infinite, numai timpul prezent e finit. Stoicii sus]in c\

lumea este pieritoare366 întrucît este n\scut\ prin analogie cu lucrurile care

sînt percepute de sim]uri, iar lucrul ale c\rui p\r]i sînt pieritoare, este [i el

pieritor ; or, p\r]ile lumii sînt pieritoare, avînd în vedere c\ se transform\

una în alta. De aceea lumea îns\[i e sortit\ pieirii. Mai mult, orice lucru e

destructibil, dac\ admite o deteriorare ; de aceea lumea se va distruge,

pentru c\ întîi se usuc\ prin ardere [i apoi, din nou, se preface în ap\367.

[142] Lumea se na[te atunci cînd substan]a ei se preface din foc, prin

aer, în ap\, iar partea consistent\ din ap\, condensîndu-se, se preface în

p\mînt, în timp ce partea sub]ire se preface în aer, iar acesta sub]iindu-se

[i mai mult, d\ na[tere la foc. Dup\ aceea, din amestecul acestor elemente

s-au format plantele [i animalele [i toate celelalte lucruri din natur\368.

Na[terea [i pieirea lumii sînt expuse de Zenon în tratatul s\u Despre univers,

de Chrysippos în prima Carte a Fizicii, de Poseidonios în prima Carte a

lucr\rii sale Despre cosmos, de Cleante [i de Antipatros în Cartea a zecea a

operei Despre cosmos ; Panaitios, totu[i, sus]inea c\ lumea e nepieritoare369.

[143] Doctrina c\ lumea e un animal dotat cu ra]iune, via]\ [i inteligen]\

este exprimat\ de Chrysippos în prima Carte a tratatului s\u Despre

providen]\, de Apollodoros în Fizica sa [i de Poseidonios în Tratat de

fizic\. Este un animal, în sensul c\-i o fiin]\ însufle]it\, înzestrat\ cu senza]ie.

~ntr-adev\r, animalul e superior celui ce nu-i animal [i nimic nu-i superior
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lumii, deci lumea este un animal. Este înzestrat\ cu suflet, din ceea ce reiese

faptul c\ sufletele noastre sînt frînturi rupte din sufletul lumii. Totu[i,

Boethos370 neag\ c\ lumea ar fi un animal. Unicitatea lumii este sus]inut\ de

Zenon în tratatul s\u Despre univers, de Chrysippos, de Apollodoros în

Fizica lui [i de Poseidonios în prima Carte a lucr\rii lui Tratat de fizic\. Prin

totalitatea universului se în]elege dup\ Apollodoros, într-un sens, lumea,

[i-n alt sens, sistemul compus din lume [i din vidul din afara ei. Lumea deci

e finit\, iar vidul e infinit371.

LXXI. [144] Dintre stele, unele sînt fixe [i sînt mi[cate o dat\ cu cerul

întreg, altele, stelele r\t\citoare sau planetele, au mi[c\rile lor proprii.

Soarele se mi[c\ pe o linie oblic\, str\b\tînd cerul zodiacului. La fel [i Luna

se mi[c\ pe o linie `n spiral\372. Soarele este foc pur, dup\ cum spune

Poseidonios în Cartea a [aptea a lucr\rii sale Meteorologia 373. E mai mare

decît P\mîntul374, cum spune acela[i autor, în Cartea a [aptea a lucr\rii lui

Tratat de fizic\. Dup\ p\rerea aceluia[i autor [i a [colii lui, Soarele are o

form\ sferic\, ca [i Luna. Faptul c\-i foc e dovedit prin aceea c\ produce

toate efectele focului, iar c\-i mai mare decît P\mîntul, prin aceea c\ tot

P\mîntul e luminat de Soare [i înc\ [i cerul. {i faptul c\ P\mîntul arunc\ o

umbr\ conic\ dovede[te c\ Soarele e mai mare decît P\mîntul375. Din cauza

m\rimii lui, Soarele e v\zut din orice parte a P\mîntului.

[145] Luna, totu[i, are o compozi]ie mai p\mînteasc\, deoarece e mai

aproape de P\mînt. Aceste corpuri de foc [i-n general stelele se hr\nesc ;

Soarele din Marea cea mare, fiind o falc\ de foc dotat\ cu inteligen]\376,

Luna din apele dulci, ea fiind amestecat\ cu aer [i apropiat\ de p\mînt, a[a

spune Poseidonios în Cartea a [asea a Fizicii sale ; celelalte corpuri cere[ti

se nutresc din p\mînt377. Stoicii sus]in c\ stelele sînt sferice [i c\ p\mîntul

e tot sferic [i nemi[cat. Luna nu are lumina ei proprie, ci ea î[i cap\t\

lumina de la Soare, fiind luminat\ de acesta. Eclipsa de Soare are loc cînd

Luna trece în fa]a lui din partea dinspre noi, a[a cum arat\ Zenon, cu o

diagram\378, în tratatul s\u Despre univers. [146] Se vede, într-adev\r, cum

la conjunc]ii379, Luna se apropie de el [i-l acoper\ [i cum apoi, din nou se

dep\rteaz\. Acest lucru poate fi mai bine observat prin oglindirea fenome-

nului într-un vas cu ap\. Luna e eclipsat\ cînd intr\ în umbra P\mîntului ; de

aceea, avem eclipse de Lun\ numai cînd e lun\ plin\ (dar nu de fiecare

dat\)380, de[i Luna se afl\ în opozi]ie381 cu Soarele în fiecare lun\. Aceasta

din cauz\ c\ Luna se mi[c\ într-o orbit\ oblic\, îndep\rtîndu-se în latitudine

fa]\ de orbita Soarelui [i, deci ea se duce mai departe, spre nord sau spre

sud382. Atunci deci, cînd mi[carea Lunii în latitudine o aduce în drumul

Soarelui prin mijlocul zodiacului [i, astfel, ea se mi[c\ diametral opus fa]\

de Soare, avem eclips\. Acum, Luna se afl\ în latitudine, drept pe mijlocul

zodiacului ceea ce se întîmpl\ cînd e în constela]iile Cancerului, a Scorpionului,

a Berbecului [i a Taurului, a[a cum spun Poseidonios [i [coala sa383.

LXXII. [147] Divinitatea, spun stoicii, este o fiin]\ vie, nemuritoare,

ra]ional\, des\vîr[it\, inteligent\ în fericire, care nu prime[te nimic r\u în

ea ; poart\ o grij\ prev\z\toare de lume [i de tot ce se afl\ în cuprinsul ei,

dar n-are o form\ omeneasc\384. Zeul este f\uritorul385 întregului univers, ca

[i cum ar fi tat\l tuturor atît în comun, cît [i în parte, care str\bate prin toate

[i poart\ diferite nume, dup\ diferitele lui puteri. I se d\ numele de Dia, din

cauz\ c\ toate lucrurile exist\ prin el386, numele de Zeus, întrucît el este

cauza vie]ii sau p\trunde orice via]\ 387, numele de Athena, din pricin\ c\

ra]iunea conduc\toare a lui cuprinde tot eterul388, numele de Hera arat\ c\

puterea lui cuprinde aerul389, mai e numit [i Hefaistos, deoarece cuprinde

focul artist390, numele de Poseidon, fiindc\ puterea i se întinde peste mare391,
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[i Demeter, pentru c\ puterea-i cuprinde tot p\mîntul392. De asemenea,

oamenii au mai dat divinit\]ii [i alte denumiri, ata[îndu-se de vreo alt\

calitate a ei393.

[148] Zenon ca [i Chrysippos, în Cartea întîi a lucr\rii sale Despre zei,

[i Poseidonios în prima Carte a scrierii sale Despre zei spun c\ substan]a

divinit\]ii este lumea întreag\ [i cerul. Antipatros, pe de alt\ parte, în Cartea

a [aptea a lucr\rii sale Despre cosmos, spune c\ substan]a zeului este de

natur\ aerian\394, pe cînd Boethos395, în opera sa Despre natur\, spune c\

este sfera stelelor fixe. LXXIII. Cuvîntul natur\ este folosit de stoici, uneori,

în sensul de ceea ce ]ine lumea la un loc, alteori, de ceea ce face s\ r\sar\

lucrurile de pe p\mînt396. Natura e definit\ ca o for]\ de sine mi[c\toare,

care produce [i p\streaz\ în via]\ progenitura sa, în conformitate cu ra]iunile

seminale397, în\untrul unor perioade definite [i creînd fiin]e asem\n\toare

cu cele din care s-au produs398. [149] Natura, sus]in ei, ]inte[te atît utilitatea,

cît [i pl\cerea, cum se vede limpede din analogia cu alc\tuirea omului.

LXXIV. Toate lucrurile se întîmpl\ în conformitate cu destinul399, a[a cum

sus]ine Chrysippos în tratatul s\u Despre destin, Poseidonios în lucrarea sa

Despre destin, Cartea a doua, Zenon [i Boethos în lucrarea sa Despre destin,

Cartea întîi. Destinul e definit ca un lan] neîntrerupt de cauze prin care se

produc lucrurile sau ca ra]iunea în conformitate cu care se desf\[oar\ lumea400.

LXXV. Mai mult, ei spun c\ mantica401 sub toate formele ei exist\ realmente,

din moment ce exist\ providen]a. Dovedesc c\ este cu adev\rat o [tiin]\,

dup\ rezultatele ei favorabile, a[a cum spun Zenon, Chrysippos în Cartea a

doua a lucr\rii sale Despre mantic\, Athenodoros [i Poseidonios în Cartea

a doua a lucr\rii sale Tratat de fizic\ [i-n Cartea a cincea a operei sale Despre

mantic\. Panaitios îns\ declar\ mantica drept lipsit\ de o baz\ real\402.

LXXVI. [150] Stoicii consider\ c\ materia primar\ este substan]a tuturor

lucrurilor ; aceasta-i p\rerea lui Chrysippos în prima Carte a Fizicii lui [i a

lui Zenon. Prin materie se în]elege substan]a din care se na[te orice lucru.

Atît substan]a, cît [i materia sînt termeni folosi]i în dou\ sensuri, dup\ cum

arat\ o substan]\ sau o materie universal\ sau una particular\. Cea universal\

nici nu cre[te, nici nu scade, în timp ce substan]a sau materia lucrurilor

particulare poate cre[te [i sc\dea. LXXVII. Dup\ p\rerea lor, corpul e o

substan]\ finit\ ; a[a spun Antipatros în Cartea a doua a lucr\rii sale Despre

substan]\ [i Apollodoros în Fizica sa. Materia poate suferi transform\ri,

cum spune acela[i autor, c\ci dac\ ar fi neschimb\toare, lucrurile care-s

produse din ea nu s-ar fi produs niciodat\. De aici, doctrina c\ materia este

divizibil\ la infinit. Chrysippos spune c\ diviziunea <nu merge la infinit>, ci

este ea îns\[i infinit\, c\ci nu exist\ nimic infinit de mic, la care s\ nu poat\

fi extins\ diviziunea. Totu[i diviziunea continu\ f\r\ încetare403.

LXXVIII. [151] Chrysippos, în Cartea a treia a Fizicii lui, spune c\ în

univers are loc un amestec total404 al substan]elor [i acest lucru nu se face

nici prin circumscrierea fiec\reia, nici prin al\turarea uneia la alta. Astfel,

dac\ o mic\ cantitate de vin este aruncat\ în mare, pentru un moment se va

risipi în mare [i apoi se va contopi în ea.

LXXIX. Stoicii mai spun c\ exist\ [i genii tutelare405, care simpatizeaz\

cu oamenii [i vegheaz\ asupra treburilor omene[ti. Cred [i în eroi406, adic\

în sufletele celor nobili care au supravie]uit corpurilor lor.

LXXX. Dintre toate schimb\rile care se produc în aer, ei descriu iarna ca

r\cire a aerului deasupra p\mîntului, datorit\ îndep\rt\rii soarelui la o mai

mare distan]\ de p\mînt ; prim\vara, ca temperatura potrivit\ a aerului,

datorit\ apropierii soarelui de noi ; [152] vara ca o înc\lzire a aerului

deasupra p\mîntului cînd soarele înainteaz\ spre nord, iar toamna, ei o
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atribuie îndep\rt\rii din nou a soarelui de noi407. <~n ce prive[te vînturile,

acestea sînt ni[te curen]i de aer, purtînd diferite nume>408, dup\ localit\]ile

de unde bat. LXXXI. Cauza care le produce este soarele, care evaporeaz\

norii. Curcubeul e explicat ca refractarea razelor soarelui de norii umezi

sau, cum spune Poseidonios în Meteorologia sa, ca o imagine a unui segment

de soare sau de lun\ într-un nor îmbibat cu rou\, scobit [i continuu ca

reprezentare, imaginea reflectîndu-se ca într-o oglind\, în form\ de cerc.

Cometele, stelele cu barb\ [i stelele f\clii409 sînt focuri care se nasc cînd

aerul compact este dus în regiunea eterului. [153] O stea c\z\toare este

aprinderea brusc\ a unei mase de foc în mi[care rapid\ prin aer, care d\

iluzia unei dîre lungi l\sat\ în urma ei. Ploaia este prefacerea unui nor în

ap\ cînd umezeala aspirat\ de soare din p\mînt sau din mare n-a fost

asimilat\ complet. Cînd aceast\ umezeal\ se r\ce[te, ea poart\ numele de

brum\. Grindina este un nor înghe]at, sf\rîmat de vînt, pe cînd z\pada este

materia umed\ dintr-un nor înghe]at, a[a cum explic\ Poseidonios în Cartea

a opta a lucr\rii sale Tratat de fizic\. Fulgerul este aprinderea norilor cînd

se freac\ unul de altul sau cînd s`nt sf`[ia]i de v`nt, cum spune Zenon `n

tratatul s\u Despre univers ; tunetul este zgomotul pe care-l fac ace[ti nori

c`nd se freac\ unul de altul sau c`nd se rup. [154] Tr\znetul se produce

cînd focul se aprinde deodat\ [i se precipit\ pe p\mînt cu mare putere

atunci c`nd norii se izbesc unul de altul sau s`nt sf`[ia]i de v`nt. Al]ii spun c\

este o conglomerare de aer arz\tor care cade cu mare for]\. Ciclonul este un

tr\znet mare [i violent, ca un vînt, sau un vînt ca de fum dintr-un nor care

s-a rupt. Tromba este un nor despicat, în form\ de cerc, de for]a focului

împreunat\ cu a vîntului. <Cutremurele de p\mînt au loc cînd vînturile î[i

fac drum>410 în p\r]ile scobite ale p\mîntului sau sînt închise acolo, dup\

cum spune Poseidonios în Cartea a opta411. Unele provoac\ zguduiri, altele,

cr\p\turi ale p\mîntului, altele, alunec\ri de teren [i altele, chiar disloc\ri

verticale412.

LXXXII. [155] Stoicii sus]in c\ p\r]ile lumii sînt orînduite astfel : în

mijloc, corespunzînd centrului, e p\mîntul, pe urm\ vine apa, care are

forma unei sfere concentrice cu p\mîntul, în jurul lui, a[a încît p\mîntul se

afl\ în ap\. Dup\ ap\ vine un înveli[ sferic de aer. LXXXIII. Exist\ cinci

cercuri cere[ti : primul, cercul arctic, care este tot timpul vizibil ; al doilea,

tropicul de var\ ; al treilea, cercul echinoxului ; al patrulea, tropicul de iarn\

[i al cincilea, antarcticul, pe care nu-l vedem. Sînt numite paralele, din

cauz\ c\ nu sînt înclinate unul spre altul, ba chiar sînt descrise în jurul

aceluia[i centru413. Zodiacul este un cerc oblic, care taie cercurile paralele.

[156] Exist\ cinci zone terestre : prima, zona nordic\, dincolo de cercul

arctic, este nelocuibil\, din cauza frigului ; a doua e zona temperat\ ; a treia,

nelocuibil\ din cauza c\ldurilor mari, e numit\ zona torid\ ; a patra, tot o

zon\ temperat\414 iar a cincea e zona sudic\415, nelocuibil\ din cauza frigului.

LXXXIV. Dup\ p\rerea stoicilor, natura este un foc artist416 ce p\[e[te pe

calea spre crea]ie, ceea ce-i tot una cu un suflu de foc, dotat cu art\. Sufletul

este <o natur\>417 capabil\ de senza]ie ; ei îl consider\ ca suflul vie]ii,

n\scut o dat\ cu noi, de unde ei trag concluzia, mai întîi, c\ este un corp [i,

al doilea, c\ supravie]uie[te mor]ii. Totu[i e pieritor, pe cînd sufle-

tul universului, din care fac parte sufletele individuale, e nepieritor.

[157] Zenon din Cition [i Antipatros, în c\r]ile Despre suflet, [i Poseidonios

declar\ c\ sufletul este o suflare cald\, c\ci aceasta ne însufle]e[te [i ne face

s\ ne mi[c\m. Cleante, într-adev\r, sus]ine c\ toate sufletele vor continua s\

existe pîn\ la conflagra]ia general\, pe cînd Chrysippos spune c\ acesta e

cazul numai cu sufletele în]elep]ilor.
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Stoicii socotesc c\ sufletul are opt p\r]i : cele cinci sim]uri, ra]iunile

seminale418 din noi, organul vorbirii [i acela al gîndirii. Chrysippos în Cartea

a doua a Fizicii sale [i Apollodoros sus]in c\ noi vedem cînd lumina dintre

organul vizual [i obiect se întinde în form\ de con. Vîrful conului din aer se

afl\ la ochi, iar baza, la obiectul v\zut. Astfel, lucrul v\zut ne este prezentat

cu ajutorul aerului, întinzîndu-se spre ochi ca un baston419.

[158] Auzim cînd aerul dintre corpul sonor [i organul auzului sufer\ o

lovire, care se r\spînde[te sferic [i apoi formeaz\ valuri [i love[te urechile,

întocmai cum apa dintr-un bazin formeaz\ valuri circulare, cînd se arunc\

în\untru o piatr\. Somnul, spun ei, este pricinuit prin relaxarea tensiunii

sim]urilor noastre420 cuprinse în partea conduc\toare421 a sufletului. Stoicii

consider\ c\ pasiunile sînt cauzate de schimb\rile din suflul vital422.

LXXXV. S\mîn]a423 e definit\ drept ceea ce e în stare s\ dea na[tere la

urma[i, la fel ca p\rin]ii care au produs-o. S\mîn]a uman\, emis\ de p\rinte

în form\ lichid\, este amestecat\ cu p\r]i de ale sufletului, unite în aceea[i

propor]ie cum se afl\ [i la p\rin]i. [159] Chrysippos, în Cartea a doua a

Fizicii sale, spune c\ s\mîn]a e de o substan]\ identic\ cu suflul vital. Acest

lucru poate fi v\zut, spune el, de la semin]ele aruncate în p\mînt care,

dac\-s ]inute pîn\ îmb\trînesc, nu germineaz\, evident din cauz\ c\ fertili-

tatea lor s-a pierdut. Sphairos424 [i [coala lui, de asemenea, sus]in c\ s\mîn]a

se adun\ din întregul corp ; de aceea toate p\r]ile corpului sînt produse de

ea. Dup\ p\rerea lor, s\mîn]a femeii este steril\, fiind, cum spune Sphairos,

f\r\ tensiune, pu]in\ [i apoas\. Prin partea conduc\toare a sufletului425,

stoicii în]eleg partea cea mai important\426, în care se nasc reprezent\rile,

pornirile [i din care se produce vorbirea ra]ional\. Sediul ei este în inim\427.

[60] Aceast\ expunere a fizicii stoice mi se pare suficient\, pentru ca s\

p\str\m o just\ propor]ie în lucrarea noastr\428. Iat\ acum punctele asupra

c\rora unii dintre stoici au avut p\reri deosebite429.

CAPITOLUL AL II-LEA

Ariston

I. Ariston cel chel, din Chios430, supranumit [i Sirena, spunea c\ scopul

existen]ei omului este o via]\ de total\ indiferen]\ fa]\ de orice este

intermediar între virtute sau viciu, nef\cînd nici o deosebire între lucrurile

indiferente, ci comportîndu-se fa]\ de toate la fel. Spunea c\ în]eleptul este

asemenea cu un actor bun care, chemat s\ joace rolul lui Thersites sau al lui

Agamemnon, le întruchipeaz\ pe amîndou\ deopotriv\ de bine.

II. El suprima [i logica [i fizica, spunînd c\ fizica dep\[e[te puterile

noastre, iar logica nu ne prive[te ; singurul lucru care ne intereseaz\ e etica431.

III. [161] Ra]ionamentele dialectice, spunea el, se aseam\n\ cu pînza de

p\ianjen, care, de[i pare c\-i f\cut\ cu dib\cie artistic\, n-aduce folos432.

IV. Nu admitea nici pluralitatea de virtu]i, ca Zenon, nici, ca megaricii, o

singur\ virtute purt\toare de mai multe nume, ci trata virtutea ca apar]inînd

categoriei modurilor relative433. V. Profesînd acest fel de filosofie [i dînd

lec]ii în Cynosarges434, a dobîndit o influen]\ a[a de mare, încît a fost numit

întemeietorul unei secte435. Miltiades [i Diphilos436 au fost numi]i aristonieni.

VI. El vorbea conving\tor [i era capabil s\ atrag\ favoarea marelui public.

A[a se explic\ versul scris de Timon despre el :

Unul se laud\ stra[nic c\-i neam cu-Ariston, iscusitul.
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[162] Pe cînd Zenon suferea de o boal\ de lung\ durat\, Ariston l-a

întîlnit pe Polemon437 [i, spune Diocles din Magnesia, a trecut la p\rerile

acestuia. Concep]ia stoic\ pe care o accepta mai cu seam\ era aceea c\

în]eleptul nu trebuie s\ aib\ simple p\reri. ~mpotriva acestei doctrine a

luptat Persaios cînd a hot\rît pe unul dintre doi fra]i gemeni s\-i încredin]eze

lui Ariston o sum\ de bani [i pe urm\ a pus pe cel\lalt s\ i-o cear\ ; Ariston

ne[tiind ce s\ fac\ a fost învins. Era în dezacord cu Arcesilaos. V\zînd într-o

zi un monstru în form\ de taur, cu sex dublu, spuse : „Vai nou\, aici are

Arcesilaos un argument împotriva eviden]ei în cunoa[tere.”438

[163] Unui filosof din Academie439, care pretindea c\ nu-i sigur de

nimic, Ariston îi spuse : „Nici m\car de vecinul c\ [ade lîng\ tine ?” [i cînd

cel\lalt r\spunse „Nu”, ad\ug\ : „Cum, cine te-a orbit ? Vederea cine ]i-a luat-o ?”

VII. C\r]ile atribuite lui sînt urm\toarele :

~ndemnuri, dou\ C\r]i ;

Despre opiniile lui Zenon ;

Dialoguri ;

Prelegeri, 6 C\r]i ;

Diserta]ii despre în]elepciune, 7 C\r]i440 ;

Diserta]ii despre dragoste ;

Comentarii despre de[ert\ciune ;

Comentarii, 25 de C\r]i ;

Amintiri, 3 C\r]i ;

~nv\]\turi, 11 C\r]i ;

~mpotriva retorilor ;

R\spuns la contraargumentele lui Alexinos 441 ;

~mpotriva dialecticienilor, 3 C\r]i ;

Scrisori c\tre Cleante, 4 C\r]i.

Panaitios [i Sosicrates442 socotesc originale numai scrisorile ; toate cele-

lalte opere numite, ei le atribuie lui Ariston peripateticul443.

VIII. [164] Se poveste[te c\, fiind chel, a avut o insola]ie [i [i-a g\sit

astfel ob[tescul sfîr[it. Am compus [i ni[te versuri glume]e despre el, în

choliambi444. Iat\-le :

De ce tu oare, Ariston, b\trîn [i chel cum fuse[i,

Expusu-]i-ai chelia-n soare de s-a copt ?

C\tînd c\ldur\ peste seam\, mai mult ca al]ii,

Ai dat f\r\ s\ vrei de al lui Hades frig445.

IX. A mai fost [i alt Ariston, originar din Iulis ; un altul, un oarecare

muzician din Atena ; un al patrulea, poet tragic ; al cincilea, din Halai, care

a scris despre arta retoric\ [i al [aselea, un filosof peripatetic din Alexandria446.

CAPITOLUL AL III-LEA

Herillos

I. [165] Herillos din Cartagina spunea c\ scopul vie]ii noastre este

[tiin]a, adic\ s\ tr\im în a[a fel, încît s\ ne consacr\m neîncetat toat\ via]a

[tiin]ei [i s\ nu ne l\s\m în[ela]i de ignoran]\447.

El define[te [tiin]a o deprindere a min]ii de a nu ne l\sa doborî]i de

argumentare în acceptarea reprezent\rilor. Uneori spune c\ via]a noastr\

n-are un singur scop, ci acesta se schimb\ dup\ împrejur\ri [i obiecte448,

dup\ cum acela[i bronz poate s\ devin\ statuia fie a lui Alexandru, fie a lui
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Socrate. F\cea deosebire între scopul principal [i scopul secundar449 ;

chiar [i omul care nu-i în]elept poate ]inti la acesta din urm\, dar numai

în]eleptul urm\re[te scopul suprem al vie]ii. Declara indiferent orice lucru

care este intermediar între virtute [i viciu. II. Scrierile lui, de[i nu ocup\

mult spa]iu, sînt pline de vigoare [i con]in unele pasaje de controvers\,

drept r\spuns lui Zenon.

III. [166] Ca b\iat tîn\r, se spune c-a avut mai mul]i admiratori ; Zenon,

vrînd s\-i îndep\rteze, l-a obligat pe Herillos s\ se rad\ pe cap, ceea ce a

îndep\rtat pe admiratori.

IV. C\r]ile lui sînt acestea :

Despre exerci]iu ;

Despre pasiuni ;

Despre presupunere ;

Legislatorul ;

Maieuticul 450 ;

Adversarul ;

~nv\]\torul ;

Rev\z\torul ;

Corectorul ;

Hermes ;

Medea ;

Dialoguri ;

Teme etice.

CAPITOLUL AL IV-LEA

Dionysios

I. Dionysios, transfugul, spunea c\ scopul vie]ii noastre este pl\cerea451 ;

la aceast\ p\rere a ajuns, fiind încercat de un atac de oftalmie. Suferin]a i-a

fost a[a de cumplit\, încît a ezitat s\ numeasc\ durerea drept un lucru indiferent.

II. Era fiul lui Theophantos [i originar din Heraclea. Dup\ cum poveste[te

Diocles452, III. la început a fost elevul compatriotului s\u, Heracleides453,

apoi al lui Alexinos [i Menedem454, [i-n cele din urm\ al lui Zenon.

[167] La începutul carierei lui s-a ocupat de literatur\ [i a început s\

scrie tot felul de poezii, pe urm\ l-a luat de model pe Aratos455, cu care a

început s\ rivalizeze. Dup\ ce l-a p\r\sit pe Zenon, a trecut la cirenaici [i

obi[nuia s\ umble prin case de toleran]\ [i s\ se dedea pl\cerilor f\r\ s\ se

ascund\. IV. A tr\it pîn\ aproape de vîrsta de optzeci de ani cînd s-a sinucis

prin înfometare.

V. Urm\toarele lucr\ri sînt atribuite lui :

Despre apatie, 2 C\r]i ;

Despre exerci]iu, 2 C\r]i ;

Despre pl\cere, 4 C\r]i ;

Despre bog\]ie, recuno[tin]\ 456 [i r\zbunare ;

Despre comportamentul fa]\ de oameni ;

Despre reu[it\ ;

Despre regii vechi ;

Despre cei l\uda]i ;

Despre obiceiurile barbarilor.

Ace[tia trei sînt stoici disiden]i. Cel care a preluat în succesiune [coala

lui Zenon a fost Cleante, despre care vom vorbi acum.
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CAPITOLUL AL V-LEA

Cleante

I. [168] Cleante, fiul lui Phanias, s-a n\scut în Assos457. Acesta, spune

Antisthenes458 în Succesiunile filosofilor, a fost mai întîi pugilist. Venind la

Atena, cum spun unii, numai cu patru drahme [i întîlnindu-l pe Zenon,

studie filosofia cu sîrguin]\ [i ader\ în totul la doctrinele acestuia. II. Era

renumit pentru h\rnicia lui, fiind nevoit, din cauza marei lui s\r\cii, s\

munceasc\ pentru a tr\i. Noaptea scotea ap\ pentru gr\dini, iar ziua se

exercita pentru argumentare ; din aceast\ cauz\ i s-a dat porecla de Phreantles

sau c\r\torul de ap\. Se spune c-a fost adus în fa]a judec\]ii s\ dea socoteal\

de felul cum î[i cî[tig\ via]a un om a[a viguros ca el ; iar dup\ ce a adus ca

martor gr\dinarul, în a c\rui gr\din\ scotea ap\, [i pe negustoreasa de f\in\

la care pl\m\dea f\ina, a fost achitat. [169] Cei din areopag, pe deplin

mul]umi]i, îi votar\ o dona]ie de zece mine, pe care Zenon îi interzise s-o

primeasc\. Se zice c\ [i Antigonos i-a d\ruit trei mii de drahme. Odat\, pe

cînd conducea ni[te tineri la un spectacol public, vîntul îi d\du haina la o

parte [i l\s\ s\ se vad\ c\ nu purta tunic\, fapt pentru care fu aplaudat de

atenieni, a[a cum arat\ Demetrios din Magnesia în lucrarea sa Omonimii. {i

acest lucru spori admira]ia ce-o avea lumea pentru el. O alt\ poveste spune

c\ Antigonos, venind la lec]iile lui, îl întreb\ de ce scoate ap\ [i primi

r\spunsul : „Cum, numai atîta fac, scot ap\ ? Dar ce ? Nu sap gr\dina ? Dar

ce ? Nu o ud ? {i toate astea le fac de dragul filosofiei.” Zenon îl exercitase

în aceast\ disciplin\ [i-i cerea s\-i aduc\ un obol din salariul lui.

[170] ~ntr-o zi arat\ prietenilor o mîn\ de monede mici [i le spune :

„Cleante ar putea s\ mai între]in\ pe un al doilea Cleante, dac\ ar vrea, pe

cînd acei care au mijloace s\ se între]in\ caut\ s\ tr\iasc\ pe socoteala altora,

ocupîndu-se cu neglijen]\ de studiul filosofiei.” Din aceast\ pricin\, Cleante

era numit al doilea Heracle459. III. Era harnic, dar n-avea aptitudini naturale

[i era peste m\sur\ de încet, ceea ce l-a f\cut pe Timon s\-l descrie astfel :

Cine-i berbecul din Assos ce buzna tot d\ printre oameni,

Lene[, palavragiu, bu[tean lipsit de’ndr\zneal\460.

IV. El suporta b\t\ile de joc ale colegilor s\i [i nu-i p\sa c\ era numit

m\gar, spunîndu-le c\ numai el era în stare s\ duc\ balastul lui Zenon.

[171] Odat\, fiind mustrat pentru lips\ de curaj, r\spunse : „Din cauza

aceasta, rar gre[esc.” Punea mai presus felul lui de via]\ fa]\ de acela al

boga]ilor, spunînd c\ pe cînd ace[tia se joac\ cu mingea, el munce[te

s\pînd p\mîntul tare [i arid. Adesea se mustra singur [i într-o zi Ariston461,

auzindu-l, îl întreb\ : „Pe cine oc\r\[ti a[a ?”, iar el rîzînd spuse : „Pe un

b\trîn cu p\r c\runt [i f\r\ minte.” Unuia care spunea c\ Arcesilaos nu face

ceea ce trebuie, îi d\du acest r\spuns : „Ia înceteaz\ de a-l mai critica, c\ci

dac\ în argumentare neag\ existen]a îndatoririi462, în fapte, în orice caz, [i-o

îndepline[te.” {i Arcesilaos463 spune : „Nu pot fi cî[tigat prin lingu[ire”, iar

Cleante îi r\spunse acestuia : „E adev\rat, dar eu te lingu[esc ar\tînd c\ una

spui [i alta faci.”

[172] Cineva îl întreab\ ce lec]ie s\ dea fiului s\u ; Cleante, drept

r\spuns, cit\ cuvintele din Electra 464 :

T\cere [i iar\[i t\cere, pasul s\-]i fie ca fulgul.

Unui lacedemonian care declarase c\ munca-i un lucru bun, încîntat,

îi spuse :

Copilul meu, tu e[ti de vi]\ nalt\465.
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Hecaton în ~nv\]\turile sale spune c\ unui tîn\r care declara : „Dac\ a

lovi în burt\ se zice gastrizein, a lovi în pulp\ se va zice merizein”, Cleante

îi r\spunse : „Tu, tinere, ale tale s\ fie loviturile în pulp\.” [Dar cuvintele

asem\n\toare nu semnific\ totdeauna lucruri asem\n\toare]466. Odat\, stînd

de vorb\ cu un tîn\r, îi puse întrebarea : „Vezi ?”, iar cînd cel\lalt îi r\spunse

afirmativ, el continu\ vorba : „De ce, atunci, eu nu v\d c\ tu vezi ?”

[173] Era de fa]\, la teatru, cînd poetul Sositheos a declamat despre

dînsul versul urm\tor :

Mîna]i ca boii de sminteala lui Cleante467

la auzul c\rora el r\mase neclintit în expresia figurii, ceea ce a uimit într-atît

publicul, încît l-a aplaudat pe el, iar pe Sositheos l-a gonit de pe scen\.

Dup\ aceea, cînd poetul î[i ceru iertare pentru insult\, el primi scuzele,

spunîndu-i c\ dac\ Dionysos [i Heracle nu se sup\rau cînd erau ridiculiza]i

de poe]i, ar fi fost prostesc, din parte-i, s\ se supere de o insult\ întîmpl\-

toare. Avea obiceiul s\ spun\ c\ peripateticienii erau asemenea lirelor, care,

de[i scot sunete dulci, nu se aud pe ele însele niciodat\. Se poveste[te c\

odat\ reafirma p\rerea lui Zenon cum c\ firea omului se poate cunoa[te

dup\ înf\]i[are. Cî]iva tineri pozna[i îi aduser\ pe un desfrînat care a muncit

din greu la ]ar\ [i-i cerur\ s\ spun\ ce fire are. Cleante r\mase încurcat [i-i

spuse omului s\ plece, dar cînd acesta porni, str\nut\. „L-am prins, strig\

Cleante, e un afemeiat.” [174] Se adres\ astfel unui om singuratic care

vorbea singur : „Nu-i un om r\u cel cu care stai de vorb\.” Un oarecare îi

repro[a vîrsta lui înaintat\, iar el `i replic\ : „{i eu a[ vrea s\ plec din via]\,

dar cînd m\ v\d c\ sînt s\n\tos în toate [i c\ pot scrie [i citi, r\mîn

mai departe în via]\.” Se spune c\, din lips\ de bani, scria lec]iile auzite

de la Zenon pe cioburi de oale [i pe omopla]i de boi, neputînd cump\ra foi

de papyrus468.

V. Acesta a fost Cleante. De[i Zenon a avut mul]i al]i discipoli de seam\,

Cleante a fost capabil s\-l urmeze la conducerea [colii.

VI. A l\sat unele scrieri foarte bune. Iat\-le :

Despre timp ;

Despre filosofia natural\ a lui Zenon, dou\ C\r]i ;

Interpret\ri la Heraclit, patru C\r]i ;

Despre senza]ie ;

Despre art\ ;

Contra lui Democrit ;

Contra lui Aristarchos ;

Contra lui Herillos ;

Despre instinct 469, dou\ C\r]i ;

[175] Antichit\]i ;

Despre zei ;

Despre gigan]i ;

Despre nunt\ 470 ;

Despre poet 471 ;

Despre îndatorire, trei C\r]i ;

Despre sfatul bun ;

Despre recuno[tin]\ ;

~ndemn ;

Despre virtu]i ;

Despre dota]ia fireasc\ ;

Despre Gorgyppos 472 ;

Despre invidie ;

Despre dragoste ;
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Despre libertate ;

Despre arta de a iubi ;

Despre onoare ;

Despre glorie ;

Omul de stat ;

Despre sfat ;

Despre legi ;

Despre judecare ;

Despre educa]ie ;

Despre ra]iune, trei C\r]i ;

Despre scop ;

Despre lucrurile frumoase ;

Despre fapte ;

Despre [tiin]\ ;

Despre regalitate ;

Despre prietenie ;

Despre banchet ;

Despre teza c\ virtutea e identic\ la b\rbat [i la femeie ;

Despre în]eleptul care face sofisme ;

Despre înv\]\turi ;

Diserta]ii, dou\ C\r]i ;

Despre pl\cere ;

Despre particularit\]i ;

Despre problemele insolubile ;

Despre dialectic\ ;

Despre moduri 473 ;

Despre predicate.

Aceasta este lista lucr\rilor lui.

VII. [176] El a murit în felul urm\tor : i se umflar\ gingiile [i dup\ avizul

medicilor, se ab]inu de la mîncare dou\ zile întregi. Dup\ aceea se sim]i

bine, încît doctorii i-au îng\duit s\-[i reia mîncarea obi[nuit\. Totu[i, el nu

vru s\ consimt\, ci spunînd c-a înaintat prea mult pe drumul vie]ii, continu\

mai departe s\ nu m\nînce nimic pîn\ ce muri, la aceea[i vîrst\ ca [i Zenon,

cum spun unii autori, tr\ind 80 ani474 [i dup\ ce fusese nou\sprezece ani

elevul lui Zenon.

Iat\ versurile mele glume]e despre el :

Laud, m\ rog, pe Cleante, dar [i mai cu rîvn\ pe Hades

Ce pe Cleante b\trîn, lumea s\-l vad\ nu vru,

F\r\ de cazn\ trecîndu-[i tot restul de timp printre umbre

Dînsul ce ap\ a c\rat via]a’ntreag\ de zor.

CAPITOLUL AL VI-LEA

Sphairos

I. [177] Dup\ cum am spus mai înainte, printre cei care, dup\ moartea

lui Zenon, au devenit discipolii lui Cleante a fost [i Sphairos din Bospor475.

II. Dup\ ce a f\cut însemnate progrese în studiile sale, s-a dus la curtea

regelui Ptolemaios Philopator476, în Alexandria. ~ntr-o zi, ivindu-se o discu]ie,

dac\ în]eleptul poate avea opinii nesigure477, Sphairos declar\ c-aceasta e

peste putin]\, iar regele, vrînd s\-l pun\ la încercare, porunci s\ se aduc\

la mas\ ni[te rodii de cear\ ; Sphairos se în[el\ [i regele strig\ : „}i-ai dat
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adeziunea478 unei reprezent\ri false479.” Sphairos îns\ fu gata cu un r\spuns

potrivit : „Am dat adeziunea nu c\ sînt rodii, ci c\ exist\ temeiuri s\ credem

c-ar fi. Dar reprezentarea comprehensiv\ difer\ de reprezentarea probabil\.”

La acuzarea adus\ de Mnesistratos c-ar fi t\g\duit c\ Ptolemaios era rege,

r\spunsul lui a fost : „Fiind a[a cum este, Ptolemaios este, cu adev\rat, rege.”

III. [178] C\r]ile pe care le-a scris sînt urm\toarele :

Despre univers, dou\ C\r]i ;

Despre elemente ;

Despre s\mîn]\ ;

Despre soart\ ;

Despre infinitezimale ;

~mpotriva atomilor [i imaginilor 480 ;

Despre organele senzoriale ;

Cinci diserta]ii despre Heraclit ;

Despre sistemul eticii ;

Despre îndatorire ;

Despre instinct 481 ;

Despre pasiuni, dou\ C\r]i ;

Despre regalitate ;

Despre constitu]ia spartan\ ;

Despre Lycurg [i Socrate, trei C\r]i ;

Despre lege ;

Despre mantic\ ;

Dialoguri despre iubire ;

Despre filosofii din Eritreia ;

Despre asem\n\ri ;

Despre defini]ii ;

Despre deprindere 482 ;

Despre contradic]ii, trei C\r]i ;

Despre ra]iune ;

Despre bog\]ie ;

Despre glorie ;

Despre moarte ;

Arta dialectic\, dou\ C\r]i ;

Despre predicate ;

Despre termeni ambigui ;

Scrisori.

CAPITOLUL AL VII-LEA

Chrysippos

I [179] Chrysippos, fiul lui Apollonios, era sau din Soloi sau din Tars483,

dup\ cum relateaz\ Alexandros în cartea sa Succesiunile 484. Era elevul lui

Cleante [i mai înainte se antrenase pentru alerg\ri de distan]e mari. Dup\

aceea veni s\-l asculte pe Zenon sau, dup\ cum spun cei mai mul]i, printre

care [i Diocles, pe Cleante. Pe urm\, Cleante fiind înc\ în via]\, s-a retras

de la [coala acestuia [i a atins o reputa]ie excep]ional\ ca filosof. II. Avea

multe însu[iri naturale [i ar\ta cea mai mare p\trundere în orice fel de

subiect, pîn\ într-atît, încît avea p\reri deosebite, în foarte multe puncte, de

Zenon ca [i de Cleante, c\ruia îi spunea adesea c\ tot ce are nevoie s\

cunoasc\ erau numai doctrinele ; cît despre dovezi, le va g\si el singur.

Totu[i, ori de cîte ori lupta împotriva lui Cleante, sim]ea, dup\ aceea,

remu[care [i spunea mereu versurile :
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Tare-s ferice în toate, dar cînd îl combat pe Cleante,

Nefericit eu m\ simt.

[180] A fost un dialectician a[a de renumit, încît foarte mul]i credeau c\

dac\ zeii ar face dialectic\, ea n-ar fi alta decît cea a lui Chrysippos. Dar din

cauza abunden]ei ideilor, nu-[i îngrijea stilul485. III. Dep\[ea în sîrguin]\ pe

oricine, dup\ cum reiese limpede din lista scrierilor lui, al c\ror num\r se

ridic\ la mai mult de [apte sute cinci486. Le sporea dimensiunile, discutînd

mereu asupra acelora[i concep]ii, fixînd în scris tot ce întîlnea, f\cînd multe

corecturi [i uzînd de citate din numero[i autori. Mergea pîn\ acolo, încît,

într-unul din tratatele sale, a copiat aproape în întregime Medea lui Euripide.

Cineva, care luase volumul în mîn\, fiind întrebat ce carte are, r\spunse :

„Medea lui Chrysippos”487.

[181] Apollodor din Atena488, în cartea sa Compendiul doctrinelor,

dorind s\ arate c\ ceea ce a scris Epicur cu for]\ proprie [i originalitate, f\r\

s\ dea citate, era de mii de ori mai mult fa]\ de c\r]ile lui Chrysippos, spune

textual : „Dac\ s-ar despuia c\r]ile lui Chrysippos de toate citatele str\ine,

paginile lui ar r\mîne goale.” Acestea le spune Apollodoros. Dup\ cele

povestite de Diocles489, b\trîna care st\tea cu Chrysippos spunea c\ acesta

scria cinci sute de linii pe zi. Hecaton ne informeaz\ c\ Chrysippos s-a

consacrat filosofiei dup\ ce proprietatea pe care o avea ca mo[tenire de la

p\rintele s\u a fost confiscat\ pentru tezaurul regelui.

IV. [182] La trup era priz\rit, a[a cum se vede dup\ statuia lui din

Cerameicos490, care-i aproape ascuns\ de o statuie ecvestr\ din fa]a ei ; de

aceea, Carneade îi zicea : „Cel ascuns de cal”491. Odat\, cineva îl mustr\ c\

nu se duce cu mul]imea s\-l asculte pe Ariston492, iar el îl l\muri : „Dac-a[

urma mul]imea, n-a[ mai fi ajuns filosof.” V. Cînd un oarecare dialectician

se ridic\ împotriva lui Cleante, punîndu-i în fa]\ sofisme, Chrysippos îi

spuse : „~nceteaz\ de a îndep\rta pe b\trînul de la chestiuni importante [i

las\ asemenea fleacuri pentru noi ceilal]i, mai tineri.” Cineva îi pusese o

întrebare [i discuta în doi lini[tit, dar, v\zînd mul]imea c\ se apropie,

începu s\ fie cert\re]. Chrysippos atunci i se adres\ astfel :

Privirea ]i-e în cea]\, frate prea iubite,

De furii e[ti cuprins ; ce bine, vai, gîndit-ai !493

[183] La petreceri se purta lini[tit, de[i î[i mi[ca picioarele, ceea ce a

f\cut pe o sclav\ s\ spun\ : „cît despre Chrysippos, numai picioarele i se

îmbat\”. Era a[a de încrezut, încît cineva întrebîndu-l : „Cui s\ încredin]ez

pe fiul meu ?”, el r\spunse : „Mie, c\ci dac\ a[ fi g\sit c\ exist\ cineva mai

bun ca mine m-a[ duce eu însumi s\ înv\] filosofie la el.” Se zice c\ s-a spus

despre el versul urm\tor :

Singur doar el în]elept e ; în juru-i se-nvîrt ca fantome494.

{i alt vers este acesta :

N-ar fi nici Porticul m\re] f\r\ Chrysippos495.

VI. Sotion, în Cartea a opta, ne spune c\-n cele din urm\ s-a dus la

Arcesilaos [i la Lacydes496 [i a studiat cu ei filosofia în Academie.

[184] Aceasta explic\ felul lui de a argumenta o dat\, împotriva obiceiului

[i alt\ dat\ pentru497, [i folosirea metodei Academiei în tratarea m\rimilor [i

a numerelor498.

VII. Hermip499 ne poveste[te c\ odat\, pe cînd ]inea lec]ii în Odeion500

Chrysippos a fost poftit de elevii s\i la s\rb\toarea unui sacrificiu. Acolo,

dup\ ce a b\ut vin dulce, neamestecat cu ap\501, a fost cuprins de ame]eal\
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[i, cinci zile mai tîrziu, a plecat dintre oameni, ajuns la vîrsta de [aptezeci

[i trei de ani, în timpul olimpiadei a o sut\ patruzeci [i treia502. Aceasta-i

data comunicat\ de Apollodor503 în Cronografia lui. Iat\ [i versurile noastre

glume]e despre el :

Se ame]i bînd vin cu l\comie mare.

Chrysippos patria nu-[i cru]\,

Nici propria-i via]\, nici Porticul nu-l cru]\,

Astfel se duse în infern.

[185] O alt\ versiune este c\ moartea i-a fost pricinuit\ de o criz\ de rîs,

dup\ ce a v\zut un m\gar mîncîndu-i smochinele, a strigat b\trînei sale

îngrijitoare504 : „Acum d\ m\garului pe deasupra [i o b\utur\ de vin curat.”

Dup\ aceea a rîs a[a de tare, încît a murit.

VIII. Pare s\ fi fost un om foarte trufa[. Un lucru e sigur c\ din toate

numeroasele sale scrieri n-a dedicat niciuna vreunui rege. Se mul]umea cu

serviciile unei femei b\trîne505, spune Demetrios în opera sa numit\ Scriitori

omonimi. Cînd Ptolemaios i-a scris lui Cleante, cerîndu-i s\ vin\ el sau s\-i

trimit\ pe altcineva la curtea lui, Sphairos a întreprins c\l\toria, pe cînd

Chrysippos a desconsiderat invita]ia. IX. Pe de alt\ parte, chemînd la sine

pe fiii surorilor sale, Aristocreon [i Philocrates506, i-a educat. Demetrios,

amintit mai sus, poveste[te c\ Chrysippos a fost cel dintîi care a îndr\znit s\

]in\ cursuri în aer liber în Lykeion507.

X. [186] A mai fost [i un alt Chrysippos, originar din Cnidos508, un

medic, de la care Erasistratos509 spune c\ a înv\]at foarte multe. Un alt

Chrysippos a fost fiul celui precedent, medic la curtea lui Ptolemaios [i

care, în urma unei calomnii, fu purtat peste tot [i b\tut cu biciul. ~nc\

unul a fost elevul lui Erasistratos [i un altul, autorul unei lucr\ri Despre

agricultur\ 510.

XI. ~n ceea ce prive[te pe filosoful nostru, el obi[nuia s\ propun\

ra]ionamente ca acesta : „Acela care divulg\ unor neini]ia]i misterele se face

vinovat de impietate. Hierofantul511, desigur, descoper\ neini]ia]ilor miste-

rele, deci el se face vinovat de impietate.” Alt argument : „Ceea ce nu-i în

cetate, nu-i nici în cas\ ; dar, în cetate nu este nici o fîntîn\, deci nu este nici

o fîntîn\ nici în cas\.” Altul : „Este un anumit cap pe care nu-l ai, a[a stînd

lucrurile, exist\ un cap pe care nu-l ai, de aceea nu ai cap.”512 [187] Sau :

„Dac\ cineva se afl\ la Megara, nu se afl\ în Atena ; exist\ un om în Megara,

de aceea nu exist\ nici un om în Atena.” Sau : „Dac\ spui ceva, î]i trece pe

buze, dar spui c\ru]\, deci o c\ru]\ î]i trece pe buze.” {i înc\ unul : „Dac\

n-ai pierdut niciodat\ un lucru, înseamn\ c\-l ai ; or, n-ai pierdut niciodat\

coarne, deci ai coarne.”513

Al]ii atribuie acest ra]ionament lui Eubulide514. XII. Sînt unii care-l

învinuiesc pe Chrysippos c-a scris mult, într-un ton urît [i indecent. ~n opera

lui Despre vechii fiziologi pl\smuie[te într-un mod ru[inos, în [ase sute de

rînduri, pove[ti despre Hera [i Zeus, cu am\nunte cu care nimeni nu [i-ar

mînji buzele repetîndu-le. [188] ~ntr-adev\r, el pl\smuie[te o poveste foarte

ru[inoas\, zic unii, de[i o laud\ ca fiind natural\, dar ea este mai potrivit\

unor femei de strad\ decît unor divinit\]i. Mai mult chiar, aceste lucruri nu-s

notate nici de scriitorii despre pictur\515. Ceea ce imagineaz\ Chrysippos nu

se g\se[te nici la Polemon516, nici la Hypsicrates517, nici chiar la Antigonos518.

Este deci n\scocirea lui proprie. Tot a[a, în cartea sa Despre Republic\,

îng\duie leg\turi incestuoase între fiu [i mam\, cu fiice [i fii. Repet\ acela[i

lucru chiar la începutul lucr\rii sale Despre lucrurile care nu-s de ales pentru

ele însele. ~n Cartea a treia a tratatului s\u Despre justi]ie, cam în o mie de
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rînduri, el îndeamn\ la mîncatul cadavrelor, iar în Cartea a doua a lucr\rii

sale Despre felurile de via]\, unde propune s\ se prevad\ cum trebuie s\-[i

cî[tige traiul în]eleptul, întîlnim cuvintele : [189] „{i pentru care motiv

trebuie s\-[i cî[tige traiul ? Dac\ este pentru a-[i sus]ine via]a, via]a în sine,

e un lucru indiferent519, dac\-i pentru pl\cere, [i pl\cerea-i la fel, pe cînd

dac\-i pentru virtute, aceasta, în sine, e de ajuns ca s\ constituie fericirea520.

{i felurile de a-[i procura existen]a sînt [i ele ridicole, ca de exemplu :

între]inerea de c\tre un rege, fiindc\ trebuie s\ se plece lui ; sau de c\tre un

prieten, fiindc\ atunci prietenia va fi cump\rat\ pentru profit ; sau, prin

în]elepciune, fiindc\ astfel în]elepciunea va deveni lucrativ\.” Acestea sînt

acuza]iile care i se aduc.

XIII. Cum renumele c\r]ilor lui este a[a de mare, m-am hot\rît s\ le trec

într-un catalog separat, orînduite dup\ categoria subiectului tratat521. Aceste

scrieri sînt urm\toarele :

I. Rubrica logicii

Teze logice ;

Cercet\rile filosofului ;

Defini]ii dialectice, c\tre Metrodoros, 6 C\r]i ;

Despre termenii folosi]i în dialectic\, c\tre Zenon, o Carte ;

[190] Arta dialecticii, c\tre Aristagoras, o Carte ;

Judec\]i ipotetice probabile, c\tre Dioscurides, 4 C\r]i ;

II. Rubrica logicii care se ocup\ de lucruri :

Prima serie :

Despre judec\]i logice, o Carte ;

Despre judec\]i care nu sînt simple, o Carte ;

Despre judecata copulativ\, c\tre Athenades, C\r]ile 1, 2 ;

Despre judec\]ile negative, c\tre Aristagoras, 3 C\r]i ;

Despre judec\]ile demonstrative 522, c\tre Athenodoros, o Carte ;

Despre judec\]ile exprimate privativ, c\tre Thearos, o Carte ;

Despre judec\]ile nedefinite, c\tre Dion, C\r]i, 1, 2, 3 ;

Despre varietatea judec\]ile nedefinite, C\r]ile 1, 2, 3, 4 ;

Despre judec\]ile temporale, C\r]ile 1, 2 ;

Despre judec\]ile perfecte, 2 C\r]i.

Seria a doua :

Despre adev\rata judecat\ disjunctiv\, c\tre Gorgippides, o Carte ;

Despre adev\rata judecat\ ipotetic\, c\tre Gorgippides, C\r]ile 1, 2, 3, 4 ;

[191] Alegerea din alternative 523, c\tre Gorgippides, o Carte ;

Cu privire la concluzii, o Carte ;

Despre (ra]ionamentul) cu trei membrii 524, tot c\tre Gorgippides, o Carte ;

Despre posibil, c\tre Cleitos, 4 C\r]i ;

Cu privire la lucrarea lui Philon 525 despre în]elesuri, o Carte ;

Despre ce este eroarea, o Carte.

Seria a treia :

Despre porunci, 2 C\r]i ;

Despre întrebare, 2 C\r]i ;

Despre informare, 4 C\r]i ;

Rezumat despre întrebare [i informare, o Carte ;

Rezumat despre r\spuns, o Carte ;

Despre cercetare, 2 C\r]i ;

Despre r\spuns, 4 C\r]i.

Seria a patra :

Despre predicate, c\tre Metrodoros, 10 C\r]i ;

Despre forme active [i pasive 526, c\tre Phylarchos, o Carte ;
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Despre leg\turi logice 527, c\tre Apollonides, o Carte ;

C\tre Pasylos, despre predicate, 4 C\r]i ;

[192] Seria a cincea :

Despre cele cinci cazuri, o Carte ;

Despre enun]\rile clasate dup\ subiect, o Carte ;

Despre în]elesuri 528 c\tre Stesagoras, 2 C\r]i ;

Despre substantivele proprii, 2 C\r]i.

III. Rubrica logicii privitoare la cuvinte [i propozi]ia format\ din ele.

Prima serie :

Despre expresiile singulare [i plurale, 6 C\r]i ;

Despre cuvinte, c\tre Sosigenes [i Alexandros, 5 C\r]i ;

Despre anomalii în cuvinte, c\tre Dion, 4 C\r]i ;

Despre argumentele sorite, aplicate la cuvinte exprimate, 3 C\r]i ;

Despre solecisme ;

Despre propozi]ii soleciste, c\tre Dionysios, o Carte ;

Propozi]ii care calc\ uzajul comun, o Carte ;

Expresia 529, c\tre Dionysios, o Carte.

Seria a doua :

Despre elementele vorbirii [i despre cuvintele vorbite, 5 C\r]i ;

Despre a[ezarea cuvintelor vorbite, 4 C\r]i ;

[193] Despre a[ezarea [i elementele propozi]iilor, c\tre Philip, 3 C\r]i ;

Despre elementele vorbirii, c\tre Nicias, o Carte ;

Despre termenul relativ, o Carte.

Seria a treia :

Contra acelora care nu pun semn de punctua]ie 530, 2 C\r]i ;

Despre formele ambigue de vorbire, c\tre Apollas, 4 C\r]i ;

Despre ambiguit\]ile figurative, o Carte ;

Despre ambiguitatea figurativ\ ipotetic\, 2 C\r]i ;

R\spuns la lucrarea lui Panthoides despre ambiguit\]i, 2 C\r]i ;

Introducere la studiul ambiguit\]ilor, 5 C\r]i ;

Rezumat al lucr\rii despre ambiguit\]i, c\tre Epicrates, o Carte ;

Materiale strînse 531 pentru introducerea la studiul ambiguit\]ilor,

2 C\r]i ;

IV. Rubrica logicii care se ocup\ cu ra]ionamentele [i modurile

Prima serie :

Manual de argumentare [i moduri, c\tre Dioscurides, 5 C\r]i ;

[194] Despre ra]ionamente 532, 3 C\r]i ;

Despre construc]ia modurilor, c\tre Stesagoras, 2 C\r]i ;

Compararea judec\]ilor modale 533, o Carte ;

Despre judec\]ile reciproce [i ipotetice, o Carte ;

C\tre Agathon sau Despre succesiunea problemelor 534, o Carte ;

Despre problema valabilit\]ii concluziilor scoase dintr-o judecat\

legat\ de una sau mai multe judec\]i, o Carte ;

Despre concluzii 535, c\tre Aristagora, o Carte ;

Cum acela[i ra]ionament poate fi clasat în mai multe moduri, o Carte ;

R\spuns la obiec]iile aduse împotriva clas\rii aceluia[i ra]ionament în

modul silogistic [i modul nesilogistic, 2 C\r]i ;

R\spuns la obiec]iile împotriva analizelor ra]ionamentelor, 3 C\r]i ;

R\spuns la scrierea lui Philon „Despre moduri” 536, c\tre Timostratos,

o Carte ;

Studii logice adunate, c\tre Timocrates [i Philomathes, privitoare la

ra]ionamente [i moduri, o Carte.
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[195] Seria a doua :

Despre ra]ionamentele conclusive, c\tre Zenon, o Carte ;

Despre ra]ionamente primare [i nedemonstrabile, c\tre Zenon, o Carte ;

Despre analiza silogismelor, o Carte ;

Despre ra]ionamentele supraabundente, c\tre Pasylos, 2 C\r]i ;

Despre regulile silogismelor, o Carte ;

Despre silogismele introductive, c\tre Zenon, o Carte ;

Despre introducere la moduri, c\tre Zenon, 3 C\r]i ;

Despre silogisme `n figuri false, 5 C\r]i ;

Ra]ionamente silogistice prin rezolu]ie în ra]ionamente nedemonstra-

bile, o Carte ;

Cercet\ri despre moduri, c\tre Zenon [i Philomathes, o Carte (aceasta

pare s\ fie neautentic\).

Seria a treia :

Despre ra]ionamentele schimb\toare, c\tre Athenades, o Carte (neau-

tentic\) ;

[196] Ra]ionamente schimb\toare cu privire la termenul mijlociu, 3 C\r]i

(neautentic\) ;

Contra ra]ionamentelor disjunctive ale lui Ameinias, o Carte.

Seria a patra :

Despre ipoteze, c\tre Meleagros, 3 C\r]i ;

Silogisme ipotetice cu privire la legi, tot c\tre Meleagros, o Carte ;

Silogisme ipotetice pentru a servi ca introducere, 2 C\r]i ;

Siologisme ipotetice, privitoare la teoreme, 2 C\r]i ;

Solu]iile ra]ionamentelor ipotetice ale lui Hedylos, 2 C\r]i ;

Solu]iile ra]ionamentelor ipotetice ale lui Alexandros, 3 C\r]i

(neautentice) ;

Despre circumscrieri 537, c\tre Laodamas, o Carte ;

Seria a cincea :

Introducere la sofismul Mincinosul, c\tre Aristocreon 538, o Carte ;

Ra]ionamente de tipul Mincinosul, ca s\ serveasc\ ca introducere,

o Carte ;

Despre ra]ionamentul Mincinosul, c\tre Aristocreon, 6 C\r]i.

Seria a [asea :

R\spuns acelora care socotesc c\ <sofismul Mincinosul>539 este în

acela[i timp fals [i adev\rat, o Carte ;

[197] Contra acelora care rezolv\ sofismul Mincinosul divizîndu-l, c\tre

Aristocreon, 2 C\r]i ;

Dovezi c\ nu trebuie divizate judec\]ile nedefinite, o Carte ;

R\spuns la obiec]iile aduse contra diviziunii judec\]iilor nedefinite,

c\tre Pasylos, 3 C\r]i ;

Rezolv\ri dup\ felul celor vechi, c\tre Dioscurides, o Carte ;

Despre solu]ia sofismului Mincinosul, c\tre Aristocreon, 3 C\r]i ;

Solu]iile ra]ionamentelor ipotetice ale lui Hedylos, c\tre Aristocreon [i

Apollas, o Carte.

Seria a [aptea :

C\tre aceia care sus]in c\ premisele sofismului „Mincinosul” sînt false,

o Carte ;

Despre cel ce neag\, c\tre Aristocreon, 2 C\r]i ;

Ra]ionamente negative pentru exerci]iu, o Carte ;

Despre ra]ionamentul pornind de la infinitezimale 540 c\tre Stesagoras,

C\r]ile 1, 2 ;

Despre ra]ionamentele cu privire la presupuneri [i ra]ionamentele

neschimb\toare, c\tre Onetor, 2 C\r]i ;
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[198] Despre sofismul „Voalatul” 541, c\tre Aristobulos, 2 C\r]i ;

Despre sofismul „cel neobservat”, c\tre Athenades, o Carte.

Seria a opta :

Despre sofismul „Nimeni”, c\tre Menecrates, 8 C\r]i ;

Despre ra]ionamentele scoase dintr-o premis\ nedeterminat\ [i una

determinat\, c\tre Pasylos, 2 C\r]i ;

Despre ra]ionamentul „Nimeni”, c\tre Epicrates, o Carte.

Seria a noua :

Despre sofisme, c\tre Heracleides [i Pollis, 2 C\r]i ;

Despre dificult\]i dialectice, c\tre Dioscurides, 5 C\r]i ;

Contra metodei lui Arcesilaos, c\tre Sphairos, o Carte.

Seria a zecea :

Contra obi[nuin]ei, c\tre Metrodoros, 6 C\r]i ;

~n favoarea obi[nuin]ei 542, c\tre Gorgippides, 7 C\r]i.

V. Rubrica logic\ în afara celor patru diviziuni principale, men]ionate mai sus,

[i care trateaz\ cercet\ri izolate asupra logicii, nereunite într-un corpus logic de

cercet\ri. Totalul :

Despre cercet\ri enumerate treizeci [i una543

Totalul scrierilor de logic\ face trei sute unsprezece C\r]i.

[199] I. Etica, partea care se ocup\ cu clasificarea concep]iilor etice544.

Prima serie :

Schi]\ general\ a teoriei <etice>545, c\tre Theoporos, o Carte ;

Teze etice, o Carte ;

Premisele probabile pentru doctrinele etice, c\tre Philomathes, 3 C\r]i ;

Defini]ii ale omului de bine, c\tre Metrodoros, 2 C\r]i ;

Defini]ii ale viciosului, c\tre Metrodoros, 2 C\r]i ;

Defini]ii ale celor mijlocii, c\tre Metrodoros, 2 C\r]i ;

Defini]ii ale no]iunilor generice (în etic\), c\tre Metrodoros, 7 C\r]i ;

Defini]ii referitoare la alte ramuri ale artei, c\tre Metrodoros, C\r]ile 1, 2.

Seria a doua :

Despre asem\n\ri, c\tre Aristocles, 3 C\r]i ;

Despre defini]ii, c\tre Metrodoros, 7 C\r]i ;

Seria a treia :

Despre obiec]iile ridicate gre[it împotriva defini]iilor, c\tre Laodamas,

7 C\r]i ;

[200] Probabilit\]i cu privire la defini]ii, c\tre Dioscurides, 2 C\r]i ;

Despre specii [i genuri, c\tre Gorgippides, 2 C\r]i ;

Despre clasific\ri, o Carte ;

Despre contrarii, c\tre Dionysios, 2 C\r]i ;

Ra]ionamente probabile relative la clasific\ri, genuri [i specii [i la

tratarea contrariilor, o Carte.

Seria a patra :

Despre etimologii, c\tre Diocles, 7 C\r]i ;

Etimologii, c\tre Diocles, 4 C\r]i.

Seria a cincea :

Despre proverbe, c\tre Zenodotos, 2 C\r]i ;

Despre poeme, c\tre Philomathes, o Carte ;

Despre felul just de a audia poezia, 2 C\r]i ;

Contra criticilor, c\tre Diodoros, o Carte.

[201] II. Etica, rubrica ce se ocup\ cu ra]iunea universal\ [i [tiin]ele [i

virtu]ile care iau na[tere din ea :



265

Prima serie :

~mpotriva restaur\rilor picturilor, c\tre Timonax, o Carte ;

Despre cum numim [i ne form\m o concep]ie despre fiecare lucru, o

Carte ;

Despre concepte, c\tre Laodamas, 2 C\r]i ;

Despre presupunere, c\tre Pythonax, 3 C\r]i ;

Dovezi c\ în]eleptul nu are p\reri [ov\ielnice 546, o Carte ;

Despre comprehensiune 547, [tiin]\ [i ignoran]\, 4 C\r]i ;

Despre ra]iune, 2 C\r]i ;

Despre uzul ra]iunii, c\tre Leptines.

Seria a doua :

Despre faptul c\ cei vechi au admis pe drept dialectica împreun\ cu

demonstra]iile, c\tre Zenon, 2 C\r]i ;

[202] Despre dialectic\, c\tre Aristocreon, 4 C\r]i ;

Despre obiec]iile ridicate împotriva dialecticienilor, 3 C\r]i ;

Despre retoric\, c\tre Dioscurides, 4 C\r]i.

Seria a treia :

Despre deprindere 548, c\tre Cleon, 3 C\r]i ;

Despre art\ [i lipsa de art\, c\tre Aristocreon, 4 C\r]i ;

Despre diferen]a dintre virtu]i, c\tre Diodoros, 4 C\r]i ;

Despre faptul c\ virtu]ile sînt calit\]i 549, o Carte ;

Despre virtu]i, c\tre Pollis, 2 C\r]i.

III. Etica, rubrica ce se ocup\ cu lucrurile bune [i cele rele

Prima serie :

Despre binele moral 550 [i pl\cere, c\tre Aristocreon, 10 C\r]i ;

Dovezi c\ pl\cerea nu-i scopul suprem, 4 C\r]i ;

Dovezi c\ pl\cerea nu-i un bine, 4 C\r]i ;

Despre argumente, în favoarea...551
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Cartea a VIII-a

CAPITOLUL I

Pitagora

I. [1] Deoarece am terminat prezentarea filosofiei din Ionia, care a

început cu Thales, ca [i a principalilor ei reprezentan]i, s\ trecem la

examinarea filosofiei din Italia, care a fost început\ de Pitagora1, fiul unui

gravor de pietre pre]ioase, Mnesarchos, din Samos, dup\ spusele lui Hermip,

iar dup\ Aristoxenos, etrusc dintr-una din acele insule pe care le st\pîneau

atenienii dup\ ce-i izgoniser\ pe locuitorii lor etrusci2.

Dar al]ii spun c\ el era fiul lui Marmacos, fiul lui Hippasos al lui

Euthyphron, la rîndul s\u, acesta al lui Cleonymos3 care fusese exilat din

Phlius, [i c\, deoarece Marmacos tr\ia în Samos, a fost numit [i Pitagora

samian. [2] Se spune c\ de la Samos s-a dus la Lesbos cu o recomandare

c\tre Ferekyde4 de la unchiul s\u, Zoilos. Punînd s\ i se f\ureasc\ trei

flacoane de argint, el le-a dus în dar la trei preo]i din Egipt. Avea fra]i,

dintre care Eunomos era cel mai mare, iar Tyrrhenos5 cel mijlociu. El

poseda [i un sclav, Zamolxis6, care este adorat, spune Herodot7, de ge]i,

fiind socotit drept Cronos. II. Cum s-a ar\tat, a fost elevul lui Ferekyde din

Syros, dup\ moartea c\ruia s-a dus la Samos [i a fost elevul lui

Hermodamas8, urma[ul lui Creophylos, om destul de înaintat în vîrst\.

III. ~nc\ de tîn\r, era a[a dornic de înv\]\tur\, încît î[i p\r\si ]ara [i se

ini]ie în toate misterele [i ritualurile, nu numai ale Greciei, ci [i ale ]\rilor

str\ine. [3] Se afla în Egipt, recomandat fiind de Policrate lui Amasis9

printr-o scrisoare ; a înv\]at limba egiptean\10, cum afl\m din cartea lui

Antiphon Despre oamenii cu merit deosebit 11, [i a c\l\torit [i la chaldeeni [i

magi12. Apoi, în Creta, a coborît în pe[tera Idei, împreun\ cu Epimenide ; a

vizitat [i sanctuarele egiptene [i a înv\]at doctrinele tainice ale egiptenilor

cu privire la zei13. Dup\ ce s-a întors la Samos [i [i-a g\sit ]ara sub tirania

lui Policrate, a plecat la Crotona, în Italia, [i acolo a scris o constitu]ie

pentru grecii din Italia [i, atît el, cît [i discipolii lui au fost ]inu]i în mare

cinste. Erau în num\r de aproape trei sute [i a[a de bine au condus statul,

încît guvernarea lor a fost o adev\rat\ conducere a celor buni14.

IV. [4] Heracleides din Pont ne spune15 c\ Pitagora povestea despre

sine c\ odinioar\ a fost întrupat în Aithalides [i era socotit ca fiul lui

Hermes ; acesta i-a adus la cuno[tin]\ c\ poate cere orice dar va voi, afar\

de nemurire. El îi ceru s\ p\streze, în via]\ [i în moarte, amintirea celor ce

i s-au întîmplat. De aceea, cît era în via]\ putea s\-[i aminteasc\ orice [i

dup\ ce a murit [i-a p\strat aceea[i ]inere de minte. Dup\ aceea, în cursul

timpului, sufletul lui a trecut în Euphorbos16 [i a fost r\nit de Menelaos. {i

Euphorbos spunea c\ fusese alt\dat\ Aithalides [i c\ ob]inuse acest dar de

la Hermes ; apoi poveste[te r\t\cirile sufletului lui prin diverse corpuri, în

cîte plante [i animale a intrat [i tot ce-a suferit în Hades [i toate cîte au de

îndurat acolo celelalte suflete17. [5] Cînd Euphorbos muri, sufletul s\u se
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încarn\ în Hermotimos18 [i acesta, dorind s\ dovedeasc\ veracitatea celor

spuse, se duse la templul lui Apollo de la Branchidai19, unde identific\

scutul pe care Menelaos, în c\l\toria lui de întoarcere acas\, îl dedicase lui

Apollo, spunea el ; scutul era acum a[a de putrezit, încît nu mai r\m\sese

decît personajul de filde[ care-l acoperea. Dup\ ce Hermotimos muri,

sufletul lui deveni Pyrrhos, pescar din Delos, care-[i amintea [i el de toate,

cum a fost mai întîi Aithalides, pe urm\ Euphorbos, pe urm\ Hermotimos [i

pe urm\ Pyrrhos. Dup\ moartea lui Pyrrhos, el deveni Pitagora, care-[i

amintea toate faptele men]ionate20.

V. [6] Sînt unii care insist\, în mod lipsit de seriozitate, c\ Pitagora n-a

l\sat scrieri de nici un fel21. ~n orice caz, Heraclit fizicianul, aproape strig\

[i spuse : „Pitagora, fiul lui Mnesarchos, s-a ocupat de cercetarea naturii22

mai mult ca to]i ceilal]i oameni [i, f\cînd din aceste scrieri o compila]ie, [i-a

f\urit el singur o în]elepciune proprie, consistînd în erudi]ie goal\ [i

în[el\toare.23” Ceea ce a prilejuit aceast\ observa]ie au fost cuvintele

introductive din tratatul lui Pitagora Despre natur\, anume : „Jur pe aerul pe

care-l respir, pe apa pe care-o beau, c\ nu voi suferi niciodat\ o critic\ cu

privire la acest tratat.”24 De fapt, Pitagora a scris trei c\r]i : Despre educa]ie,

Despre politic\ [i Despre natur\. [7] Cartea care trece îns\ ca opera lui

Pitagora era a lui Lysis din Tarent25, un pitagorician care a fugit la Theba [i

a fost profesorul lui Epaminonda26. Heracleides, fiul lui Sarapion27, în al s\u

Rezumat al operei lui Sotion, spune c\ Pitagora a scris [i un poem Despre

univers [i, un al doilea, Poemul sacru, care începe a[a :

„Tineri, în lini[te mare cuvîntu-mi întreg asculta]i-l !”,

un al treilea poem, Despre suflet, al patrulea Despre pietate, al cincilea,

Helothales, tat\l lui Epicharmos din Cos, al [aselea Crotona, ca [i alte opere.

Heracleides mai spune c\ poemul Despre misterii a fost scris de Hippasos28,

pentru a-l calomnia pe Pitagora [i c\ multe alte scrieri ale lui Aston din

Crotona29 au fost atribuite lui Pitagora. [8] Aristoxenos afirm\ c\ Pitagora a

luat cea mai mare parte din doctrinele sale morale de la preoteasa delfic\

Themistocleia30. Dup\ spusele lui Ion din Chios31, din cartea sa Triagmoi,

Pitagora a atribuit unele poeme f\cute de el, lui Orfeu32. I se mai atribuie [i

Scopiadele care încep astfel :

„Neru[inat s\ nu fii cu nimeni.”

VI. Sosicrates33, în cartea sa Succesiunile filosofilor, spune c\ fiind

întrebat de Leon, tiranul lui Phlius34, cine era, i-a r\spuns : „Un prieten al

în]elepciunii”35 [i c\ asemuia via]a cu o adunare s\rb\toreasc\. Aici unii vin

s\ ia parte la concurs, al]ii s\ vînd\ m\rfuri, dar cei mai de seam\ b\rba]i

sînt spectatori36 ; tot a[a, [i-n via]\, unii apar cu o natur\ slugarnic\, vîn\tori

de glorie [i cî[tig, pe cînd filosofii caut\ numai adev\rul. Astfel stau lucrurile

cu privire la acestea.

[9] ~n general37, con]inutul celor trei tratate amintite ale lui Pitagora este

urm\torul : El nu ne îng\duie s\ ne rug\m pentru noi în[ine fiindc\ noi nu

[tim singuri ce ne poate ajuta. Be]ia o nume[te pur [i simplu v\t\mare [i

dezaprob\ mîncarea excesiv\ spunînd c\ nimeni nu trebuie s\ întreac\ justa

m\sur\ nici în b\utur\, nici în mîncare. Despre satisfac]ia sexual\, de

asemenea spune : „Las\ pl\cerile trupe[ti pentru iarn\ nu pentru var\, ele

sînt mai pu]in d\un\toare toamna [i prim\vara, dar d\uneaz\ în orice

anotimp [i nu sînt bune pentru s\n\tate.” ~ntrebat odat\ cînd e bine ca un

b\rbat s\ se împreune cu o femeie, r\spunse : „Cînd vrea s\-[i mai piard\ [i

vlaga ce o are.”
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VII. [10] ~mp\r]ea via]a omului în patru p\r]i : „Dou\zeci de ani e[ti

copil, dou\zeci adolescent, dou\zeci om tîn\r [i dou\zeci b\trîn ; aceste

patru perioade corespund celor patru anotimpuri, în modul urm\tor :

copilul – prim\verii, adolescentul – verii ; omul tîn\r – toamnei [i b\trînul –

iernii”, în]elegînd prin adolescent, pe acela care nu-i copt înc\, iar prin om

tîn\r un om în floarea vîrstei. Dup\ informa]iile lui Timaios38, el, cel dintîi,

a spus c\ „prietenii au toate lucrurile în comun” [i c\ „prietenia înseamn\

egalitate” ; într-adev\r, discipolii lui puneau tot ce aveau laolalt\. VIII. De

asemenea, timp de cinci ani, p\strau t\cerea, ascultîndu-i numai înv\]\turile,

f\r\ s\-l vad\ pe Pitagora, pîn\ ce erau supu[i unui examen. Din acel

moment erau primi]i în casa lui [i le era îng\duit s\-l vad\.

Nu foloseau sicrie de cipres, din cauz\ c\ sceptrul lui Zeus era f\cut din

acest lemn ; a[a ne informeaz\ Hermip, în Cartea a doua Despre Pitagora 39.

IX. [11] ~ntr-adev\r, se spune c\ înf\]i[area lui era plin\ de gravitate iar

discipolii lui credeau despre el c\-i Apollo, venit din nordul îndep\rtat40.

Merge vorba c\ odat\, dezvelindu-se, i s-a v\zut coapsa care era de aur [i

c\, trecînd rîul Nessos41, mult\ lume a auzit cum îl saluta rîul. X. Timaios, în

Cartea a zecea a Istoriei lui42, spune c\ Pitagora a observat c\ so]iile

oamenilor poart\ denumiri divine, mai întîi Virgine, pe urm\ So]ii [i pe

urm\ Mame43. XI. Pe cînd Moiris44 a descoperit, cel dintîi, principiile

elementare ale geometriei, dup\ spusele lui Anticleides45, din Cartea a doua

a lucr\rii lui Despre Alexandru, [12] Pitagora a fost acela care a adus

geometria la perfec]ie, studiind, timp foarte îndelungat aspectul aritmetic al

geometriei46. Tot el a descoperit [i canonul muzical format din monocord47.

N-a neglijat nici medicina. Apollodoros, calculatorul48, ne informeaz\ c-a

adus un sacrificiu zeilor atunci cînd a descoperit c\, într-un triunghi

dreptunghic, p\tratul ipotenuzei este egal cu suma p\tratelor celor dou\

catete49. Exist\ [i o epigram\ care sun\ astfel :

Cînd renumita figura Pitagora descoperit-a,

Veste tutindeni s-a dus jertfa care-a adus.

XII. Afl\m din Cartea a treia a Amintirilor lui Favorinus c\ Pitagora a fost

primul care a prescris atle]ilor un regim cu carne, încercînd întîia oar\ cu

Eurymenes ; mai înainte, în timpul antrenamentului mîncau to]i smochine

uscate, brînz\ moale [i chiar numai f\in\ de grîu, cum ne spune acela[i

Favorinus în Cartea a opta a lucr\rii lui Istorii felurite. [13] Al]ii pretind c\

cel care a introdus aceast\ diet\ a fost un antrenor cu numele de Pythagoras,

[i nu filosoful nostru, care interzicea chiar [i omorîrea animalelor, [i nu

putea permite mîncarea unor viet\]i care împart cu noi privilegiul de a avea

un suflet50. Aceasta îns\ era numai un pretext ; motivul adev\rat pentru

interzicerea c\rnii de animale era s\ deprind\ oamenii cu o via]\ simpl\, ca

s\-i obi[nuiasc\ a tr\i cu lucruri u[or de g\sit, punînd pe mas\ numai hran\

nepreg\tit\ la foc [i bînd ap\ curat\ ; c\ci acesta este mijlocul de a avea un

corp s\n\tos [i o minte ascu]it\.

Aristotel, în Constitu]ia delienilor 51, ne spune c\ singurul altar la care se

închina Pitagora era acela al lui Apollo z\mislitorul lui52, din dosul altarului

Coarnelor de la Delos, fiindc\ acolo se ofereau numai f\in\ de grîu, de orz

[i turte, f\r\ întrebuin]area focului, [i nu se aduceau nici un fel de sacrificii

de animale.

[14] Se mai spune c\ el cel dintîi a declarat c\ sufletul, parcurgînd un

cerc hot\rît de destin se încarneaz\ cînd într-un animal, cînd într-altul. XIII.

Dup\ spusele lui Aristoxenos, muzicianul53, tot el a introdus pentru prima

oar\ în Grecia, unit\]ile [i m\surile, XIV. dup\ cum el cel dintîi a spus c\
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luceaf\rul de sear\ [i cel de diminea]\ sînt unul [i acela[i54 cum o spune [i

Parmenide55. XV. A[a de mult era admirat, încît discipolii s\i erau numi]i

„profe]i ai cuvîntului zeului”, [i, afar\ de ei, el singur spune în lucrarea sa

c\ dup\ ce a stat dou\ sute [apte ani în Hades, s-a întors pe p\mînt printre

oameni. A[a se explic\ c\ a avut discipoli devota]i [i c\ veneau oamenii de

departe, s\-l aud\, ca lucanieni, peucetieni, messapieni [i romani56.

[15] Pîn\ în timpul lui Philolaos nu era cu putin]\ s\ cuno[ti vreo

doctrin\ pitagorician\ [i Philolaos, singur, a scos la lumin\ cele trei c\r]i

reunite, pentru care Platon a trimis o sut\ de mine ca s\ le cumpere57. Nu

mai pu]in de [ase sute de persoane se duceau la lec]ii serale, iar aceia care

erau g\si]i demni ca s\-l vad\, scriau rudelor ca unii c\rora li s-a întîmplat

o mare fericire. Mai mult chiar, afl\m de la Favorinus, din ale sale Istorii

felurite, c\ metapontinii numeau casa lui Pitagora „templul Demetrei”, iar

porticul lui „templul Muzelor”. Ceilal]i pitagoricieni spuneau c\ nu toate

doctrinele lui trebuiau s\ fie auzite de to]i oamenii58, dup\ cum ne infor-

meaz\ Aristoxenos în Cartea a zecea a lucr\rii sale Legi cu privire la educa]ie,

[16] unde ni se mai spune c\ Xenophilos pitagoricianul, fiind întrebat de

careva cum putea s\-[i educe mai bine fiul, r\spunse : „F\cîndu-l cet\]ean

al unui stat bine condus”. ~n toat\ Italia, Pitagora a format mul]i oameni

în]elep]i [i cumsecade, ca [i oameni de seam\, ca legiuitorii Zaleucos [i

Charondas59. XVI. Avea un mare dar de a-[i face prieteni, [i mai ales cînd

g\sea pe cineva care-i adoptase preceptele, se apropia imediat de acel om

[i se împrietenea cu el.

XVII. [17] Preceptele lui simbolice erau urm\toarele : s\ nu a]î]i focul cu

un cu]it ; s\ nu p\[e[ti peste cump\na unei balan]e ; s\ nu te a[ezi pe o

bani]\ de grîu ; s\ nu m\nînci inima ; s\ nu aju]i pe un om cu o sarcin\ la

depunerea ei, ci la ridicarea ei ; totdeauna s\-]i strîngi sul a[ternutul de pat ;

s\ nu por]i un inel cu chipul unui zeu gravat pe el ; s\ nu [tergi urmele

crati]ei pe cenu[\, s\ nu [tergi locul unde ai [ezut60 cu o facl\, s\ nu urinezi

cu fa]a spre soare, s\ nu mergi pe drumul mare, s\ nu dai mîna dreapt\ cu

u[urin]\, s\ nu ai rîndunici sub acoperi[, s\ ]ii p\s\ri cu gheare, s\ nu

urinezi nici s\ stai pe unghii t\iate sau pe p\r t\iat, s\ pui deoparte ascu]i[ul

cu]itului, s\ nu-]i întorci capul spre frontier\ cînd pleci în ]\ri str\ine61.

[18] Iat\ [i în]elesul lor. S\ nu a]î]i focul cu cu]itul înseamn\ s\ nu

a]î]i mînia [i sup\rarea cea mare a celor mari. S\ nu p\[e[ti peste cump\na

unei balan]e, înseamn\ s\ nu treci peste îndatoririle echit\]ii [i drept\]ii. S\

nu te a[ezi pe bani]\ înseamn\ s\ te îngrije[ti de ziua de azi, ca [i de cea

de mîine, bani]a fiind ra]ia zilnic\. S\ nu m\nînci inima, el în]elegea s\ nu-]i

irose[ti via]a în tulbur\ri [i chinuri. Prin vorba s\ nu-]i întorci capul, cînd pleci

din ]ar\ în]elegea s\ sf\tuiasc\ pe cei ce se despart de aceast\ via]\ s\ nu

fie prea ata[a]i de via]\ [i condu[i de pl\cerile p\mînte[ti. Explica]iile celorlalte

precepte se pot da la fel cu cele precedente, ca s\ nu mai lungim vorba62.

XVIII. [19] ~nainte de toate interzicea s\ se m\nînce mrean\ de mare [i

pe[te cu coad\ neagr\ [i ad\uga ab]inerea de a mînca inima de la animale

[i de a mînca bob [i uneori, dup\ spusele lui Aristotel, chiar de a mînca

mitra [i ro[ioar\63. Unii spun c\ se mul]umea cu pu]in\ miere sau cu fagure

cu miere sau pîine, neluînd vin în gur\ ; în timpul zilei, pe lîng\ pîine mînca

legume fierte sau crude, [i numai rar pe[te64. Haina îi era alb\ [i curat\,

a[ternutul de pat de lîn\ alb\, c\ci inul înc\ nu ajunsese prin acele p\r]i65.

N-a fost niciodat\ v\zut u[urîndu-se sau f\cînd dragoste, sau beat. [20] Se

ferea s\ rîd\ [i nu-i pl\cea dezm\]ul în batjocorire [i povestiri vulgare.

La mînie nu pedepsea nici pe sclav nici pe omul liber66. Numea ocara
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„o punere la punct”67. Practica divina]ia din sunete [i zborul p\s\rilor,

niciodat\ prin jertfe arse, în afar\ de cea din t\mîie. Jertfele pe care le aducea

erau totdeauna neînsufle]ite de[i unii spun c-ar fi sacrificat coco[i, iezi de

lapte [i purcei de lapte, dar niciodat\ miei. Aristoxenos îns\ spune c\

admitea s\ se m\nînce toate animalele, afar\ de boii de arat [i de berbeci68.

XIX. [21] Acela[i autor, dup\ cum s-a spus mai înainte, afirm\ c\

Pitagora [i-a luat doctrinele de la preoteasa delfic\ Themistocleia69.

Hieronymos70 sus]ine c\ atunci cînd a coborît în Hades71, Pitagora a v\zut

sufletul lui Hesiod, legat strîns de un stîlp de aram\ [i ciripind, iar sufletul

lui Homer, atîrnat de un copac, cu [erpi încol\ci]i în jur, drept pedeaps\

pentru ceea ce au spus despre zei72. A mai v\zut în chinuri [i pe cei care

fuseser\ necredincio[i so]iilor. Iat\ de ce, spune autorul nostru, Pitagora a

fost cinstit de poporul din Crotona. Aristippos din Cyrene afirm\, în lucrarea

sa Despre fizicieni 73, c\ i s-a dat numele de Pitagora din cauz\ c\ a

exprimat adev\rul tot a[a de f\r\ gre[, cum f\cea oracolul pitian74.

[22] Se poveste[te c\-[i îndemna discipolii, ca totdeauna, intrînd pe u[a

casei, s\ se întrebe :

Ce gre[eal\ f\cui ? Ce lucru r\u f\ptuit-am ?

Ce datorie-mi r\mase uitat\, neîndeplinit\ ?75

S\ nu lase s\ se aduc\ victime, ca sacrificiu zeilor ; s\ se închine numai

la altarele nep\tate de sînge. S\ nu jure pe zei, datoria omului fiind mai

curînd, s\ se c\zneasc\ s\ fie demn de încredere. S\ cinsteasc\ pe cei mai

b\trîni, socotind c\ prec\derea de vîrst\ d\ mai mult drept la respect ; c\ci,

dup\ cum în lume r\s\ritul vine înaintea apusului, tot a[a în via]a omeneasc\

începutul vine înaintea sfîr[itului [i-n orice fel de via]\, na[terea preced\

moartea76. [23] Le mai punea în vedere s\ cinsteasc\ mai mult pe zei decît

pe divinit\]ile mai mici, pe eroi mai mult ca pe oameni, iar dintre oameni,

în primul rînd pe p\rin]i, [i s\ se poarte în a[a fel unul cu altul, încît s\ nu-[i

fac\ du[mani din prieteni, ci s\ schimbe du[manii în prieteni. S\ nu socoteasc\

c\ le apar]ine ceva. S\ sprijine legea, s\ duc\ r\zboi împotriva ilegalit\]ii. S\

nu doboare sau s\ vat\me pomi roditori [i nici vreun animal care nu face

r\u omului. Lucru cuviincios [i de urmat este s\ nu dai drum nest\pînit

rîsului, nici s\ ai o înf\]i[are posomorît\. S\ evite îngr\[area, iar la drum s\

schimbe pe rînd repaosul [i efortul ; s\-[i exerseze memoria, la mînie s\-[i

st\pîneasc\ vorba [i fapta ; s\ respecte orice fel de profe]ie77, [24] s\ cînte

din lir\ [i prin imnuri, s\ arate recuno[tin]a datorat\ zeilor [i oamenilor

valoro[i. S\ se ab]in\ de a mînca bob care produce gaze [i, prin urmare, are

asem\nare cu sufletul ; afar\ de aceasta e bine [i pentru stomac, dac\ nu

mînc\m bob78 aceast\ ab]inere ne d\ în somn vise pl\cute [i lini[tite79.

Alexandros80, în cartea sa Succesiunile filosofilor, spune c-a g\sit în

comentariile pitagoriciene urm\toarele doctrine.

[25] Principiul tuturor lucrurilor este unitatea81. Luînd na[tere din aceast\

unitate, doimea nedefinit\82 serve[te ca substrat material unit\]ii, care este

cauza ; din unitate [i din doimea nedefinit\ se nasc numerele, din numere

punctele, din puncte liniile, din linii figurile plane, din figurile plane figurile

solide83, din figurile solide corpurile sensibile ale c\ror elemente sînt patru :

focul, apa, p\mîntul [i aerul84 ; aceste elemente se schimb\ între ele [i se

transform\ în toate lucrurile, iar din ele se na[te un univers însufle]it, dotat

cu ra]iune, sferic, cuprinzînd în mijlocul lui p\mîntul, care este tot sferic [i

locuit de jur împrejur85. [26] Exist\ [i antipozi, [i ceea ce la noi e jos, la

antipozi e sus86. Lumina [i întunericul se g\sesc în p\r]i egale în univers ; la
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fel, c\ldura [i frigul, usc\ciunea [i umezeala87 ; dintre acestea, dac\ predo-

min\ c\ldura, e var\ ; dac\ frigul, e iarn\ ; dac\ usc\ciunea, e prim\var\, iar

dac\ umezeala, e toamn\ tîrzie. Dac\ toate acestea se g\sesc în echilibru,

avem cele mai bune perioade ale anului, dintre care prospe]imea prim\verii

constituie anotimpul s\n\tos, iar decaden]a toamnei tîrzii pe cel nes\n\tos.

Tot a[a [i-n timpul zilei : prospe]imea apar]ine dimine]ii, iar declinul serii,

care de aceea e mai nes\n\toas\. Aerul din jurul p\mîntului e în nemi[care

[i-i viciat, de aceea tot ce e pe p\mînt e muritor ; dar aerul superior e mereu

în mi[care, pur [i s\n\tos, [i tot ce-i în cuprinsul lui e nemuritor [i deci

divin. [27] Soarele, luna [i celelalte astre sînt zei88, c\ci în ele predomin\

c\ldura [i c\ldura e cauza vie]ii. Luna e luminat\ de soare89. Oamenii sînt

înrudi]i cu zeii, în m\sura în care omul particip\ la c\ldur\ ; de aceea, zeii

se gîndesc la oameni90. Destinul91 este cauza lucrurilor, atît în întregimea lor

cît [i în parte. Raza soarelui p\trunde prin „eter”, care este rece [i dens –

c\ci ei numesc aerul „eter rece”, iar marea [i umezeala „eter dens” – [i

aceast\ raz\ coboar\ pîn\ în adîncuri [i astfel d\ via]\ tuturor lucrurilor92.

[28] Toate lucrurile, care particip\ la c\ldur\ tr\iesc ; de aceea plantele sînt

fiin]e vii, dar nu toate au suflet93 ; acesta-i o parcel\ desprins\ din eter,

format\ [i din c\ldur\ [i din r\ceal\, c\ci particip\ [i la eterul rece. Sufletul

este un lucru diferit de via]\, e nemuritor deoarece e desprins din ceva, de

asemenea nemuritor94. Fiin]ele vii se nasc una din alta prin s\mîn]\. Na[tere

spontan\, din p\mînt, nu exist\95. S\mîn]a este un cheag ce provine din

creier [i con]ine în el un suflu cald ; acesta, introdus în uter, aduce din creier

zer, umezeal\ [i sînge, din care se formeaz\ carnea, nervii, oasele, p\rul [i

toate p\r]ile corpului, pe cînd sufletul [i sim]irea vin din suflul din\untru.

[29] Dup\ ce mai întîi se coaguleaz\, în aproape patruzeci de zile ia form\

[i, conform legilor armoniei, copilul complet dezvoltat e adus pe lume în [apte,

nou\ sau cel mult zece luni. Are în el toate propor]iile96 care constituie via]a

[i acestea, formînd o serie continu\, îl p\streaz\ unit, conform ra]iunilor

armoniei, fiecare ap\rînd la intervale regulate97. Senza]ia în general, [i vederea

în special, este un suflu neobi[nuit de cald. De aceea se spune c\ se vede,

prin aer [i ap\, din cauz\ c\ eterul cald este comb\tut de cel rece ; c\ci dac\

suflul din ochi ar fi fost rece, s-ar fi risipit, întîlnindu-se cu aerul, care îi este

asem\n\tor. A[a cum e, exist\ pasaje în care Pitagora nume[te ochii por]ile

soarelui. P\rerile lui sînt acelea[i cu privire la auz [i la celelalte sim]uri98.

[30] Pitagora spune c\ sufletul omului se împarte în trei : ra]iunea,

mintea [i pasiunea99. Ra]iunea [i pasiunea o au [i celelalte animale, dar

mintea numai omul. Sediul100 sufletului se întinde de la inim\ pîn\ la creier ;

partea care se afl\ în inim\ e pasiunea, în timp ce p\r]ile care s\l\[luiesc `n

creier sînt mintea [i ra]iunea. Sim]urile sînt stropi ale acestora. Mintalul101 e

nemuritor, toate celelalte sînt muritoare. Sufletul se hr\ne[te din sînge,

facult\]ile102 sufletului sînt sufluri, c\ci, ca [i sufletul, sînt nev\zute întocmai

ca [i eterul nev\zut. [31] Vinele, arterele [i nervii constituie leg\turile

sufletului. Dar cînd sufletul are vigoare [i st\ în repaus, concentrat în el

însu[i, atunci vorbele [i actele devin leg\turile lui103. Expulzat pe p\mînt, el

r\t\ce[te prin aer, asemenea trupului. Hermes este paznicul sufletelor [i de

aceea e numit „înso]itorul”, „portarul” [i „subp\mînteanul”104, c\ci el c\l\-

uze[te sufletele, ie[ite din corpuri, atît pe uscat cît [i pe mare ; pe cele pure

le duce în regiunea cea mai de sus, iar celor impure nu li se îng\duie s\ se

apropie nici de cele pure, nici s\ se apropie între ele, ci sînt legate de c\tre

Erinii105 cu lan]uri indestructibile. [32] Tot aerul e plin cu suflete106, numite

genii sau eroi107, care trimit oamenilor visurile [i semnele de boal\ [i de
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s\n\tate, [i nu numai oamenilor, ci [i oilor [i tuturor vitelor ; la ei se refer\

purific\rile [i riturile expiratorii, toat\ divina]ia [i prevestirile din sunete [i

cele asem\n\toare108. Cel mai de seam\ lucru în via]a uman\ este arta de a

îndrepta sufletul spre bine sau spre r\u. Ferici]i sînt oamenii cînd posed\ un

suflet bun, dar acesta nu st\ niciodat\ în repaus, ... nu p\streaz\ mereu

acela[i curs109.

[33] Ceea ce e drept are puterea unui jur\mînt, de aceea Zeus este

numit Zeus al jur\mintelor110. Virtutea este armonie, tot a[a-i cu s\n\tatea,

cu orice bun [i cu Zeul însu[i. Aceasta explic\ pentru ce pitagoricienii spun

c\ toate lucrurile sînt construite dup\ legile armoniei. Prietenia este o

egalitate armonioas\. Nu trebuie s\ ador\m deopotriv\ pe zei [i pe eroi ; pe

zei s\-i ador\m – totdeauna într-o t\cere respectuoas\, în haine albe [i

dup\ purificare, iar pe eroi numai de la miezul zilei înainte. Puritatea se

ob]ine prin purific\ri, b\i [i lustra]iuni, prin ablu]iuni dup\ contactul cu

mor]ii, dup\ împreunarea sexual\ [i dup\ orice mînjire [i nemîncînd carnea

animalelor moarte, nici ro[ioarele, mrenele de mare [i nici ou\ [i animale

ie[ite din ou\ ; nici bob, precum [i practicînd alte abstinen]e prescrise de

aceia care execut\ riturile mistice în temple111. [34] Dup\ spusele lui

Aristotel din lucrarea sa Despre pitagoricieni 112, Pitagora sf\tuia s\ nu se

m\nînce bob, fie din cauza asem\n\rii cu organele genitale fie din cauz\ c\

seam\n\ cu por]ile lui Hades..., întrucît numai tulpina bobului nu are

noduri, fie c\ este v\t\m\tor sau are forma universului sau c\ e propriu

oligarhiei, deoarece oligarhii îl folosesc la alegerea prin tragere la sor]i113.

Nu îng\duia discipolilor lui s\ ridice buc\]ile care au c\zut jos, ca s\-i

obi[nuiasc\ s\ nu m\nînce cu l\comie sau fiindc\ firimiturile sînt destinate

mor]ilor114 ; ele nu trebuie ridicate [i fiindc\ apar]in eroilor, cum spune

Aristofan în Eroii s\i115 :

Nu gusta]i din ceea ce a c\zut sub mas\ !

Un alt precept de-al lui Pitagora era s\ nu se m\nînce coco[i albi, c\ci

ei sînt consacra]i lunii [i sînt rug\tori, ceea ce f\cea parte din lucrurile

bune ; ei sînt consacra]i lunii, din pricin\ c\ vestesc orele116, [35] albul

apar]ine naturii binelui, iar negrul celei a r\ului117. S\ nu ne atingem de

pe[ti consacra]i zeilor, fiindc\ nu-i drept s\ se atribuie zeilor [i oamenilor

acelea[i lucruri, dup\ cum nici celor liberi [i sclavilor. Nici s\ nu se rup\

pîinea, c\ci odinioar\ prietenii obi[nuiau s\ se strîng\ la o pîine, cum fac

barbarii azi, [i nu trebuie s\ împ\r]im ceea ce-i ]ine uni]i. Unii explic\

aceasta ca o referire la judecarea mor]ilor din Hades118 ; al]ii fiindc\ pîinea

face pe oameni frico[i în lupt\ [i al]ii fiindc\ universul începe cu locul119.

Pitagora sus]inea c\ cea mai frumoas\ figur\ dintre solide este sfera, iar

dintre suprafe]e cercul120. B\trîne]ea poate fi asemuit\ cu orice lucru care e

în descre[tere, pe cînd tinere]ea e identic\ cu cre[terea.

S\n\tatea înseamn\ p\strarea formei corpului ; boala, distrugerea ei.

Sarea, spunea el, trebuie adus\ pe mas\ ca se ne reaminteasc\ ceea ce-i

drept ; pentru c\ sarea p\streaz\ orice prime[te [i ia na[tere din lucrurile

cele mai curate : soarele [i marea121.

[36] Acestea sînt lucrurile pe care Alexandros spune c\ le-a g\sit în

Comentariile pitagoriciene. {i ceea ce urmeaz\ dup\ acestea este de la

Aristotel122.

XX. Timon îns\ n-a l\sat nerelevat\ gravitatea lui Pitagora, de[i îl mu[c\

pe acesta în lucrarea lui Silloi, spunînd urm\toarele :

Spre vr\jitore[ti n\luciri înclinat-a Pitagora,

Semenii s\i vînîndu-i, vorbind tot grave cuvinte123.
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Xenofanes confirm\ p\rerea despre el, c-ar fi fost un om felurit în

diferite momente, în elegia care începe astfel :

Altul mi-i gîndul acum [i alta e calea ce-o-nf\]i[.

Iat\ ce mai spune despre el :

C\ci v\zînd un c\]el b\tut amar cu toiagul

Mil\ avînd de el, astfel gr\i spre st\pîn :

Stai [i nu-l bate ! Sufletul unui prieten e’ntrînsul

Ce-l recunoscui strig\tu-i auzind124.

Iat\ deci ce spune Xenofanes. [37] Dar [i Cratinos125 l-a batjocorit, atît

în Femeia pitagorician\, cît [i în Tarentinii, în care spune acestea :

N\ravul lor, cînd prind vreun om mai simplu,

Ce vine pe la cursuri, punînd la prob\ toate

Mul]ime de-argumente, 'l z\p\cesc, 'l încurc\

Cu antiteze [i concluzii, asem\n\ri,

Sofisme, cantit\]i, ce capul îi împuie.

La fel [i Mensimachos, în Alcmaion 126 :

Jertf\ aduc lui Loxias127 dup\ ritul pitagoric

Nepunînd în gur\ nimic din ce are suflet.

[38] {i Aristofan, în Pitagoristul 128 :

A. Zic\ c\ începînd în Hades privindu-i pe to]i cei din bezn\

A v\zut felul de via]\ al fiec\ruia. Difer\ mult

Cel al pitagoricienilor de cel al celorlal]i mor]i.

Pluto129 osp\]ul [i-mparte, z\bavnic pl\tind pietatea ;

B. – Oare ce tagm\ de zeu e [-acela, de [ade la mas\

}an]o[ cu to]i soio[ii, [i se complace în a fi laolalt\ cu ei.

{i în aceea[i comedie, mai departe :

Hran\ li-i numai leguma ; cu ap\ golu]\-[i sting setea.

Nimeni, p\duchii [i gioarsa, manta poreclit\, [i slinul,

Nimeni nu poate s\-ndure, din toat\ mul]imea de umbre.

XXI. [39] Pitagora î[i g\si sfîr[itul în felul urm\tor : Pe cînd st\tea, într-o

zi, cu apropia]ii lui în casa lui Milon130, s-a întîmplat ca locuin]a s\-i fie

incendiat\, din gelozie, de c\tre unul dintre aceia care nu fuseser\ socoti]i

vrednici s\ fie primi]i în tagma lui, de[i unii spun c-a fost fapta locuitorilor

din Crotona, grijulii s\ se apere împotriva instal\rii unei tiranii a lui Pitagora.

Acesta fu prins pe cînd încerca s\ scape, a alergat pîn\ la un cîmp cu bob,

unde s-a oprit, spunînd c\ vrea mai bine s\ fie prins decît s\ calce bob [i

a fost omorît de urm\ritori, [preferînd mai repede s\ moar\ decît s\-[i

dezv\luie doctrina]131.

Tot a[a au fost omorî]i cei mai mul]i dintre discipoli, în num\r cam de

patruzeci ; numai pu]ini au sc\pat, printre care [i Archippos din Tarent [i

Lysis, cel deja men]ionat132.

[40] Dicaiarchos133, totu[i, spune c\ Pitagora a murit refugiat în templul

Muzelor de la Metapont134, dup\ patruzeci de zile de nemîncare. Heracleides135,

în cartea sa Rezumat al vie]ilor lui Satyros, relateaz\ c\, dup\ ce l-a îngropat

pe Ferekyde136 la Delos, s-a reîntors în Italia. Acolo, g\sindu-l pe Cylon din

Crotona137 cum da un osp\] luxos, dezgustat de via]\, s-a retras la Metapont,

ca s\-[i sfîr[easc\ zilele prin nemîncare. Pe de alt\ parte, Hermip poveste[te

c\, în timpul r\zboiului dintre agrigentini [i siracuzani, Pitagora cu discipolii

s\i au luptat în primele rînduri ale armatei agrigentinilor [i, linia lor fiind
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dat\ peste cap, Pitagora a fost omorît de siracuzani, pe cînd se ferea de a

trece cîmpul cu bob, iar ceilal]i, aproape treizeci [i cinci, au fost ar[i pe rug

în Tarent pentru încercarea de a institui un guvern\mînt în opozi]ie cu acela

care era la putere138.

[41] Hermip d\ [i o alt\ anecdot\. Pitagora, sosind în Italia, [i-a f\cut o

locuin]\ subteran\ [i a rugat-o pe mama sa s\ scrie pe o t\bli]\ tot ce se

întîmpl\, notînd [i timpul, [i s\ i-o trimit\ jos pîn\ ce va ie[i din p\mînt. Ea

f\cu întocmai. Dup\ cîtva timp, Pitagora veni sus uscat [i ar\tînd ca un

schelet, pe urm\ se duse la adunare [i declar\ c\ a sosit din Hades, [i le

citi tot ce se întîmplase. Cet\]enii au fost a[a de mi[ca]i c\ plîngeau [i se

v\itau [i socoteau c\ Pitagora are ceva de esen]\ divin\ în el, mergînd

pîn\-ntr-acolo încît îi încredin]au pîn\ [i so]iile lor, în speran]a c\ vor înv\]a

ceva din doctrinele lui ; a[a s-a f\cut c-acestea au fost numite femei

pitagoriciene. Acestea ni le spune Hermip139.

XXII. [42] Pitagora avea ca so]ie pe numita Theano, fiica lui Brontinos

din Crotona140, de[i unii o numesc so]ia lui Brontinos [i discipola lui Pitagora.

Avea [i o fiic\, Damo, dup\ informa]iile din scrisoarea lui Lysis c\tre Hippasos141,

cu privire la Pitagora, în care spune urm\toarele : „Mul]i îmi spun c\ vorbe[ti

în public, lucru socotit nedemn de Pitagora, c\ci e lucru sigur c\ atunci cînd

i-a încredin]at fiicei lui, Damo, p\strarea comentariilor sale, i-a pus în

vedere s\ nu le dea nim\nui din afara casei. {i, cu toate c\ ea ar fi putut s\

vînd\ scrierile lui pentru o mare sum\ de bani, n-a f\cut-o, ci a socotit

s\r\cia [i dorin]a tat\lui ei mai pre]ioas\ decît aurul, de[i era femeie.”142

[43] Au avut [i un fiu, Telauges143, care a urmat doctrina tat\lui s\u iar,

dup\ unii, a fost profesorul lui Empedocle144. Hippobotos pune în gura lui

Empedocle versul urm\tor :

Telauges, cel n\scut din Pitagora [i din Theano145.

Dup\ cîte [tim, Telauges n-a scris nimic, dar mama lui, Theano, a scris

cîteva lucruri. Mai departe se poveste[te c\, fiind întrebat\ dup\ cît timp se

purific\ o femeie care s-a unit cu un b\rbat, r\spunse : „Cu propriul ei so],

imediat, cu altul, niciodat\.” Sf\tuia pe o femeie care intra la so]ul ei s\-[i

lase ru[inea o dat\ cu hainele, iar la plecare s-o reia împreun\ cu hainele.

~ntrebat\ : „Ce s\ reia ?” r\spunse : „Ceea ce face s\ m\ numesc femeie.”146

XXIII. [44] Dup\ spusele lui Heracleides, fiul lui Sarapion147, Pitagora

avea optzeci de ani cînd a murit, ceea ce se potrive[te cu propria sa

descriere a vie]ii omului, de[i foarte mul]i autori spun c\ avea nou\zeci. Am

scris [i eu versurile acestea glume]e despre el :

Pilda-]i urmînd, nu gustar\m nimic din cele cu suflet.

Cine, Pitagora, a atins astfel de lucruri cîndva ?

Fiart\ ori fript\, cînd este temeinic [i dat\ la sare,

Orice mîncare ai lua, suflet c\ n-are-i v\dit.

Alta :

Astfel era de-n]elept, se zice, Pitagora însu[i

Carnea nicicînd n-a atins, nelegiuit\-o numea ;

Altora îns-o iertase. Halal de-în]eleptul ce spune148 :

„Fugi de p\cat”, îndemnînd al]ii s\-[i deie în petec.

[45] {i alta :

Mintea de vrei a-i cunoa[te acestui Pitagora, cat\

Drept în mijloc, privind scutul lui Euphorbos.

„Om eram mai ’nainte” ; pe cînd nu era – spune acesta –

C\ era, sus]inînd : nimeni nu era cînd era149.
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{i alta despre felul cum a murit :

Oare de ce, Pitagora, atîta venerat-ai, vai bobul ?

Moartea a[a l-a r\pus printre discipolii dragi.

Lanul de bob îi apare în fa]\-i, pe loc st\, nu-l calc\,

De-agrigen]i fu ucis chiar la r\scruce de drum150.

XXIV. Era în floarea vîrstei în timpul olimpiadei a [aizecea151, iar [coala

lui a durat pîn\ la a noua sau a zecea genera]ie. [46] Cei din urm\

pitagoricieni, pe care i-a v\zut Aristoxenos în vremea lui, au fost Xenophilos

din Calcidica trac\, Phanton din Phlius, Echecrates, Diocles [i Polymnastos,

to]i din Phlius, elevii lui Philolaos [i ai lui Eurytos, ambii din Tarent152.

XXV. Au existat patru b\rba]i cu numele de Pythagoras, care au tr\it cam

în acela[i timp [i nu la mare distan]\ unul de altul : unul din Crotona, om cu

înclin\ri de tiran ; altul din Phlius, maestru de atletism sau, dup\ al]ii,

antrenor ; al treilea din Zakynthos ; al patrulea, filosoful nostru c\ruia se

zice c\ îi apar]in tainele în filosofie ([i le-a predat [i altora) [i de la care a

emanat vorba : „Maestrul a spus” [i a devenit proverb153. [47] Al]ii spun c\

a mai existat un alt Pythagoras, un sculptor din Rhegion, care se crede c\

a fost cel dintîi care a g\sit ritmul [i simetria ; altul, un sculptor din Samos ;

altul, un orator prost ; altul, un medic care a scris despre hernie [i care a

compilat [i unele lucruri despre Homer ; [i înc\ unul care, dup\ cum relateaz\

Dionysios, a scris o istorie a dorienilor. Eratostene spune, dup\ cele ce

afl\m de la Favorinus, din Cartea a opta a lucr\rii sale Istorii felurite, c\ acesta

a fost cel dintîi care a boxat [tiin]ific, în timpul celei de-a patruzeci [i opta

olimpiade, purtînd p\rul lung [i o hain\ de purpur\, [i c\, fiind exclus cu

b\taie de joc de la întrecerea tinerilor, s-a dus imediat la aceea a b\rba]ilor

[i a cî[tigat acolo154 ; [48] Lucrul este spus [i în epigrama lui Theaitetos155.

Dac\, str\ine, cuno[ti pe un anume Pitagora, – plete

Lungi pe umeri avînd, pumnu-i în Samos vestit,

Afl\ c\ eu sînt acela. Iar pe-eleeni iscodindu-i,

Faptele-mi, spune-vei sigur, toate-s scornire de basm156.

Favorinus spune c\ filosoful nostru folosea defini]iile în matematic\ [i c\

întrebuin]area lor a fost r\spîndit\ de Socrate [i de discipolii lui [i, dup\

aceea, de Aristotel [i de stoici157.

Mai departe ni se spune c\ el, cel dintîi, a numit cerul univers [i

p\mîntul o sfer\, de[i Theofrast pretinde c\ aceasta a f\cut-o Parmenide, iar

Zenon c\ a f\cut-o Hesiod158. [49] Se spune c\ Cylon a fost un rival al lui

Pitagora, dup\ cum Antilochos a fost al lui Socrate159.

Pythagoras atletul160 a fost [i subiectul unei alte epigrame. Iat-o :

Vrînd s\ boxeze cu tineri, veni la Olympia, fraged,

Nume Pythagoras luînd fiul lui Crates din Samos.

XXVI. Filosoful a scris [i scrisoarea urm\toare :

Pitagora c\tre Anaximene,

„Chiar [i tu, o, cel mai bun dintre oameni, dac\ nu l-ai fi întrecut pe Pitagora

prin noble]e [i faim\, te-ai fi ridicat [i ai fi plecat din Milet. Dar a[a, te-a re]inut

gloria str\mo[easc\, cum m-ar fi re]inut [i pe mine, dac\ a[ fi fost asemenea cu

Anaximene. Dar dac\ voi, oamenii cei mai buni, v\ p\r\si]i cet\]ile, buna lor

rînduial\ va pieri [i primejdia din partea mezilor va cre[te. [50] Nu-i totdeauna

bine s\ scrutezi cerul, ci-i mai nimerit s\ te îngrije[ti de patria ta. Nici eu nu m\

ocup numai de teoriile mele, ci [i de r\zboaiele pe care le poart\ italio]ii unii

împotriva celorlal]i.”161
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Dup\ ce am terminat prezentarea lui Pitagora, trebuie s\ vorbim acum

de pitagoricienii mai însemna]i ; dup\ ei vor veni filosofii numi]i de unii

„sporadici”162 [i pe urm\ vom ad\uga succesiunea tuturor acelora vrednici

de a fi lua]i în seam\, pîn\ la Epicur, în felul în care am f\g\duit. Am vorbit

deja de Theano [i Telauges ; acum ne r\mîne s\ vorbim mai întîi de

Empedocle, c\ci unii spun c-a fost discipolul lui Pitagora.

CAPITOLUL AL II-LEA

Empedocle

I. [51] Dup\ cum ne informeaz\ Hippobotos, Empedocle era fiul lui

Meton, [i nepotul lui Empedocles [i s-a n\scut în Agrigent163. Lucrul este

înt\rit [i de Timaios, în Cartea a cincisprezecea din Istoria lui <[i tot el

adaug\ c\>164 Empedocles, bunicul poetului165, a fost un om vestit. Dar

acelea[i lucruri le spune [i Hermip. {i Heracleides166, în tratatul s\u Despre

boli, spune c\ Empedocle apar]inea unei familii ilustre [i c\ bunicul lui

cre[tea cai de ras\167. De asemenea Eratostene, în lucrarea sa Victorii

olimpice 168, aminte[te, sprijinindu-se pe m\rturia lui Aristotel169, c\ tat\l lui

Meton fusese înving\tor, în olimpiada a [aptezeci [i una170. [52] Gramati-

cianul Apollodor, în Cronografia lui, ne spune c\ :

A lui Meton bun fiu el fost-a ; 'n Thurioi,

Cetate ce atunci fondat\ fuse proasp\t,

Se stabili, cum Glaucos adevere[te.

Pe urm\ ad\ug\ mai departe :

Gre[eal\ mare fac, dup\ a mea p\rere,

Cei ce spun c\, fiind gonit el din casa-i,

S-a dus la Siracuza, la cot luptînd cu aceia

Cu atenienii ; atunci, ori nu era-n via]\,

Ori fiind b\trîn, la lupt\ nu putea s\ mearg\171.

Aristotel afirm\ c-a murit la vîrsta de [aizeci de ani, ca [i Heraclit172.

~nving\torul de la olimpiada a [aptezeci [i una era173

Bunicul omonim cu cai de curse-învinse174

a[a încît Apollodor, în unul [i acela[i pasaj, indic\ data, ca [i faptul.

[53] Satyros îns\, în Vie]ile lui, afirm\ c\ Empedocle era fiul lui Exainetos

[i a l\sat [i el un fiu, cu numele de Exainetos, [i c\ în aceea[i olimpiad\,

Empedocle a învins la caii de curse, iar fiul s\u în lupt\ sau, cum spune

Heracleides175, în Rezumatul s\u, la alergare. Am g\sit în Comentariile lui

Favorinus afirma]ia c\ Empedocle i-a s\rb\torit pe trimi[ii în procesiune176,

sacrificînd un bou, f\cut din miere [i f\in\ de orz [i c\ avea un frate numit

Callicratides177. Telauges, fiul lui Pitagora, în Scrisoarea c\tre Philolaos 178, îl

nume[te pe Empedocle fiul lui Archinomos.

[54] La începutul operei sale Purific\ri 179, Empedocle m\rturise[te

singur c\ era originar din Agrigent, în Sicilia :

Prieteni ce sta]i pe-ale lui Acragas180 maluri de aur,

Cuib avînd în cetatea-i înalt\.

Acestea am avut de spus despre familia lui.

II. Timaios, în Cartea a noua a Istoriei lui181, spune c-a fost discipolul lui

Pitagora [i adaug\ c\, fiind dovedit c\ a furat prelegerile, ca [i Platon182, a
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fost exclus de la participarea la discu]iile [colii ; [i mai departe, c\

Empedocle singur îl men]ioneaz\ pe Pitagora, în versurile :

Printre aceia de-acolo tr\ia, înv\]at f\r\ seam\n,

Unul ce-avea în p\strare tezaur de [tiin]\ aleas\183.

Al]ii spun c\ Empedocle se refer\ aici, la Parmenide.

[55] Neanthes184 arat\ c\ pîn\ la Philolaos [i Empedocle to]i pitago-

ricienii erau admi[i la discu]ii dar, dup\ ce Empedocle, prin poemul s\u,

le-a transformat în bun comun, au f\cut o lege c\ nu mai puteau fi

împ\rt\[ite nici unui poet epic185. Tot el spune c\ acela[i lucru s-a întîmplat

cu Platon, pentru care acesta a fost împiedicat de a mai lua parte la

prelegeri. N-a mai spus îns\ care dintre pitagoricieni l-a avut ca elev pe

Empedocle, c\ci Timaios sus]ine c\ epistola atribuit\, îndeosebi, lui Telauges

[i care afirm\ c\ Empedocle a fost atît elevul lui Hippasos, cît [i al lui

Brontinos, nu-i demn\ de crezare186.

Theophrastos afirm\ c\ Empedocle era admiratorul lui Parmenide [i c\

în versurile sale l-a imitat, c\ci [i Parmenide î[i publicase tratatul Despre

natur\ tot în versuri. [56] Informa]ia dat\ de Hermip era c\ nu era atît un

admirator al lui Parmenide, cît al lui Xenofanes, pe care de fapt l-a frecventat

[i ale c\rui scrieri în versuri le-a imitat, [i c\ întîlnirea lui cu pitagoricienii

a fost mai tîrzie187. Alcidamas, în tratatul s\u Despre fizic\, ne informeaz\ c\

Zenon188 [i Empedocle erau discipolii lui Parmenide cam în acela[i timp, c\

pe urm\ l-au p\r\sit [i în timp ce Zenon î[i construia propriul s\u sistem,

Empedocle a devenit elevul lui Anaxagora [i Pitagora, imitînd pe cel din

urm\ în seriozitatea vie]ii [i a conduitei sale, iar pe cel dintîi în cercet\rile

asupra naturii.

III. [57] Aristotel, în cartea sa Sofistul 189, afirm\ c\ Empedocle primul a

inventat retorica, iar Zenon dialectica190. ~n tratatul s\u Despre poe]i 191, el

spune c\ Empedocle era adept al lui Homer [i era versat în felul de a se

exprima, fiind me[ter în metafore [i-n întrebuin]area tuturor celorlalte

procedee poetice192. Aristotel mai spune c\ Empedocle a scris, printre alte

poeme, [i unul despre Expedi]ia lui Xerxes [i Imn c\tre Apollo 193, pe care

mai tîrziu le-ar fi ars o sor\ sau fiica lui, dup\ cum spune Hieronymos194,

imnul f\r\ de voia ei, iar poemul Persica în mod inten]ionat, întrucît era

neterminat. [58] ~n general, Aristotel spune c\ Empedocle a compus [i

tragedii [i discursuri politice195. Heracleides îns\, fiul lui Sarapion196 atribuie

tragediile unui alt autor. Hieronymos declar\ c-a întîlnit patruzeci [i trei de

asemenea piese, în timp ce Neanthes ne informeaz\ c\ Empedocle a scris

aceste tragedii în tinere]e, [i c\ el, personal, a cunoscut [apte dintre ele197.

Satyros, în cartea sa Vie]ile, spune c\ era [i medic [i orator excelent198 ;

e sigur c\ Gorgias din Leontinoi, om str\lucit în oratorie [i care a l\sat un

tratat despre Art\ 199, i-a fost discipol. Despre Gorgias, Apollodor afirm\ în

Cronografiile lui c\ a tr\it pîn\ la o sut\ nou\ ani200. IV. [59] Satyros îl

citeaz\ pe acela[i Gorgias care spunea c\ a fost el însu[i de fa]\ cînd

Empedocle s\vîr[ea fapte magice. Mai mult chiar, pretinde c\ însu[i Empedocle

în poemele sale î[i atribuia aceast\ putere [i multe altele, cînd spune201 :

Leacuri, ce multe-s pe lume, z\gaz b\trîne]ii [i bolii,

Singur doar tu le afla-vei, st\pîn peste ele te-i face,

Vînturi ce vîjîe jalnic opri-vei, cînd groaznic pornescu-[i

Iure[ul mor]ii n\prasnic, scurmînd cu pîrjol tot ogorul.

Iar\[i, cînd rechema-vei vîntoasele crunt pedepsite,

Dup\ beznatica ploaie, c\ldura la timp readuce-i.

Apoi, din ar[i]a verii, isca-vei s\rmanilor oameni
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Ap\-n [uvoaie ca hran\ copacilor, dînd din v\zduhuri.

Sufletul mortului iar\[i din Hades cu drag rechema-vei202.

V. [60] {i Timaios, în Cartea a optsprezecea203 a Istoriei lui, observ\ c\

Empedocle a fost admirat în mai multe privin]e. A[a de pild\, odat\, cînd

vînturile etesiene204 au pornit s\ bat\ puternic, [i s\ strice recoltele, el a

poruncit s\ se jupoaie m\garii [i din pieile lor s\ se fac\ burdufe, pe care

le-a întins ici [i colo, pe dealuri [i pe vîrfuri, ca s\ prind\ vîntul [i, cum

vîntul s-a oprit el a fost numit „opritorul de vînt”. Heracleides205, în cartea

sa Despre boli, spune c\ Empedocle l-a l\murit pe Pausanias cu privire la

femeia le[inat\206. Dup\ spusele lui Aristippos207 [i Satyros, acest Pausanias

era iubitul lui, c\ruia i-a dedicat poemul s\u Despre natur\ cu cuvintele :

[61] Fiu în]eleptului-Anchitos, Pausanias, d\-mi ascultare !208

Dar el a mai compus [i o epigram\ asupra lui :

Medicul Pausanias, pe drept numit fiul lui Anchitos,

Neam de Asclepiad, ce în Gela-i n\scut209,

Mul]i bicisnici din patria sa din boli [i din chinuri

Smulsu-i-a el din adîncul l\ca[ juruit Persefonei210.

IV. ~n orice caz, Heracleides211 men]ioneaz\ cazul femeii c\zute în

nesim]ire ; treizeci de zile i-a ]inut trupul f\r\ pulsa]ie [i f\r\ suflare, de

aceea Heracleides l-a numit nu numai medic ci [i profet, deducînd aceste

calit\]i [i din versurile urm\toare :

[62] Voi ce s\la[ ave]i, prieteni, în marea [i mîndra cetate,

Lîng-acel galben Acrágas212, de-Acrópole-atît de aproape.

Treburi alese trudind voi, salut v\ trimit tuturora !

Oaspete-ast\zi vi-s vou\, ca zeu f\r\ moarte, necum ca

Biet muritor, care îns\ cinstit e de to]i dup\ merit,

~mpodobit cu panglici [i cununi înflorite

Intru cu-alaiu-mi de oameni, b\rba]i [i femei, care-n cinstea-mi

Zeci de mii vin dup\ mine pe calea ce d\ fericire,

Unii dorind profe]ii, iar al]ii s\ afle cuvîntul

Mîntuitor, ce d\ vindecare de bolile crunte.

VII. [63] Timaios213 ne l\mure[te c\ el spunea c\-i mare ora[ul Agrigent214

fiindc\ avea opt sute de mii de locuitori. De aceea, continu\ el, Empedocle

vorbind despre desfrîul lor, spunea : „Agrigentinii tr\iesc în lux ca [i cînd a

doua zi ar trebui s\ moar\, dar î[i construiesc casele a[a de solid, ca [i cînd

ar crede c\ vor tr\i ve[nic.”

VIII. Favorinus, în Amintirile lui, spune c\ rapsodul Cleomenes215 i-a

recitat poemul Purific\rile 216 la Jocurile olimpice. IX. {i Aristotel217 declar\

c\ a fost un ap\r\tor al libert\]ii [i potrivnic oric\rui fel de tiranie ; dovad\,

cum poveste[te Xanthos218 în cele privitoare la el, c\ a refuzat titlul de rege,

cînd i s-a oferit, de bun\ seam\ din cauz\ c\ a preferat o via]\ simpl\.

[64] Timaios a afirmat acelea[i lucruri, dînd [i motivul pentru care Empedocle

sprijinea democra]ia. Fiind odat\ invitat la un banchet la unul dintre

magistra]i, [i cum nu se adusese vin la mas\, de[i era timpul, Empedocle,

revoltat, a poruncit s\ se aduc\, pe cînd ceilal]i oaspe]i t\ceau. Gazda,

atunci, m\rturisi c\ a[tepta s\ soseasc\ un slujitor al senatului. Cînd acesta

veni, fu ales conduc\tor al osp\]ului, prin în]elegere cu gazda, inten]ia

acestuia de a deveni tiran fiind abia ascuns\, c\ci a poruncit oaspe]ilor s\

bea tot vinul, de unde nu, li se va v\rsa pe cap. ~n momentul acela

Empedocle nu zise nimic, dar ziua urm\toare i-a chemat pe amîndoi, atît pe
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gazd\, cît [i pe conduc\torul osp\]ului, în fa]a tribunalului [i a ob]inut

condamnarea [i executarea lor. Acesta a fost începutul carierei lui politice.

[65] Tot a[a, cînd medicul Acron ceru consiliului219 un loc unde s\ ridice

un cavou de familie, fiindc\ este un medic din cei mai de seam\, Empedocle

împiedic\ aprobarea cererii, într-un discurs unde insist\ asupra egalit\]ii, [i

mai ales punînd urm\toarea întrebare : „Dar ce inscrip]ie vom pune pe

monument ? Nu cumva aceasta ?

Acron, fiul lui Acros, înalt medic din Acragas

Sub în\l]imea zace cea mai înalt\ a patrii.”220

Al]ii dau astfel versul al doilea :

~n mormîntul înalt zac pe-un vîrf prea înalt.

Al]ii atribuie acest distih lui Simonides221.

[66] ~n urm\, Empedocle a desfiin]at adunarea celor o mie, la trei ani

dup\ ce fusese întemeiat\, ceea ce dovede[te nu numai c\ f\cea parte din

tagma boga]ilor, dar [i c\ sprijinea cauza poporului. ~n orice caz, Timaios222

în C\r]ile a unsprezecea [i a dou\sprezecea (c\ci îl aminte[te de mai multe

ori) arat\ c\ ar fi avut p\reri opuse în via]a public\ <[i-n poeziile scrise. ~n

unele pasaje e cump\tat [i în]elept>223, în altele se poate vedea c\ e

l\ud\ros [i egoist. Astfel spune el :

V\ salut ! c\ci vin printre voi nu om muritor, ci

Zeu ce e f\r\ de moarte...

{i a[a mai departe. Cînd a vizitat Olympia i s-a dat mult\ aten]ie, încît la

întîlniri despre nimeni nu se vorbea a[a de mult ca despre el.

X. [67] Totu[i, mai tîrziu, cînd agrigentinii începur\ s\-l regrete224,

urma[ii du[manilor lui personali s-au împotrivit întoarcerii lui în ]ar\. De

aceea s-a dus în Peloponez, unde a [i murit. Nici pe acesta nu l-a l\sat în

pace Timon, ci l-a atacat, cu aceste cuvinte :

Epedocle’n vers popular declamînd, pretutindeni

Teoria-[i formula, dar principiile sale

Alte principii cereau spre a fi deslu[ite225.

XI. ~n ce prive[te moartea lui, avem diferite versiuni : Astfel Heracleides226

poveste[te în Istoria femeii le[inate cum Empedocle a devenit celebru prin

faptul c\ a reînviat femeia care p\rea moart\. Apoi continu\ spunînd c\

Empedocle a adus un sacrificiu aproape de cîmpia lui Peisianax227. Fuseser\

pofti]i [i cî]iva prieteni, printre care [i Pausanias. [68] Dup\ osp\], invita]ii

s-au împr\[tiat [i s-au retras s\ se odihneasc\, care sub copacii din cîmpia

al\turat\, care pe unde au vrut, pe cînd Empedocle a r\mas pe locul unde

st\tuse culcat la mas\. ~n zorii zilei to]i s-au sculat, singur el lipsea. S-a

început o cercetare [i-au întrebat pe slujitori, care-au r\spuns c\ nu [tiau

unde este. Dup\ aceea, cineva spuse c\-n mijlocul nop]ii auzise o voce

foarte tare chemîndu-l pe Empedocle, apoi s-a sculat [i a v\zut o lumin\ în

cer [i o str\lucire de f\clii [i nimic altceva. Ascult\torii r\m\seser\ înm\r-

muri]i de cele întîmplate, iar Pausanias veni [i trimise s\-l caute. Dar dup\

cîtva timp porunci s\ nu se mai osteneasc\ nimeni, c\ci lui Empedocle i se

întîmplaser\ lucruri demne de rug\, [i c\ era de datoria lor s\-i aduc\

sacrificii, deoarece acum el a devenit zeu228.

[69] Hermip ne poveste[te c\ Empedocle a vindecat o femeie, Pantheia

din Argigent, pe care medicii o abandonaser\ ca incurabil\ [i c\ de aceea

el a adus sacrificiu, [i c\ num\rul invita]ilor era cam de optzeci. Iar

Hippobotos afirm\ c\, la sculare, s-a îndreptat spre Etna [i dup\ ce a ajuns
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acolo, s-a cufundat în craterul de foc [i a disp\rut, gîndul lui fiind s\

adevereasc\ vorba c\ se transformase în zeu. ~n urm\, adev\rul a fost cunoscut,

din cauz\ c\ una din sandale a fost aruncat\ afar\ de fl\c\ri ; c\ci avea

obiceiul s\ poarte sandale de bronz. Pausanias229 nu aprob\ aceast\ poveste.

[70] Diodoros din Efes230, scriind despre Anaximandru, declar\ c\

Empedocle l-a imitat pe acesta în manifestarea unei trufii teatrale [i-n portul

de vestminte impun\toare. Ne mai spune c\ locuitorii din Selinus sufereau

de o molim\, din cauza emana]iilor pestiten]iale ale rîului din apropiere,

încît cet\]enii piereau, iar so]iile lor aveau na[teri grele. Empedocle avu

ideea s-aduc\ acolo cele dou\ rîuri vecine, pe cheltuiala lui, [i prin acest

adaus, el îns\n\to[i apele. ~n felul acesta se puse cap\t molimii. Pe cînd

selinuntienii aduceau sacrificii pe malul rîului, ap\ru Empedocle ; lumea se

scul\ în picioare, îl ador\ [i i se rug\ ca unui zeu. Pentru a înt\ri aceast\

credin]\ a compatrio]ilor lui, el se arunc\ în foc. [71] Aceste pove[ti sînt

contrazise de Timaios, care spune clar c\ Empedocle a p\r\sit Sicilia pentru

Peloponez [i nu s-a mai întors niciodat\ ; aceasta-i [i explica]ia pe care o d\

Timaios pentru faptul c\ felul mor]ii lui e necunoscut, ca r\spuns lui

Heracleides, pe care-l indic\ pe nume, în Cartea a paisprezecea. Peisianax,

spune el, era un cet\]ean din Siracuza [i n-avea p\mînt, la Agrigent ; apoi,

dac\ asemenea veste ar fi circulat, Pausanias ar fi ridicat un monument

prietenului s\u, ca unui zeu, în form\ de statuie sau de sanctuar, c\ci era un

om avut. „Cum a ajuns – adaug\ Timaios – s\ se arunce în craterul vulcanului

pe care nu-l men]ionase niciodat\ mai înainte, de[i era în apropiere ? Deci

trebuie s\ fi murit în Peloponez. [72] Nu-i de mirare c\ nu i s-a g\sit

mormîntul ; acela[i lucru s-a întîmplat cu mul]i al]ii.” Dup\ ce expune cîteva

asemenea argumente, Timaios continu\ spunînd : „Dar Heracleides e peste

tot un amator de paradoxuri, care ne spune, de pild\, c\ un om a c\zut din

lun\ pe p\mînt.”

Hippobotos ne încredin]eaz\ c\ a existat, mai înainte, la Agrigent, o

statuie a lui Empedocle cu capul acoperit [i alta, mai tîrziu, cu capul

descoperit, în fa]a casei senatului din Roma, adus\ desigur acolo de romani.

Statui-portret de ale lui cu inscrip]ii exist\ chiar [i acum. Neanthes din

Cyzic231, care vorbe[te [i despre pitagoricieni, relateaz\ c\ dup\ moartea lui

Meton232 au început s\ apar\ germenii tiraniei [i c\ atunci Empedocle a

convins pe agrigentini s\ pun\ cap\t dezbin\rilor dintre ei [i s\ urm\reasc\

egalitatea politic\.

[73] Mai mult chiar, fiind foarte bogat, a înzestrat multe fete din cetate

care erau f\r\ zestre. F\r\ îndoial\, acelea[i mijloace b\ne[ti i-au dat putin]a

s\-mbrace o hain\ de purpur\ [i, peste ea, o centur\ de aur, sandale de

bronz [i o coroan\ delfic\ de lauri, a[a cum ne poveste[te Favorinus, în

Amintirile sale. Purta p\rul în plete [i mergea urmat de sclavi. Era totdeauna

încruntat [i-[i p\stra necontenit aceea[i gravitate a atitudinii. ~n felul acesta

ap\rea în public, iar cînd cet\]enii îl întîlneau, li se p\rea c\ v\d în aceast\

atitudine marca gravit\]ii unui rege. Dar mai tîrziu, ducîndu-se într-un

vehicul la Messene s\ asiste la o serbare, a c\zut [i [i-a fracturat piciorul,

ceea ce l-a îmboln\vit [i i-a adus moartea la vîrsta de [aptezeci [i [apte de

ani. Mormîntul lui ar fi la Megara233.

[74] ~n ce prive[te vîrsta, relatarea lui Aristotel e deosebit\, fiindc\ el

spune c-a murit la [aizeci de ani, pe cînd al]ii spun, la o sut\ nou\234. Era

în floarea vîrstei în timpul celei de-a optzeci [i patra olimpiade235. Demetrios

din Troizena236, în cartea lui ~mpotriva sofi[tilor, adoptînd cuvintele lui

Homer, spune despre el :
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Nod f\cu [i îl prinse de bîrna cea mai înalt\,

Gîtul printr-însul trecîndu-[i, ajunse astfel în Hades237.

~n mica scrisoare a lui Telauges, amintit\ mai sus238, se arat\ c\ din

cauza vîrstei a alunecat în mare [i c\ s-a înecat. Iat\ cîte se spun despre

moartea lui.

[75] Am [i eu o epigram\ despre el, în lucrarea mea Pammetros, în gen

satiric, dup\ cum urmeaz\ :

Corpul cu flac\r\ vie ]i-l cur\]a[i, Empedocle,

Foc din cup\ nemuritoare sorbind,

Dar c\ de voie s\rit-ai în lav\, în Etna, n-oi spune :

Dar dorind s\ dispari, f\r\ voie ai c\zut în ea.

{i alta :

Basme scorne[te sfîr[itu-]i, ce-i drept cam ciudat, Empedocle,

Cum c\, din car c\zînd, ruptu-]i-ai un picior.

Dar c-ai picat în crater de foc [i-ai b\ut din el via]\,

Asta cum pot ca s\ cred, cripta’n Megara v\zînd ?

XII. [76] Opiniile lui sînt urm\toarele239 : exist\ patru elemente : focul,

apa, p\mîntul [i aerul, pe lîng\ acestea Prietenia care le une[te [i Cearta

care le desparte. Iat\ [i cuvintele lui :

Zeus cel plin de lumin\ [i Hera cea hr\nitoare

Aidoneus [i Nestis ce lacrimi vars\-n izvoare240.

Prin Zeus, în]elege focul, prin Hera p\mîntul, prin Aidoneus aerul [i

prin Nestis apa241.

„Iar lucrurile se schimb\ necontenit – spune el – [i nu înceteaz\ niciodat\”,

ca [i cum aceast\ orînduire cosmic\ ar fi ve[nic\242.

Empedocle continu\, spunînd :

Sub al iubirii imbold se unesc uneori într-un loc toate

Alteori se despart mînate de du[m\nia Certei243.

[77] Mai spune c\ soarele-i ca o acumulare mare de foc [i c\-i mai mare

decît luna. Aceasta-i de forma unui disc ; cerul e de cristal244. Sufletul

îmbrac\ tot felul de forme de animale [i plante245. Iat\ [i cuvintele lui :

Fost-am b\iat mai întîi, apoi am fost chiar [i fat\,

Tuf\ [i pas\re, pe[te am fost, ce vine din mare246.

Poemele lui Despre natur\ [i Purific\rile au cinci mii de versuri, iar Tratatul

de medicin\ [ase sute de versuri. Despre tragedii am vorbit mai sus247.

CAPITOLUL AL III-LEA

Epicharmos

I. [78] Epicharmos din Cos248, fiul lui Helothales, a fost [i el un elev al

lui Pitagora. ~n scrierile lui ne spune c\ la trei luni a fost dus la Megara, în

Sicilia249, [i de acolo la Siracuza.

Pe statuia lui st\ scris\ aceast\ epigram\ :

~ntre stele-i ca focul soarele care str\luce,

Marea-i de necuprins fa]\ de-al apelor rest.

Astfel [i eu, Epicharm cu mult întrec în cumin]enie

~ncununatul ce-am fost de Siracuza cinstit250.
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II. A l\sat comentarii care con]in opiniile lui despre fizic\, etic\ [i

medicin\ [i le-a pres\rat cu versuri compuse de el, din care reiese în mod

limpede c\ el e autorul lor251. III. A murit la vîrsta de nou\zeci de ani.

CAPITOLUL AL IV-LEA

Archytas

I. [79] Alt pitagorician a fost Archytas din Tarent, fiul lui Mnesagoras

sau, dac\ ne lu\m dup\ Aristoxenos, al lui Hestiaios. II. El l-a sc\pat pe

Platon printr-o scrisoare, cînd era s\ fie omorît de Dionysios252. III. Era

admirat de to]i pentru iscusin]a253 lui în toate domeniile. Astfel a fost strateg

al cet\]ii de [apte ori, de[i legea nu îng\duia celorlal]i s\ comande nici

pentru a doua oar\. IV. Avem dou\ scrisori trimise lui de Platon, dup\ ce

mai întîi îi scrisese el lui Platon în aceste cuvinte :

„Archytas cu ur\ri de s\n\tate c\tre Platon254

[80] Ai f\cut bine c-ai sc\pat de boal\, a[a cum afl\m atît din scrisoarea

ta, cît [i de la Lamiscos. Ne-am îngrijit de chestiunea comentariilor [i ne-am

dus în Lucania, unde am g\sit pe urma[ii255 lui Ocellos [i anume am ob]inut

operele : Despre lege, Despre regalitate, Despre pietate [i Despre na[terea

universului, pe care ]i le-am trimis ; celelalte îns\ nu le pot g\si acum ; dac\

le voi g\si, ]i le voi trimite.”256

Aceasta a fost scrisoarea lui Archytas, iar r\spunsul lui Platon este

urm\torul :

„Platon salut\ pe Archytas257,

[81] M-am bucurat nespus de mult primind comentariile pe care mi le-ai

trimis [i autorul lor îmi place : mi se pare vrednicul urma[ al îndep\rta]ilor

lui str\mo[i. Se spune c\ ace[tia au venit din Myra [i au fost printre fugarii

din Troia, din timpul lui Laomedon258, b\rba]i întreprinz\tori, a[a cum ni-i

arat\ tradi]ia. Comentariile mele despre care îmi scrii nu-s înc\ puse la punct,

dar ]i le trimit a[a cum sînt. Sîntem amîndoi de acord în privin]a p\str\rii lor,

încît nu mai e nevoie s\-mi dau sfatul în aceast\ privin]\. Cu bine.”

Acestea sînt, deci, scrisorile pe care [i le-au scris unul altuia.

V. [82] Patru b\rba]i au purtat numele de Archytas : primul, filosoful

nostru ; al doilea, un muzician din Mytilene ; al treilea, autorul unei opere

Despre agricultur\ ; al patrulea, un scriitor de epigrame. Unii vorbesc [i de

al cincilea, un arhitect c\ruia i se atribuie o carte Despre mecanic\, care

începe astfel : „Am înv\]at aceste lucruri de la Teucros din Cartagina.”259

Despre muzician se poveste[te c\ atunci cînd i s-a repro[at c\ nu

poate fi auzit, a r\spuns : „Ei bine, instrumentul meu vorbe[te, concurînd

pentru mine.”

VI. Aristoxenos spune c\ pitagoricianul nostru, cît a fost strateg, n-a fost

niciodat\ învins ; o singur\ dat\ a renun]at la comand\ din pricina invidiei

celorlal]i, în urma c\rui lucru armata a c\zut imediat în mîinile du[manului.

VII. [83] A fost cel dintîi care a ridicat mecanica la un sistem, prin

aplicarea tuturor principiilor matematice260 ; tot el a aplicat pentru prima

oar\ mi[carea mecanic\ la o construc]ie geometric\, anume cînd a încercat,

cu ajutorul sec]iunii unui hemicilindru, s\ g\seasc\ dou\ medii propor]ionale

pentru a ob]ine dublul cubului261. {i în geometrie a descoperit cel dintîi

cubul, dup\ cum spune Platon în Republica 262.
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CAPITOLUL AL V-LEA

Alcmaion

I. Alcmaion din Crotona, un alt discipol al lui Pitagora, a scris mai ales

lucr\ri medicale263, dar cîteodat\ se ocup\ [i de filosofia naturii, ca atunci

cînd spune :

„Cele mai multe lucruri omene[ti sînt pereche.264” Se crede c\ el, cel

dintîi, a alc\tuit un tratat de fizic\265, dup\ cum afl\m de la Favorinus, din

Istorii felurite ; Alcmaion spunea c\ Luna [i în general corpurile cere[ti266 au

o natur\ ve[nic\.

II. Era fiul lui Peirithoos, cum ne spune singur, la începutul tratatului

s\u : „Acestea sînt cuvintele lui Alcmaion din Crotona, fiul lui Peirithoos, pe

care le-a spus lui Brotinos, Leon [i Bathyllos : despre cele invizibile, ca [i

despre cele muritoare, numai zeii au o cuno[tin]\ sigur\ ; pentru noi,

oamenii, numai o presupunere din semne este posibil\.” {i a[a mai departe267.

Mai sus]ine c\ sufletul e nemuritor [i c\ e în continu\ mi[care, ca [i

soarele268.

CAPITOLUL AL VI-LEA

Hippasos

I. [84] Alt pitagorician a fost Hippasos din Metapont, II. care sus]inea c\

timpul în care se s\vîr[esc schimb\rile din univers este definit [i c\ Universul

este limitat [i mereu în mi[care269.

III. Dup\ spusele lui Demetrios, în lucrarea sa Omonimii, n-a l\sat nimic

scris270. IV. Au fost doi b\rba]i cu numele de Hippasos, unul filosoful nostru,

iar cel\lalt a scris Constitu]ia laconian\ în cinci C\r]i ; el însu[i era spartan271.

CAPITOLUL AL VII-LEA

Philolaos

I. Philolaos din Crotona era pitagorician ; de la el a cerut Platon prin

scrisoare lui Dion s\ cumpere tratatele pitagoriciene272. II. El a fost con-

damnat la moarte273, fiind socotit c\ tinde s\ devin\ tiran. Iat\ ce-am scris

despre el :

Planuri ascunse de rumegi, cu grij\ nespus\ le ]ine.

Dar de le ai doar în cuget, pierdut e[ti de nu treci la fapt.

Astfel c\zu Philolaos, r\pus chiar de ]ara-i, Crotona.

Numai p\rînd c\ el vrea s\ ajung\ tiran.

III. [85] Doctrina lui e c\ toate lucrurile se întîmpl\ prin necesitate [i

prin armonie274. El a fost cel dintîi care a declarat c\ p\mîntul se învîrte[te

în cerc, de[i unii spun c\ primul a fost Hicetas din Siracuza275.

IV. A scris o singur\ carte. Dup\ cum spune Hermip, un oarecare scriitor

a afirmat c\ filosoful Platon, ducîndu-se în Sicilia la curtea lui Dionysios, a

cump\rat-o de la rudele lui Philolaos pentru suma de patruzeci de mine
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alexandrine de argint [i c\ aceast\ lucrare a prelucrat-o în dialogul s\u

Timaios. Al]ii spun c\ Platon a primit-o în dar, pentru c\ a ob]inut de la

Dionysios liberarea unui tîn\r discipol de-al lui Philolaos care fusese aruncat

în închisoare276.

Dup\ spusele lui Demetrios, din opera lui Omonimii, Philolaos a publicat

cel dintîi, dintre pitagoricieni <c\r]i c\rora le-a dat titlul de>277 Despre natur\,

al c\ror început e urm\torul : „Natura în univers este orînduit\ din elemente

limitate [i nelimitate [i a[a este întregul univers [i tot ce se afl\ în el.”278

CAPITOLUL AL VIII-LEA

Eudoxos

I. [86] Eudoxos din Cnidos, fiul lui Aischines, a fost astronom, geometru,

medic [i legiuitor279. II. A înv\]at geometria de la Archytas [i medicina de la

Philistion280 sicilianul, dup\ cum ne informeaz\ Callimah, în Tabelele sale281.

Sotion, în ale sale Succesiuni ale filosofilor, spune c-a fost [i elevul lui

Platon. Cînd avea dou\zeci [i trei de ani [i era foarte strîmtorat, atras de

reputa]ia socraticilor, a pornit spre Atena împreun\ cu medicul Theomedon282,

care-i purta de grij\. Unii spun c\ era chiar iubitul lui Theomedon. A

debarcat la Pireu [i se ducea în fiecare zi la Atena, iar dup\ ce asculta

lec]iile sofi[tilor se întorcea în port. [87] Dou\ luni a tr\it acolo, apoi s-a

întors acas\ unde, ajutat de generozitatea prietenilor lui, a plecat în Egipt cu

medicul Chrysippos283, avînd scrisori de recomandare de la Agesilaos c\tre

Nectanabis284, care l-a introdus la preo]i. A r\mas acolo un an [i patru luni

[i [i-a tuns barba [i sprîncenele285. Unii spun c-a scris atunci lucrarea

Octaeteris 286. Din Egipt s-a dus la Cyzic [i Propondita, unde d\dea lec]ii ca

sofist287. Dup\ aceea a plecat la curtea lui Mausol288. ~n cele din urm\ s-a

întors la Atena, avînd în jurul s\u mul]i elevi, dup\ cum spun unii, cu gîndul

de a-i face necaz lui Platon, care la început îl nesocotise289. [88] Unii

povestesc c\, la un osp\] dat de Platon, Eudoxos, din cauza num\rului mare

al invita]ilor, a introdus felul de a[ezare al paturilor în semicerc290. Nicomah,

fiul lui Aristotel, afirm\ c\ Eudoxos socotea c\ pl\cerea este binele291. III. ~n

cetatea lui natal\, a fost primit cu mare cinste, dovad\ decretul care s-a dat

cu privire la el. Afl\m îns\, de la Hermip, din Cartea a patra a lucr\rii lui

Despre cei [apte în]elep]i 292, c\ a devenit celebru în toat\ Grecia, atît ca

legiuitor pentru concet\]enii lui, cît [i ca autor de tratate astronomice [i

geometrice [i de alte lucr\ri importante293.

[89] A avut trei fiice, Actis, Philtis [i Delphis294. Eratosthenes, în c\r]ile

sale intitulate C\tre Baton 295, ne spune c\ Eudoxos a compus [i Dialoguri

ale cinicilor 296, al]ii spun îns\ c-au fost scrise de egipteni în limba lor [i c\

Eudoxos le-a tradus [i publicat în grece[te297. Chrysippos din Cnidos, fiul lui

Erineos298, a urmat lec]iile lui despre zei, lume [i fenomenele cere[ti, pe

cînd în medicin\ a fost elevul lui Philistion sicilianul299.

IV. {i Eudoxos a l\sat cîteva comentarii foarte bune. A avut un fiu

Aristagoras, care l-a avut ca fiu pe Chrysippos, elevul lui Aethlios, c\ruia i

se atribuia o lucrare medical\, Tratamentul ochilor, cercet\rile asupra naturii

fiind o preocupare a lui300.

V. [90] Trei b\rba]i au purtat numele de Eudoxos : unul, filosoful nostru ;

altul, un istoric din Rhodos, al treilea, un grec sicilian, fiul poetului comic

Agathocles, care a cî[tigat de trei ori premiul la serb\rile dionisiilor din
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cetate [i de cinci ori la serb\rile Leneene, dup\ cum ne spune Apollodor, în

Cronografiile sale. Mai avem [i un altul, medic din Cnidos, amintit de

Eudoxos în Geografia lui. Acesta sf\tuia oamenii s\-[i mi[te tot mereu

membrele prin tot felul de exerci]ii gimnastice [i tot a[a s\-[i exercite [i

organele sim]urilor301.

VI. Aceea[i autoritate, Apollodor, arat\ c\ Eudoxos din Cnidos era în

floarea vîrstei în timpul olimpiadei a o sut\ treia302 [i c\ a descoperit

propriet\]ile liniilor curbe303. A murit la cincizeci [i trei de ani. Aflîndu-se în

Egipt cu Chonuphis din Heliopolis, Apis, taurul sfînt, i-a lins haina, din care

fapt preo]ii au prezis c\ va deveni renumit, dar va tr\i pu]in ; a[a ne

informeaz\ Favorinus, în Amintirile sale304.

[91] Iat\ [i versurile noastre despre el :

Murmur\ zvonul c\-n Memfis Eudoxos aflatu-[i-a soarta,

Tauru-i fuse prorocul, cea fiar\ cu coarne frumoase.

Dar... un cuvînt nu suflat-a, cum vre]i s\ vorbeasc\... un taur ?

Firea lui Apis nu-i dete o limb\ pe [leau gr\itoare.

Haina, în schimb, el i-a lins-o, cuminte al\turea stîndu-i

Limpede-oracol ce sun\ : „Curînd tu pleca-vei din via]\”.

Vreme prea mult\ nu trece [i-ntocmai destinu-mplinit e,

Dup\ ce îns\ v\zuse clar cincizeci [i trei de pleiade.

Din pricina str\lucirii renumelui s\u, Eudoxos era numit „ilustrul”305

(Endoxos), în loc de Eudoxos.

Dup\ ce ne-am ocupat cu pitagoricienii de seam\, vom discuta acum

a[a-numi]ii filosofi sporadici306 [i mai întîi trebuie s\ vorbim despre Heraclit.

VIII, 85-91 PHILOLAOS. EUDOXOS
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Cartea a IX-a

CAPITOLUL I

Heraclit

I. [1] Heraclit, fiul lui Bloson, sau, dup\ unii, a lui Heracon, era originar

din Efes1. Era în floarea vîrstei în timpul celei de-a [aizeci [i noua olimpiade2.

II. Era mîndru mai mult ca oricare altul [i dispre]uitor3, cum se vede

limpede din cartea lui, în care spune : „Erudi]ia mult\ nu d\ cumin]enie ;

altfel i-ar fi dat-o lui Hesiod [i Pitagora [i iar\[i lui Xenofanes [i Hecateu”4,

c\ci „în]elepciunea este un singur lucru : s\ în]elegi ra]iunea cosmic\, ea

fiind aceea care conduce toate lucrurile prin toate”5. Mai spunea c\ „Homer

ar merita s\ fie gonit din concursuri [i b\tut cu nuiele [i Archilochos la fel.”6

[2] Tot a[a, ar fi spus : „E mai mult\ nevoie s\ stingi arogan]a decît un

incendiu7” [i : „Oamenii trebuie s\ lupte pentru lege ca [i pentru zidurile

cet\]ii.”8 El îi dojene[te [i pe efesieni cu urm\toarele cuvinte, pentru c\ l-au

exilat pe prietenul s\u, Hermodoros9 : „To]i oamenii maturi din Efes ar face

bine s\ se spînzure [i s\ lase cetatea b\ie]ilor imberbi, de vreme ce au

alungat pe Hermodoros, cel mai vrednic dintre ei, spunînd : «Nu vrem s\ fie

nici unul dintre noi cel mai valoros ; sau, dac\ se g\se[te vreunul, s\ mearg\

în alt\ parte [i s\ tr\iasc\ printre al]ii».”10 Cînd efesienii i-au cerut s\ le fac\

legi, el le-a dispre]uit cererea, din cauz\ c\ statul se afla de mult sub

st\pînirea unei constitu]ii rele.

[3] Retr\gîndu-se la templul zei]ei Artemis, el se juca la ar[ice cu b\ie]ii,

în timp ce efesienii st\teau în jurul lui [i priveau. „De ce v\ mira]i,

tic\lo[ilor ? – îi întreb\ – oare nu-i mai bine s\ fac acest lucru, decît s\ iau

parte la via]a public\ împreun\ cu voi ?”11

III. ~n cele din urm\, devenind mizantrop [i îndep\rtîndu-se în mun]i, î[i

ducea zilele mîncînd ierburi [i diferite plante. Cînd se îmboln\vi din aceast\

cauz\ de hidropizie, se înapoie în cetate [i puse medicilor întrebarea, sub

form\ de enigm\, dac\ sînt în stare s\ produc\ usc\ciune acolo unde e

umezeal\ din abunden]\. Medicii neîn]elegînd ce vrea s\ spun\, Heraclit se

îngrop\ lîng\ grajd în b\legar cu n\dejdea c\ va elimina apa din el cu

ajutorul c\ldurii b\legarului. Dar nici a[a nu ob]inu nici un rezultat, [i muri

la vîrsta de [aizeci de ani12.

[4] Am scris [i noi urm\toarele versuri despre el :

Deseori, mult\ uimire stîrnitu-mi-a chipul în care

Via]a-a-ndurat, Heraclit apoi moartea-a primit.

Trupul o crîncen\ boal\ cu ap\ întreg i-l umpluse,

Via lumin\-n priviri bezna pe veci cuprinzînd.

{i Hermip spune c-a întrebat pe doctori dac\ putea vreunul s\-i scoat\

lichidul din el golindu-i intestinele [i, la r\spunsul lor c\ era peste putin]\,

s-a întins la soare [i a poruncit sclavilor s\-l ung\ cu b\legar. Culcat astfel,

muri în ziua urm\toare [i fu înmormîntat în pia]a public\. Neanthes din
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Cyzic spune c\, neputînd s\ îndep\rteze b\legarul de pe el, a r\mas a[a [i,

schimbat într-o stare de nerecunoscut, a fost mîncat de cîini13.

IV. [5] ~nc\ din copil\rie a fost uimitor ; cînd era adolescent spunea c\

nu [tie nimic, iar cînd deveni matur afirma c\ [tie totul. N-a fost discipolul

nim\nui, ci spunea c\ s-a cercetat pe sine14 [i a înv\]at toate de la el însu[i.

Dar Sotion afirm\ c\, dup\ unii autori, el ar fi fost discipolul lui Xenofanes15.

Sotion mai spune c\ Ariston, în cartea lui Despre Heraclit 16, declar\ c\

Heraclit s-a lecuit de hidropizie [i a murit de alt\ boal\. {i Hippobotos

poveste[te acela[i lucru17.

V. ~n ce prive[te scrierea lui care ni s-a transmis, ea trateaz\ mai cu

seam\ Despre natur\ [i e divizat\ în trei p\r]i : una cu privire la univers, alta

la politic\ [i a treia la teologie18.

[6] Aceast\ carte a consacrat-o în templul zei]ei Artemis [i, dup\ p\rerea

unora, s-a c\znit s-o scrie mai neclar, pentru ca numai cei capabili s-o

citeasc\, de team\ ca un stil accesibil tuturor s\ nu dea loc la deprecierea

ei19. Timon îl prezint\ în aceste cuvinte :

Heraclit cel greu de p\truns, printre dîn[ii

Cronc\nind ca o cioar\, mul]imea dispre]uie[te20.

Theofrast spune c\, din cauza melancoliei lui, Heraclit scrie unele lucruri

terminate numai pe jum\tate, iar altele o dat\ într-un fel, o dat\ altfel21.

Antisthenes, în a sa Succesiune a filosofilor, citeaz\ renun]area lui la rega-

litate22 în favoarea fratelui s\u ca pe o dovad\ de m\rinimie. Cartea lui a

avut o a[a de mare reputa]ie, încît s-a întemeiat o sect\ care, dup\ el, s-a

numit secta heracliteenilor23.

VI. [7] Iat\, în linii generale, un rezumat al p\rerilor lui :

Toate lucrurile sînt alc\tuite din foc [i se dizolv\ tot în foc24. Toate se

petrec în conformitate cu destinul25 [i lucrurile se men]in în armonie prin

transform\ri contrarii26. Toate lucrurile sînt pline de suflete [i zei27. A vorbit

despre toate întîmpl\rile orînduite din univers [i spune c\ soarele nu-i mai

mare decît pare28. Mai spune [i acestea : „Niciodat\ nu vei da de limitele

sufletului, oricît [i pe orice c\i le-ai urm\ri, a[a de adînc e con]inutul lui.”29

Spunea c\ p\rerea personal\ e epilepsie [i c\ ochiul minte30. Cîteodat\, în

cartea lui el se exprim\ luminos [i limpede, încît [i cel mai greu de cap

poate în]elege u[or [i primi din spusele lui o în\l]are a sufletului. ~n ce

prive[te concizia [i gravitatea, expunerea lui e de neasemuit31.

[8] Iat\ acum p\rerile lui Heraclit în am\nun]imea lor : element este

focul32 ; lucrurile toate sînt transform\ri ale focului [i iau fiin]\ prin rarefac]ie

sau condensare33 ; dar nu explic\ limpede cum34. Toate lucrurile se nasc din

contrarii [i toate se scurg, a[a cum curge un rîu35.

Universul e limitat [i nu exist\ decît o singur\ lume36. Ea se na[te din foc

[i iar\[i ia foc, aprinzîndu-se rînd pe rînd, dup\ anumite perioade deter-

minate, în vecii vecilor37. Aceasta are loc în conformitate cu destinul38.

Dintre contrarii, cel care duce spre na[tere se nume[te r\zboi [i ceart\, iar

cel ce duce spre dizolvare prin foc se nume[te în]elegere [i pace39. Schim-

barea e numit\ drumul în sus [i-n jos40, în conformitate cu care se na[te lumea.

[9] ~ntr-adev\r, focul, îngro[îndu-se, se lichefiaz\ [i, c\p\tînd consis-

ten]\, se transform\ în ap\, iar apa, iar\[i, înt\rindu-se se preface în p\mînt.

Acest proces, el îl nume[te drumul în jos. Pe urm\ iar\[i p\mîntul se

lichefiaz\ [i d\ na[tere în modul acesta apei [i din aceasta deriv\ toate

celelalte. Astfel, el reduce aproape toate lucrurile la exhalarea care are loc

din mare41. Procesul acesta este drumul în sus. Exhal\rile se ridic\ atît din

p\mînt, cît [i din mare ; cele din mare sînt luminoase [i pure, cele din
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p\mînt sînt întunecoase. Focul este nutrit prin exhal\rile luminoase, iar

elementul lichid de c\tre celelalte42. Nu explic\ natura elementului

înconjur\tor43, dar spune c\-n el se afl\ b\rci44, cu partea concav\ întoars\

c\tre noi, în care se strîng exhala]iile luminoase [i produc fl\c\ri. Acestea

sînt stelele45.

[10] Flac\ra Soarelui este cea mai str\lucitoare [i cea mai fierbinte.

Celelalte stele sînt mai îndep\rtate de P\mînt, [i de aceea str\lucesc [i înc\lzesc

mai pu]in. Luna, de[i mai apropiat\ de p\mînt, str\bate o regiune care nu-i

pur\. Soarele îns\ se mi[c\46 într-o regiune transparent\ [i pur\, [i p\streaz\

o distan]\ propor]ionat\ fa]\ de noi. De aceea ne d\ mai mult\ c\ldur\ [i

lumin\. Eclipsele de Lun\ [i de Soare au loc cînd b\rcile se întorc cu scobitura

în sus ; fazele lunare al Lunii se datoresc b\rcii care se învîrte[te în jurul s\u,

încetul cu încetul47. Ziua [i noaptea, lunile, anotimpurile [i anii, ploaia,

vînturile [i alte fenomene asem\n\toare sînt explicate prin diferitele exhal\ri48.

[11] Astfel, exhala]ia luminoas\ care se aprinde în globul scobit49 al

Soarelui produce ziua, iar cînd exhala]ia opus\ domin\, ea pricinuie[te

noaptea ; cre[terea c\ldurii, datorit\ exhal\rii luminoase, aduce vara, pe cînd

preponderen]a umezelii, datorit\ exhal\rii întunecoase, aduce iarna50. Expli-

c\rile date de el celorlalte fenomene sînt în acord cu aceasta. Nu explic\

natura p\mîntului, nici aceea a b\rcilor51. Acestea erau, deci, p\rerile lui52.

VII. Am men]ionat în via]a lui Socrate53 povestea istorisit\ de Ariston54,

despre Socrate [i observa]iile f\cute asupra c\r]ii lui Heraclit, pe care i-a

procurat-o Euripide.

[12] (Seleucos gramaticianul55 îns\ spune cum un anume Croton56 poves-

te[te în cartea sa Cufund\torul c\ amintita carte a lui Heraclit a fost adus\

întîia oar\ în Grecia de unul Crates). Socrate57 ar fi zis c\ este nevoie de un

adev\rat cufund\tor de la Delos58 ca s\ nu te îneci în ea. Unii i-au dat titlul

de Muzele, al]ii titlul Despre natur\, Diodotos o nume[te :

„O cîrm\ f\r\ gre[ în rînduirea vie]ii”.

Al]ii „Norma sau transformarea universului, acela[i pentru to]i”59.

VIII. Se spune c\, fiind întrebat de ce tace, el r\spunse : „Ca s\ vorbi]i voi.”

IX. {i Darius a dorit s\-l cunoasc\ [i i-a scris urm\toarele :

[13] „Regele Darius, fiul lui Hystaspes, trimite salutul s\u lui Heraclit,

în]eleptul din Efes.

E[ti autorul tratatului Despre natur\, care-i greu de în]eles [i de inter-

pretat. ~n unele p\r]i, dac\ o interpret\m cuvînt cu cuvînt, pare s\ con]in\

un studiu al întregului univers [i a tot ce se afl\ în el [i c\ totul depinde de

o mi[care divin\ ; dar, în cele mai multe locuri, gîndirea e întrerupt\, a[a

încît chiar cei mai cunosc\tori în literatur\ sînt încurca]i [i nu [tiu care e

justa interpretare a celor scrise de tine. De aceea regele Darius, fiul lui

Hystaspes, dore[te s\ se bucure de înv\]\tura ta [i de cultura greac\. Vino,

deci, pe dat\, s\ m\ vizitezi în palatul meu.

[14] De obicei, grecii nu-s înclina]i s\-[i pun\ în lumin\ oamenii lor

în]elep]i [i neglijeaz\ frumoasele lor înv\]\turi, f\cute s\ fie ascultate cu

aten]ie [i însu[ite. La curtea mea îns\ î]i sînt asigurate tot felul de privilegii,

zilnic o conversa]ie nobil\ [i demn\ [i o via]\ care ]ine socoteal\ de

îndemnurile tale.”60

„Heraclit din Efes salut\ pe regele Darius, fiul lui Hystaspes.

To]i oamenii de pe p\mînt se ]in departe de adev\r [i de dreptate [i, din

pricina unei sminteli primejdioase, îndr\gesc avari]ia [i setea de populari-

tate. Eu îns\, care nu [tiu ce-i r\utatea [i m\ feresc de s\turare, care e
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totdeauna strîns unit\ cu invidia, [i am groaz\ de a c\dea în trufie, nu voi

veni în Persia, ci m\ mul]umesc cu pu]inul care e pe gustul meu.”61

Astfel se prezenta în]eleptul nostru chiar fa]\ de un rege.

X. [15] Demetrios, în cartea sa Scriitori omonimi, spune c\ i-a dispre]uit

pe atenieni, de[i ace[tia îl pre]uiau foarte mult [i, cu toate c\ efesienii îl

desconsiderau, a preferat s\ r\mîn\ în patria sa. {i Demetrios din Phaleron

îl aminte[te în Ap\rarea lui Socrate 62.

XI. Cometatorii scrierii lui sînt foarte numero[i. Printre ei se afl\ Antisthenes

[i Heracleides din Pont, Cleante [i Sphairos stoicul ; mai e [i Pausanias,

numit [i heracliteanul, Nicomedes, Dionysios, iar printre gramaticieni,

Diodotos63. Acesta din urm\ afirm\ c\ opera lui nu-i un tratat despre natur\,

ci despre guvernare, partea referitoare la natur\ servind numai ca ilustrare64.

[16] Hieronymos ne spune c\ Scythinos, poetul iambic, a pus tratatul lui

Heraclit în versuri65.

XII. Heraclit e obiectul mai multor epigrame, dintre care [i aceasta :

Sînt Heraclit ! De mine joc vroi]i s\ v\ bate]i ?

Truda nu vou\ închin, celor ce gîndu-mi pricep.

Pre]ui un om cît pe treizeci de mii, mul]imea nu-i nimeni.

Chiar Persefonei de-a[ fi oaspe, a[a voi vorbi.

{i alta e urm\toarea :

Heracliteana carte la piept s-o deschizi nu e [ag\.

Strîmt\-i c\rarea [i pasu-]i greu s-o str\bat-ar putea

Bezn\ e f\r\ un lic\r, dar dac\-]i g\se[ti c\l\uz\

Un ini]iat, lumin\ e mult mai mult\ ca-n sori66.

XIII. [17] Cinci b\rba]i au purtat numele de Heracleitos : primul, filosoful

nostru ; al doilea, un poet liric care a scris un imn de laud\ al celor

doisprezece zei ; al treilea, un poet elegiac din Halicarnas, despre care

Callimah a scris urm\torul epitaf :

Jalnic\ veste m\ surp\ : muri Heraclit ! Curge]i, lacrimi,

F\r\ popas ! Amintiri, ce-mi dep\na]i un amurg

Martor veghilor noastre... {-acuma, prea dragule prieten,

Numai cenu[\ ! Te plîng, plînge [i Halicarnas !

Dar filomelele tale tr\iesc mai departe, pe ele

Hades atotr\pitor s\ le r\peasc\ nu-i chip ;

al patrulea, un lesbian care a scris o istorie a Macedoniei ; al cincilea, un

m\sc\rici care a îmbr\]i[at aceast\ profesie, dup\ ce fusese chitared67.

CAPITOLUL AL II-LEA

Xenofanes

I. [18] Xenofanes, originar din Colofon68, era fiul lui Dexios sau, dup\

spusele lui Apollodor69, al lui Orthomenes. Timon îl l\uda cu aceste cuvinte :

Trufa[ nu e Xenofanes ce pe Homer du[m\ne[te70.

Fiind exilat din ora[ul s\u natal, el a tr\it la Zancle, în Sicilia <[i, luînd

parte la colonizarea Eleei, a predat lec]ii acolo>71. A tr\it [i la Catane.

II. Dup\ unii, n-a fost elevul nim\nui ; (dup\ al]ii, a fost elevul lui Boton

din Atena sau, cum afirm\ cî]iva, al lui Archelaos)72. Sotion îl consider\

contemporanul lui Anaximandru73.
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III. Scrierile lui sînt în versuri epice, ca [i în versuri elegiace [i în iambi74,

în care atac\ pe Hesiod [i Homer [i critic\ cele afirmate de ei despre zei75.

Avea obiceiul s\-[i recite singur propriile sale poeme76. Se spune c\ el a

avut p\reri contrare fa]\ de cele ale lui Thales [i Pitagora [i c\ l-a atacat [i

pe Epimenide77. A tr\it pîn\ la adînci b\trîne]e, cum m\rturisesc propriile

lui cuvinte :

[19] {aizeci [i [apte de ani îs de cînd eu, de-a lungul, de-a latul,

Griji avînd un stol, merg pe p\mîntul grecesc,

Lîng\ ace[tia adaug cei dou\zeci [i cinci ai n\sc\rii.

Despre ace[ti de mai [tiu adev\r a gr\i78.

Xenofanes sus]ine c\ exist\ patru elemente79 ale lucrurilor, c\ lumile sînt

infinite la num\r80, dar nu schimb\toare în timp81. Norii se formeaz\ cînd

vaporii produ[i de c\ldura soarelui se ridic\ în aerul înconjur\tor82. Natura

divinit\]ii este sferic\ [i n-are asem\nare cu omul83. Ea vede [i aude în

întregimea ei84, dar nu respir\85 ; ea este pe de-a-ntregul ra]iune [i gîndire

[i este etern\86. Xenofanes, cel dintîi, a declarat c\ tot ce se na[te este

pieritor [i c\ sufletul e o suflare87.

IV. Mai spunea c\ pluralitatea lucrurilor este inferioar\ ra]iunii88 ; c\

întîlnirile noastre cu tiranii trebuie s\ fie sau cît mai pu]ine la num\r sau cît

mai pl\cute posibil.

[20] Empedocle spunîndu-i odat\ c\ un om în]elept este de neg\sit, el

r\spunse : „Fire[te, pentru c\ e nevoie de un în]elept ca s\ recunoasc\ pe

un alt în]elept.”

Sotion spune c\ Xenofanes, cel dintîi, a sus]inut c\ toate lucrurile sînt

incognoscibile, dar Sotion se în[al\89.

Unul din poemele lui este ~ntemeierea cet\]ii Colofon [i altul Colonizarea

Eleei din Italia, în total, dou\ mii de versuri90. Era în floarea vîrstei în timpul

olimpiadei a [aizecea91. Demetrios din Phaleron, în opera sa Despre b\trî-

ne]e 92, [i Panaitios stoicul, în cartea sa Despre bucurie 93, afirm\ c\ [i-a

îngropat fiii cu propriile sale mîini, ca [i Anaxagora94. Se crede c-a fost

vîndut ca sclav de ...95 <[i c-a fost liberat de> pitagoricienii Parmeniscos [i

Orestades96 : a[a ne spune Favorinus în prima Carte a Amintirilor sale.

V. A mai fost [i un alt Xenophanes, din Lesbos, un poet iambic97.

Ace[tia au fost filosofii izola]i98.

CAPITOLUL AL III-LEA

Parmenide

I. [21] Parmenide99, originar din Elea, fiul lui Pyres, a fost discipolul lui

Xenofanes100 (Theofrast îns\, în al s\u Rezumat, face din el elevul lui

Anaximandru101). Totu[i, chiar dac\ a fost elevul lui Xenofanes, nu i-a

adoptat concep]iile102. Dup\ spusele lui Sotion, l-a frecventat [i pe Ameinias

pitagoricianul, fiul lui Diochaitas103. Ameinias, de[i s\rac, avea o fire nobil\.

Pe acesta l-a urmat mai cu seam\ Parmenide [i, la moartea lui, i-a ridicat un

templu ca unui erou104, el însu[i fiind dintr-o familie ilustr\ [i bogat\ ; a[adar

Ameinias, nu Xenofanes l-a determinat s\ adopte via]a lini[tit\ de filosof.

II. El, cel dintîi, a declarat c\ p\mîntul e sferic [i-i a[ezat în centrul

universului105. Sus]inea c\ exist\ dou\ elemente, focul [i p\mîntul, [i c\

primul îndepline[te rolul de creator [i al doilea, acela al materiei106.
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[22] Oamenii s-au n\scut mai întîi din soare107, c\ldura [i frigul, din care

sînt formate toate lucrurile, întrec chiar [i soarele108. Mai sus]inea c\ sufletul

[i ra]iunea sînt unul [i acela[i lucru109, dup\ cum aminte[te [i Theofrast în

Fizicile sale, unde expune doctrinele aproape ale tuturor filosofilor110.

~mp\r]ea filosofia în dou\ p\r]i, una avînd ca obiect adev\rul, iar cealalt\

p\rerile oamenilor111. Astfel afirm\ el urm\toarele :

Lucrurile toate s\ afli, tu mintea î]i ostene[te :

Miezul rotunjit al adev\rului statornic,

{i p\rerile omene[ti, dar nu te încrede în ele112.

III. {i filosoful nostru [i-a expus concep]iile sale în versuri, ca [i Hesiod,

Xenofanes [i Empedocle113.

El consider\ ra]iunea drept criteriu al adev\rului [i declar\ senza]iile

nesigure114. Iat\ cuvintele lui :

Mult încercat, obiceiul pe drumul acest’ nu te-mping\,

Domn s\ nu-]i fie nici ochiul, sonora ureche ori limba ;

Numai ra]iunii încrede-i cîntarul cinstitei dispute115.

[23] De aceea, Timon spune despre el :

Mare la suflet [i-n gînduri, precum fu cîndva Parmenide,

Care ra]iunii a supus n\lucile închipuirii116.

Despre el a scris Platon un dialog cu titlul Parmenide sau despre idei 117.

Era în floarea vîrstei în timpul celei de a [aizeci [i noua olimpiade118. Se

crede c\ el, cel dintîi, a descoperit identitatea luceaf\rului de sear\ cu a

luceaf\rului de diminea]\119, dup\ cum sus]ine Favorinus în Cartea a cincea

a Amintirilor lui ; al]ii îns\ atribuie aceasta lui Pitagora, pe cînd Callimah

sus]ine c\ poemul în discu]ie nu era opera lui Pitagora120.

IV. Se mai poveste[te c\ Parmenide a f\cut legi pentru concet\]enii s\i,

dup\ cum afirm\ Speusip, în cartea sa Despre filosofi 121. Favorinius ne

spune în Istorii felurite c\ el, cel dintîi, a folosit argumentul cunoscut sub

numele de „Ahile”122.

V. A mai fost [i un alt Parmenides, un retor care a scris un tratat despre

arta retoric\123.

CAPITOLUL AL IV-LEA

Melissos

I. [24] Melissos124, fiul lui Ithaigenes, era originar din Samos, [i a fost

elevul lui Parmenide125. A intrat în rela]ii cu Heraclit, cu care prilej l-a f\cut

cunoscut pe acesta efesienilor care îl ignorau pur [i simplu126, a[a cum

Democrit a fost recomandat cet\]enilor Abderei de c\tre Hipocrate127.

II. A luat parte [i la via]a politic\ [i [i-a cî[tigat aprobarea concet\]enilor,

pentru care motiv a fost ales amiral [i [i-a atras cea mai mare admira]ie prin

capacit\]ile sale128.

III. Dup\ p\rerea lui, universul este nelimitat, neschimb\tor [i nemi[cat,

unic, asem\n\tor sie[i [i plin129. Nu exist\ mi[care, ci lucrurile par numai a

se mi[ca130. Mai spunea c\ nu trebuie s\ facem nici o afirma]ie despre zei,

c\ci nu exist\ o cunoa[tere a lor131.

IV. Dup\ cum afirm\ Apollodor, era în floarea vîrstei în timpul celei de-a

optzeci [i patra olimpiade132.

IX, 18-24 XENOFANES. PARMENIDE. MELISSOS
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CAPITOLUL AL V-LEA

Zenon din Elea

I. [25] Zenon a fost originar din Elea133. Apollodor, în Cronologiile lui,

spune c\ era fiul lui Teleutagoras prin na[tere, [i al lui Parmenide prin

adop]iune134 (e vorba de Parmenide, fiul lui Pyres).

II. Despre Zenon [i Melissos, Timon spune urm\toarele :

Mare-i puterea [i greu e de-nvins limbutul de Zenon

Care love[te în dreapta [i-n stînga ; tot astfel Melissos

Peste fantasme plute[te, pu]ini ajungîndu-l din urm\135.

III. Zenon a fost discipolul permanent al lui Parmenide [i iubitul

lui136. Era de statur\ înalt\, dup\ cum ne spune Platon în dialogul s\u

Parmenide 137. Acela[i filosof îl men]ioneaz\ în dialogul s\u Sofistul 138 ;

<[i în Phaidros aminte[te de el>, [i-l nume[te Palamedes eleatul139.

IV. Aristotel spune c\ Zenon a fost inventatorul dialecticii, dup\ cum

Empedocle a fost al retoricii140.

[26] Avea un caracter cu adev\rat nobil, atît ca filosof, cît [i ca om

politic ; în orice caz, c\r]ile lui existente sînt pline de ascu]ime.

V. A uneltit s\ r\stoarne pe tiranul Nearchos141 (dup\ al]ii pe Diomedon142),

dar a fost prins, dup\ cum spune Heracleides în Rezumatul din Satyros143.

Cu acest prilej, fiind interogat referitor la complicii s\i [i la armele trimise

la Lipara144, el denun]\ pe to]i prietenii tiranului, dorind s\-l lipseasc\ astfel

de sprijinitori. Pe urm\, cerîndu-i s\-i spun\ ceva la ureche despre anumi]i

oameni, îl mu[c\ de ureche [i n-o l\s\ pîn\ ce nu fu lovit de moarte,

suferind acela[i lucru ca [i Aristogiton, tiranicidul145.

[27] Demetrios, în lucrarea sa Scriitori omonimi, arat\ c\ i-a mu[cat nu

urechea, ci nasul. A[a cum relateaz\ Antisthenes în Succesiunile filosofilor,

dup\ ce a denun]at drept complici pe to]i prietenii tiranului, a fost întrebat

de tiran dac\ mai era altcineva în complot, la care el a r\spuns : „Chiar tu,

pacostea cet\]ii.” Apoi se adres\ celor de fa]\ : „M\ minunez de la[itatea

voastr\ dac\, din cauza celor ce voi îndura eu acuma, ve]i mai fi sclavii

tiranului.” ~n cele din urm\, î[i t\ie limba mu[cînd-o [i o scuip\ în obrazul

tiranului ; concet\]enii lui au fost a[a de mi[ca]i, c\ pe loc l-au lapidat pe

tiran, omorîndu-l. ~n prezentarea acestei povestiri, cei mai mul]i autori sînt

aproape de acord, numai Hermip spune c-a fost aruncat într-o piu\ [i b\tut

pîn\ la moarte146.

[28] Am scris [i noi despre el cele ce urmeaz\ :

Nobil\ vrere v\dit-ai, o, Zenon, cînd f\r\ s\ [ov\i,

Moartea tiranului dînd, lan]ul Eleei ai rupt.

Dar\ ai fost doborît, c\ci tiranul te-a prins, [i-ntr-o piu\

R\u te-a strivit : dar ce spun ? trupul t\u, nu chiar pe tine.

VI. ~n toate privin]ele, Zenon a fost un om merituos ; ca [i Heraclit, a

dispre]uit mai ales pe cei mari. A[a de pild\, ora[ul s\u natal, colonia

focean\ cunoscut\ odinioar\ ca Hyele, [i-n urm\ ca Elea, cetate modest\,

dar capabil\ s\ produc\ numai oameni viteji, a preferat-o l\ud\ro[eniei

atenienilor, nevizitînd niciodat\ Atena, [i a tr\it în patria sa147.

VII. [29] Cel dintîi el a formulat argumentul „Ahile” pe care Favorinus i-l

atribuie lui Parmenide, ca [i multe alte argumente148.

VIII. P\rerile lui erau urm\toarele : exist\ mai multe lumi, dar nu exist\

spa]iu gol. Natura tuturor lucrurilor const\ din calit\]ile cald [i rece, uscat [i
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umed, care se prefac unele în altele. Oamenii s-au n\scut din p\mînt, iar

sufletul este alc\tuit dintr-un amestec al calit\]ilor sus-numite, f\r\ ca nici

una dintre ele s\ domine asupra celorlalte149.

IX. Ni se poveste[te c\ odat\, fiind insultat, î[i ie[i din fire [i, ca r\spuns

unuia care-l mustra pentru aceasta, spuse : „Dac\ n-a[ reac]iona cînd sînt

insultat, atunci nici cînd voi fi l\udat nu voi sim]i.”150

X. Am amintit c\ au fost opt b\rba]i cu numele de Zenon, cînd am vorbit

de Zenon din Cition151. Filosoful nostru era în floarea vîrstei în timpul celei

de a <[aptezeci [i> noua olimpiade152.

CAPITOLUL AL VI-LEA

Leucip

I. [30] Leucip153 s-a n\scut la Elea, unii îns\ spun la Abdera, iar al]ii la

Milet. A fost discipolul lui Zenon154.

II. Iat\ p\rerile lui : toate lucrurile sînt infinite [i se schimb\ unele

într-altele ; universul e format din vid [i din plinul consistînd din atomi

corporali ; lumile se formeaz\ cînd atomii se întîlnesc în vid [i se împletesc

unii cu al]ii ; [i cum prin mi[care cre[te cantitatea lor, ia na[tere natura

stelelor. Soarele se învîrte[te într-un cerc mai mare în jurul lunii. P\mîntul

este purtat învîrtindu-se în jurul centrului s\u ; el are forma unei tobe.

Leucip, cel dintîi, a stabilit c\ atomii sînt materia ini]ial\ a lucrurilor. Acestea

sînt în rezumat p\rerile lui155. Iat\ opiniile lui în am\nun]ime :

III. [31] El declar\ c\ universul e f\r\ sfîr[it, cum am spus mai înainte.

Dar unele p\r]i ale universului sînt pline, [i altele goale ; pe acestea el le

nume[te elemente156. Din ele se nasc lumile nenum\rate [i tot în ele se

desfac. Iat\ cum iau na[tere lumile157. ~ntr-o anumit\ sec]iune a infinitului

se adun\ mul]i atomi de felurite forme în marele vid158, [i se strîng la un loc

[i produc un singur vîrtej în care, ciocnindu-se unii de al]ii [i învîrtindu-se

în toate chipurile, ei se separ\, atomii de acela[i fel unindu-se între ei159. {i

atomii, din cauza mul]imii lor neputînd s\ se învîrteasc\ mult timp, r\mînînd

în echilibru, cei mai u[ori se duc spre spa]iul gol exterior, ca [i cum ar fi

trecu]i prin sit\160. Ceilal]i r\mîn pe loc [i, împletindu-se între ei, iau aceea[i

traiectorie [i formeaz\ primul sistem sferic.

[32] Acesta are un fel de înveli[, care cuprinde în el atomi de tot felul ;

iar cum ace[tia se învîrtesc din cauza rezisten]ei centrului161, înveli[ul

împrejmuitor se sub]iaz\, deoarece atomii al\tura]i se desfac [i ei cînd vin

în atingere cu vîrtejul162. ~n acest fel s-a format p\mîntul, atomii du[i spre

centru r\mînînd pe loc. {i din nou înveli[ul exterior se îngroa[\ prin

p\trunderea atomilor din afar\ [i, fiind dus de vîrtej, î[i al\tur\ to]i atomii

pe care-i atinge. Unele din aceste corpuri se unesc [i formeaz\ un corp, la

început umed [i noroios, dar care, cînd se usuc\ [i se învîrte[te o dat\ cu

vîrtejul universal, ia foc pe urm\ [i formeaz\ substan]a astrelor163.

[33] Orbita Soarelui este cea mai exterioar\164 ; cea a Lunii este cea mai

apropiat\ de P\mînt ; orbitele celorlalte corpuri cere[ti se afl\ între acestea

dou\. Toate stelele se aprind, din cauza vitezei cu care se mi[c\ ; arderea

Soarelui este ajutat\ [i de stele ; Luna are parte slab\ de foc, Soarele [i Luna

au eclipse <...Oblicitatea zodiacului se datore[te>165 înclin\rii p\mîntului

spre miaz\zi. }inuturile de la nord sînt totdeauna înv\luite în brum\, foarte

reci [i înghe]ate. Eclipsele de Soare sînt rare, pe cînd eclipsele de Lun\ se

IX, 25-33 ZENON DIN ELEA. LEUCIP
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repet\ mai des, din cauz\ c\ orbitele lor sînt inegale. Dup\ cum lumea se

na[te, tot a[a se dezvolt\, decade [i piere, în virtutea unei necesit\]i a c\rei

natur\ <nu>166 o l\mure[te.

CAPITOLUL AL VII-LEA

Democrit

I. [34] Democrit167 a fost fiul lui Hegesistratos, dar dup\ unii a fost fiul

lui Athenocritos, iar dup\ al]ii, al lui Damasippos. Era de fel din Abdera sau

dup\ spusele unora, din Milet168.

II. A fost discipolul unor magi [i chaldeeni169 pe care, dup\ cum arat\ [i

Herodot, Xerxes îi l\sase tat\lui lui Democrit ca instructori, cînd îi fusese

oaspe ; [i de la ace[ti oameni, înc\ de copil, a înv\]at teologia [i astro-

nomia170. Dup\ aceea, el intr\ în leg\tur\ cu Leucip [i, dup\ spusele unora,

[i cu Anaxagora, fiind cu patruzeci de ani mai tîn\r decît acesta din urm\171.

Favorinus îns\, în Istoriile felurite ale sale, ne spune c\ Democrit, vorbind

despre Anaxagora, declara c\ p\rerile acestuia despre soare [i lun\ nu erau

originale, ci foarte vechi [i c\ Anaxagora numai [i le însu[ise172.

[35] Democrit, de asemenea, i-a comb\tut [i p\rerile asupra cosmogoniei

[i ra]iunii, fiind du[m\nos fa]\ de el, din cauz\ c\ Anaxagora nu-l primise

ca discipol al lui173. Dac\ lucrurile stau a[a ar fi putut oare s\-i fie discipol,

cum sugereaz\ unii174 ?

Dup\ spusele lui Demetrios, în cartea lui Scriitori omonimi, [i ale lui

Antisthenes, în Succesiunile filosofilor, a c\l\torit în Egipt ca s\ înve]e

geometria de la preo]i [i a fost [i-n Persia, ca s\ viziteze pe chaldeeni, [i a

ajuns pîn\ la Marea Ro[ie. Unii spun c\ a intrat în leg\tur\ cu gimnosofi[tii

din India, [i c-a fost [i-n Etiopia175.

III. Fiind al treilea fiu, a împ\r]it averea familiei. Cele mai multe relat\ri

spun c-a ales partea cea mai mic\, care era în numerar, de care avea nevoie

ca s\ acopere cheltuielile de c\l\torie ; afar\ de aceasta, fra]ii lui erau destul

de vicleni ca s\ prevad\ c\ aceasta va fi alegerea lui176.

IV. [36] Demetrios evalueaz\ partea lui la peste o sut\ de talan]i, pe

care i-a cheltuit în întregime. Sîrguin]a lui era a[a de mare, spune acela[i

autor, încît, preg\tindu-[i o od\i]\ care d\dea în gr\dina din jurul casei,

st\tea închis în\untru. ~ntr-o zi, tat\l s\u aduse un bou pentru sacrificiu [i-l

leg\ acolo [i el mult\ vreme n-a b\gat de seam\, pîn\ ce tat\l s\u l-a

chemat s\ asiste la sacrificiu [i i-a explicat ritualul despre bou177.

V. Demetrios continu\ a[a : „Se pare c\ s-a dus [i la Atena [i n-a ]inut s\

fie recunoscut, deoarece dispre]uia gloria, [i c\, pe cînd el îl cuno[tea pe

Socrate, acesta nu l-a cunoscut. Spunea singur : «M-am dus la Atena, dar

nimeni nu m-a cunoscut».”178

[37] „Dac\ Rivalii este opera lui Platon – spune Thrasyllos – Democrit

trebuie s\ fie personajul f\r\ nume, diferit de cei doi adep]i ai lui Oinopides

[i Anaxagora, personaj care în timpul conversa]iei sale cu Socrate vorbe[te

despre filosofie [i c\ruia Socrate îi spune c\ filosoful este ca un atlet

înving\tor la cele cinci probe.” E drept c\ Democrit era tare în orice ramur\

a filosofiei, c\ci <se instruise> atît în fizic\ [i etic\, cît [i în matematic\ [i în

studiile de cultur\ general\, [i era mare cunosc\tor în arte179. De la el avem

maxima : „Vorba-i umbra faptei.”180 Demetrios din Phaleron, în a sa Ap\rare

a lui Socrate, afirm\ c\ Democrit n-a fost la Atena. Aceasta pentru c\

socotea c\ e lucru mai de seam\ s\ dispre]uie[ti o cetate plin\ de faim\,
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întrucît el nu urm\rea s\ dobîndeasc\ gloria de la o localitate, ci prefera

s-aduc\ el glorie unei localit\]i181.

VI. [38] Caracterul lui i se poate vedea [i din scrieri : „Se pare – spune

Thrasyllos – c\ a fost un admirator al pitagoricienilor. Ba chiar îl aminte[te

pe Pitagora, admirîndu-l într-o oper\ care-i poart\ numele182. Se pare c\ [i-a

luat toate ideile de la el [i, dac\ cronologia nu s-ar împotrivi, ar putea fi

socotit discipolul lui.”183 Glaucos din Rhegion184, care a fost contemporan cu el,

spune c-a fost instruit în toate direc]iile de unul din pitagoricieni. Apollodoros

din Cyzic185, pe de alt\ parte, spune c\ era în rela]ii cu Philolaos186.

Se exercita, spune Antisthenes187, prin fel de fel de mijloace [i-[i punea

la încercare reprezent\rile, retr\gîndu-se uneori în singur\tate [i r\t\cind

printre morminte188.

VII. [39] Acela[i autor arat\ c\ la întoarcerea din c\l\torii a fost silit s\

duc\ o via]\ foarte umil\, deoarece cheltuise to]i banii [i, din cauza s\r\ciei,

a fost hr\nit de fratele s\u Damasos189. Dar dup\ ce s-au întîmplat unele

evenimente viitoare prezise de el, deveni celebru [i fu cinstit de cei mai

mul]i ca un zeu. Exista o lege, spune Antisthenes, cum c\ acela care [i-a

risipit averea p\rinteasc\ s\ nu fie înmormîntat în patrie ; fiindu-i cunoscut\

aceast\ lege [i temîndu-se s\ nu fie tras la r\spundere de unii invidio[i sau

calomniatori, Democrit citi cu voce tare în fa]a poporului tratatul s\u Marea

cosmologie 190, cea mai bun\ dintre lucr\rile sale ; dup\ aceea a fost r\spl\tit

cu cinci sute de talan]i ; mai mult chiar, i s-au ridicat statui de bronz ; iar

dup\ o via]\ de mai bine de o sut\ de ani, la moarte, i se f\cur\ funeralii

pe cheltuiala statului.

[40] Totu[i Demetrios spune c\ Marea cosmologie n-a fost citit\ chiar de

Democrit, ci de rudele lui, [i c\ r\splata a fost numai de o sut\ de talan]i ;

[i Hippobotos spune acela[i lucru191.

VIII. Aristoxenos192, în ale sale Comentarii istorice, afirm\ c\ Platon a

vrut s\ ard\ toate scrierile lui Democrit, cîte le-a putut strînge, dar c\

pitagoricienii Amyclas [i Cleinias l-au împiedicat, spunîndu-i c\ nu era de

nici un folos s\ procedeze astfel, deoarece c\r]ile erau larg r\spîndite.

Lucrul e bine dovedit prin faptul c\ Platon, care aminte[te aproape pe to]i

filosofii mai vechi, nu face nic\ieri în opera sa aluzie la Democrit, nici chiar

cînd are nevoie s\-l combat\, evident fiindc\ [tia c\ trebuia <s\ lupte> cu

cel mai de seam\ dintre filosofi193, pe care Timon l-a l\udat în felul urm\tor :

Democrit cel prea în]elept, p\stor de cuvinte,

Iscusit vorbitor pe care-l afli-între primii194.

IX. [41] ~n ce prive[te cronologia, cum spune el însu[i în Mica cosmo-

logie, era om tîn\r cînd Anaxagora era b\trîn, fiind cu patruzeci de ani mai

tîn\r ca el. Mai spune c\ Mica cosmologie a fost compus\ dup\ [apte sute

treizeci de ani de la cucerirea Troiei195. Dup\ spusele lui Apollodor din

Cronografia lui, s-ar fi n\scut deci în timpul celei de-a optzecea olim-

piade196. Pe de alt\ parte, Thrasyllos, în lucrarea sa intitulat\ Introducere la

lectura operelor lui Democrit, îi pune na[terea în anul al treilea al celei de-a

[aptezeci [i [aptea olimpiade197, ceea ce îl face, adaug\ Thrasyllos, cu un an

mai mare decît Socrate198. Ar fi fost deci contemporan cu Archelaos199,

discipolul lui Anaxagora [i cu discipolii lui Oinopides200. De altfel, el îl

aminte[te pe Oinopides201.

[42] Mai aminte[te [i de doctrina despre unitate a adep]ilor lui Parmenide

[i Zenon, oamenii despre care se vorbea cel mai mult în timpul lui ;

men]ioneaz\ [i pe Protagora din Abdera202, care se [tie c\ era contemporan

lui Socrate.

IX, 33-42 DEMOCRIT
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X. Athenodoros, în Cartea a opta a lucr\rii lui Plimb\ri 203, poveste[te

urm\toarele : Hipocrate204 veni odat\ s\-l vad\ [i ceru s\ i se aduc\ lapte.

Democrit, dup\ ce examin\ laptele, spuse c\ era de la o capr\ neagr\, care

n\scuse primul ei ied, ceea ce-l f\cu pe Hipocrate s\ se minuneze de

precizia observa]iei lui. Mai mult înc\ : Hipocrate era întov\r\[it de o

slujnic\. ~n prima zi, Democrit o salut\ cu cuvintele : „Bun\ diminea]a, fato”,

iar în ziua urm\toare cu : „Bun\ diminea]a, femeie”. ~ntr-adev\r, fata î[i

pierduse virginitatea în noaptea precedent\205.

XI. [43] Iat\ povestirea dat\ de Hermip, cu privire la moartea lui

Democrit. Era foarte b\trîn [i aproape de sfîr[it, iar sora sa era sup\rat\,

fiindc\ el p\rea c-are s\ moar\ tocmai în timpul s\rb\toririi Thesmoforiilor206

[i ea va fi împiedicat\ s\-[i îndeplineasc\ îndatorirea de închinare fa]\ de

zei]\207. Democrit îi spuse s\ nu-[i piard\ cump\tul [i porunci s\ i se aduc\,

în fiecare zi, pîini calde. Apropiindu-le de n\ri, reu[i s\ tr\iasc\ pîn\ la

sfîr[itul s\rb\torii. Dar îndat\ ce trecur\ cele trei zile ale s\rb\torii, plec\ din

via]\ f\r\ durere, dup\ ce, cum spune Hipparchos, atinse vîrsta de o sut\

nou\ ani208.

~n culegerea mea de epigrame numit\ Pammetros am scris despre el

cele ce urmeaz\ :

Cine ca el în]elept e ? {i cine ca el mai creat-a

Oper\ vast\, într-atît cît Democrit erudit ?

Moartea în preajm\ fiindu-i, trei zile [tiu s-o tot ]in\

Oaspe în cas\ [i dînd boare de pîine în loc.

A[a a fost via]a filosofului nostru.

XII. [44] Iat\ p\rerile lui : principiile tuturor lucrurilor sînt atomii [i

vidul. Orice altceva ni se pare numai c\ exist\209. Lumile sînt infinite la

num\r [i se nasc [i pier210. Nimic nu se na[te din ceea ce nu este, nici nu

piere în nefiin]\211. Mai departe : atomii sînt infini]i, ca m\rime [i mul]ime,

[i sînt purta]i în întreg universul, într-un vîrtej prin care iau na[tere toate

lucrurile compuse : focul, apa, aerul [i p\mîntul ; c\ci chiar [i acestea sînt

conglomer\ri de anumi]i atomi212. Ace[tia sînt neschimb\tori [i nealterabili

din cauza solidit\]ii lor213. Soarele [i luna sînt compuse din astfel de

corpusculi netezi [i rotunzi, iar sufletul214 a[i[derea. Acesta este acela[i

lucru cu ra]iunea215. Noi vedem, datorit\ întîlnirii imaginilor desprinse din

lucruri cu ochii no[tri216.

[45] Toate au loc prin necesitate, vîrtejul fiind cauza cre\rii lucrurilor [i

pe acesta el îl nume[te necesitate217. Scopul vie]ii este bucuria218, ceea ce

nu-i tot una cu pl\cerea, cum au în]eles unii printr-o interpretare gre[it\219,

ci e o stare în care sufletul tr\ie[te calm [i statornic, netulburat de nici o

fric\ sau supersti]ie220 sau de vreo alt\ emo]ie. Aceast\ stare el o mai

nume[te [i bun\ dispozi]ie221 [i-i mai d\ înc\ multe alte denumiri. Calit\]ile

lucrurilor exist\ numai prin conven]ie ; în natur\ exist\ numai atomii [i

vidul222. Acestea deci erau p\rerile lui.

XIII. Thrasyllos223 a f\cut un catalog ordonat al lucr\rilor lui, a[ezîndu-le

în tetralogii, a[a cum a orînduit [i operele lui Platon.

[46] Operele de etic\ sînt urm\toarele :

I 1. Pitagora ;

2. Despre dispozi]ia sufleteasc\ a în]eleptului ;

3. Despre cele ce sînt în Hades ;

4. Tritogeneia (numit\ a[a din cauza celor trei lucruri, care vin de la ea

[i care cuprind toat\ via]a omeneasc\)224.
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II 1. Despre b\rb\]ie, sau Despre virtute 225 ;

2. Despre cornul Amaltheei 226 ;

3. Despre bucurie ;

4. Comentarii de moral\ 227 (opera intitulat\ Bun\stare nu se g\se[te228).

Acestea sînt operele de etic\.

Iat\ operele de fizic\ :

III 1. Marea cosmologie (pe care [coala lui Theofrast i-o atribuie lui

Leucip)229 ;

2. Mica cosmologie 230 ;

3. Cosmografia ;

4. Despre planete.

IV 1. Despre natur\, prima Carte ;

2. Despre natura omului (sau Despre carne), a doua Carte231 ;

3. Despre ra]iune ;

4. Despre sim]uri (unii editori combin\ acestea dou\ sub titlul Despre

suflet).

V 1. Despre umori ;

2. Despre culori ;

[47] 3. Despre diferitele forme 232 ;

4. Despre schimb\rile formelor 233.

VI 1. Confirm\ri (discu]ii critice ale operelor precedente) ;

2. Despre imagini 234, sau Despre providen]\ 235 ;

3. Regulile privitoare la logic\, C\r]ile 1, 2, 3 ;

4. Dificult\]i 236.

Acestea sînt operele de fizic\.

Urm\toarele sînt neorînduite pe materie :

1. Cauzele fenomenelor cere[ti ;

2. Cauzele fenomenelor aeriene ;

3. Cauzele fenomenelor de pe p\mînt ;

4. Cauzele care privesc focul [i lucrurile care se afl\ în foc 237 ;

5. Cauzele sunetelor ;

6. Cauzele semin]elor, plantelor [i fructelor ;

7. Cauzele referitoare la animale, C\r]ile 1, 2, 3 ;

8. Cauze variate ;

9. Despre magnet.

Acestea sînt operele neorînduite238.

Operele de matematic\ sînt urm\toarele :

VII 1. Despre diferen]a dintr-un unghi 239 sau Despre tangenta la cerc [i la

sfer\ ;

2. Despre geometrie ;

3. Geometrice 240 ;

4. Numere.

VIII 1. Despre liniile [i solidele ira]ionale 241, C\r]ile 1, 2 ;

2. Proiec]ii 242 ;

[48] 3. Anul cosmic sau Astronomia, calendar ;

4. Discu]ie cu timpul limitat 243 ;

IX 1. Descrierea cercului 244 ;

2. Geografie ;

3. Descrierea polului 245 ;

4. Descrierea razelor de lumin\ 246.

Acestea sînt operele de matematic\.

Iat\ operele literare [i muzicale 247 ;

X. 1. Despre ritmuri [i armonie ;

2. Despre poezie ;

3. Despre frumuse]ea versurilor ;
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4. Despre eufonia [i cacofonia literelor ;

XI 1. Despre Homer, sau Despre proprietatea cuvintelor [i despre cuvinte

dialectale 248 ;

2. Despre cîntare ;

3. Despre cuvinte ;

4. Vocabular 249.

Atîta despre operele de literatur\ [i muzic\.

Operele despre [tiin]e speciale sînt urm\toarele :

XII. 1. Prognosticul 250 ;

2. Despre diet\ sau dietetic\ ;

3. Cunoa[terea medical\ 251 ;

4. Cauze cu privire la lucrurile ne la timpul lor [i la timpul lor 252.

XIII. 1. Despre agricultur\ sau Cu privire la m\sur\torile de p\mînt ;

2. Despre pictur\ ;

3. Tratat despre tactic\ [i

4. Despre lupta în armur\.

Atîta cu privire la aceste opere.

[49] Unii adaug\ la list\, ca opere separate, urm\toarele lucr\ri luate din

Comentariile lui253 :

1. Despre scrierile sfinte din Babilon 254 ;

2. Despre cele din Meroe 255 ;

3. C\l\torie în jurul oceanului 256 ;

4. Despre cercetare 257 ;

5. Tratat despre Caldeea ;

6. Tratat despre Frigia ;

7. Despre febr\ [i despre cei bolnavi de tuse ;

8. Cauze juridice 258 ;

9. Fabricate sau Probleme 259.

Celelalte opere, pe care unii le atribuie lui Democrit, sînt fie compila]ii

din scrierile lui, fie în general recunoscute ca false260. Atît am avut de spus

în privin]a c\r]ilor pe care le-a scris [i a num\rului lor.

XIV. Numele de Democritos a fost purtat de [ase persoane : primul,

filosoful nostru ; al doilea, un contemporan al filosofului, muzician din

Chios ; al treilea, un sculptor, amintit de Antigonos ; al patrulea, un autor

care a scris despre templul din Efes [i despre ora[ul Samothrace ; al cincilea,

un epigramist al c\rui stil este clar [i înflorit ; al [aselea, originar din

Pergamon <care s-a distins> prin discursuri retorice261.

CAPITOLUL AL VIII-LEA

Protagoras

I. [50] Protagoras262, fiul lui Artemon sau al lui Maiandrios, dup\ spusele

lui Apollodor [i Deinon263, din Cartea a cincea a lucr\rii Istoria Persiei, s-a

n\scut la Abdera, a[a spune Heracleides din Pont în tratatul s\u Despre

legi 264, unde mai afirm\ c\ Protagoras a dat legi pentru cei din Thurioi, sau

la Teos265, dup\ afirma]iile lui Eupolis, în comedia sa Lingu[itorii 266, c\ci

Eupolis spune :

Iar Protagoras cel din Teos sta’n\untru.

Ca [i Prodicos din Ceos 267, a dat lec]ii publice cu plat\, [i Platon în

dialogul Protagoras 268 îl nume[te pe Prodicos „cel cu voce puternic\”.
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II. Protagoras a fost elevul lui Democrit269, care era supranumit „~n]elep-

ciunea”, dup\ cum spune Favorinus, în Istorii felurite.

III. [51] Protagoras a fost cel dintîi care a sus]inut c\ „cu privire la

fiecare lucru exist\ dou\ ra]ionamente, opuse unul altuia”270 [i a fost cel

dintîi care a argumentat în acest mod. A început chiar o scriere a sa astfel :

„Omul este m\sura tuturor lucrurilor, a celor care exist\ precum exist\, [i a

celor care nu exist\ precum nu exist\.”271 El afirma c\ sufletul nu-i ceva

deosebit de sim]uri, dup\ cum afl\m de la Platon, din Theaitetos 272, [i c\

orice e adev\rat273. O alt\ lucrare a început-o a[a : „~n ce-i prive[te pe zei,

n-am mijloace s\ [tiu nici c\ exist\, nici c\ nu exist\ ; c\ci multe sînt

pricinile care împiedic\ cunoa[terea ; atît obscuritatea problemei, cît [i

scurtimea vie]ii omene[ti.”274

[52] Pentru aceast\ introducere din cartea sa, atenienii l-au expulzat [i

i-au ars scrierile în pia]a public\, dup\ ce-au trimis crainicul s\ le strîng\ de

la to]i cei care le posedau275.

El cel dintîi a luat plat\ de o sut\ de mine pentru lec]iile sale. Tot primul

a deosebit timpurile verbelor, a subliniat importan]a folosirii momentului

oportun, a înfiin]at concursurile oratorice [i i-a înv\]at pe cei care discutau

în contradictoriu întrebuin]area sofismelor. ~n dialectica lui, a neglijat în]elesul

în favoarea îndemîn\rii verbale [i a dat na[tere modei discu]iei polemice,

a[a de r\spîndit\ ast\zi276. ~n aceast\ privin]\, Timon vorbe[te despre el a[a :

Sta printre al]ii Protagora cel neîntrecut în polemici277.

IV. [53] Tot el a introdus cel dintîi metoda de discu]ie numit\ socratic\278.

La fel, dup\ cum afl\m din dialogul lui Platon Euthydemos 279, a folosit cel

dintîi în discu]ie argumentul lui Antistene, care se sile[te s\ dovedeasc\ c\

nu exist\ contradic]ie280, [i a ar\tat, pentru prima oar\, cum se atac\ orice

tez\ propus\, dup\ cum ne informeaz\ dilecticianul Artemidoros281 în

lucrarea sa C\tre Chrysippos. Pe de alt\ parte, Aristotel, în tratatul s\u

Despre educa]ie 282, ne spune c\ el a n\scocit perni]a de pus pe um\r, pe

care hamalii î[i duc poverile, c\ci el însu[i fusese hamal, ne spune Epicur283

undeva. ~n felul acesta, el ajunse în leg\tur\ cu Democrit, care l-a v\zut

purtînd lemne. Primul a împ\r]it vorbirea în patru specii, anume în rug\minte,

întrebare, r\spuns [i comand\ 284 ; [54] al]ii spun c-a împ\r]it-o în [apte :

nara]iunea, întrebarea, r\spunsul, comanda, raportarea, rug\mintea [i invitarea.

Pe acestea le numea el fundamentele vorbirii 285. ~n schimb, Alcidamas286

admite patru feluri de vorbire : afirmarea, negarea, întrebarea [i adresarea.

V. Prima scriere a sa pe care a citit-o în public a fost Despre zei, al c\rei

început l-am citat mai sus ; a citit-o la Atena, în casa lui Euripide sau, dup\

unii, în casa lui Megacleides ; al]ii spun c-a citit-o în Lykeion [i c\ s-a folosit

de glasul discipolului s\u, Archagoras, fiul lui Theodotos287. Acuzatorul lui

a fost Pythodoros, fiul lui Polyzelos, unul dintre cei patru sute288 ; Aristotel,

totu[i, spune c-a fost Euathlos289.

VI. [55] Iat\ operele care i-au supravie]uit290 :

Arta controversei ;

Despre lupte ;

Despre [tiin]e ;

Despre stat ;

Despre ambi]ie ;

Despre virtu]i ;

Despre starea primordial\ a lucrurilor ;

Despre lucrurile din Hades ;

Despre faptele gre[ite ale oamenilor ;
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Precepte ;

Proces pentru onorar ;

Discu]ii contradictorii, C\r]ile 1, 2.

Acestea sînt scrierile lui.

Platon a scris un dialog despre Protagoras291.

VII. Philochoros292 spune c\ Protagoras, c\l\torind spre Sicilia pe mare,

cu corabia, s-a înecat, lucru la care face aluzie [i Euripide în tragedia

Ixion 293. Dup\ unii, moartea i-a venit într-o c\l\torie pe uscat cînd avea

aproape nou\zeci de ani.

[56] Dar Apollodor spune c-avea [aptezeci, socotind patruzeci de ani

pentru cariera sa ca sofist [i punîndu-l în floarea vîrstei în timpul celei de

a optzeci [i patra olimpiade294.

Iat\ [i o epigram\ de-a noastr\, despre el :

Unii vorbesc despre tine, Protagoras, c\-n b\trîne]e,

Vrînd din Atena s\ pleci, moartea pe drum î]i veni.

Alungarea-]i hot\rî cetatea lui Cecrops, tu îns\

De Atena-ai sc\pat ; nu [i de Hades, vai.

VIII. Se poveste[te c\ odat\, cerîndu-i lui Euathlos, discipolul s\u,

onorariul, acesta i-a r\spuns : „Dar n-am cî[tigat înc\ nici o victorie.” „Ba nu,

îi spuse Protagoras, dac\ cî[tig procesul împotriva ta, trebuie s\ fiu pl\tit,

pentru c-am cî[tigat ; dac\ cî[tigi tu, la fel trebuie s\ fiu pl\tit pentru c\ tu

ai cî[tigat.”295

IX. A mai fost [i un alt Protagoras, un astronom, pentru care Euphorion

a scris un cîntec funebru ; un al treilea a fost un filosof stoic296.

CAPITOLUL AL IX-LEA

Diogenes din Apollonia

I. [57] Diogenes din Apollonia297, fiul lui Apollothemis, a fost un filosof

naturalist [i un om foarte vestit. Antisthenes298 îl consider\ discipolul lui

Anaximene299 ; a tr\it îns\ în timpul lui Anaxagora300. Demetrios din Phaleron

spune, în Ap\rarea lui Socrate, c\ Anaxagora era aproape s\-[i piard\ via]a

la Atena, a[a de invidiat era.

II. P\rerile lui Diogenes erau urm\toarele301 :

Elementul constitutiv302 este aerul. Lumile sînt infinite la num\r, iar

spa]iul e nem\rginit303. Prin condensare [i rarefac]ie, aerul d\ na[tere

lumilor304. Nimic nu vine din nefiin]\ [i nu piere în nefiin]\305. P\mîntul este

sferic306, bine sprijinit în centru307, avînd consisten]a determinat\ de revolu]ia

care vine de la c\ldur\ [i soliditatea pricinuit\ de frig308.

Cuvintele cu care începe tratatul lui sînt acestea : „La începutul întregului

tratat socotesc c\ trebuie s\ prezent\m un punct de plecare care s\ fie

necontroversat, iar expunerea s\ fie simpl\ [i serioas\.”309
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CAPITOLUL AL X-LEA

Anaxarh

I. [58] Anaxarh310, n\scut la Abdera, a fost elevul lui Diogenes din

Smyrna311, iar acesta al lui Metrodoros din Chios312, care declara c\ nu [tie

nimic, nici chiar faptul c\ nu [tie nimic313. La rîndul s\u, Metrodoros a fost

elevul lui Nessas din Chios314, de[i unii spun c-a fost instruit de Democrit315.

II. Anaxarh l-a înso]it în campanie pe Alexandru [i era în floarea vîrstei

în timpul celei de-a o sut\ zecea olimpiade316. {i-a f\cut un du[man din

Nicocreon, tiranul din Cypru317. Odat\, la un banchet, fiind întrebat de

Alexandru cum îi place serbarea, se spune c-a r\spuns : „Totul e minunat, o

rege ; un singur lucru lipse[te, c\ nu s-a adus la mas\ capul unui satrap.” Era

o aluzie la Nicocreon, pe care acesta n-a uitat-o niciodat\318.

[59] Dup\ moartea regelui, Anaxarh fu silit, în timp ce naviga, s\

debarce împotriva voin]ei sale în Cypru. Nicocreon îl prinse [i, punîndu-l

într-o piu\, porunci s\ fie pisat cu pis\loage de fier pîn\ ce va muri ; dar el,

b\tîndu-[i joc de pedeaps\, pronun]\ binecunoscutele cuvinte : „Zdrobe[te

sacul care îl con]ine pe Anaxarh ; c\ci pe Anaxarh nu-l vei putea zdrobi.” Se

spune c\-n momentul cînd Nicocreon a dat porunc\ s\ i se taie limba, [i-a

t\iat-o singur cu din]ii [i i-a scuipat-o în obraz319. Iat\ ce-am scris despre el :

D\-i, Nicocreon, d\-i zdrav\n, piseaz\, c\... sacul prime[te,

Trage-i de zor ; c\ci la Zeus oaspe-i de mult Anaxarh.

~ns\ pe tine ca lîna te-o trage-n darac Persefona,

Vorba aceasta spunînd : „Piei, morar tic\los !”.

III. [60] Pentru lipsa lui de suferin]\ [i modestia lui în via]\ a fost numit

„Fericitul”. Avea putin]a de a face pe oricine s\ fie cump\tat în felul cel mai

u[or posibil. Astfel, a izbutit s\-l întoarc\ pe Alexandru de la gîndul c\ era

zeu : v\zînd cum îi curgea sîngele dintr-o ran\ pe care o c\p\tase, î[i întinse

degetul spre el [i-i spuse :

Vezi, e sînge, nu sucul ce curge în vinele zeilor320.

Plutarh ne informeaz\ c\ acestea le-a spus Alexandru însu[i c\tre prietenii

s\i. Cu alt prilej, bînd în s\n\tatea lui Alexandru, ridic\ paharul [i spuse :

Unu-ntre zei va fi r\nit de mîini muritoare321.

CAPITOLUL AL XI-LEA

Pyrrhon322

I. [61] Dup\ cum ne spune Diocles323, Pyrrhon din Elis324 a fost fiul lui

Pleistarchos325.

II. Apollodor în Cronografia sa326 ne spune c\ la început a fost pictor, iar

Alexandros, în Succesiunea filosofilor 327, c\ a studiat pe urm\ cu Bryson,

fiul lui Stilpon328. Dup\ aceea s-a al\turat lui Anaxarh329, pe care l-a

întov\r\[it peste tot, în c\l\toriile lui, încît s-a întîlnit chiar [i cu gymnosofi[tii

indieni [i cu magii330.

III. Dup\ cum spune Ascanios din Abdera331, aceasta l-a f\cut s\ adopte

o filosofie foarte nobil\, introducînd forma de filosofie agnosticist\332 [i de
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suspendare a judec\]ii. Astfel, el spunea c\ nu exist\ nici frumosul, nici

urîtul, nici dreptatea, nici nedreptatea. La fel, cu privire la toate lucrurile

sus]inea c\ nu exist\ nimic cu adev\rat [i c\ oamenii s\vîr[esc fapte în

conformitate cu obiceiul [i cu conven]ia, c\ci orice lucru nu-i mai mult

într-un fel decît în altul333.

[62] A dus o via]\ în conformitate cu aceast\ p\rere a sa, neab\tîndu-se

pentru nimic din calea sa, f\r\ a lua precau]iuni [i îndurînd orice, dup\

împrejur\ri, în fa]a unui car, a unei pr\p\stii, a unui cîine sau a orice altceva

[i-n general neîncrezîndu-se în sim]uri.

Era îns\ salvat de prietenii s\i, care, dup\ cum ne spune Antigonos din

Carystos334, îl urmau de aproape. Enesidem335 ne informeaz\ c\ filosofia lui

era întemeiat\ pe ab]inerea judec\]ii, dar c\-n faptele lui zilnice nu era lipsit

de prevedere336. A tr\it pîn\ aproape de nou\zeci de ani337.

IV. Iat\ cele spuse de Antigonos din Carystos, în cartea Despre Pyrrhon.

La început a fost pictor s\rac [i necunoscut [i se mai afl\ înc\, în gimnaziul

din Elis, o pictur\ de-a lui acceptabil\, reprezentînd ni[te purt\tori de

tor]e338. [63] S-a retras de lume [i-a tr\it în singur\tate, arareori ar\tîndu-se

rudelor. A f\cut acest lucru pentru c\ auzise pe un indian339 cum îl mustra

pe Anaxarah, spunîndu-i c\ niciodat\ nu va fi în stare s\ înve]e pe un altul

ce este binele atîta timp cît el însu[i f\cea anticamer\ la cur]ile regilor. ~[i

p\stra tot timpul aceea[i dispozi]ie sufleteasc\, încît dac\ cineva îl p\r\sea

în timp ce vorbea, sfîr[ea ce-avea de spus [i f\r\ auditoriu, pentru el singur,

de[i în tinere]e fusese susceptibil340.

Adesea, adaug\ informatorul nostru341, î[i p\r\sea casa f\r\ s\ în[tiin]eze

pe nimeni [i r\t\cea cu cine i se ivea în cale. Odat\ chiar trecu pe lîng\

Anaxarah, care c\zuse într-o mocirl\, f\r\ s\-i dea vreun ajutor [i, în timp

ce al]ii îl dezaprobau, Anaxarah îi l\uda indiferen]a [i lipsa de comp\timire342.

[64] Fiind într-o zi g\sit cum î[i vorbea singur [i întrebat de ce f\cea

acest lucru, r\spunse c\ se exercita ca s\ devin\ în]elept. ~n discu]ie nu era

dispre]uit de nimeni, c\ci putea s\ vorbeasc\ îndelung [i s\ r\spund\ la

întreb\ri, încît chiar Nausiphanes343, pe cînd era tîn\r, a fost captivat de el.

Acesta spunea c\-n comportament trebuie s\-l urm\m pe Pyrrhon, iar în

doctrin\ pe el, [i c\ observase c\ Epicur344 admira foarte mult felul de via]\

al lui Pyrrhon [i cerea ve[ti regulat despre el345 ; V. c-a fost atît de respectat

în cetatea lui natal\, încît a fost f\cut mare preot [i, din cauza lui, s-a votat

o lege ca to]i filosofii s\ fie scuti]i de impozite346.

Mul]i chiar l-au imitat în ab]inerea lui de a lua parte la via]\ politic\ a

cet\]ii, încît Timon, în Python [i în Silloi 347, spune :

Pyrrhon b\trîne, de unde [i cum izb\vitu-te-ai tu de

Cultul p\rerilor [i de prea secul sofi[tilor cuget ?

Cum ai sf\rmat tu c\tu[a minciunii lor pline de ifos ?

Rostul [i grija ta n-au fost s\-ntrebi cu emfaz\ ca dîn[ii :

„Sufl\-n Elada, ce vînturi ? De unde [i unde merg toate ?”348

La fel, [i în Imagini de[arte 349 :

[65] Inima tare-mi tînje[te un lucru, o Pyrrhon, s\ afle :

Omul din tine tihnit lesne cum poate tr\i ?

Singur doar tu dintre oameni au cum le-ar\]i drumul ca zeii ?

VI. Atenienii l-au cinstit, acordîndu-i cet\]enia, dup\ cum spune Diocles350,

pentru c\ omorîse pe tracul Cotys351.

[66] Eratostene, în studiul s\u Despre bog\]ie [i s\r\cie 352, spune c-a

tr\it în pioas\ în]elegere cu sora sa, care era moa[\, [i c\ din timp în timp
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se ducea el însu[i în pia]\, unde î[i vindea p\s\rile, uneori [i porcii, c\

f\cea cur\]enie în cas\, acestea fiindu-i indiferente. ~[i dovedea indiferen]a

sp\lîndu-[i [i purceii. Odat\ se înfurie din cauza surorii sale cu numele de

Philista [i cineva dojenindu-l, el îi r\spunse c\ nu trebuie s\ fac\ parad\ de

indiferen]\ fa]\ de o muiere. Un altul l-a criticat v\zîndu-l însp\imîntat de

un cîine r\u, care s-a repezit la el. Pyrrhon îi spuse c\ nu-i u[or s\ te despoi

de orice sl\biciune omeneasc\, dar c\ trebuie s\ ne silim din toate puterile

s\ lupt\m împotriv\ prin fapte dac\ se poate, iar de nu prin vorb\.

[67] Se poveste[te c-atunci cînd i-au pus pe o ran\ pe care o c\p\tase

medicamente antiseptice, f\cîndu-i-se [i interven]ii chirurgicale [i cauteriz\ri,

n-a mi[cat nici m\car sprîncenele. {i Timon descrie felul lui de a se purta

în povestirea am\nun]it\ pe care o face despre el c\tre Python353. Philon

din Atena354, un prieten de-al lui, spunea c\ cel mai mult îl amintea pe

Democrit355 [i apoi pe Homer, pe care-l admira [i-i repeta mereu versul

urm\tor :

Cum e frunza, a[a-i [i cu neamul s\rmanilor oameni356.

~i pl\cea Homer [i pentru c\-i asemuia pe oameni cu viespile, mu[tele

[i p\s\rile, [i cita adesea [i aceste versuri :

Mori [i tu, frate, [i taci, de ce te mai vaie]i zadarnic ?

Doar a murit [i Patrocle, [i ce e[ti tu fa]\ de dînsul ?357

ca [i toate pasajele care trateaz\ nestatornicia, str\daniile de[arte [i compor-

tarea copil\reasc\ a oamenilor.

[68] {i Poseidonios358 poveste[te despre el istoria aceasta :

Pe bordul unei cor\bii, în timp ce tovar\[ii lui de drum erau foarte

tulbura]i de o furtun\, el î[i p\str\ calmul [i le înt\ri curajul, ar\tînd un

purcelu[ de pe corabie, care continua s\ m\nînce, [i le spuse c\ omul

în]elept trebuie s\-[i men]in\ o stare de suflet netulburat\ asem\n\toare.

Numai Numenios359 îi atribuie p\reri dogmatice360.

VII. Pe lîng\ ceilal]i a avut [i discipoli cu renume, mai ales unul,

Eurylochos361, despre care se raporteaz\ c\ a avut urm\toarea înfrîngere :

odat\ s-a înfuriat a[a de tare, încît a apucat frigarea cu carne cu tot [i [i-a

alungat buc\tarul pîn\ în pia]a public\.

[69] Alt\dat\, în Elis, chinuit de întreb\rile discipolilor s\i, î[i dezbr\c\

haina [i str\b\tu rîul Alfeu362 înot. Dup\ cum spune [i Timon, era foarte

potrivnic sofi[tilor.

~n versurile de mai jos e o referin]\ [i la Philon, care avea obiceiul s\

vorbeasc\ singur363 :

Singur vorbindu-[i, departe de oameni, Philon discipol [i-e,

Rece îl las\ p\rerea, [-ocara altora rece364.

~n afar\ de ace[tia, printre discipolii lui Pyrrhon se afl\ [i Hecataios din

Abdera365, Timon din Phlius366, autorul lucr\rii Silloi despre care vom vorbi

îndat\367, ca [i Nausiphanes din Teos368, care-i prezentat de unii ca profe-

sorul lui Epicur369.

VIII. To]i ace[tia au fost numi]i pironieni, dup\ numele maestrului lor,

dar [i aporetici, sceptici, efectici [i chiar zetetici370, dup\ dogmele lor, dac\

ne putem exprima astfel371 ; [70] zetetici sau c\ut\tori, din pricin\ c\ erau

mereu în c\utarea adev\rului ; sceptici sau cercet\tori, deoarece c\utau

mereu o solu]ie [i nu g\seau nici una ; efectici sau re]inu]i în p\rere din

cauza st\rii de spirit la care se opreau dup\ cercetarea lor, anume ab]inerea,

[i, în sfîr[it, aporetici sau nedumeri]i, fiindc\ nu numai ei, dar [i filosofii
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dogmatici la rîndul lor se aflau adesea în nedumerire. Desigur c\ erau

numi]i pironieni, dup\ numele lui Pyrrhon. Theodosios îns\, în ale sale Rezu-

mate sceptice 372, t\g\duie[te c\ scepticismul poate fi numit pironism, c\ci

dac\ nu putem prinde gîndirea din mintea altuia, atunci nu vom [ti niciodat\

ce-a gîndit Pyrrhon cu adev\rat [i, ne[tiind aceasta, nu putem fi numi]i

pironieni. Afar\ de aceasta, spune el, mai e [i faptul c\ Pyrrhon n-a fost

întemeietorul scepticismului [i c\ n-avea nici o doctrin\ precis\ ; este îns\

pironian acela care îi seam\n\ lui Pyrrhon în felul de comportament în via]\373.

[71] Unii îl consider\ pe Homer întemeietorul acestei [coli374 pentru c\,

mai mult ca oricare altul, d\ expuneri diferite în momente variate cu privire

la acelea[i situa]ii, [i niciodat\ în afirma]iile sale nu-i hot\rît [i dogmatic. {i

maximele celor [apte în]elep]i sînt considerate sceptice ; de pild\ :

„Nimic prea mult” [i „Pune z\log [i îndat\ va ap\rea [i nenorocirea”375,

adic\ oricine d\ z\log cu bun\ credin]\ î[i aduce pe cap totdeauna [i cu

siguran]\ nenorocire. Un comportament sceptic aveau [i Arhiloh [i Euripide,

fiindc\ Arhiloh spune :

Omu-[i schimb\ 'ntruna, o Glaucos, tu fiul lui Leptines,

Gîndul cum dore[te Zeus, ce-l c\l\uze[te zilnic376.

iar Euripide :

Se poate oare, Zeus despre ace[ti nenoroci]i

A spune minte c-au ? De tine ]inem, noi

Porunc\ ne e vrerea ta [i fapt\ ni-i a ta dorin]\377.

[72] Dar sînt considera]i de unii ca sceptici Xenofanes, Zenon din Elea

[i Democrit ; Xenofanes din cauz\ c\ spune :

Purul adev\r nu-i cunoscut nici de oameni

Nici nu-l vor cunoa[te vreodat\378,

iar Zenon fiindc\ neag\ mi[carea spunînd : „Un mobil nu se mi[c\ nici în

locul unde se afl\, nici în locul unde nu se afl\”379 ; iar Democrit deoarece

respinge calit\]ile sensibile cînd spune : „Prin conven]ie exist\ recele [i prin

conven]ie exist\ caldul, dar cu adev\rat exist\ doar atomii [i vidul.” {i : „Cu

adev\rat nu [tim nimic, c\ci adev\rul este în adîncuri.”380 {i Platon las\

adev\rul pe seama zeilor [i a vl\starelor acestora [i caut\ numai explica]ia

probabil\381. Iar Euripide spune :

[73] Dac-a tr\i nu înseamn\ cumva a muri, cine [tie ?

Moartea de nu-i socotit\ de oameni [i ea tot ca via]\ ?382

La fel [i Empedocle :

Lucruri de felul acesta nu pot muritorii s\ vad\,

Nici s\ le-aud\, nici mintea lor [ubred\ s\ le cuprind\,

iar mai sus :

Fiecare crede numai ce singur a constatat383.

Chiar [i Heraclit spune : „S\ facem presupuneri la întîmplare în chestiu-

nile capitale.”384 Pe urm\ [i Hipocrate se exprim\ cu îndoieli [i omene[te385,

iar înaintea tuturor Homer :

C\ ml\dioas\-i a omului limb\ [i poate s\-ndruge

[i

Multe de toate [i-ntins mai e cîmpul de feluri de graiuri

[i

Dup\ cum îns\ vorbe[ti a[a-]i vor r\spunde [i al]ii386

unde arat\ valoarea egal\ a vorbelor contradictorii.



305

[74] Scepticii, a[adar, încercau necontenit s\ r\stoarne dogmele tuturor

[colilor, dar ei nu enun]au nici una. De[i mergeau pîn\ acolo încît înf\]i[au

[i expuneau dogmele celorlal]i, ei singuri nu exprimau nimic hot\rît, nici

chiar faptul c\ nu stabileau nimic, pîn\ într-acolo încît negau [i faptul c\ nu

stabileau nimic, spunînd de pild\ : „Nu definim nimic, deoarece altfel am

aluneca în definire, dar noi înf\]i[am – spun ei – teoriile celorlal]i, cu scopul

de a ar\ta atitudinea noastr\ chibzuit\”, ca [i cum ar fi cu putin]\ s\ se arate

acest lucru printr-un semn de aprobare. Astfel, prin expresia „noi nu definim

nimic” se indic\ starea lor de echilibru indiferent, care e la fel ar\tat\ [i de

celelalte expresii : „Nu-i mai mult un lucru decît altul”, „Orice enun]are î[i

are opusul ei” [i altele la fel.

[75] Dar „Nu-i mai mult un lucru decît altul” poate fi enun]at [i-n în]eles

pozitiv, ar\tînd c\ dou\ lucruri sînt la fel, de pild\ : „Un pirat nu-i mai r\u

decît un mincinos”. Scepticii îns\ nu în]eleg aceast\ maxim\ în sens pozitiv,

ci negativ, ca, de pild\, cînd în combaterea unui argument cineva spune :

„Nu exist\ Scylla, mai mult decît Himera”. {i cuvîntul mai este spus uneori

comparativ, ca atunci cînd spunem : „Mierea e mai dulce decît stafidele” ;

alteori, este [i pozitiv [i negativ, ca, de pild\, cînd spunem : „Virtutea

folose[te mai mult decît d\uneaz\” ; c\ci în aceast\ fraz\ ar\t\m c\ virtutea

folose[te, nu d\uneaz\.

[76] Dar scepticii combat afirma]ia : „Nu-i mai mult un lucru decît

cel\lalt”, c\ci dup\ cum nu se poate afirma existen]a providen]ei mai mult

decît inexisten]a ei, tot a[a nu se poate afirma c\ „Nu-i mai mult un lucru

decît cel\lalt, nu exist\ mai mult decît dac\ n-ar fi”. Astfel, cum spune

Timon în Python, expresia de mai sus înseamn\ tocmai lipsa oric\rei defini]ii

[i respingerea oric\rei preciz\ri. Cealalt\ afirma]ie „Oric\rei enun]\ri etc.

...” împinge tot spre ab]inerea de a judeca. Atunci cînd lucrurile se contrazic,

iar afirma]iile contradictorii au exact aceea[i greutate, atunci ignorarea

adev\rului este consecin]a necesar\. Dar chiar [i-aceast\ afirma]ie î[i are

antiteza ei corespunz\toare, a[a încît, dup\ ce distruge pe celelalte, se

întoarce [i se distruge pe sine, ca un purgativ care, dup\ ce scoate afar\

materia de purificat, pe urm\, la rîndul lui, este eliminat [i distrus387.

[77] La aceasta, dogmaticii r\spund c\ scepticii nu numai c\ nu distrug

judecata, dar chiar o înt\resc. Astfel, ei se foloseau de cuvinte numai ca

ni[te ajutoare, c\ci nu se poate anula o judecat\ decît printr-o alt\ judecat\,

întocmai dup\ cum sîntem obi[nui]i s\ spunem c\ nu exist\ spa]iu [i totu[i

n-avem alt\ posibilitate decît s\ întrebuin]\m cuvîntul spa]iu, f\cînd acest

lucru nu în chip dogmatic, ci numai în chip demonstativ. Tot astfel, cînd

spunem c\ nimic nu se întîmpl\ în mod necesar, totu[i trebuie s\ întrebuin]\m

cuvîntul necesar. Iat\ interpretarea pe care o d\deau : de[i lucrurile par a fi

într-un fel sau altul, în realitate nu sînt a[a, ci numai par a fi a[a. {i spuneau

c\ nu caut\ ceea ce au în minte, pentru c\-i evident c\ au acel lucru în

minte, ci numai acele lucruri la a c\ror cunoa[tere iau parte sim]urile388.

[78] Astfel, modul de expunere pironian, dup\ cum ne spune Enesidem

în Schi]a filosofiei pyrrhoniene, nu-i decît o redare a lucrurilor sensibile sau

a judec\]ilor de tot felul, o expunere în care toate lucrurile se compar\

unele cu altele, iar distingerea lor prezint\ mult\ anomalie [i confuzie. ~n ce

prive[te contradic]iile din cercet\rile lor, ei arat\ în prealabil felurile în care

lucrurile ne conving [i pe urm\, prin acelea[i metode, distrug încrederea în

ele. Ei spun c\ ne stîrnesc încrederea acele lucruri care sînt conforme cu

senza]ia, fie c\ nu se schimb\ niciodat\, fie prea arareori, ca [i lucrurile care

sînt obi[nuite sau care sînt determinate de legi sau acelea care plac sau

stîrnesc mirare.
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[79] Ar\tau apoi, pe baza a ceea ce era contrar convingerii cî[tigate c\

posibilit\]ile erau egale de ambele p\r]i389.

IX. ~ndoielile iau na[tere din potrivirile dintre senza]ii sau judec\]i, [i

aceste îndoieli le clasau în zece moduri390 diferite conform c\rora obiectele

supuse lor p\reau c\ variaz\. Cele zece moduri înf\]i[ate sînt urm\toarele :

Primul mod prive[te deosebirile dintre animale, cu privire la acele

lucruri care le procur\ pl\cere sau durere sau care le sînt folositoare sau

d\un\toare. Din aceasta se deduce c\ fiin]ele nu primesc acelea[i impresii

de la acelea[i lucruri, cu rezultatul c\ asemenea conflict duce, în mod

necesar, la îndoial\. ~ntr-adev\r, unele animale se înmul]esc f\r\ rela]ii

sexuale între ele, de pild\ cele care tr\iesc în foc, pas\rea Phoenix din

Arabia [i viermii ; altele se înmul]esc prin unire sexual\, cum e omul [i altele.

[80] Unele fiin]e se deosebesc într-un fel, altele în alt fel [i de aceea au

[i sim]uri deosebite, ulii de pild\ avînd privirea foarte p\trunz\toare, iar

cîinii mirosul foarte fin. Este deci firesc c\ dac\ sim]urile animalelor difer\,

cum ar fi de pild\ v\zul, tot a[a vor fi diferite [i impresiile produse asupra

lor ; astfel, pentru capr\ frunzele fragede sînt bune de mîncat, pe cînd

pentru om sînt amare ; prepeli]ei îi prie[te cucuta, care e ucig\toare pentru

om ; porcul m\nînc\ fecale, calul nu391.

Al doilea mod se refer\ la felul de a fi [i la alc\tuirea particular\ a

oamenilor ; de pild\, Demophon, valetul lui Alexandru, se înc\lzea la umbr\

[i tremura la soare.

[81] Aristotel ne poveste[te c\ Andron din Argos a c\l\torit prin

de[erturile pustii ale Libyei f\r\ s\ bea. Mai mult, unui om îi place

profesiunea medicinei, altuia agricultura [i altuia comer]ul ; acela[i fel de

via]\ d\uneaz\ unuia [i folose[te altuia, de unde urmeaz\ c\ trebuie s\ ne

ab]inem de a judeca392.

Al treilea mod se referea la deosebirile canalelor senzoriale, c\ci un m\r

d\ v\zului impresia c\ e de culoare galben deschis, gustului c\ e dulce, iar

mirosului c\ e aromat. Un obiect de aceea[i form\ pare diferit, dup\

diferitele oglinzi în care se reflect\. Reiese astfel c\ ceea ce pare nu-i mai

mult un lucru decît altceva diferit393.

[82] Al patrulea mod se datore[te st\rilor noastre [i în general

schimb\rilor lor, ca de exemplu : s\n\tatea, boala, somnul, starea de veghe,

bucuria, m`hnirea, tinere]ea, b\tr`ne]ea, curajul, frica, lipsa, `ndestularea,

ura, dragostea, c\ldura, frigul, produse de r\suflare sau de ap\sarea asupra

porilor. Impresiile primite astfel par s\ varieze dup\ felul st\rilor noastre.

Nici chiar starea omului nebun nu-i contrar\ naturii, c\ci de ce ar fi mai

mult decît a noastr\ ? Chiar [i pentru vederea noastr\ soarele pare c\ st\ pe

loc. Theon din Tithorea, stoicul, cînd se culca, umbla în somn, iar sclavul lui

Pericles f\cea acela[i lucru pe acoperi[ul casei394.

[83] Modul al cincilea rezult\ din felul de trai, leg\minte, credin]e în

mituri, conven]ii între popoare [i presupuneri dogmatice. ~n aceast\ cate-

gorie intr\ considera]iile asupra lucrurilor frumoase [i urîte, adev\rate [i

eronate, bune [i rele, cu privire la zei, la na[terea [i pieirea tuturor lucrurilor

vizibile. E clar c\ acela[i lucru e socotit de unii ca drept [i de al]ii ca

nedrept, de unii ca bun [i de al]ii ca r\u. Per[ii socotesc c\ nu-i ceva

nefiresc ca un b\rbat s\ aib\ rela]ii sexuale cu fiica sa, pe cînd la greci

acesta e un act nelegiuit.

Dup\ cele spuse de Eudoxos în prima Carte a operei lui Descrierea

p\mîntului, masage]ii posed\ femeile în comun ; grecii îns\ nu.

[84] Cilicienii se desf\teaz\ cu brigandajul, ceea ce nu fac grecii.

Popoarele cred în zei diferi]i, unii cred c\ zeii au grij\ de oameni, pe cînd
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al]ii nu. Egiptenii îmb\ls\meaz\ mor]ii [i apoi îi înmormînteaz\ ; romanii îi

ard ; locuitorii din Paionia îi arunc\ în lacuri. ~n ce prive[te adev\rul, deci,

trebuie s\ ne ab]inem de a face judec\]i395.

Al [aselea mod prive[te amestecurile [i particip\rile, din pricina c\rora

nimic nu apare curat [i izolat în sine, ci numai amestecat cu aerul, lumina,

umezeala, soliditatea, c\ldura, frigul, mi[carea, exhal\rile [i alte for]e.

~ntr-adev\r, purpura arat\ diferite culori în lumina soarelui, a lunii [i a l\mpii ;

[i chiar culoare fe]ei noastre nu pare aceea[i la prînz [i la apusul soarelui.

[85] Tot a[a, o piatr\ care cere doi oameni pentru a fi ridicat\ în aer este

mi[cat\ cu u[urin]\ în ap\, fie c\-i grea în realitate [i-i u[urat\ în ap\, fie

c\-i u[oar\ [i-i îngreunat\ în aer. Nu [tim nimic despre proprietatea ei

inerent\, dup\ cum nu se mai recunoa[te uleiul de m\sline într-un parfum396.

Al [aptelea mod se refer\ la distan]e, pozi]ii speciale, locuri [i la lucrurile

care le ocup\. Dup\ acest mod, lucrurile socotite mari par mici, cele p\trate

par rotunde, cele netede fac impresia c\ au protuberan]e, cele drepte c\

sînt frînte, cele palide c\ sînt colorate.

[86] A[a soarele, din cauza distan]ei pare mic ; mun]ii v\zu]i de departe

par înv\lui]i în cea]\ [i netezi, dar de aproape prezint\ asperit\]i. Apoi

soarele la r\s\rit are o anumit\ înf\]i[are [i alta cînd e la amiaz\ ; acela[i

corp pare într-un fel într-o dumbrav\ [i altfel pe p\mîntul gol. Tot a[a [i o

statuie variaz\ dup\ pozi]ia sa special\ ca [i gîtul porumbelului, dup\ felul

cum se întoarce. Deoarece, deci, nu-i cu putin]\ s\ observ\m aceste lucruri

în afar\ de locul [i pozi]ia lor, nu putem cunoa[te natura lor real\397.

Al optulea mod se ocup\ cu cantit\]ile [i calit\]ile lucrurilor, cum ar fi

c\ldura sau frigul, iu]eala sau încetineala, paliditatea sau varietatea de

culori. Astfel, vinul luat cu m\sur\ înt\re[te corpul, dar în prea mare

cantitate îl sl\be[te ; tot a[a [i cu hrana [i cu celelalte lucruri398.

[87] Al nou\lea mod se preocup\ de ceea ce-i continuu, straniu sau rar.

A[a, de pild\, cutremurele nu-i surprind pe aceia care tr\iesc mereu în

mijlocul lor, dup\ cum nu surprinde soarele, fiindc\-i v\zut în fiecare zi.

Acest al nou\lea fel este considerat ca al optulea de Favorinus, [i ca al

zecelea de Sextus [i Enesidem, iar al zecelea este considerat ca al optulea

de Sextus [i ca al nou\lea de Favorinus399.

Al zecelea mod se sprijin\ pe leg\tura dintre lucruri, cum ar fi, de pild\,

între u[or [i greu, tare [i slab, mai mare [i mai mic, sus [i jos. Astfel, un

lucru care se afl\ la dreapta nu este astfel de la natur\, ci este în]eles a[a pe

baza pozi]iei lui, fa]\ de un alt lucru ; c\ci, dac\ lucrul acesta î[i schimb\

pozi]ia, cel dintîi nu mai este la dreapta.

[88] La fel „tat\” [i „frate” sînt termeni relativi fa]\ de cineva, dup\ cum

ziua e fa]\ de soare [i toate lucrurile fa]\ de gîndirea noastr\. Astfel,

lucrurile relative nu pot fi cunoscute luate izolate în ele însele. Acestea sînt

cele zece moduri de îndoial\400.

X. Agrippa [i adep]ii lui401 îns\ mai adaug\ alte cinci moduri402 care

rezult\ din deosebirea p\rerilor, din deduc]ia la infinit, din rela]ia, din

ipoteza nefondat\ [i din deduc]ia în cerc vicios. Modul care ia na[tere din

deosebirea p\rerilor dovede[te c\ orice cercetare, fie în filosofie, fie în via]a

de toate zilele e plin\ de contradic]ii [i confuz\. Modul care cuprinde

deduc]ia la infinit nu permite stabilirea temeinic\ a lucrului cercetat, din

cauz\ c\ un lucru î[i cap\t\ temeiul de încredere din alt lucru [i aceasta

merge a[a mai departe la infinit.

[89] Modul care-i scos din rela]ie arat\ c\ un lucru nu poate fi niciodat\

în]eles în sine [i prin el singur, ci numai în leg\tur\ cu altceva. De aceea,
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nici un lucru nu poate fi cunoscut. Modul rezultat din ipotez\ ia na[tere

cînd se presupune c\ trebuie s\ iei, ca sigure, principiile lucrurilor [i s\ nu

le postulezi ca nedemonstrabile, ceea ce-i nefolositor, fiindc\ altul poate

adopta o ipotez\ contrar\. Modul produs de deduc]ia în cerc vicios consist\

în aceea c\ lucrul care trebuie s\ confirme lucrul pe care c\ut\m s\-l dovedim

are nevoie la rîndul s\u de confirmare din partea lucrului c\utat, ca, de

pild\, dac\ cineva, c\utînd s\ stabileasc\ existen]a porilor pe baza emana]iilor

care au loc prin ei, ar lua existen]a porilor ca o dovad\ c\ exist\ emana]ii403.

XI. [90] Scepticii negau posibilitatea oric\rei demonstra]ii, precum [i

criteriul, semnul, cauza, mi[carea, [tiin]a, na[terea sau existen]a lucrurilor

bune sau rele de la natur\404. ~ntr-adev\r, spun ei, orice demonstra]ie e

alc\tuit\ fie din lucruri care au fost demonstrate, fie care nu pot fi

demonstrate. Dac\-i vorba de lucruri care au fost demonstrate, [i acelea cer

o demonstra]ie [i a[a mai departe, la infinit ; dac\-i vorba de lucruri

nedemonstrabile, atunci fie c\ totul, fie c\ o parte sau un singur demers e

supus îndoielii, întregul devine nedemonstrabil. Dac\ crede]i, adaug\ ei, c\

exist\ lucruri care n-au nevoie de demonstra]ie, trebuie s-ave]i o minte cu

totul aparte, ca s\ nu vede]i c\ mai întîi trebuie s-ave]i demonstra]ia faptului

c\ lucrurile la care v\ referi]i sînt sigure405.

[91] La fel, nu putem dovedi c\ elementele sînt în num\r de patru

pentru c\ sînt patru elemente406. ~n afar\ de aceasta, dac\ nu admitem

demonstra]iile separate, nu putem accepta generalizarea f\cut\ pe baza lor.

{i, pentru a putea [ti c\ un argument constituie o demonstra]ie, avem

nevoie de un criteriu ; dar ca s\ putem [ti c\-i un criteriu, avem nevoie de

o demonstra]ie ; de aceea, [i unul [i altul sînt de neîn]eles, deoarece fiecare

se refer\ la cel\lalt407. Cum deci vom în]elege lucrurile neclare dac\ nu [tim

c\ exist\ demonstra]ie ? Ceea ce dorim s\ dovedim nu este faptul c\ lucrurile

apar într-un fel sau altul, ci dac\ ele sînt a[a în realitate408.

Scepticii socoteau naivi pe filosofii dogmatici, v\zînd c\ ceea ce este

dedus dintr-o presupunere, este prezentat de ei nu ca o cercetare, ci ca o

certitudine. Printr-un ra]ionament de acest fel, se pot argumenta chiar

lucruri imposibile409.

[92] ~n ceea ce-i prive[te pe aceia care cred c\ nu trebuie s\ judec\m

adev\rul dup\ împrejur\rile înconjur\toare sau s\ legifer\m pe temeiul a

ceea ce se g\se[te în natur\, oamenii ace[tia, spuneau ei, se consider\

m\sura tuturor lucrurilor [i nu v\d c\ orice fenomen apare în conformitate

cu presiunea [i starea dat\ a mediului înconjur\tor410. De aceea, trebuie s\

afirm\m fie c\ toate lucrurile sînt adev\rate, fie c\ toate sînt false. C\ci,

dac\ numai anumite lucruri sînt adev\rate <iar celelalte sînt false>411, cum

le vom putea deosebi ? Nu prin sim]uri, unde e vorba de lucruri din domeniul

lor, deoarece toate aceste lucruri apar sim]urilor într-o m\sur\ egal\, [i nici

prin ra]iune, pentru acela[i motiv. Totu[i, în afar\ de aceste facult\]i, n-avem

altele, dup\ cîte [tim, ca s\ ne ajute s\ judec\m. De aceea, spun ei, oricine

ar vrea s\ fie pe deplin încredin]at despre un lucru sensibil sau inteligibil,

trebuie mai întîi s\ stabileasc\ p\rerile primite cu privire la la acel lucru,

c\ci unii au comb\tut o doctrin\, al]ii au comb\tut alt\ doctrin\. Dar

lucrurile trebuie s\ fie judecate fie prin sim]uri, fie prin inteligen]\, [i

amîndou\ sînt contestate.

[93] De aceea, nu-i cu putin]\ s\ judec\m p\rerile despre lucrurile

sensibile sau inteligibile ; iar dac\ conflictul din ideile noastre ne sile[te s\

n-avem încredere în nici una din ele, va fi distrus\ m\sura prin care se

sus]ine c\ toate lucrurile sînt determinate exact [i trebuie s\ socotim de
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valoare egal\ orice afirma]ie412. Mai departe, spun ei, partenerul nostru cu

care cercet\m fenomenul dat poate fi om de încredere sau nu. Dac\-i de

încredere, nu va avea nimic de spus aceluia c\ruia lucrurile îi par altfel ;

c\ci, a[a cum cel ce prezint\ fenomenul într-un fel este demn de încredere,

tot astfel e [i partenerul care îl prezint\ într-un chip contrar. Dac\ nu-i om

de încredere, nu va fi crezut cînd înf\]i[eaz\ ceea ce i se pare.

[94] Nu trebuie s\ afirm\m c\ lucrul de care sîntem noi încredin]a]i e

adev\rat în realitate. Acela[i lucru nu convinge pe fiecare, [i nici chiar

totdeauna pe aceea[i persoan\. Puterea de convingere depinde uneori de

împrejur\ri exterioare, de renumele vorbitorului, de dib\cia lui ca gînditor,

de m\iestria lui, de m\sura în care subiectul e cunoscut sau pl\cut413.

Scepticii d\rîm\ [i criteriul judecînd în felul acesta : chiar [i criteriul a

putut fi determinat în mod critic sau nu. Dac\ n-a fost determinat critic, nu-i

deloc demn de crezare [i nu reu[e[te s\ sesizeze nici adev\rul, nici eroarea ;

dac-a fost determinat critic, apar]ine categoriei judec\]ilor separate, a[a

încît unul [i acela[i lucru determin\ [i este determinat, [i un criteriu

determinat va trebui s\ fie determinat de un altul [i acela, la rîndul lui, de

altul [i a[a la infinit414.

[95] La aceasta se mai adaug\ [i dezacordul cu privire la criteriu ; unii

sus]in c\ criteriul este omul, pe cînd pentru al]ii criteriul sînt sim]urile,

pentru al]ii ra]iunea, iar pentru al]ii reprezentarea comprehensiv\415. Dar

exist\ dezacord chiar în acela[i om cu sine însu[i, [i între om [i om, dup\

cum arat\ deosebirile din legi [i obiceiuri. Sim]urile ne în[al\, iar ra]iunea

spune lucruri diferite. ~n sfîr[it, reprezentarea comprehensiv\ este judecat\

de ra]iune, iar ra]iunea îns\[i se schimb\ în felurite moduri. De aici rezult\

c\ criteriul este incognoscibil [i de aceea [i adev\rul e incognoscibil416.

[96] Scepticii t\g\duiesc [i c-ar exista un semn doveditor. Dac\ exist\,

spun ei, el trebuie s\ fie sau sensibil, sau inteligibil. Dar nu este sensibil,

din pricin\ c\ ceea ce e sensibil este comun, pe cînd semnul doveditor este

ceva particular. Pe de alt\ parte, sensibilul este de domeniul diferen]ei

specifice, în timp ce semnul doveditor apar]ine categoriei relativului. Semnul

nu-i nici un obiect al ra]iunii, fiindc\ obiectele inteligibile sînt de patru

feluri : inteligibile aparente despre lucruri aparente, inteligibile neaparente

despre lucruri neaparente, inteligibile neaparente despre lucruri aparente

sau inteligibile aparente despre lucruri neaparente ; dar semnul doveditor

nu-i nimic din acestea, încît nu exist\. Semnul nu este aparent al unui lucru

aparent, pentru c\ lucrul aparent n-are nevoie de semn ; nici nu este

neaparent al unui lucru neaparent, pentru c\ ceea ce este dezv\luit trebuie

s\ fie dezv\luit de ceva vizibil ; [97] nici nu poate fi neaparent al unui lucru

aparent, c\ci ceea ce ofer\ mijlocul de în]elegere al unui alt lucru trebuie s\

fie aparent ; în sfîr[it, nu-i nici aparent al unui lucru neaparent, din cauz\ c\

semnul doveditor, apar]inînd categoriei lucrurilor relative, trebuie s\ fie

perceput în acela[i timp cu lucrul al c\rui semn doveditor este, ceea ce nu-i

cazul aici. Urmeaz\ c\ nici unul din lucrurile neevidente nu poate fi în]eles,

c\ci se spune c\ lucrurile neevidente trebuie în]elese prin semne doveditoare417.

Scepticii suprim\ [i cauza418 în felul urm\tor.

Cauza apar]ine categoriei relativului, anume e relativ\ fa]\ de ceea ce

este cauzat, adic\ fa]\ de efect. Dar lucrurile care sînt relative sînt simple

obiecte ale gîndirii [i nu au o existen]\ substan]ial\. [98] De aceea, o cauz\

poate fi numai obiect al gîndirii ; într-adev\r, dac\ e cauz\, trebuie s\ aduc\

o dat\ cu ea lucrul al c\rui cauz\ este, altfel nu va mai fi cauz\. ~ntocmai

dup\ cum cineva care-i tat\, în lipsa persoanei în leg\tur\ cu care este
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numit tat\ nu va mai fi tat\, tot a[a e [i cu cauza. Dar, lucrul în leg\tur\ cu

care e gîndit\ cauza, anume efectul, nu este prezent, c\ci nu are loc nici

na[tere, nici dispari]ie, nici vreun alt proces ; de aceea, cauza nu exist\. Mai

departe, admi]`nd c\ exist\ cauza, atunci sau un corp este cauza altui corp,

sau un incorporal este cauza altui incorporal419 ; dar nu-i nici unul din aceste

cazuri ; de aceea, cauza nu exist\. Un corp, de fapt, nu poate fi cauza unui

alt corp, întrucît [i unul [i altul au aceea[i natur\. C\ci dac\ unul din ele este

numit cauz\, întrucît este corp, atunci [i cel\lalt, fiind corp, va deveni cauz\.

[99] Dar dac\ amîndou\ corpurile vor fi la fel cauz\, nu va mai exista

altceva care s\ sufere ac]iunea exercitat\ de cauz\. Din acela[i motiv, nici

incorporalul nu poate fi cauza altui incorporal. La fel, incorporalul nu poate

fi cauza unui corp, deoarece nici un incorporal nu creeaz\ ceva corporal. ~n

sfîr[it, un corp nu poate fi cauza unui incorporal, deoarece ceea ce este

produs trebuie s\ fie format din materie pasiv\ ; dar, fiind incorporal, nu

poate suferi o ac]iune [i nici nu poate fi produs de ceva. De aceea, cauza

nu exist\. De aici mai rezult\ afirma]ia lor c\ primele principii ale universului

nu au o existen]\ real\ ; c\ci, în acest caz, ar trebui s\ existe ceva care s\

creeze [i s\ ac]ioneze.

Mai departe, ei negau [i existen]a mi[c\rii, argumentînd c\ ceea ce se

mi[c\, se mi[c\ fie în locul în care este, fie într-un loc unde nu este. Dar,

dac\ nu se poate mi[ca în locul în care este, cu atît mai pu]in se poate mi[ca

într-un loc unde nu este. De aceea, mi[carea nu exist\420.

[100] Scepticii t\g\duiau [i posibilitatea înv\]\turii. Se poate înv\]a,

spun ei, fie ceea ce este, pentru c\ exist\, fie ceea ce nu este, pentru c\ nu

exist\. Dar ceea ce este nu poate fi predat, pentru c\ exist\ ; c\ci natura

lucrurilor care s`nt este vizibil\ [i recunoscut\ de to]i ; nici ceea ce nu este

nu poate fi predat ca atare, pentru c\ nimic nu accede la ceea ce nu este [i

deci nici nu poate fi înv\]at421.

Nici na[terea nu exist\, spun scepticii, c\ci ceea ce este nu se na[te,

fiindc\ este ; [i nici ceea ce nu este, pentru c\ n-are o existen]\ substan]ial\,

iar ceea ce n-are substan]\ [i nici nu este n-a putut s\ se nasc\422.

[101] Nu exist\ nimic bun sau r\u de la natur\, c\ci, dac\ ar exista ceva

bun sau r\u de la natur\, ar trebui s\ fie bun sau r\u pentru toat\ lumea,

întocmai dup\ cum z\pada este rece pentru to]i. Dar nu exist\ lucruri care

s\ fie deopotriv\ bune sau rele pentru toat\ lumea ; de aceea nu exist\

lucruri bune sau rele de la natur\. ~ntr-adev\r, sau tot ce e socotit bun de

cineva trebuie s\ fie numit oricînd bun, sau nu. Desigur, totul nu poate fi

socotit astfel, deoarece unul [i acela[i lucru este socotit bun de unii [i r\u

de al]ii ; de pild\, Epicur consider\ c\ pl\cerea e bun\, iar Antistene c\ e

rea. Urmeaz\ deci c\ acela[i lucru poate fi [i bun [i r\u. Dar dac\ spunem

c\ nu tot ceea ce opineaz\ cineva c\-i bun este astfel, vom avea de judecat

p\reri deosebite ; dar lucrul acesta nu-i cu putin]\ din cauza valabilit\]ii

egale a argumentelor opuse. De aceea binele prin natur\ nu este cognoscibil423.

[102] Felul lor de a compune argumentele poate fi în]eles din tratatele

r\mase de la ei.

XII. E drept c\ Pyrrhon n-a l\sat nici o scriere, dar adep]i lui, Timon,

Enesidem, Numenios [i Nausiphanes ca [i al]i sceptici, au l\sat opere scrise424.

XIII. Contrazicîndu-i, dogmaticii425 le r\spund scepticilor c\ [i ace[tia

trebuie s\ aib\ o în]elegere logic\ a lucrurilor [i s\ dogmatizeze. ~ntr-adev\r,

cînd ei se înf\]i[eaz\ comb\tînd în modul cel mai energic, trebuie s\

în]eleag\ lucrurile, c\ci în acela[i timp ei afirm\ cu t\rie [i dogmatizeaz\.

Astfel, chiar [i atunci cînd declar\ c\ nu definesc nimic [i c\ la fiecare



311

argument exist\ altul opus426, ei, de fapt, definesc aceste lucruri [i dogma-

tizeaz\427. Acestora scepticii le r\spund :

[103] „Noi recunoa[tem c\, în calitate de oameni, c\dem în aceste

gre[eli ; c\ci recunoa[tem c\ este zi [i c\ noi sîntem în via]\, ca [i alte fapte

vizibile din via]\. ~n ce prive[te lucrurile pe care dogmaticii le sus]in prin

argumentare logic\, avînd preten]ia c\ le-au în]eles definitiv, noi ne îndoim

de ele, din pricin\ c\ acestea nu sînt evidente [i m\rginim cunoa[terea la

st\rile noastre subiective428. Admitem c\ vedem [i recunoa[tem c\ gîndim

un lucru sau altul, dar cum vedem [i cum gîndim nu [tim. ~n conversa]ie

spunem c\ anumit lucru pare alb, dar nu sîntem siguri c\-n realitate este alb.”

[104] „~n ce prive[te expresia noastr\ «nu definesc nimic» [i altele

asem\n\toare, noi le întrebuin]\m cu o semnifica]ie nedogmatic\, c\ci ele

nu sînt de acela[i fel cu afirma]ia c\ lumea e sferic\. ~ntr-adev\r, ultima

afirma]ie nu este sigur\, pe cînd cele precedente sînt simple admiteri. Astfel

în maxima : «Nu definim nimic», nu determin\m nici chiar aceasta.”429

Mai departe, filosofii dogmatici sus]in c\ scepticii neag\ îns\[i via]a,

întrucît se leap\d\ de tot ceea ce constituie via]a. Scepticii spun îns\ c\ nu-i

adev\rat, fiindc\ ei nu t\g\duiesc c\ noi vedem ; spun numai c\ nu [tim

cum vedem. „Admitem ceea ce ne apare – spun ei –, f\r\ s\ admitem c\ în

realitate este a[a cum apare.”

Noi sim]im c\ focul arde, dar ne ab]inem de a afirma c\ natura lui este

s\ ard\.

[105] Vedem c\ un om se mi[c\ [i c\ piere430, dar cum se întîmpl\

aceasta nu [tim. Noi ne împotrivim numai – spun ei – de a admite substan]a

necunoscut\431 dind\r\tul fenomenelor. Cînd spunem c\ un tablou are

relief, descriem ceea ce este aparent ; dar dac\ spunem c\ n-are relief,

atunci nu vorbim despre ceea ce este aparent, ci despre altceva432. Aceasta

îl face pe Timon s\ spun\, în Python, c\ Pyrrhon nu [i-a ie[it niciodat\ din

obiceiuri, iar în Imagini spune :

Atotputernic\ aparen]a-i oriunde apare,

[i în lucrarea sa Despre sim]uri : „Nu afirm c\ mierea este dulce, ci admit c\

pare a[a.”433

[106] {i Enesidem, în prima Carte a lucr\rii sale Expuneri pyrrhoniene,

spune c\ Pyrrhon nu determin\ nimic dogmatic, din cauza posibilit\]ii de a

fi contrazis, ci se c\l\uze[te de faptele aparente. {i în lucr\rile sale ~mpotriva

în]elepciunii [i Despre cercetare spune acela[i lucru. De asemenea, Zeuxis,

adeptul lui Enesidem, în lucrarea sa Despre argumentele duble, Antiochos

din Laodicea [i Apellas în cartea sa Agrippa, to]i recunosc numai feno-

menele. De aceea, dup\ cum spune Enesidem, ca [i la Epicur, criteriul

scepticului este senza]ia. Dup\ Democrit îns\, criteriul nu e nimic din cele

ce apar, iar senza]iile pe care le avem sînt pur [i simplu inexistente434.

[107] ~mpotriva acestui criteriu al aparen]elor sensibile, filosofii

dogmatici obiecteaz\ c\ de la acelea[i senza]ii avem reprezent\ri diferite,

c\, de pild\, un turn e rotund sau p\trat, iar scepticul, dac\ nu alege una

sau alta, nu va fi în stare s\ ac]ioneze ; dac\, pe de alt\ parte, spun ei,

urmeaz\ una din ele, atunci nu mai acord\ o valoare egal\ tuturor senza]iilor

aparente. Acestora scepticii le r\spund c-atunci cînd se produc reprezent\ri

diferite va trebui s\ spunem c\ fiecare dintre ele apare astfel, c\ci de aceea

le numim lucruri aparente, din cauz\ c\ apar. ~n sfîr[it, scepticii spun c\

scopul pe care trebuie s\-l realiz\m este ab]inerea de a judeca435, c\reia îi

urmeaz\ ca o umbr\ lipsa de tulburare436, a[a cum afirm\ Timon, Enesidem

[i adep]ii lor.
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[108] ~ntr-adev\r, în chestiunile care ne privesc pe noi vom alege pe

unele [i le vom evita pe altele ; iar lucrurile pe care nu le decidem noi, ci

se întîmpl\ din necesitate, cum s`nt foamea, setea [i durerea, nu le putem

înl\tura, pentru c\ nu pot fi schimbate prin puterea ra]iunii437.

Cînd dogmaticii argumenteaz\ c\ scepticul poate s\ tr\iasc\ într-o atare

dispozi]ie sufleteasc\, încît s\ nu se dea în l\turi dac\ i se porunce[te s\-[i

m\nînce pe propriul s\u p\rinte, scepticii r\spund c-ar fi în stare s\ tr\iasc\

ab]inîndu-se438 cînd e vorba de o cercetare dogmatic\, dar nu în chestiuni

privind via]a [i m\surile de conservare a ei. „Prin urmare, noi alegem sau

respingem un lucru dup\ obi[nuin]\ [i respect\m legile.” Dup\ spusele

unor autori, scopul propus de sceptici este insensibilitatea439 ; dup\ spusele

altora, blînde]ea440.

CAPITOLUL AL XII-LEA

Timon

I. [109] Timon, spune Apollonides din Nicaia al nostru441 în prima Carte

a comentariilor lui Despre Silloi, pe care le dedic\ lui Tiberius Caesar, era

fiul lui Timarchos442 [i de neam din Phlius. Pierzîndu-[i de tîn\r p\rin]ii, se

f\cu dansator de teatru, dar în urm\ prinse dezgust pentru aceast\ ocupa]ie,

p\r\si ]ara [i se duse la Megara, la Stilpon443. Dup\ cîtva timp de stat cu

acesta, se întoarse acas\ [i se însur\. Apoi, împreun\ cu so]ia, se duse la

Pyrrhon, în Elis, [i-au tr\it acolo pîn\ ce li s-au n\scut copiii ; pe cel mai

mare l-a numit Xanthos444, îl puse s\-nve]e medicina [i l-a l\sat urma[ la

felului s\u de trai.

[110] Sotion, în Cartea a unsprezecea445, ne spune c-acest fiu a fost un

om de mare renume446. Timon, totu[i, neavînd cu ce s\ tr\iasc\, s-a îmbarcat

spre Hellespont [i Propontida. Tr\ind acum la Chalcedon, ca sofist, [i-a

sporit renumele [i mai mult [i, dup\ ce-a f\cut avere, s-a dus la Atena, unde

a tr\it pîn\ la moarte, cu excep]ia unei scurte perioade de timp pe care a

petrecut-o la Theba. El fu cunoscut de regele Antigonos [i de Ptolemaios

Filadelful, dup\ cum aduce m\rturie el însu[i în iambii s\i447.

II. Dup\ spusele lui Antigonos448, îi pl\cea vinul [i cînd întrerupea

studiul filosofiei, scria poeme, versuri epice, tragedii, drame satirice, treizeci

de comedii [i [aizeci de tragedii, în afar\ de Silloi [i poeme obscene.

[111] Mai sînt [i alte lucr\ri în proz\ de-ale lui, care ajung la dou\zeci

de mii de rînduri [i sînt men]ionate de Antigonos din Carystos ; acesta i-a

scris [i via]a449. Exist\ [i trei C\r]i de Silloi, în care, din punctul de vedere

al unui sceptic, î[i bate joc de to]i [i satirizeaz\ filosofii dogmatici, folosind

forma parodiei. ~n prima Carte vorbe[te tot timpul la prima persoan\ ; a

doua [i a treia sînt în form\ de dialog ; se înf\]i[eaz\ pe el, întrebîndu-l pe

Xenofanes din Colofon despre fiecare filosof pe rînd, iar Xenofanes îi

r\spunde ; în a doua Carte vorbe[te despre filosofii mai vechi, iar în a treia

despre filosofii mai noi, fapt pentru care unii au denumit-o [i Epilog.

[112] Prima trateaz\ acelea[i subiecte, numai c\ poemul e rostit de o

singur\ persoan\. ~nceputul sun\ astfel :

Haide]i acuma cu to]ii, sofi[ti prea iscoditori !450

III. Dup\ cum afl\m de la Antigonos [i de la Sotion din Cartea a

unsprezecea, a murit aproape de vîrsta de nou\zeci de ani451. Am auzit

c-avea numai un ochi, întrucît el însu[i î[i d\dea numele de „ciclop”.
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IV. A mai fost [i alt Timon, mizantropul452.

V. ~n ce-l prive[te pe filosoful nostru, dup\ cum spune Antigonos, el

îndr\gea foarte mult gr\dinile [i îi pl\cea s\ se ocupe de treburile sale

proprii. Circula [i-o vorb\ despre el de Hieronymos, peripateticul : „~ntocmai

cum la sci]i [i cei care fug [i cei care urm\resc ]intesc cu arcul tot atît de

bine, la fel [i printre filosofi, unii î[i prind discipolii urm\rindu-i, al]ii fugind

de ei, ca, de pild\, Timon.”453

VI. [113] Avea mintea ager\ [i gata de batjocur\. ~i pl\cea s\ scrie [i era

capabil s\ g\seasc\ subiecte pentru poe]i [i s\ colaboreze la drame. D\dea

dramaturgilor Alexandros [i Homeros454 materiale pentru tragediile lor. Cînd

era tulburat de slujitoare [i de cîini, se oprea din scris, c\utînd cu rîvn\

lini[tea. Se spune c\ Aratos455 l-a întrebat cum ar putea ob]ine un text al lui

Homer care s\ fie demn de încredere, la care a r\spuns : „Po]i s\-l ob]ii dac\

intri în posesia unor manuscrise vechi, iar nu a celor corectate, din zilele

noastre.”456 Avea obiceiul s\-[i lase poemele peste tot în dezordine, uneori

erau pe jum\tate roase, [114] încît, odat\ cînd se duse la Zopyros oratorul457,

ca s\-i citeasc\ din poemele sale, desf\[ur\ foile de papirus [i citi ce-i c\dea

sub ochi, iar cînd ajunse la mijlocul foii descoperi un fragment pe care-l

c\utase zadarnic, a[a era de neglijent. Era a[a de activ, încît nu g\sea timp nici

s\ m\nînce458. Se mai poveste[te c\ odat\, v\zîndu-l pe Arcesilaos trecînd

prin pia]a Cercopilor459, îi spuse : „Ce cau]i pe aici, unde sîntem numai

oameni liberi ?” Avea obiceiul s\ citeze mereu, acelora care admiteau

eviden]a sim]urilor cînd erau confirmate de judecata min]ii, versul acesta :

Se întîlni Attagas [i Numenios460.

Era un lucru obi[nuit pentru el a glumi în felul acesta. Cuiva care se

minuna de orice, îi spuse : „De ce nu te minunezi c\ noi trei n-avem

împreun\ decît patru ochi ?”, pentru c\, de fapt, el era chior, [i tot a[a [i

discipolul s\u Dioscurides461, pe cînd omul c\ruia i se adresa era normal.

[115] ~ntrebat odat\ de Arcesilaos, de ce a venit la Atena, de la Theba,

îi r\spunse : „Ca s\ rîd cînd v\ v\d pe to]i cum v\ trudi]i !”462 Cu toate

acestea, de[i l-a atacat pe Arcesilaos în opera sa Silloi, l-a l\udat în lucrarea

intitulat\ Osp\]ul funebru al lui Arcesilaos 463.

VII. Dup\ spusele lui Menodotos464, Timon n-a l\sat nici un succesor,

încît [coala lui s-a stins pîn\ ce Ptolemaios din Cyrene a reînfiin]at-o465.

Hippobotos [i Sotion spun totu[i c-a avut ca discipoli pe Dioscurides din

Cypru, pe Nicolochos din Rhodos, pe Euphranor din Seleucia [i pe Praylos

din Troada466. Dup\ cum afl\m din povestirea lui Phylarchos, acesta din

urm\ avea a[a o t\rie de caracter, încît, fiind învinuit pe nedrept, a suferit

pedeapsa pentru tr\dare f\r\ s\-i considere pe concet\]enii s\i demni de a

le adresa m\car un cuvînt.

[116] Euphranor a avut ca discipol pe Eubulos din Alexandria ; Eubulos

l-a instruit pe Ptolemaios, iar acesta, la rîndul lui, pe Sarpedon [i Heracleides,

care l-a înv\]at pe Enesidem din Cnosos, autorul celor opt C\r]i de Expuneri

pyrrhoniene ; Enesidem a fost înv\]\torul lui Zeuxippos, concet\]eanul s\u,

care, la rîndul lui, l-a înv\]at pe Zeuxis cel strîmb de picioare. Acesta a fost

profesorul lui Antiochos din Laodicea, de pe Lycos. Acesta i-a avut ca

discipoli pe Menodotos din Nicomedea, care a fost medic empiric, [i pe

Theiodas din Laodicea, iar Menodotos a fost înv\]\torul lui Herodotos din

Tars, fiul lui Arieus. Acesta l-a înv\]at pe Sextus Empiricus, care a scris zece

C\r]i Despre scepticism [i alte opere frumoase, iar Sextus l-a instruit pe

Saturninos, numit Cythenas, [i acesta empiric467.

IX, 108-116 PYRRHON. TIMON
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Cartea a X-a

Epicur

I. [1] Epicur1, fiul lui Neocles [i al Chairestratei, era cet\]ean al Atenei,

din demul Gargettos [i, dup\ cum spune Metrodor în cartea sa Despre

na[terea bun\ 2, din familia Philaidai. Heracleides, în Rezumatul din Sotion 3,

ca [i al]i autori spun c-a fost crescut la Samos, unde atenienii trimiseser\

coloni4, [i c-a venit la Atena la vîrsta de optsprezece ani, pe timpul cînd

Xenocrate ]inea lec]ii la Academie, iar Aristotel se afla la Chalcis5. Dup\

moartea lui Alexandru Macedon [i expulzarea colonilor atenieni din Samos

de c\tre Perdiccas, Epicur p\r\si Atena [i se duse la tat\l s\u, la Colofon6.

II. [2] Cîtva timp a locuit acolo [i [i-a strîns discipoli, apoi s-a reîntors

la Atena pe vremea cînd era arhonte Anaxicrates7. Se spune c\, la început,

a filosofat împreun\ cu ceilal]i filosofi, dar mai apoi [i-a format doctrina sa

proprie, înfiin]înd [coala care-i poart\ numele8.

El însu[i spune c-a început studiul filosofiei la vîrsta de paisprezece ani9.

Apollodoros epicurianul, în prima Carte a lucr\rii sale Via]a lui Epicur 10,

spune c\ s-a apucat de filosofie din dispre] fa]\ de profesorii s\i, care nu-i

puteau explica sensul „haosului” din Hesiod. Totu[i dup\ spusele lui Hermip

a început prin a fi dasc\l de [coal\, dar dînd din întîmplare peste operele

lui Democrit, s-a dedat cu tot zelul studiului filosofiei11.

[3] A[a se explic\ aluzia lui Timon din versurile :

Coad\-i [i cel mai netrebnic din to]i cerceta[ii naturii

Fiul de dasc\l din Samos, supremul incult dintre oameni12.

Dup\ spusele lui Philodemos, epicurianul, din Cartea a zecea a tratatului

s\u Despre filosofi, [i-a îndemnat pe cei trei fra]i, Neocles, Chairedemos [i

Aristobulos, s\ studieze împreun\ cu el filosofia, ba chiar [i pe sclavul s\u,

numit Mys, dup\ cum arat\ Myronianos în Paralele istorice rezumative 13.

III. Diotimos stoicul, care-i era du[man, l-a acoperit cu calomnii odioase,

publicînd cincizeci de scrisori scandaloase, ca fiind scrise de Epicur14 ; la fel

a f\cut [i autorul care i-a atribuit scrisori, în general puse pe seama lui

Chrysippos15 ; [4] la fel au procedat [i Poseidonios, stoicul, [i adep]ii lui, [i

Nicolaos, [i Sotion în Cartea a dou\sprezecea <a Succesiunilor, precum [i în

a 12-a obiec]ie> a lucr\rii intitulat\ Obiec]iile Diocleene, care se refer\ la

s\rb\toarea zilei a dou\zecea, la fel [i Dionysios din Halicarnas16. Ei pretind

c\ mergea cu mam\-sa prin sate ca s\ citeasc\ incanta]ii de purificare [i c\

împreun\ cu tat\l-s\u preda scrisul [i cititul în [coal\ pentru un salariu

derizoriu ; mai departe, c\ unul dintre fra]ii lui era un codo[ [i c\ el tr\ia cu

curtezana Leontion17 ; c\ [i-a dat drept ale sale doctrina lui Democrit despre

atomi [i a lui Aristip despre pl\cere18 ; c\ nu era cet\]ean atenian adev\rat,

învinuire adus\ de Timocrates [i de Herodotos în cartea Despre adolescen]a

lui Epicur ; c-a lingu[it în mod ru[inos pe Mithras, administratorul lui

Lysimah, numindu-l, în scrisorile adresate lui, mîntuitor [i st\pîn19 ; [5] mai

departe, c-a ridicat în slav\ pe Idomeneus, pe Herodotos [i Timocrates, care
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au f\cut cunoscute ideile lui obscure [i c\ i-a lingu[it pentru acest motiv20.

De asemenea, c\ i-ar fi scris lui Leontion : „Pe mîntuitorul [i st\pînul Apollo,

micu]a mea Leontion, ce aplauze vii ne-a inspirat lectura scrisorii tale”21. La

fel [i Themistei, so]ia lui Leonteus : „Sînt gata, dac\ nu veni]i s\ m\ vede]i,

s-alerg de trei ori mai repede ca s\ m\ aflu în locul unde m\ ve]i chema tu

[i Themista”22, iar frumosului Pythocles, îi scrie : „M\ voi a[eza [i voi a[tepta

sosirea ta mult dorit\ [i divin\”23. Dup\ cum spune Theodoros în Cartea a

patra a lucr\rii sale Contra lui Epicur, într-o alt\ scrisoare c\tre Themista,

socote[te s\-i dea sfaturi24. [6] Se adaug\ c-avea coresponden]\ cu multe

curtezane, mai ales cu Leontion, de care era îndr\gostit [i Metrodor25. Se

mai observ\ c\ în tratatul s\u Despre scop Epicur se exprima în ace[ti

termeni : „Nu [tiu cum s\ concep binele, dac\ suprim pl\cerile gustului,

pl\cerile sexuale, pl\cerile urechii [i ale formelor frumoase.” ~n scrisoarea

c\tre Pythocles iar\[i spune : „Ridicînd pînzele, fugi, fericitule, de orice

cultur\.”26 Epictet îl nume[te pornograf [i-l acoper\ cu insulte27.

Mai este [i Timocrates, fratele lui Metrodor, care i-a fost discipol [i pe

urm\ i-a p\r\sit [coala [i care, în cartea intitulat\ Pove[ti vesele, afirm\ c\

Epicur vomita de dou\ ori pe zi din cauza l\comiei [i continu\ spunînd c\

el, Timocrates, a sc\pat cu mare greutate de acele [edin]e nocturne de

filosofie [i de convie]uirea aceea plin\ de taine28. [7] Mai departe spune c\

Epicur cuno[tea pu]in filosofia [i înc\ [i mai pu]in via]a, c\ starea s\n\t\]ii

lui era mizerabil\, încît mul]i ani nu s-a putut ridica din litier\ [i c\ cheltuia

o min\ întreag\, zilnic, pe mîncare, cum spune singur în scrisoarea c\tre

Leontion [i în aceea c\tre filosofii din Mytilene29. Adaug\ c\ printre alte

curtezane care au tr\it cu el [i cu Metrodor au fost [i Mammarion, Hedeia,

Erotion [i Nikidion30.

IV. Timocrates pretinde, de asemenea, c\ în cele 37 de C\r]i ale lucr\rii

lui Despre natur\, Epicur se repet\ des [i se afl\ în opozi]ie cu al]ii, mai ales

cu Nausiphanes31. Iat\ chiar cuvintele lui : „Dar s\-l l\s\m. C\ci cînd îl

fr\mînt\ o idee, ca durerile facerii, are la îndemîn\ l\ud\ro[enia sofistic\, ca

mul]i al]i oameni servili.” ; [8] în afar\ de aceasta spune singur în scrisorile

lui despre Nausiphanes32 : „Lucrul acesta a[a l-a scos din fire, încît m-a

insultat [i a pretins c\ mi-e dasc\l.” Epicur îl numea pe acest Nausiphanes

meduz\, incult, în[el\tor [i stricat. Numea pe discipolii lui Platon lingu[itorii

lui Dionysios, pe [eful lor „Platon cel de aur”33, iar pe Aristotel un risipitor

care, dup\ ce [i-a mîncat averea p\rinteasc\, s-a înrolat în armat\ [i s-a

apucat de nego]ul cu leacuri ; pe Protagoras îl numea hamal, scribul lui

Democrit [i dasc\l de ]ar\ ; pe Heraclit, un încurc\-lume ; pe Democrit îl

numea Lerocrit ; lui Antidoros îi spunea Sannidoros ; pe cinici, du[manii

Greciei ; pe dialecticieni, nimicitori ; iar pe Pyrrhon, ignorant [i incult34.

V. [9] Dar to]i ace[ti detractori ai lui Epicur nu sînt în toate min]ile35.

Avem o mul]ime de m\rturii care s\ dovedeasc\ neîntrecuta bun\voin]\ a

filosofului nostru fa]\ de toat\ lumea : patria lui l-a cinstit cu statui de

bronz ; prietenii lui sînt a[a de numero[i c-abia ar putea înc\pea în multe

ora[e [i to]i care l-au cunoscut erau foarte ata[a]i de farmecul doctrinei lui,

în afar\ de Metrodoros din Stratonicea36, care a trecut la Carneade, fiind,

poate, ap\sat de prea marea bun\tate a profesorului s\u ; îns\[i [coala lui,

în timp ce toate celelalte au disp\rut, continu\ s\ subziste f\r\ întrerupere

sub nenum\ratele conduceri ale unui discipol dup\ altul ; [10] recuno[tin]a

lui fa]\ de p\rin]i, m\rinimia fa]\ de fra]i, bun\tatea fa]\ de slujitori, dovedit\

[i de condi]iile testamentului s\u [i de faptul c\ [i sclavii erau lua]i ca

X, 1-10 EPICUR
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membri ai [colii, cel mai de seam\ dintre ei fiind sus-numitul Mys37 ; [i, în

general, bun\voin]a lui fa]\ de lumea întreag\. Nu se g\sesc cuvinte care s\

descrie pietatea lui fa]\ de zei [i dragostea fa]\ de patrie. Din cauza prea

marei sale modestii [i echit\]i, nici n-a intrat în via]a public\. {i-a petrecut

toat\ via]a în Grecia, cu toate nenorocirile care s-au ab\tut asupra ei în acel

timp ; de dou\ sau de trei ori a f\cut excursii în Ionia, ca s\-[i viziteze

prietenii. E drept c\ de peste tot veneau prietenii la el [i tr\iau cu el în

gr\dina lui, cum arat\ Apollodor38, care mai spune c\ a cump\rat gr\dina

pentru optzeci de mine.

V. [11] Acela[i lucru îl spune [i Diocles39 în Cartea a treia a Schi]ei sale

[i anume c\ epicurienii duceau o via]\ foarte simpl\ [i frugal\. Se mul]umeau

cu o cup\ modest\ de vin, în general b\utura lor fiind apa. Mai spune c\

Epicur nu socotea c\-i necesar s\-[i pun\ avutul în comun, cum f\cea

Pitagora40, care spunea c\ bunurile prietenilor sînt comune ; o asemenea

practic\, dup\ p\rerea lui, se baza pe neîncredere, iar f\r\ încredere nu

exist\ prietenie. ~n coresponden]a sa arat\ el singur c\ se mul]umea cu

pîine goal\ [i ap\. Tot el scrie : „Trimite-mi o ulcic\ cu brînz\, ca s\ tr\iesc

luxos cînd îmi vine gust.” Acesta a fost omul care a stabilit c\ scopul vie]ii

este pl\cerea41. Iat\ epigrama în care Athenaios42 îl laud\ :

[12] Lucruri de[arte vîna]i voi, trudind, muritori, iar cî[tigul

Certuri, r\zboaie v\ e ; tot ce v\ d\ nu v-ajung !

Firea hotare severe le puse la bunuri, ea îns\[i ;

Vorbele goale au cale f\r’de sfîr[it.

Toate acestea le [tie fecioru-n]elept al lui Neocles,

Muzele c\ i le-au spus, fie trepiedul din Pytho43.

Mergînd mai departe, vom afla acestea mai bine din doctrinele [i

maximele lui.

VII. Dintre filosofii vechi, spune Diocles44, accepta mai mult p\rerile lui

Anaxagora, de[i în anumite privin]e nu era de acord cu el, [i pe ale lui

Archelaos, profesorul lui Socrate45. Diocles adaug\ c\-[i exersa discipolii

s\-i înve]e pe dinafar\ operele sale46.

[13] Apollodor, în Cronografia lui, ne spune c\ filosoful nostru a fost

discipolul lui Nausiphanes [i Praxiphanes47 ; Epicur îns\, în Scrisoarea c\tre

Eurylochos 48, t\g\duie[te acest lucru [i spune c-a înv\]at singur. Epicur nu

crede c-a existat filosoful Leucip ; la fel gînde[te [i Hermarchos49, de[i unii,

printre care [i Apollodoros, epicurianul50, spun c\ Leucip a fost profesorul

lui Democrit. Pe de alt\ parte, Demetrios din Magnesia afirm\ c\ Epicur a

urmat [i lec]iile lui Xenocrate51.

VIII. Pentru a indica lucrurile, Epicur se folose[te de termenii proprii lor,

dar gramaticianul Aristophanes52 îl acuz\ c\ avea un stil foarte personal. Era

un scriitor a[a de clar, încît în lucrarea sa Despre retoric\ 53 spune c\ singura

cerin]\ e claritatea. [14] ~n coresponden]\ a înlocuit salutarea obi[nuit\ : „~]i

doresc veselie” prin ur\ri ca : „~]i doresc fericire” [i „~]i doresc o via]\

demn\”54.

Ariston55, în lucrarea sa Via]a lui Epicur, spune c\ acesta [i-a copiat în

Canonul s\u p\r]i din Trepiedul lui Nausiphanes56 [i mai adaug\ c\ Epicur

a fost discipolul acestui filosof, ca [i al platonicianului Pamphilos din

Samos57. IX. Mai departe spune c-a început s\ studieze filosofia cînd era de

doisprezece ani [i a întemeiat [coala la treizeci [i doi de ani58.

Dup\ spusele lui Apollodor din Cronografia lui, s-a n\scut în anul al

treilea al celei de-a o sut\ noua olimpiade, în timpul cînd era arhonte

Sosigenes, în ziua a [aptea a lunii Gamelion, cu [apte ani dup\ moartea lui
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Platon59. [15] La vîrsta de treizeci [i doi de ani a întemeiat o [coal\ de

filosofie, mai întîi în Mytilene [i Lampsacos, timp de cinci ani, iar apoi s-a

mutat la Atena, unde a murit în anul al doilea al olimpiadei a o sut\

dou\zeci [i [aptea, pe cînd era arhonte Pytharatos, la vîrsta de [aptezeci [i

doi de ani60. Hermarchos, fiul lui Agemortos, din Mytilene, a preluat

conducerea [colii. Epicur a murit de piatr\ la b\[ic\, care i-a provocat

reten]ia urinei, boala durînd 14 zile61, dup\ cum spune Hermarchos în

Scrisorile sale. Hermip poveste[te c\ s-a vîrît într-o baie de bronz cu ap\

cald\ [i-a cerut vin curat pe care l-a sorbit ; [16] dup\ ce [i-a rugat prietenii

s\-[i aminteasc\ de înv\]\turile lui, [i-a dat ob[tescul sfîr[it.

Iat\ ce-am scris [i noi despre el :

„Prieteni r\mîne]i cu bine, cu cinste p\strîndu-mi doctrina !”

Vorba într-astfel sfîr[ind, ochii-Epicur a închis.

Stînd într-o baie c\ldu]\ [i bînd vina] f\r’de ap\,

Astfel cu vinul sorbi moartea, cumplitul ei frig62.

Acestea au fost via]a [i moartea în]eleptului nostru63.

X. Iat\ [i testamentul lui : „Prin ultima mea voin]\ las întreaga mea avere

lui Amynomachos, fiul lui Phylocrates din Bate, [i lui Timocrates, fiul lui

Demetrios din Potamos64, fiec\ruia în parte, dup\ articolele actului de

dona]ie depus în Metroon65, [17] cu condi]ia ca s\ pun\ gr\dina [i tot ce

]ine de aceasta la dispozi]ia lui Hermarchos, fiul lui Agemortos, din Mytilene,

[i condiscipolilor în filosofie [i acelora pe care Hermarchos îi va l\sa ca

urma[i, ca s\ tr\iasc\ în conformitate cu filosofia. {i încredin]ez pentru

totdeauna adep]ilor filosofiei mele grija de a ajuta pe Amynomachos, pe

Timocrates [i pe succesorii lor s\ p\streze cît vor putea mai bine via]a în

comun din gr\din\, în felul în care va fi cel mai nimerit, [i urma[ii mei s\

ajute la p\strarea gr\dinii, în acela[i fel, ca [i acei c\rora adep]ii filosofiei

mele le vor l\sa grija [colii mele. Amynomachos [i Timocrates s\ pun\ la

dispozi]ia lui Hermarchos [i a tovar\[ilor lui casa din Melite66 ca s\ tr\iasc\

în ea în tot timpul vie]ii lui Hermarchos.

[18] Din veniturile provenite din bunurile date de mine lui

Amynomachos [i Timocrates, ace[tia s\ pun\ deoparte, cum vor putea mai

bine, sf\tuindu-se [i cu Hermarchos, pentru sacrificiile funerare de adus

tat\lui, mamei [i fra]ilor mei [i pentru s\rb\torirea obi[nuit\ a zilei mele de

na[tere, în ziua a zecea a lunii Gamelion, din fiecare an, [i pentru întrunirea

tuturor membrilor [colii mele, ]inut\ în fiecare lun\, în ziua a dou\zecea,

pentru <a comemora>67 pe Metrodor [i pe mine, dup\ regulile stabilite. S\

se adune cu to]ii [i pentru a s\rb\tori ziua de aniversare a fra]ilor mei, în

luna Poseideon, [i pe aceea a lui Polyainos, în luna Metageitnion, cum am

f\cut [i noi pîn\ acum68.

[19] Amynomachos [i Timocrates s\ aib\ grij\ de Epicuros, fiul lui

Metrodor, [i de fiul lui Polyainos în caz c\ se vor dedica filosofiei [i vor

locui cu Hermarchos69. La fel s\ îngrijeasc\ de între]inerea fiicei lui

Metrodor70, iar cînd va deveni nubil\ s-o m\rite cu un b\rbat ales de

Hermarchos dintre membrii [colii, dac\ ea va fi cuminte [i va asculta de

Hermarchos. Din veniturile l\sate de mine, Amynomachos [i Timocrates s\

se sf\tuiasc\ cu Hermarchos [i s\ le mai dea copiilor lui Metrodor cît vor

crede de cuviin]\ în fiecare an, pentru între]inere.

[20] S\-l fac\ pe Hermarchos posesorul veniturilor împreun\ cu ei,

pentru ca totul s\ fie îndeplinit în în]elegere cu el, care a îmb\trînit o dat\

cu mine studiind filosofia [i pe care l-am l\sat s\ fie conduc\torul [colii.

Cînd fata va fi de m\ritat71, Amynomachos [i Timocrates s\-i pl\teasc\
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zestrea, luînd din avut cît vor îng\dui împrejur\rile, cu aprobarea lui

Hermarchos. S\ aib\ grij\ de Nicanor72, cum am f\cut noi pîn\ acum, în a[a

fel încît nici unul dintre membrii [colii care mi-au adus servicii în via]a mea

particular\ [i au fost buni cu mine în tot felul, preferînd s\ îmb\trîneasc\ cu

mine în [coal\, s\ nu fie lipsi]i de cele necesare vie]ii, în m\sura în care

mijloacele noastre o îng\duie.

[21] Toate c\r]ile pe care le posed73 s\ fie date lui Hermarchos. Dac\

s-ar întîmpla ca Hermarchos s\ moar\ înainte ca s\ fi ajuns mari copiii lui

Metrodor, Amynomachos [i Timocrates, s\ le dea din fondurile l\sate de

mine, pe cît va fi cu putin]\, atît cît trebuie pentru diferitele lor nevoi, în

m\sura în care vor avea o purtare bun\. Se vor îngriji [i de celelalte, dup\

cum am hot\rît, ca totul s\ fie îndeplinit, pe cît le st\ în putin]\. Dintre

sclavi, eliberez pe Mys, Nicias, Lycon. O eliberez [i pe Phaidrion.”74

[22] Fiind pe moarte, Epicur scrie lui Idomeneus75 urm\toarea scrisoare :

„}i-am scris în aceast\ zi fericit\, care-i [i cea din urm\ a vie]ii mele.

Suferin]ele mele din pricina reten]iei urinei [i a dizenteriei sînt la paroxism [i

întru nimic nu-[i mic[oreaz\ intensitatea lor ; dar tuturor acestor dureri le opun

fericirea pe care o simt în suflet amintindu-mi convorbirile noastre trecute. {i,

într-un mod demn de conduita ta înc\ din fraged\ tinere]e fa]\ de mine [i de

filosofie, te rog s\ ai grij\ de copiii lui Metrodor.”76

Acestea au fost dispozi]iile testamentului lui77.

XI. Dintre numero[ii lui discipoli, urm\torii au fost mai de seam\ :

Metrodor, originar din Lampsacos78, fiul lui Athenaios sau al lui Timocrates

[i mam\ i-a fost Sande. Din momentul cînd l-a cunoscut pe Epicur, niciodat\

nu l-a p\r\sit, cu excep]ia a [ase luni pe care le-a petrecut s\-[i revad\ locul

natal, de unde s-a întors iar\[i la el. [23] A fost un b\rbat capabil în toate

privin]ele, dup\ cum m\rturise[te [i Epicur în lucr\rile citate mai înainte [i

în Cartea a treia a scrierii intitulate Timocrates 79. Astfel fiind, [i-a m\ritat pe

sora sa Batis cu Idomeneus80 [i el, singur, [i-a luat ca ibovnic\ pe curtezana

atenian\ Leontion. A dovedit un curaj neînfrînt în întîmpinarea sup\r\rilor

[i a mor]ii, dup\ cum declar\ Epicur în prima Carte a scrierii sale intitulat\

Metrodor 81. {tim c-a murit cu [apte ani înainte de Epicur, la cincizeci [i trei

de ani82, [i chiar Epicur în testamentul lui, pe care l-am citat, vorbe[te

despre el ca despre cineva care a murit [i ia dispozi]ii pentru îngrijirea

copiilor lui Metrodor. Timocrates83, cel amintit mai sus, fratele lui Metrodor

[i un om u[uratic, i-a fost de asemenea discipol.

[24] Metrodor a scris urm\toarele opere :

Contra medicilor, trei C\r]i ;

Despre senza]ii ;

Contra lui Timocrates ;

Despre m\rinimie ;

Despre s\n\tatea slab\ a lui Epicur ;

Contra dialecticienilor ;

Contra sofi[tilor, nou\ C\r]i ;

Despre calea spre în]elepciune ;

Despre transformare ;

Despre bog\]ie ;

Contra lui Democrit ;

Despre na[terea bun\ 84.

XII. Pe urm\ a fost Polyainos85, fiul lui Athenodoros, cet\]ean din

Lampsacos, om drept [i prietenos, dup\ cum afirm\ Philodemos86 [i discipolii
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lui. XIII. Apoi vine urma[ul lui Epicur Hermarchos87, fiul lui Agemortos,

cet\]ean din Mytilene, fiul unui om s\rac [i care a studiat la început retorica.

Iat\ cele mai bune opere scrise de el :

[25] Scrisori despre Empedocle ; dou\zeci [i dou\ la num\r ;

Despre [tiin]e ;

Contra lui Platon ;

Contra lui Aristotel 88.

A murit de paralizie, dup\ ce s-a dovedit un om capabil.

XIV. Pe urm\ este Leonteus din Lampsacos [i so]ia lui, Themista89, c\reia

Epicur i-a adresat scrisori ; XV. mai departe, Colotes [i Idomeneus90, care de

asemenea erau originari din Lampsacos. To]i ace[tia erau oameni deosebi]i,

ca [i Polystratos, urma[ul lui Hermarchos care la rîndul lui a fost urmat de

Dionysios, iar acesta de Basileides91. Apollodoros, numit „tiran al gr\dinii”92,

care a scris peste patru sute de C\r]i, era [i el vestit ; [i cei doi Ptolemei din

Alexandria, unul negru [i altul alb93 ; [i Zenon din Sidon94, discipolul lui

Apollodoros, un autor fecund ; [26] apoi Demetrios cel numit laconianul95 ;

[i Diogenes din Tars96, care a scris Lec]ii alese ; [i Orion97 [i al]ii, pe care

adev\ra]ii epicurieni îi numesc sofi[ti98.

XVI. Au mai fost al]i trei b\rba]i care au purtat numele de Epicuros ;

unul, fiul lui Leonteus [i al Themistei, altul magnezian dup\ na[tere [i al

treilea gladiator99.

XVII. Epicur a fost un autor foarte fecund [i a întrecut pe to]i cei

dinaintea lui în num\rul scrierilor, care se ridic\ la aproape trei sute de

suluri100 [i nu cuprinde nici un singur citat din al]i autori ; toate cuprind

cuvintele proprii ale lui Epicur101. Chrysippos a încercat s\-l întreac\ în

productivitate, dup\ cîte spune Carneade102, care, de aceea, îl nume[te

„rivalul parazit al c\r]ilor lui Epicur”. Pentru fiecare subiect tratat de Epicur,

Chrysippos, cu spiritul lui de rivalitate, trebuia s\ trateze unul de o lungime

egal\ ; [27] de aceea s-a repetat adesea [i a a[ternut pe hîrtie tot ce i-a

trecut prin cap [i din cauza grabei a l\sat lucruri nerevizuite ; are a[a de

multe citate c\ numai acestea îi umplu c\r]ile, lucru în care a urmat exemplul

lui Zenon [i al lui Aristotel103. Acesta e num\rul scrierilor lui Epicur [i

caracterul lor distinctiv. Cele mai bune lucr\ri sînt urm\toarele104 :

Despre natur\, treizeci [i [apte de C\r]i ;

Despre atomi [i vid ;

Despre dragoste ;

Rezumat al c\r]ilor contra fizicienilor ;

Contra megaricilor ;

Probleme ;

Maxime fundamentale ;

Despre alegere [i respingere ;

Despre scop ;

Despre criteriu, sau Canon ;

Chairedemos ;

Despre zei ;

Despre pietate ;

[28] Hegesianax ;

Despre felurile de via]\, patru C\r]i ;

Despre conduita dreapt\ ;

Neocles c\tre Themista ;

Banchetul ;

Eurylochos c\tre Metrodor ;

Despre vedere ;
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Despre unghiul din atom ;

Despre pip\it ;

Despre destin ;

Teorii despre pasiuni contra lui Timocrates ;

Prevederea viitorului ;

~ndemn la filosofie ;

Despre simulacre ;

Despre reprezentare ;

Aristobulos ;

Despre muzic\ ;

Despre dreptate [i celelalte virtu]i ;

Despre daruri [i recuno[tin]\ ;

Polymedes ;

Timocrates, trei C\r]i ;

Metrodoros, cinci C\r]i ;

Antidoros, dou\ C\r]i ;

Teorii despre boli <[i moarte>, c\tre Mithras ;

Callistolas ;

Despre regalitate ;

Anaximenes ;

Scrisori 105.

XVIII. Voi încerca s\ ar\t p\rerile exprimate în aceste opere, transcriind

trei dintre epistolele lui, în care a dat un rezumat al întregului s\u sistem ;

[29] voi mai transcrie [i Maximele fundamentale, ca [i ori[ice vorb\ de-a

lui care merit\ s\ fie citat\106, pentru ca tu107 s\ fii în stare s\ studiezi pe

acest filosof sub toate laturile [i s\-l po]i judeca.

Prima epistol\ e adresat\ lui Herodotos <[i se ocup\ cu fizica ; a doua,

lui Pythocles>108 [i trateaz\ despre meteorologie ; a treia este adresat\ lui

Menoiceus, avînd ca obiect felurile de via]\. Vom începe cu prima scrisoare,

dup\ unele observa]ii preliminare asupra felului cum Epicur împarte filosofia109.

XIX. El o împarte în trei : canonica, fizica [i etica110. [30] Canonica

formeaz\ introducerea la întregul sistem [i este con]inut\ într-o singur\

oper\ intitulat\ Canonul 111. Partea privitoare la fizic\ cuprinde întreaga

teorie despre natur\ [i se afl\ în cele treizeci [i [apte de C\r]i ale operei

Despre natur\ [i, într-o form\ elementar\ `n Scrisori 112. Partea privitoare la

etic\ trateaz\ despre lucrurile pe care trebuie s\ le alegem [i despre cele pe

care trebuie s\ le evit\m ; o putem g\si în c\r]ile Despre felurile de via]\, în

Scrisori [i în Tratatul despre scop 113. A[ezarea obi[nuit\, totu[i, este s\ se

uneasc\ canonica cu fizica ; prima este numit\ de epicurieni [tiin]a care se

ocup\ cu criteriul, cu principiul prim [i cu elementele, pe cînd fizica

propriu-zis\, spun ei, se ocup\ cu devenirea, cu pieirea [i cu natura. Etica,

pe de alt\ parte, se ocup\ cu lucrurile care trebuie c\utate sau evitate, cu

felurile de via]\ [i cu scopul vie]ii114.

XX. [31] Epicurienii resping dialectica ca pe ceva de prisos115 ; e de

ajuns ca, în cercet\rile lor, fizicienii s\ p\[easc\ pe urmele rezonan]ei pe

care o dau lucrurile116. ~n Canon, Epicur afirm\ c\ senza]iile, anticipa]iile [i

sim]irile noastre sînt criteriile adev\rului117 ; epicurienii, în general, consider\

c\ [i reprezent\rile pornite din intelect sînt criterii. Afirma]iile lui Epicur le

g\sim în Rezumatul adresat lui Herodotos [i în Maximele fundamentale 118.

„Orice senza]ie”, spune el „e lipsit\ de ra]iune [i de putin]a de a-[i aminti ;

c\ci nici nu se produce singur\, nici nu poate ad\uga sau lua ceva, dac\

socotim c\ are o cauz\ extern\. Nu exist\ nimic care s\ poat\ dovedi c\

senza]iile sînt gre[ite ; [32] o senza]ie nu poate s\ infirme o senza]ie
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omogen\, deoarece ambele au valabilitate egal\ ; nici o senza]ie eterogen\

nu poate infirma o alt\ senza]ie eterogen\, deoarece aprecierile lor nu se

refer\ la acelea[i obiecte. Nici ra]iunea nu le poate infirma, pentru c\

oricare ra]ionament este dependent de senza]ii ; nici nu se poate ca un sim]

s\ combat\ pe altul, deoarece acord\m tuturor sim]urilor o aten]ie egal\.

Existen]a apercep]iilor garanteaz\ adev\rul senza]iilor. Dar a vedea [i a auzi

este tot atît de real, ca [i a resim]i durerea. De aceea trebuie s\ plec\m de

la lucrurile vizibile, luîndu-le ca semne ale celor neevidente, c\ci toate

no]iunile noastre deriv\ din senza]ii, fie prin contact direct, fie prin analogie,

asem\nare sau compunere, cu un oarecare ajutor al ra]iunii. Viziunile

nebunilor [i imaginile din visuri sînt adev\rate, c\ci produc efecte, lucru ce

nu se întîmpl\ niciodat\ cu ceea ce nu-i real.”119

XXI. [33] Prin anticipa]ie, epicurienii în]eleg un fel de comprehensiune

sau de opinie dreapt\ sau de no]iune sau o idee general\ depus\ în minte,

adic\ amintirea unui obiect din afar\ înf\]i[at de multe ori, de pild\ :

„Acesta-i un om” ; de îndat\ ce cuvîntul „om” este pronun]at ne gîndim la

forma omului, printr-un act de anticipa]ie care a fost precedat de senza]ii120.

Astfel, obiectul indicat la început, prin fiecare termen, devine pe urm\

în]eles [i clar. N-am începe niciodat\ o cercetare, dac\ n-am cunoa[te lucrul

pe care-l c\ut\m ; de pild\, dac\ obiectul care se afl\ acolo e un cal sau un

bou, înainte de a forma aceast\ opinie a trebuit într-un moment sau altul s\

fi cunoscut, prin anticipa]ie, forma unui cal sau a unui bou. N-am putea s\

numim nici un lucru, dac\ nu i-am fi înv\]at mai întîi forma lui, prin

anticipa]ie121.

XXII. Obiectul unei p\reri depinde de ceva care ne-a fost clarificat mai

dinainte [i cu referire la care form\m, de pild\, propozi]ia : „De unde [tim

noi c\ acesta e un om ?” [34] Opinia epicurian\ socote[te c\ e o supozi]ie

[i spune c\ poate fi adev\rat\ sau fals\. E adev\rat\ dac\ e confirmat\ mai

apoi sau dac\ nu e contrazis\ de eviden]\ [i e fals\ dac\ nu-i confirmat\ sau

dac\ e contrazis\ de eviden]\122. De aici vine introducerea cuvintelor „ceea

ce a[teapt\” confirmare, adic\ s\ a[tep]i [i s\ te apropii de turn, ca s\

consta]i de aproape ce înf\]i[are are123.

XXIII. Epicurienii afirm\ c\ exist\ dou\ st\ri suflete[ti pasive, pl\cerea

[i durerea, care se produc în orice fiin]\, [i c\ prima e potrivit\ firii, iar

cealalt\ str\in\ oric\rei fiin]e ; cu ajutorul lor se hot\r\[te ce trebuie ales [i

ce trebuie evitat. {i spun c\ exist\ dou\ feluri de cercet\ri, una care se

ocup\ cu lucruri, cealalt\ numai cu cuvinte. Atîta putem spune, în linii

generale, despre diviziune [i criteriu124.

XXIV. Trebuie s\ ne întoarcem la scrisoare125.

„Epicur salut\126 pe Herodotos.

[35] Pentru acei care nu sînt în stare, o Herodotos, s\ studieze cu grij\

fiecare din scrierile mele despre natur\ sau s\ p\trund\ mai adînc în

tratatele mele mai mari, am preg\tit eu singur127 un rezumat al întregului

meu sistem, pentru ca s\ aib\ prezent în minte esen]ialul din principalele

doctrine, cu scopul ca, la orice prilej, s\ se poat\ ajuta singuri asupra

chestiunilor celor mai importante, în m\sura în care se apuc\ de studiul

naturii. Acei care sînt destul de înainta]i în studiul întregului sistem trebuie

s\ aib\ fixat\ în minte o expunere elementar\, f\cut\ în linii generale, a

întregului subiect. C\ci avem nevoie mai ales de o vedere general\ asupra

lucrurilor [i mai arareori de una am\nun]it\.

[36] Trebuie deci s\ revenim mereu la cele dinainte [i s\ memoriz\m

atît cît e necesar ca s\ avem o cuprindere esen]ial\ a lucrurilor, cît [i pentru
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a avea mijloacele de descoperire exact\ a tuturor am\nuntelor, dac\ liniile

generale ale doctrinei au fost bine în]elese [i memorizate128. ~ntr-adev\r,

acesta este lucrul principal de l\murit pentru cercet\torul avansat, anume s\

se poat\ folosi cu p\trundere de doctrin\ în aplic\rile ei la elementele

simple [i la exprim\ri129. C\ci nu-i cu putin]\ a în]elege130 doctrina

condensat\ a repet\rii frecvente a tuturor lucrurilor, dac\ nu sîntem în stare

s\ cuprindem în minte, în formule scurte, tot ce a putut fi l\murit cu grij\

pîn\ în cele mai mici am\nunte.

[37] Deoarece un asemenea procedeu este de folos tuturor acelora care

se consacr\ [tiin]elor naturii, eu, care-mi închin acestui studiu toat\ energia

mea [i m\ bucur de lini[tea deplin\ a unei astfel de vie]i, am preg\tit pentru

tine tocmai un asemenea rezumat [i manual de elemente ale doctrinelor în

ansamblul lor.

~n primul rînd, drag\ Herodotos, trebuie s\ în]elegi lucrurile semnificate

din spatele cuvintelor, pentru ca, referindu-te la ele, s\ po]i s\ judeci

opiniile, cercet\rile sau problemele, a[a încît toate lucrurile s\ nu r\mîn\

nedovedite [i ra]ionamentele s\ nu <mearg\> la infinit sau s\ nu ne baz\m

pe cuvinte goale de în]eles131. [38] Trebuie, într-adev\r, ca în]elesul prim al

fiec\rui cuvînt întrebuin]at s\ fie clar fixat [i s\ nu mai aib\ nevoie de nici

o dovad\, dac\ vrem s\ avem ceva cert la care s\ raport\m chestiunea în

discu]ie, problema sau opinia din fa]a noastr\.

Pe urm\132 trebuie s\ observ\m de aproape toate senza]iile noastre [i

tendin]ele133 prezente, fie ale intelectului, fie ale oric\rui alt criteriu, [i la fel

[i st\rile noastre afective134, pentru ca s\ putem avea cu ce s\ semnific\m

ceea ce a[teapt\ confirmare sau ceea ce este obscur135.

Dup\ ce acestea au fost în]elese, e timpul s\ consider\m lucrurile care

sînt neclare136. ~n primul rînd, nimic nu se na[te din neant, c\ci altfel orice

s-ar putea na[te din orice, f\r\ s\ fie nevoie de semin]e. [39] Iar dac\ ceea

ce devine invizibil piere [i devine neant, toate lucrurile ar fi pierit, întrucît

acel ceva în care se risipesc nu exist\ ; [i universul era totdeauna a[a cum

este acum [i va d\inui la fel în viitor. C\ci pe lîng\ univers nu exist\ nimic

care s\ p\trund\ în el [i s\ aduc\ schimbare137.

Mai departe [acest lucru îl spune [i în Marele rezumat, chiar la începutul

lui, [i în prima Carte din tratatul Despre natur\], universul consist\ din

corpuri [i din vid. Existen]a corpurilor este atestat\ peste tot de sim]uri, din

care lucrul neclar este probat prin ra]ionament. [40] Dac\ n-ar fi vidul [i

spa]iul, pe care le mai numim [i natura impalpabil\, corpurile n-ar avea

nimic în care s\ existe [i prin care s\ se mi[te a[a cum vedem clar c\ se

mi[c\. Nu putem s\ concepem, prin în]elegerea noastr\ mintal\ sau prin alt

mijloc analog, c\ exist\ altceva în afar\ de corpuri [i vid. Cînd vorbim de

acestea, le consider\m în ansamblul lor ca naturi integrale, iar nu ca

propriet\]i sau accidente ale acestor naturi138.

Apoi [repet\ acest lucru în prima Carte [i în C\r]ile a XIV-a [i a XV-a

din scrierea sa Despre natur\, ca [i în Marele rezumat], unele corpuri

sînt compuse, altele sînt elementele din care-s f\cute aceste corpuri139.

[41] Aceste elemente sînt insecabile [i neschimb\toare, dac\ trebuie ca

lucrurile s\ nu piar\ în nefiin]\ ; atomii sînt destul de tari ca s\ reziste cînd

lucrurile compuse se desfac, din cauz\ c\ sînt de natura plinului [i nu pot

fi risipite nic\ieri [i nicicum. Deci este necesar ca principiile lucrurilor s\ fie

insecabile [i elementele naturale ale corpurilor140.

Universul e infinit, c\ci ceea ce-i finit are o extremitate, iar extremitatea

unui lucru se în]elege în raport cu altul deosebit de el, <dar universul nu
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este considerat în raport cu altceva>. De aceea, neavînd extremitate, nu are

nici limit\ [i deoarece n-are limit\, va fi infinit.

Mai mult ; universul e infinit atît din cauza mul]imii atomilor, cît [i a

extinderii vidului. [42] ~ntr-adev\r, dac\ vidul ar fi infinit [i corpurile finite,

acestea n-ar avea nic\ieri unde s\ r\mîn\, ci s-ar împr\[tia, fiind purtate

prin vidul infinit, neavînd nici un reazem care s\ le trimit\ înd\r\t prin

ciocnire. Pe de alt\ parte, dac\ vidul ar fi finit, infinitatea de atomi n-ar avea

loc unde s\ stea141.

Mai departe, atomii corpurilor, care sînt plini142 [i din care se nasc

corpurile compuse [i-n care se risipesc, variaz\ la infinit în formele lor ; c\ci

o asemenea varietate de lucruri, a[a cum le vedem, n-ar fi putut niciodat\

s\ ia na[tere din îmbinarea de atomi avînd acelea[i forme. Pentru fiecare

form\ atomii asem\n\tori sînt pur [i simplu infini]i ca num\r143, dar în ce

prive[te deosebirile calitative, atomii nu sînt pur [i simplu infini]i, ci numai

de necuprins. [43] [C\ci nici divizibilitatea nu merge la infinit – spune el

mai jos144, apoi mai adaug\ : – deoarece calit\]ile se schimb\, dac\ are

cineva grij\ s\ nu produc\ atomi pur [i simplu infini]i ca m\rime145].
Atomii sînt necontenit în mi[care ve[nic\. [Mai departe – spune el mai

jos146 – atomii se mi[c\ cu o vitez\ egal\, deoarece vidul face loc deopotriv\

[i celui mai u[or [i celui mai greu147]. Unii dintre ei sar mereu la o mare

distan]\ unii de al]ii, pe cînd al]ii se mi[c\ vibrînd pe loc cînd se întîmpl\

s\ fie închi[i într-o împletitur\ de atomi sau s\ fie acoperi]i de atomii pe

cale s\ se împleteasc\148.

[44] Aceasta se întîmpl\ din cauza naturii vidului care separ\ fiecare

atom, vid care nu poate s\ ofere o baz\ de sprijinire deoarece soliditatea

care exist\ în atomi îi face s\ sar\, dup\ o ciocnire, atît cît permite

împletitura s\ se produc\ s\ritura din ciocnire. Toate acestea n-au început,

de vreme ce atît atomii, cît [i vidul exist\ din ve[nicie149. [El spune mai jos

c\ atomii n-au alte calit\]i în afar\ de form\, m\rime [i greutate. ~n lucrarea

sa Dou\sprezece expuneri elementare îns\, el arat\ cum culoarea lucrurilor

variaz\ dup\ pozi]ia atomilor, iar mai departe c\ n-au orice m\rime ; oricum,

nici un atom n-a fost v\zut cu ochii150.]
[45] Aceste cuvinte, care amintesc toate cele spuse, traseaz\ o schi]\ a

doctrinei, suficient\ <pentru> reprezentarea naturii lucrurilor151.

Mai mult. Exist\ un num\r nesfîr[it de lumi, unele la fel cu a noastr\,

altele deosebite. Atomii fiind nesfîr[i]i în num\r, dup\ cum s-a ar\tat mai

înainte, sînt purta]i pîn\ în regiunile cele mai dep\rtate. C\ci atomii din care

ia na[tere sau poate fi format\ o lume nu se consum\ cu aceast\ lume sau

cu un num\r anume de lumi, nici cu cîte sînt asemenea cu acestea, nici cu

cîte sînt diferite de acestea ; de unde urmeaz\ c\ nu-i nimic care s\ împiedice

infinitatea lumilor152.

[46] Pe de alt\ parte, exist\ amprente care au aceea[i form\ ca [i

corpurile solide, dar întrec în sub]irime orice obiect pe care-l vedem153. De

aceea nu-i cu neputin]\ s\ g\sim în spa]iul înconjur\tor construc]ii de acest

fel [i dispozitive pentru154 f\urirea cavit\]ilor sau a suprafe]elor sub]iri [i

efluvii, care p\streaz\ aceea[i pozi]ie [i mi[care pe care le aveau în obiectele

solide de la care eman\. Acestor amprente le d\m numele de simulacre155.

Mai mult chiar, mi[carea lor prin vid, avînd loc f\r\ s\ întîlneasc\ ceva de

care s\ se loveasc\, parcurge orice distan]\ într-un timp neînchipuit de

scurt, c\ci ciocnirea [i mi[carea f\r\ ciocnire cap\t\ pentru noi asem\narea

cu încetineala [i iu]eala156.

[47] Aceasta nu înseamn\, dac\ consider\m timpul foarte scurt,

perceptibil numai de ra]iune, c\ un corp mi[c\tor ajunge în mai multe locuri
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în mod simultan, c\ci acest lucru nu-i de conceput, de[i într-un timp

perceptibil sim]urilor poate ajunge simultan în mai multe locuri, oricît de

departe în spa]iul infinit ar fi conceput de noi punctul de plecare al acelui

corp157. C\ci altminteri ar fi la fel cu o ciocnire dac\ men]inem viteza de

transla]ie a corpului pîn\ nu are loc o ciocnire. Este bine s\ re]inem aceast\

înv\]\tur\ fundamental\. Apoi afirma]ia c\ simulacrele sînt de o sub]irime

de neîntrecut nu este infirmat\ de datele sim]urilor158. Aceasta face ca

iu]eala lor s\ fie uria[\, ca ele s\ g\seasc\ totdeauna un canal potrivit de

trecere, pentru c\ <emana]ia>159 lor neîncetat\ nu se love[te de vreo

rezisten]\, nici chiar de una foarte mic\, de[i mul]i atomi sau infinit de mul]i

se lovesc adesea de o oarecare rezisten]\160.

[48] Pe lîng\ acestea s\ ne amintim c\ producerea simulacrelor are loc

cu iu]eala gîndului161. Exist\ o emanare necontenit\ de particule de pe

suprafa]a corpurilor f\r\ nici o mic[orare a eman\rii, din cauza umplerii din

nou a locului p\r\sit de un simulacru prin emanare, iar acesta î[i p\streaz\

pentru mult\ vreme ordinea [i pozi]ia atomilor din corpul solid, chiar dac\

uneori atomii sînt r\v\[i]i. Cîteodat\ asemenea agregate162 se formeaz\

foarte repede în mediul înconjur\tor, din cauz\ c\ n-au nevoie de o

umplutur\ solid\163 în adîncime ; mai sînt [i alte feluri în care pot s\ se

formeze astfel de naturi164, c\ci nu-i nimic în toate acestea care s\ fie

infirmat165 de senza]ii, dac\ privim în ce fel s\ raport\m la noi eviden]ele [i

acordurile166 care vin de la lucrurile exterioare167.

[49] Noi trebuie s\ consider\m c\ vedem [i concepem lucrurile prin

ceva care intr\ în noi venind de la lucrurile exterioare168. ~ntr-adev\r,

lucrurile din afar\ nu [i-ar întip\ri169 a[a de bine asupra noastr\ natura lor

proprie, în culoare [i form\170, prin aerul care se afl\ între ele [i noi, cu

ajutorul razelor de lumin\ sau a unor emana]iuni de orice fel care merg de

la noi spre ele171, dac\ n-ar fi p\trunderea în noi, într-o m\rime adaptat\ în

ochii [i mintea noastr\, a unor imagini care vin chiar de la lucruri, avînd

aceea[i culoare [i form\, ca [i lucrurile exterioare de la care eman\172. Ele

se mi[c\ repede ; [50] iar acest lucru explic\ înf\]i[area de un singur obiect

continuu pe care ne-o dau ele [i p\streaz\ propor]iile173 pe care le aveau în

obiect, gra]ie sprijinului simetric174 pe care `l cap\t\ de acolo, din vibra]ia175

atomilor în adîncimea obiectului solid de la care vin. {i oricare ar fi

reprezentarea176 pe care o primim prin contact direct, în intelect sau în

organele sim]urilor, sau ca o form\ sau ca ni[te calit\]i ce revin acesteia,

aceast\ forma a[a cum e înf\]i[at\ este îns\[i forma obiectului solid [i e

datorat\ fie unei continuit\]i neîntrerupte a simulacrelor, fie numai a unui

reziduu al lor177. Falsitatea [i eroarea depind totdeauna de opinia pe care

ne-o facem noi178 [ : <cînd un fapt a[teapt\> confirmarea sau cel pu]in lipsa

de infirmare [i care dup\ aceea e neconfirmat <sau chiar e infirmat>,

urmînd o anumit\ mi[care din noi, îmbinat\ cu construc]ia imaginativ\, dar

deosebit\ de ea – care este cauza erorii]179.

[51] ~ntr-adev\r, asem\narea imaginilor – ca, de exemplu, cele prinse

într-un portret sau cele care apar în visuri sau în orice alt\ form\ de

activitate a intelectului sau a celorlalte criterii ale adev\rului – cu ceea ce

noi numim lucrurile reale [i adev\rate n-ar exista niciodat\ dac\ n-ar fi fost

ni[te lucruri cu adev\rat de felul celor cu care le compar\m. {i n-ar exista

nici eroare, dac\ n-am fi experimentat în noi în[ine o alt\ mi[care, legat\ de

construc]ia imaginativ\, dar totu[i distinct\ de ea. Din aceast\ mi[care

rezult\ falsitatea, dac\ mi[carea nu-i confirmat\ sau este infirmat\, iar dac\

e confirmat\ sau nu e infirmat\ rezult\ adev\rul180.
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[52] Trebuie s\ ne ]inem cu t\rie de aceast\ doctrin\, dac\ nu vrem s\

înl\tur\m criteriile întemeiate pe eviden]a sim]urilor [i s\ confund\m toate

lucrurile, sus]inînd falsitatea, ca [i cînd ar fi adev\r181.

Tot a[a ia na[tere auzul, cînd un curent vine de la o vietate sau un lucru

care scoate o voce, un sunet sau face un zgomot sau produce o senza]ie

auditiv\ într-un fel oarecare. Acest curent e f\r`mi]at în particule omogene,

care în acela[i timp p\streaz\ o anumit\ leg\tur\ reciproc\ [i o unitate de

un fel particular, care se extinde pîn\ la obiectul care l-a emis, [i astfel, de

cele mai multe ori în acest caz, pricinuie[te percep]ia sau, dac\ nu, face

evident\ prezen]a unui obiect exterior. [53] ~ntr-adev\r, f\r\ o asemenea

transmitere a unei anumite emana]ii conforme cu obiectul emi]\tor, nu s-ar

putea ivi o astfel de senza]ie. De aceea nu trebuie s\ presupunem c\ aerul

însu[i este modelat în form\ de vocea emis\ sau de ceva asem\n\tor ; c\ci

e departe de a fi cazul ca aerul s\ fie ac]ionat de vocea emis\ în acest fel.

C\ci îndat\ ce se produce lovitura care are loc în noi cînd emitem un sunet,

ea pricinuie[te o atare ap\sare182 asupra unor mase de particule, încît

acestea produc un curent de natura unei sufl\ri, care d\ na[tere la senza]ia

de auz183.

La fel trebuie s\ socotim c\ mirosul, ca [i auzul, n-ar produce nici o

senza]ie dac\ n-ar exista ni[te particule transmise de la obiectele care sînt

de natur\ potrivit\ spre a excita organul mirosului, unele într-un fel, altele

în alt fel, unele a]î]îndu-l în mod dezordonat [i nepl\cut, altele în mod

lini[titor [i pl\cut184.

[54] Mai mult înc\, trebuie s\ fim convin[i c\ atomii, în realitate, nu

posed\ nici una din calit\]ile apar]inînd lucrurilor care cad sub sim]urile

noastre, în afar\ de form\, greutate [i m\rime [i de propriet\]ile legate în

mod necesar de form\185. ~ntr-adev\r, fiecare calitate se schimb\, dar atomii

nu se schimb\ cu nimic, deoarece cînd corpurile compuse se destram\

trebuie s\ r\mîn\ ceva solid [i indisolubil, care va face ca transform\rile s\

nu se produc\ prin trecere în neant [i din neant, ci ele s\ aib\ loc prin

schimb\ri de pozi]ie a multor atomi [i prin ad\ugiri [i scoateri de atomi. Din

aceast\ cauz\ ace[ti atomi capabili de a fi aranja]i în mod diferit sînt

indestructibili [i n-au nimic comun cu natura lucrurilor schimb\toare, ci au

mase [i configura]ii proprii ale lor. Acestea sînt necesare ca s\ r\mîn\

neschimb\toare186.

[55] ~ntr-adev\r, în cazul schimb\rilor de configura]ie în cadrul macro-

scopic, prin luare din contur, se consider\ c\ figura este inerent\, pe cînd

celelalte calit\]i nu sînt inerente în lucrul care se schimb\, a[a cum r\mîne

forma, ci ele sînt nimicite din întregul corp187. Astfel, formele care r\mîn sînt

suficiente ca s\ produc\ deosebirile corpurilor compuse, deoarece pîn\ la

urm\ este necesar neap\rat s\ r\mîn\ ceva care s\ nu piar\ în neant188.

Tot a[a nu trebuie s\ ne închipuim c\ atomii pot avea orice m\rime

pentru ca senza]iile noastre s\ nu infirme aceasta, dar trebuie s\ admitem c\

exist\ diferen]e de m\rime ; c\ci cu acest adaos se explic\ mai u[or datele

sim]irii [i ale senza]iei. [56] Dar a atribui atomilor orice fel de m\rime nu

ne ajut\ s\ explic\m diferen]ele de calitate din lucruri ; mai mult înc\, în

acest caz, dac\ atomii ar fi destul de mari, ei ar ajunge s\ fie v\zu]i de noi,

ceea ce nu se vede c\ se întîmpl\ vreodat\ ; nici nu putem concepe ca un

atom s\ devin\ vizibil189.

Afar\ de aceasta, nu trebuie s\ credem c\ într-un corp m\rginit exist\

particule nesfîr[ite în num\r, oricît de mici ar fi190. De aci reiese nu numai

c\ trebuie s\ refuz\m a admite subdiviziunea la infinit, în p\r]i tot mai mici,
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pentru a nu face ca toate lucrurile s\ fie f\r\ consisten]\ [i pentru ca în

cuprinderea noastr\ a agregatelor s\ nu fim sili]i s\ consum\m lucrurile f\r`-

mi]îndu-le, ci, avînd de-a face cu lucruri finite, trebuie de asemenea s\

respingem ca imposibil mersul la infinit, prin subdiviziuni din ce în ce mai mici.

[57] ~ntr-adev\r, cînd cineva spune o dat\ c\ în orice lucru sînt con]inute

un num\r infinit de particule [i de oricît de mic\ m\rime, nu-i cu putin]\ s\

concepem cum ar mai putea fi limitat în m\rime. Evident, particulele infinite

la num\r trebuie s\ aib\ o oarecare m\rime ; [i atunci m\rimea lucrului

format din ele ar fi infinit\191. {i pe urm\ ceea ce este finit are o extremitate

care se poate distinge, chiar dac\ nu este în sine observabil\, [i nu este cu

putin]\ s\ nu ne gîndim c\ [i corpul urm\tor are o extremitate [i a[a mai

departe, mergînd mai înainte, exist\ corpuri care se limiteaz\ reciproc la

infinit [i acest lucru se reflect\ [i în gîndirea noastr\192.

[58] Trebuie s\ consider\m minimul perceptibil de sim]uri nici ca la fel

cu ceea ce este supus schimb\rilor, nici ca fiind cu totul diferit de lucrul

care se schimb\, ci avînd ceva comun cu lucrurile supuse schimb\rii, numai

c\ nu i se pot distinge p\r]ile. Dar cînd din pricina asem\n\rii create de

aceast\ proprietate comun\, credem c\ vom deosebi ceva în minim, ceva

de o parte [i altceva de alt\ parte, trebuie s\ fie un alt minim egal cu primul

pe care s\-l percepem. ~n realitate vedem aceste minime unul dup\ altul,

începînd cu primul [i nu ocupînd acela[i loc ; nici nu-i vedem atingîndu-se

unii pe al]ii cu p\r]ile lor, ci vedem c\ din pricina caracterului lor particular

dau putin]a de a m\sura m\rimile ; sînt mai mul]i, dac\ m\rimea m\surat\

este mai mare ; mai pu]ini, dac\ m\rimea m\surat\ este mai mic\.

Trebuie s\ recunoa[tem c\ aceast\ analogie este valabil\ [i pentru

minimul în domeniul atomului, [59] difer\ numai în micime de ceea ce se

observ\ în domeniul senzorial, dar urmeaz\ aceea[i analogie. ~n privin]a

analogiei din domeniul senza]iilor am afirmat c\ atomul are m\rime, numai

c\ împingem micimea cît mai departe cu putin]\. {i mai departe, lucrurile

cele mai mici [i mai simple trebuie considerate ca limite ale lungimilor, care

furnizeaz\ unit\]i pentru m\surarea lungimilor, fie mai mari, fie mai mici,

întrebuin]înd intuirea prin ra]iune în cazul lucrurilor ce nu se pot vedea.

~ntr-adev\r, comunitatea care exist\ între ele [i p\r]ile neschimb\toare este

de ajuns ca s\ justifice aceast\ concluzie.

Nu-i îns\ cu putin]\ ca atomii s\ se grupeze laolalt\ numai prin faptul c\

sînt dota]i cu mi[care193.

[60] Mai departe nu trebuie s\ afirm\m atributele de „sus” [i de „jos”

despre spa]iul infinit ca [i cum ar exista un cel mai sus [i un cel mai jos. ~n

ceea ce prive[te spa]iul de deasupra capului, el ne duce la infinit din

punctul în care st\m [i [tim c\ niciodat\ nu va ap\rea un cel mai sus sau un

cel mai jos loc pentru cel ce gînde[te în infinit, ca [i cum ar exista un sus

[i un jos concomitent `n raport cu acela[i loc. ~n adev\r, acest lucru nu-i de

conceput. Din aceast\ pricin\ este posibil s\ admitem o singur\ direc]ie de

transla]ie în sus, pe care o gîndim ca întinzîndu-se la infinit, [i o alta în jos,

chiar dac\ s-ar întîmpla de mii de ori ca ceea ce se mi[c\ de la noi spre spa]iile

de deasupra capetelor noastre s\ ating\ picioarele acelora de deasupra

noastr\ sau ca ceea ce se mi[c\ de la noi în jos s\ ating\ capetele celor mai

de jos de noi. R\mîne deci stabilit c\ întreaga mi[care de transla]ie, în cazurile

respective, e conceput\ ca întinzîndu-se în direc]ii opuse una alteia la infinit194.

[61] Cînd atomii sînt purta]i în vid [i nu întîlnesc rezisten]\, ei se mi[c\

cu o iu]eal\ egal\. Atomii mai grei nu se mi[c\ mai repede decît cei mici [i

u[ori atît timp cît nu întîlnesc nimic în calea lor [i nici atomii mici nu se
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mi[c\ mai repede decît cei mari, în m\sura în care g\sesc o trecere potrivit\

cu dimensiunea lor [i nu se ciocnesc de nimic195. Nici mi[carea lor în sus,

nici cea lateral\, datorit\ ciocnirilor, [i nici mi[carea lor în jos, datorit\

greut\]ii lor proprii, nu le schimb\ viteza de transla]ie. Atît timp cît posed\

una din aceste mi[c\ri, atomii o vor men]ine repede ca gîndul, pîn\ cînd se

vor ciocni, fie de ceva din afara lor sau din cauza propriei lor greut\]i, de

for]a atomului care îi ciocne[te196.

[62] Cînd ajungem s\ avem de-a face cu corpuri compuse, unele din

aceste corpuri se vor mi[ca197 mai repede decît altele, de[i atomii lor au o

iu]eal\ egal\. Aceasta din cauz\ c\ atomii din compu[i merg într-o direc]ie

în timpul continuu cel mai scurt, de[i198 se mi[c\ în direc]ii diferite în timpi

perceptibili numai de ra]iune. Dar ei se ciocnesc deseori între ei, pîn\ ce

continuitatea mi[c\rii lor este perceput\ de sim]uri. C\ci p\rerea despre

cele invizibile, cum c\ [i timpii percepu]i prin ra]iune vor poseda o

continuitate de mi[care, nu-i adev\rat\ în cazul acestora. Regula noastr\

este c\ numai observa]ia direct\ prin sim]uri [i intui]ia ob]inut\ pe calea

ra]iunii sînt singurele întotdeauna adev\rate199.

[63] Dup\ acestea, referindu-ne la senza]iile [i afectele noastre, c\ci în

modul acesta vom atinge cea mai mare siguran]\ în cunoa[tere200, trebuie s\

recunoa[tem c\ sufletul este un lucru corporal alc\tuit din particule fine,

împr\[tiate în toat\ masa corpului nostru, foarte asem\n\tor vîntului, avînd

un amestec de c\ldur\, în unele privin]e sem\nînd cu vîntul, în altele cu

c\ldura201. Dar mai exist\ <a treia>202 parte, care întrece pe celelalte dou\

în fine]ea particulelor, [i prin aceasta r\mîne în leg\tur\ mai strîns\ cu restul

corpului nostru. Existen]a acestei p\r]i se eviden]iaz\203 prin facult\]ile

sufletului [i prin afectele lui, prin u[urin]a cu care se mi[c\ sufletul, prin

gîndire [i prin toate acele lucruri a c\ror pierdere cauzeaz\ moartea. Mai

departe trebuie s\ re]inem c\ sufletul are cea mai mare parte în producerea

senza]iei. [64] ~ntr-adev\r, el n-ar avea senza]ie dac\ n-ar fi oarecum închis

în restul masei noastre corporale. Dar restul masei noastre corporale, de[i

ofer\ aceast\ indispensabil\ condi]ie pentru suflet, are [i el o participare

derivat\ din suflet, din numita calitate ; [i totu[i nu posed\ toate calit\]ile

sufletului. Din aceast\ cauz\, cînd sufletul se desparte de corp, corpul î[i

pierde sim]irea, c\ci n-are în sine aceast\ facultate de a sim]i, ci sufletul

concrescut cu corpul i-a procurat-o : sufletul, prin realizarea facult\]ii ce o

are datorit\ mi[c\rii, a dobîndit deodat\ pentru sine calitatea de sim]ire [i,

în virtutea vecin\t\]ii [i a consim]irii dintre suflet [i corp, o transmite, dup\

cum am spus, [i corpului204.

[65] De aceea, atît timp cît sufletul este în corp, acesta nu-[i pierde

niciodat\ facultatea de a sim]i, chiar dac\ se amputeaz\ un membru al

corpului. Dac\ corpul care îl ad\poste[te se destram\ în totul sau în parte,

[i sufletul piere, dar dac\ reu[e[te s\ persiste, atunci va avea senza]ii. Ceea

ce r\mîne din corp îns\, fie c\ continu\ s\ persiste în întregime, fie numai

în parte, nu mai are sensibilitate dac\ sufletul s-a desp\r]it de el, adic\ acea

mul]ime de atomi care constituie natura sufletului. {i mai mult chiar, cînd

întregul agregat al corpului este distrus, sufletul se risipe[te [i el [i nu mai

are acelea[i facult\]i de mai înainte [i nici acelea[i mi[c\ri, din care cauz\

nu mai posed\ nici facultatea de percep]ie senzorial\.

[66] ~ntr-adev\r, nu-l putem considera sensibil decît numai în acest

întreg al corpului [i mi[cîndu-se cu aceste mi[c\ri pe care le cunoa[tem [i

decît dac\ corpul care îl ad\poste[te [i îl cuprinde este a[a cum îl [tim, în

care sufletul se afl\ acum [i s\vîr[e[te aceste mi[c\ri [i ac]iuni ale sale.”205
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[Spune în alt\ parte c\ sufletul este alc\tuit din atomii cei mai netezi [i mai

rotunzi, cu mult superiori în toate privin]ele acelora ai focului ; c\ o parte

din suflet este ira]ional\ [i aceasta este risipit\ peste restul corpului nostru,

în timp ce partea ra]ional\ s\l\[luie[te în piept, cum se eviden]iaz\ din

afectele de team\ [i de bucurie ale noastre ; c\ somnul vine cînd p\r]ile

sufletului care se afl\ r\spîndite în întregul organism sînt re]inute într-un loc

sau împr\[tiate [i dup\ aceea se lovesc unele de altele la strîmtoare206.

S\mîn]a vine din întregul corp207.]
[67] Trebuie s\ cercet\m [i problema urm\toare : ce este ceea ce numim

incorporalul, adic\ dup\ accep]ia cea mai obi[nuit\ a cuvîntului ceea ce

poate fi conceput în mod independent.

Dar nu se poate concepe incorporalul în mod independent, cu excep]ia

spa]iului vid ; într-adev\r, spa]iul vid nu poate nici s\ ac]ioneze, nici s\

sufere o ac]iune, ci numai îng\duie corpului s\ se mi[te prin el. De aceea

acei care afirm\ c\ sufletul este incorporal vorbesc prostii, c\ci dac-ar fi a[a

sufletul nici n-ar ac]iona, nici n-ar suferi vreo ac]iune. Doar acum noi

vedem în chip evident c\ ambele aceste însu[iri apar]in sufletului208.

[68] A[adar, dac\ cineva raporteaz\ toate aceste expuneri care privesc

sufletul la criteriul afectelor [i senza]iilor [i dac\ î[i aminte[te de cele ce am

spus la început209 va în]elege cele cuprinse în doctrina noastr\, în liniile ei

generale, în mod suficient pentru a l\muri în chip solid, pornind de la ele,

detaliile concep]iilor noastre210.

Trecînd la alt\ ordine de idei, formele [i culorile, m\rimile [i greut\]ile,

într-un cuvînt toate acele însu[iri care se afirm\ ca atribute despre corp, în

m\sura în care sînt propriet\]i constante fie ale tuturor corpurilor, fie numai

ale corpurilor vizibile, sînt cunoscute prin senza]ie ; aceste însu[iri, repet,

nu pot fi considerate c\ exist\ în mod independent prin ele însele (c\ci

acest lucru nu-i de conceput), [69] nici în general ca neexistente, nici c-ar

fi ni[te incorporale care exist\ în corpuri [i nici c-ar fi p\r]i ale corpului. ~n

general trebuie s\ consider\m c\ întregul corp î[i cap\t\ natura sa

permanent\ din toate acestea, de[i nu-i ca [i cînd ar fi format din gruparea

lor la un loc (în acela[i fel cum ar fi compus un agregat mai mare din

particulele însele, fie c\ aceste particule sînt primare, fie de orice m\rime,

dar mai mici decît întregul). Dar numai toate aceste calit\]i, repet, dau

corpului natura lui permanent\. Toate acestea sînt obiectul unor intui]ii

particulare [i al unor în]elegeri, dar acompaniate de perceperea întregului

corp [i niciodat\ separate de el, ci potrivite cu concep]ia integral\ a corpului

care cap\t\ atributul211.

[70] Iar\[i, adesea calit\]ile revin corpurilor f\r\ s\ fie ni[te concomiten]e

permanente [i nu pot fi clasificate printre lucrurile invizibile [i nici nu sînt

incorporale. De aceea, folosind termenul de «accidente» în în]elesul cel mai

comun, spunem limpede c\ «accidentele» n-au natura lucrului întreg c\ruia

îi apar]in [i c\ruia, considerîndu-l ca un întreg, îi d\m numele de corp [i

f\r\ de care corpul nu poate fi conceput212. {i, în virtutea unor anumite

intui]ii speciale în care intr\ întotdeauna corpul complet, fiecare din ele

poate fi numit un accident [71], dar numai atît timp cît ele sînt v\zute c\

apar]in cu adev\rat corpului, deoarece asemenea accidente nu sînt

concomiten]e perpetue. {i nu e nevoie s\ alung\m din realitate aceast\

eviden]\ clar\213, anume c\ accidentul n-are natura acelui întreg, numit de

noi corp, c\ruia îi apar]ine, nici a propriet\]ilor permanente care întov\-

r\[esc întregul. Pe de alt\ parte, nici nu trebuie s\ credem c\ accidentul are

o existen]\ independent\ (c\ci acest lucru e tot atît de neconceput în cazul
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accidentelor, ca în acela al propriet\]ilor permanente) ; dar, a[a cum e clar,

ele ar trebui s\ fie considerate toate ca accidente ale corpurilor214 [i nu

drept concomiten]e permanente, nici ca avînd pozi]ia unei naturi inde-

pendente. Mai curînd trebuie considerate c\ sînt întocmai ceea ce senza]ia

face din fiecare din ele, ca s\ fie în mod special.

[72] Mai trebuie s\ examin\m cu toat\ aten]ia [i urm\torul subiect. Nu

trebuie s\ cercet\m timpul215 cum facem cu celelalte accidente, pe care le

examin\m într-un subiect, raport`ndu-le la anticipa]iile pe care le vedem în

mintea noastr\ ; ci trebuie s\ lu\m în considerare întreaga eviden]\ în virtutea

c\reia vorbim de timp, ca lung sau scurt, luînd aceste accep]ii de durat\ ca

înrudite între ele. N-avem nevoie s\ adopt\m vreun termen nou ca mai bun,

ci trebuie s\ întrebuin]\m expresiile obi[nuite, referitoare la timp216.

Nici nu-i nevoie s\ afirm\m altceva despre timp, ca [i cum acest altceva

ar con]ine aceea[i esen]\ care-i con]inut\ în sensul propriu al cuvîntului

«timp» (lucru pe care-l fac unii). Trebuie s\ ne gîndim temeinic cu ce punem

în leg\tur\ [i cu ce m\sur\m acel lucru specific care e timpul. [73] C\ci

acest lucru nu are nevoie de o demonstra]ie, ci de o simpl\ considerare217

a faptului c\ noi leg\m timpul de zile [i nop]i [i de p\r]ile acestora, precum

[i de sim]irile [i lipsa de sim]ire, de mi[care [i repaus, considerînd c\ un

accident particular al acestora este ceea ce numim noi «timp»218. [Aceasta o

spune el atît în Cartea a doua Despre natur\, cît [i în Marele rezumat]219.

Dup\ cele precedente trebuie s\ consider\m c\ lumile [i orice agregat

finit, care are mult\ asem\nare cu lucrurile pe care le vedem în mod

obi[nuit, s-au n\scut din infinit. ~ntr-adev\r, toate aceste lucruri s-au desprins

din aglomer\ri mai mari sau mai mici, particulare, de atomi [i toate lucrurile

se risipesc iar\[i, unele mai repede, altele mai încet, unele prin ac]iunea

unor cauze, altele prin ac]iunea altora. [74] [Este evident deci c\ el

consider\ c\ [i lumile sînt pieritoare, dup\ cum [i p\r]ile lor sînt supuse

schimb\rii. ~n alt\ parte spune c\ p\mîntul plute[te pe aer]220.

Mai departe nu trebuie s\ credem c\ lumile au neap\rat una [i aceea[i

form\... [Dimpotriv\, în Cartea a dou\sprezecea a lucr\rii Despre natur\, el

spune singur c\ formele lumilor se deosebesc, unele fiind sferice, altele

ovale [i altele iar\[i de forme diferite de acestea. Totu[i, lumile n-au orice

form\ [i ele nu sînt fiin]e vii care s\ se fi desprins din infinit]221. Nimeni nu

poate dovedi c\ semin]ele din care ies plantele [i animalele [i toate celelalte

lucruri pe care le vedem nu s-ar afla <într-un> anumit fel de lume, iar în alt

fel de lume n-ar fi cu putin]\ s\ existe. [Acela[i lucru e valabil [i pentru

cre[terea lor. Trebuie s\ credem c\ se întîmpl\ la fel [i pe p\mînt]222.

[75] Tot a[a trebuie s\ ne închipuim c\ [i natura omeneasc\223 a fost

deprins\ [i silit\ s\ ia multe înv\]\turi diferite de la faptele însele [i c\, prin

urmare, ra]iunea dezvolt\ ceea ce a primit astfel [i face noi descoperiri, la

unele semin]ii mai repede, la altele mai încet, <progresul realizat fiind mai

mare>224 în anumite perioade [i timpuri, iar în altele, mai mic.

De aceea, denumirile lucrurilor la început n-au fost statornicite prin

conven]ie, ci înse[i firile oamenilor, la fiecare semin]ie suferind anumite

afecte [i formîndu-[i închipuiri specifice, au emis aerul, fiind trimis de

fiecare din afecte [i închipuiri într-un fel particular, a[a cum era [i deosebirea

regiunilor pe care le locuiau triburile225. [76] Mai tîrziu oamenii au adoptat

în comun numirile lor speciale pe fiecare semin]ie, pentru a face comu-

nic\rile lor unul fa]\ de altul mai pu]in ambigue [i mai scurt exprimate. Iar

privitor la lucrurile nemaiv\zute pe care unii cunosc\tori ai lor le-au introdus

în comunitate, ace[tia au fost sili]i s\ pronun]e anumite sunete pentru a le
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asocia cu acele lucruri, iar ceilal]i oameni adoptîndu-le prin ra]iune, ca în

majoritatea leg\turilor cauzale, au interpretat astfel sunetele asociindu-le de

lucrurile respective226.

Noi nu sîntem sili]i s\ credem c\-n cer revolu]iile, solsti]iile, eclipsele,

r\s\riturile [i apusurile [i celelalte fenomene asociate cu acestea au loc prin

conducerea sau porunca, fie acum sau în viitor, a unei fiin]e care se bucur\,

în acela[i timp, de fericirea deplin\ [i de nemurire227. [77] ~ntr-adev\r,

cazna [i grijile, sentimentele de mînie [i recuno[tin]\ nu se împac\ cu

fericirea, ci presupun sl\biciune [i fric\ [i dependen]\ fa]\ de semenii

no[tri. Iar\[i, nu trebuie s\ sus]inem c\ lucrurile care nu sînt altceva decît

comas\ri de foc incandescent sînt în acela[i timp dotate cu fericire [i cap\t\

aceste mi[c\ri dup\ voie.

~n orice termen pe care-l folosim trebuie s\-i p\str\m fiec\ruia majestatea

care e legat\ de asemenea no]iuni, pentru ca termenii s\ nu <dea na[tere>

la p\reri incompatibile cu aceast\ majestate. Astfel, o asemenea incompa-

tibilitate va fi singur\ de ajuns ca s\ produc\ cea mai mare tulburare în

sufletele noastre. De aceea trebuie socotit c\ necesitatea aceasta [i periodi-

citatea schimb\rilor s-au des\vîr[it o dat\ cu na[terea lumii, prin cuprinderea

lor ini]ial\ în comas\rile de atomi din care s-a format lumea228.

[78] Tot a[a trebuie s\ spunem c\ ajungerea la o cunoa[tere temeinic\

a cauzei lucrurilor celor mai importante este preocuparea [tiin]elor naturale

[i c\ fericirea depinde de aceasta, adic\ de cunoa[terea fenomenelor cere[ti

[i atmosferice [i a tot ce tinde spre o cuprindere clar\ a lor229.

Mai departe, referitor la probleme ca acestea, trebuie s\ declar\m c\ nu

exist\ o pluralitate de explic\ri230 sau o contingen]\, ci trebuie s\ sus]inem

pur [i simplu c\ nimic din ceea ce e supus conflictelor sau tulbur\rilor nu

se g\se[te într-o natur\ nemuritoare [i fericit\. Mintea poate în]elege

adev\rul absolut al acestui lucru.

[79] Dar, cînd ajungem la cercetarea concret\ a fenomenelor, nu se

g\se[te nimic, în cunoa[terea apusurilor [i r\s\riturilor, a solsti]iilor [i

eclipselor [i a celorlalte lucruri înrudite, care s\ contribuie la fericirea

noastr\ ; ci aceia care sînt bine informa]i asupra acestora, dar nu [tiu ce sînt

în realitate corpurile cere[ti [i care sînt cele mai importante cauze ale

fenomenelor simt tot atîta fric\ ca [i aceia care n-au o astfel de informa]ie

special\, ba chiar poate o fric\ mai mare, cînd mirarea produs\ de aceast\

cunoa[tere nu poate g\si mai departe o solu]ie [i nu poate în]elege cauzele

supreme ale ordinii universale231.

De aceea, dac\ descoperim mai mult decît o cauz\ care poate explica

solsti]iile, apusurile [i r\s\riturile, eclipsele [i altele de acest fel, cum am

f\cut [i-n fenomenele particulare, [80] nu trebuie s\ credem c\ tratarea

acestor materii e lipsit\ de acurate]e232, în m\sura în care ea tinde spre a ne

asigura lini[tea [i fericirea noastr\. De aceea, cînd cercet\m cauzele fenome-

nelor cere[ti [i atmosferice, ca [i ale tuturor acelora care sînt neevidente233,

trebuie s\ lu\m în seam\ varietatea felurilor în care se ivesc întîmpl\ri

asem\n\toare în cadrul experien]ei noastre234. ~n ce prive[te pe aceia care

nu recunosc diferen]a dintre ceea ce este sau provine dintr-o singur\ cauz\

[i ceea ce poate fi urmarea uneia din mai multe cauze, aceia care trec peste

faptul c\ obiectele sînt v\zute numai de la distan]\ [i, în afar\ de aceasta,

nu cunosc condi]iile care fac sau nu posibil\ lini[tea sufleteasc\, toate

asemenea persoane trebuie tratate cu dispre]. Dac\ deci credem c\ un

fenomen s-ar putea întîmpla într-un fel oarecare din mai multe, vom fi tot

atît de lini[ti]i dac\ recunoa[tem c\ se produce în mai multe feluri, ca [i

atunci cînd [tim c\ se produce într-un fel anumit235.
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[81] Pe lîng\ toate acestea, în general, mai sînt de considerat urm\-

toarele, anume c\ cea mai mare tulburare a sufletelor oamenilor ia na[tere

din credin]a c\ diferitele corpuri cere[ti <sînt>236 fericite [i nepieritoare [i c\

în acela[i timp, li se atribuie voin]\, ac]iuni [i interven]ii incompatibile cu

aceast\ idee ; [i înc\ din a[teptarea [i teama unui chin ve[nic, fie din

b\nuiala de[teptat\ de mituri, fie din spaima în fa]a nesim]irii mor]ii, ca [i

cînd aceasta ne-ar atinge cu ceva ; [i din ajungerea în aceast\ stare nu prin

convingere, ci printr-o alunecare ira]ional\, a[a încît dac\ oamenii nu pun

o stavil\ fricii lor, sufer\ o tot atît de mare tulburare, ba chiar mai mult\,

decît omul ale c\rui vederi asupra acestor chestiuni sînt foarte neprecise237.

[82] ~ntr-adev\r, a avea lini[tea sufleteasc\ înseamn\ a fi eliberat de toate

aceste tulbur\ri [i a avea mereu în minte amintirea celor mai generale [i

importante adev\ruri.

De aici rezult\ c\ trebuie s\ ne îndrept\m aten]ia c\tre afectele noastre

prezente, iar senza]iile238 c\tre cele comune tuturor oamenilor, în comun,

c\tre cele particulare nou\, în particular, [i de asemenea s\ ne îndrept\m

aten]ia c\tre orice eviden]\ prezent\, care e dat\ de oricare din criteriile

adev\rului. Dac\ le vom cerceta cu aten]ie, vom descoperi în mod just

cauza de unde vine tulburarea [i teama [i ne vom elibera de acestea,

explicînd cauzele fenomenelor cere[ti [i ale tuturor celorlalte lucruri care ni

se întîmpl\ în mod constant [i care, toate, provoac\ o team\ extrem\

celorlal]i oameni239.

Iat\ deci, Herodotos, principalele doctrine ale fizicii, sub forma unui

rezumat, [83] a[a încît, dac\ aceast\ prezentare este înv\]at\ cu grij\, va fi

capabil\, dup\ p\rerea mea, s\ fac\ pe posesorul ei incomparabil mai bine

înarmat decît semenii lui, chiar dac\ n-ar intra în am\nuntele exacte.

~ntr-adev\r, el î[i va l\muri multe din problemele pe care le-am rezolvat, în

am\nunt, în expunerea mea complet\ ; iar rezumatul, dac\-l are în minte, îi

va fi mereu de folos240.

~n felul acesta, acei care cunosc îndeajuns sau chiar foarte bine aceste

am\nunte pot, prin analiza a ceea ce cunosc din asemenea intui]ii sen-

zoriale241, s\-[i urm\reasc\ mai departe cercet\rile lor, despre natura

universului ; pe cînd, pe de alt\ parte, aceia care nu fac parte dintre cei

perfect preg\ti]i ca savan]i pot parcurge f\r\ cuvinte [i repede ca gîndul

doctrinele cele mai importante, pentru pacea sufletului lor.”

Aceasta este epistola lui despre fizic\242.

XXV. Acum vine epistola despre fenomenele cere[ti, care sun\ astfel :

„Epicur îl salut\ pe Pythocles243.

[84] ~n scrisoarea ta c\tre mine, pe care mi-a adus-o Cleon244, mi-ai

ar\tat sentimentele tale de prietenie fa]\ de noi într-un mod demn de grija

noastr\ fa]\ de tine [i ai încercat în mod conving\tor s\-]i reaminte[ti

ra]ionamentele mele care tind spre a face via]a fericit\. Acum îmi ceri s\-]i

trimit o prezentare concis\ [i frumos ticluit\ cu privire la fenomenele

cere[ti245, ca s\-]i fie u[or de memorat ; deoarece, dup\ cum mi-ai scris,

ceea ce am expus în alt\ parte despre acest subiect e greu de ]inut minte,

de[i consul]i mereu c\r]ile mele246. Am primit rug\mintea ta cu bucurie [i

sînt st\pînit de pl\cute speran]e pentru tine. [85] Dup\ ce am scris despre

celelalte chestiuni, completez acum tratarea problemelor pe care ai cerut-o

de la noi. Dar aceste considera]ii vor fi folositoare [i pentru mul]i al]ii, [i

mai ales pentru cei ce au gustat de curînd din adev\rata cercetare a naturii

[i pentru cei care [i-au consacrat în mod mai profund timpul uneia

din materiile de înv\]\mînt general. Deci înva]\-le bine pe acestea [i,
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p\strîndu-le în memorie, cerceteaz\-le cu p\trundere, împreun\ cu cele pe

care ]i le-am trimis în Rezumatul mic adresat lui Herodotos247.

~n primul rînd s\ socote[ti c\ a cunoa[te fenomenele cere[ti, tratate fie

în leg\tur\ cu alte fenomene, fie pentru sine, n-are alt scop, ca [i la celelalte

domenii de cunoa[tere, decît pacea sufletului [i o convingere ferm\248.

[86] Nu c\uta s\ smulgi prin for]\ ceea ce nu-i cu putin]\249, nici s\ aplici

acela[i fel de tratare în toate problemele, fie c\ ai de cercetat felurile de

via]\, fie de elucidat celelalte probleme de fizic\250, ca de exemplu c\

universul consist\ din corpuri [i din natura intangibil\251 sau c\ elementele

primordiale sînt atomii [i toate teoriile de acest fel, care sînt într-un acord

univoc cu fenomenele252. Acesta îns\ nu e cazul fenomenelor cere[ti ;

acestea, oricum, admit o pluralitate de cauze pentru producerea lor [i se

pot face afirma]ii multiple despre esen]a lor, toate `n acord cu senza]iile253.

~n studiul nostru asupra naturii nu trebuie s\ ne c\l\uzim de judec\]i

f\r\ sens sau de legi arbitrar stabilite, ci s\ urm\m sfatul faptelor254,

[87] c\ci via]a noastr\ n-are nevoie de lips\ de ra]iune [i de p\rere gre[it\,

ci noi avem nevoie de un trai netulburat255. Toate lucrurile se produc f\r\

como]iuni [i în conformitate cu fenomenele, dac\ toate lucrurile sînt

explicate prin metoda pluralit\]ii de cauze, dac\ respect\m cum se cuvine

ceea ce s-a afirmat în mod conving\tor despre ele. Dar dac\ cineva accept\

una dintre explica]ii [i o respinge pe alta, de[i e tot a[a de conform\ cu

fenomenul de explicat, atunci e evident c\ înceteaz\ de a face o cercetare

[tiin]ific\ a naturii [i c\ recurge la mituri256. Unele fenomene din domeniul

experien]ei noastre ne dau semne prin care putem interpreta ce se petrece

în ceruri. Vedem pe primele a[a cum au loc, dar nu vedem cum se petrec

fenomenele cere[ti, c\ci producerea lor poate fi datorat\ mai multor cauze.

[88] Totu[i trebuie s\ observ\m fiecare fapt cum e înf\]i[at [i s\-l separ\m

de toate faptele care se înf\]i[eaz\ odat\ cu el, iar cele care nu sînt

contrazise de faptele din\untrul experien]ei noastre constituie cauzele

multiple ale fenomenului257.

O lume este o parte înconjurat\ de cer, care con]ine stele [i p\mînt [i

toate cele ce se v\d, rupte din infinit [i avînd un sfîr[it, [terminîndu-se

într-un înveli[ care poate fi rar sau compact, un înveli[ a c\rui risipire va

aduce distrugerea a tot ce se afl\ în\untru]258, care poate s\ se învîrteasc\

sau s\ stea pe loc, s\ fie rotund sau triunghiular sau poate avea orice alt

contur. Toate aceste alternative sînt posibile : nu sînt infirmate de nici un

fapt din aceast\ lume, în care nu poate fi deosebit un sfîr[it259.

[89] Mai departe putem spune c\ exist\ un num\r infinit de asemenea

lumi [i c\ o astfel de lume se poate na[te într-o lume sau într-un metacosm,

termen prin care în]elegem spa]iile dintre lumi, într-un spa]iu aproape gol,

iar nu, cum sus]in unii, într-un mare spa]iu pur [i complet vid. Se na[te cînd

anumite semin]e potrivite, venite dintr-o singur\ lume sau dintr-un metacosm

sau din mai multe, cap\t\ ad\ugiri treptate, organiz\ri [i schimb\ri de loc,

ba se întîmpl\ uneori s\ capete [i umezeal\ de la cele ce au, în mod potrivit

pîn\ ce aceste semin]e sînt maturizate [i bine fixate, atît cît pot s\ le suporte

temeliile puse. [90] ~ntr-adev\r, nu-i de ajuns s\ se produc\ o aglomerare

[i un vîrtej în spa]iul vid ca s\ poat\ lua na[tere, dup\ cît se pare în mod

necesar, o lume [i s\ creasc\ pîn\ ce se love[te de o alt\ lume, cum spune

unul din a[a-numi]ii fizicieni260, deoarece aceasta e în conflict cu fenomenele261.

Soarele, Luna [i restul stelelor nu s-au n\scut fiecare pentru sine [i n-au

fost incluse, mai tîrziu, în\untrul lumii noastre [în p\r]ile care le p\s-

treaz\]262, ci au început deodat\ s\ se formeze [i s\ creasc\ [cum au f\cut
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[i marea [i p\mîntul]263 prin reunirea [i învîrtirea unor substan]e foarte fine,

de felul sufl\rii sau al focului sau de al amîndurora. ~ntr-adev\r, acestea ni

le sugereaz\ senza]ia264.

[91] M\rimea soarelui265 [i a celorlalte stele în raport cu noi e exact atît

cît pare. [Acest lucru el îl arat\ în Cartea a unsprezecea din Despre natur\.

Acolo spune el, dac\ din pricina distan]ei Soarele [i-a pierdut m\rimea

adev\rat\ pe care o are, cu atît mai mult [i-ar fi pierdut [i str\lucirea ; c\ci,

într-adev\r, nu exist\ distan]\ mai potrivit\ pentru acest lucru266.] Dar în

sine [i-n realitate poate fi mai mare decît se vede ceva mai mic sau atît cît

se vede c\ e267. ~ntocmai a[a focurile din experien]a noastr\ sînt v\zute de

sim]uri cînd le vedem la distan]\268. {i orice obiec]ie adus\ împotriva acestei

p\r]i a teoriei mele va fi u[or respins\ de oricine se ]ine de faptele

evidente269, a[a cum ar\t în lucrarea mea Despre natur\.

[92] R\s\ritul [i apusul Soarelui, Lunii [i celorlalte stele se pot produce

prin aprindere [i stingere, numai împrejur\rile s\ fie astfel ca s\ dea acest

rezultat, în fiecare dintre cele dou\ regiuni, la est [i vest, deoarece nici un

fapt nu aduce m\rturie împotriv\270. Rezultatul ar putea fi produs [i prin

apari]ia lor deasupra P\mîntului sau prin interpunerea P\mîntului, care le

ascunde ; c\ci nici un fapt nu se împotrive[te nici uneia, nici celeilalte271.

Mi[c\rile lor se pot datora rota]iei întregului cer sau cerul poate fi în repaus

[i ele singure s\ se învîrteasc\, în virtutea rotirii c\p\tate la început la

na[terea lumii, spre r\s\rit272... [93] [i aceasta din cauza c\ldurii prea mari,

datorat\ propag\rii focului, care parcurge mereu în mod succesiv spa]iile273.

~ntoarcerile274 Soarelui [i ale Lunii în drumul lor pot fi datorate înclin\rii

silite a cerului, care s-a produs cu trecerea timpurilor275. Mai pot fi datorate

[i ap\s\rii aerului în sens contrar sau din nevoia ve[nic\ a hranei pentru

foc, cea avut\ fiind consumat\ [i producîndu-se lips\ sau din cauz\ c\

aceste astre au fost de la început prinse într-un astfel de vîrtej, încît ele se

mi[c\ într-un fel de spiral\276. Toate aceste explica]ii [i altele asem\n\toare

nu intr\ în conflict cu nici unul dintre fenomenele evidente, dac\ cineva e

în stare s\ le induc\ raportîndu-le mereu la fapte particulare, ]inîndu-se de

ceea ce e posibil, pe fiecare din acestea într-un mod concordant cu feno-

menele, f\r\ a se teme de inven]iile demne de sclavi ale astronomilor277.

[94] Descre[terea [i cre[terea din nou a Lunii278 ar putea avea loc prin

rotirea corpului Lunii sau, tot a[a de bine, prin st\rile pe care le ia aerul ;

mai pot fi datorate [i interpunerii anumitor corpuri279. Pe scurt, se pot

întîmpla în oricare din felurile în care faptele din experien]a noastr\

sugereaz\280 explica]ia acestei lu\ri de înf\]i[\ri din partea Lunii. Dar nu

trebuie s\ îndr\gim explica]ia într-un singur fel [i s\ respingem ca gre[ite

pe toate celelalte, din necunoa[terea a ceea ce este dat [i a ceea ce nu este

dat omului s\ cunoasc\, din care cauz\ acesta dore[te s\ cunoasc\ ceea ce

nu-i e dat s\ cunoasc\. Mai departe, Luna poate str\luci prin propria ei

lumin\, dup\ cum se poate s\-[i ia lumina de la Soare281 ; [95] c\ci chiar în

experien]a noastr\ vedem multe lucruri care str\lucesc prin propria lor

lumin\, ca [i multe care str\lucesc cu o lumin\ împrumutat\. {i nici unul

dintre fenomenele cere[ti nu ne este o piedic\, dac\ avem mereu în minte

metoda unei explica]ii multiple [i a mai multor presupuneri [i cauze

consecvente, în loc de a lucra cu ceea ce este neconsecvent [i a-i da o

importan]\ fals\, a[a încît s\ înclin\m cînd într-un fel, cînd în altul, spre o

singur\ explica]ie282. Tot a[a apari]ia unei figuri în Lun\283 poate s\ ia

na[tere prin schimbarea p\r]ilor sau din interpunerea altui corp sau în

oricare din felurile care pot fi v\zute c\ sînt potrivite cu faptele, [96] c\ci
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`n toate fenomenele cere[ti nu trebuie p\r\sit\ o asemenea metod\ de

depistare [i dac\ lup]i împotriva celor evidente, nu po]i niciodat\ s\ te

bucuri de adev\rata lini[te a sufletului284.

Eclipsa de Soare sau Lun\ poate avea loc prin stingerea luminii lor,

întocmai cum vedem c\ se întîmpl\ în experien]a noastr\ ; sau prin inter-

punerea unui alt corp, fie c\-i P\mîntul, fie alt corp ceresc invizibil

asem\n\tor285. Astfel trebuie s\ cuprindem la un loc explica]iile care se

potrivesc unele cu altele [i s\ ne gîndim c\ întîlnirea concomitent\ a mai

multora din ele nu este imposibil\. [Epicur spune acestea [i în Cartea

a XII-a a lucr\rii sale Despre natur\ [i, pe deasupra, c\ Soarele este eclipsat

cînd Luna î[i arunc\ umbra asupra lui, iar Luna este eclipsat\ de umbra

P\mîntului ; la fel, eclipsa se poate datora [i retragerii Lunii, [97] lucru citat

de Diogenes epicureanul în prima Carte a lucr\rii lui intitulat\ Spicuiri.]286

Mai departe s\ explic\m orînduirea mi[c\rii lor pe orbite în acela[i fel

cu cele ce se petrec în mod obi[nuit în jurul nostru ; natura divin\ nu

trebuie, deloc, adus\ s\ explice acestea, ci trebuie ]inut\ liber\ de orice

amestec [i în fericire deplin\287. Dac\ nu facem acest lucru, tot studiul

fenomenelor cere[ti va fi zadarnic, cum, de fapt, s-a dovedit c\ este cazul

cu unii care n-au atacat explicarea lor într-un fel adecvat, ci cad în credin]a

van\ c\ aceste fenomene se întîmpl\ numai într-un singur fel [i resping

toate celelalte feluri care [i ele sînt posibile, l\sîndu-se du[i în domeniul

ininteligibilului [i nefiind în stare s\ ia la un loc fenomenele care trebuie

luate ca semne ale celorlalte288.

[98] Schimb\rile în lungimea nop]ilor [i a zilelor pot fi datorate iu]elii

sau încetinelii mi[c\rii Soarelui deasupra P\mîntului sau289 lungimii spa]iilor

str\b\tute, care se modific\, unele fiind str\b\tute mai repede, altele mai

încet, cum se întîmpl\ uneori [i-n experien]a noastr\, cu care trebuie s\

punem de acord explicarea fenomenelor cere[ti, pe cînd aceia care adopt\

o singur\ explica]ie sînt în conflict cu faptele [i se în[eal\ cu privire la

metoda dup\ care omul poate ajunge la adev\r290.

Prevestirea timpului291 se poate face pe baza unor coinciden]e a

timpurilor, cum este cazul [i cu semnele de la animale v\zute pe p\mînt292

sau pe baza schimb\rilor [i alter\rilor din aer. Ambele aceste explica]ii nu

vin în conflict cu fenomenele [99] [i nu se poate constata în care cazuri

efectele se datoresc unei cauze sau alteia.

Norii pot lua na[tere [i se adun\ fie din comprimarea aerului sub

presiunea vînturilor, fie din împletirile de atomi, care se ]in unii de al]ii [i

sînt capabili s\ produc\ acest rezultat, fie din curen]ii ce se strîng de pe

p\mînt [i din ape293 ; [i mai sînt multe alte chipuri în care nu e imposibil s\

se realizeze comas\ri de nori. Din ace[tia se pot produce ploile, uneori prin

presarea lor, alteori prin prefacerea lor294 ; [100] sau, iar\[i, ploile pot fi

cauzate de vînturile care sufl\ în jos din direc]ie opus\, prin atmosfer\, iar

ploile toren]iale din unele acumul\ri potrivite pentru astfel de desc\rc\ri.

Tunetele pot proveni din rostogolirea vîntului în cavit\]ile norilor, la fel ca

în vasele de lut de pe p\mînt ; sau din sunetul focului din nori, suflat de

vînt ; sau din pricina sfî[ierii [i ruperii norilor sau a frec\rii [i despic\rii

norilor, cînd s-au f\cut tari ca ghea]a. Ca în tot acest rezumat [i-n aceast\

problem\ particular\, faptele ne îmbie s\ d\m mai multe explica]ii295.

[101] {i fulgerele se ivesc în mai multe feluri. ~ntr-adev\r, cînd norii se

freac\ unul de altul [i se izbesc, forma]ia atomilor care produce focul296,

alunecînd în afar\, d\ na[tere fulgerului ; sau poate fi produs prin aprinderea

în nori, din cauza vîntului, a particulelor care pot da na[tere la aceast\
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str\lucire ; sau e scos prin ap\sare din nori, cînd ace[tia se freac\ între ei,

fie de la sine, fie sub ac]iunea vînturilor ; sau poate c\ lumina difuzat\ din

stele [i închis\ în nori, reunit\ prin mi[carea lor [i prin aceea a vînturilor, în

cele din urm\ este slobozit\ din nori ; sau lumina, de natura cea mai fin\,

este filtrat\ <prin>297 nori [în m\sura în care norii se aprind de foc [i se

produce tunetul]298, [i mi[carea acestei lumini produce fulgerul ; sau ia

na[tere din aprinderea produs\ de vînt, pricinuit\ de violen]a mi[c\rii lui [i

de intensitatea comprim\rii lui, [102] sau cînd norii sînt sfî[ia]i de vînturi [i

atomii care dau na[tere focului299 sînt elimina]i [i ace[tia produc apari]ia

fulgerului. {i este u[or de v\zut c\ producerea lui e cu putin]\, în multe alte

feluri, dac\ neîncetat ne ]inem de fapte [i sîntem în stare s\ cuprindem cu

mintea fenomenele analoge cu acestea. Fulgerul precede tunetul într-o

asemenea conjunctur\ a norilor, din cauz\ c\ odat\ cu izbitura dat\ de vînt

este expulzat\ forma]ia de atomi produc\toare a fulgerului, iar, mai tîrziu,

vîntul ce se rostogole[te produce acel bubuit al tunetului ; sau se poate ca

amîndou\ acestea s\ fie emise simultan, fulgerul îns\ se mi[c\ cu o mai

mare iu]eal\ spre noi [103] [i tunetul r\mîne în urm\, întocmai cum se

întîmpl\ cu loviturile date de oameni la o mare distan]\ de noi300.

Tr\snetele se pot produce cînd vînturile se împreun\ numeroase, se

rotesc în vîrtej [i se aprind cu putere ; sau cînd o parte din nor se rupe [i

cade cu putere în locuri mai joase, ruptura datorîndu-se faptului c\ o

comprimare a norilor a f\cut compacte p\r]ile învecinate ; sau, ca [i tunetul,

poate fi datorat numai expulz\rii focului închis, cînd acesta s-a strîns în

cantitate mai mare, iar norul lovit de vînt mai cu putere s-a rupt, nefiind în

stare s\ se retrag\ în locurile învecinate, p\r]ile lui fiind tot mereu

comprimate unele de altele [de cele mai multe ori de vreun munte înalt,

unde cad cel mai adesea tr\snetele].
[104] Mai sînt alte feluri în care pot lua na[tere tr\snetele. Singurul

lucru de evitat este explica]ia mitic\ ; [i este u[or de evitat, dac\ urm\m cu

consecven]\ fenomenele [i interpret\m cum trebuie semnele privitoare la

lucrurile neevidente301.

Trombele de foc302 se pot na[te din cauza coborîrii unui nor în form\ de

stîlp spre locuri mai joase, fiind împins de vîntul comprimat în\untru [i fiind

purtat în vîrtej303 de vînt în acela[i timp, norul fiind împins oblic304 de vîntul

din afar\ ; sau pot fi pricinuite de suflarea vîntului din toate p\r]ile, iar aerul

o împinge de sus, sau se poate ca un curent puternic de vînturi s\ fi pornit

[i s\ nu fie în stare s\ str\bat\, în l\turi, din pricin\ c\ aerul este tare

condensat jur împrejur. [105] Cînd coboar\ pe uscat, tromba d\ na[tere la

ceea ce se nume[te cicloane, dup\ diferitele feluri în care sînt produse prin

mi[carea vîntului ; iar cînd se las\ pe mare, se produc trombele marine.

Cutremurele de p\mînt se pot produce prin închiderea vîntului în p\mînt

[i prin faptul c\-i amestecat cu mici buc\]i de p\mînt [i apoi, pus în

continu\ mi[care, f\cînd astfel s\ se cutremure p\mîntul. Iar p\mîntul ia

acest vînt, fie din afar\, fie din pr\bu[irea straturilor interioare în cavernele

subterane, producînd vînt în aerul închis acolo. Sau mai poate fi produs [i

din propagarea mi[c\rii care ia na[tere din surparea de straturi numeroase

[i din pricina faptului c-aceast\ c\dere este din nou oprit\ cînd întîlne[te o

rezisten]\ mai solid\ a p\mîntului. [106] Mai sînt alte feluri în care se

produc aceste oscila]ii ale p\mîntului.

Vînturile iau na[tere, din timp în timp, cînd o substan]\ str\in\ î[i face

cale, continuu [i treptat, în aer ; de asemenea [i prin acumularea unei mari

cantit\]i de ap\. Restul vînturilor iau na[tere cînd, pu]ine la num\r, ele cad

în numeroasele caverne ale p\mîntului [i ies de acolo în toate direc]iile305.
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Grindina e pricinuit\ de o înghe]are mai tare [i o reuniune de atomi

aerieni [i apoi o împ\r]ire în boabe ; de asemenea [i printr-o înghe]are mai

u[oar\ a anumitor particule de umezeal\ în vecin\tatea unor anumite

particule de vînt, care, în acela[i timp, le strîng la un loc [i le fac s\ se rup\

pentru a înghe]a [i a se uni în boabe izolate, r\mînînd îns\ la un loc. [107]
Forma rotund\ a boabelor de grindin\ poate fi datorat\ topirii extremit\]ilor

din toate p\r]ile, ca [i faptului c\, dup\ cum s-a explicat, particule, fie de

umezeal\, fie de vînt, le înconjoar\ în mod uniform.

Z\pada se poate forma cînd o ploaie fin\ cade din nori, din pricin\ c\

porii sînt simetrici [i din cauza unei continue [i violente presiuni a vînturilor

asupra norilor potrivi]i ; ulterior ploaia înghea]\, pe drum, din pricina

vreunei st\ri de frig din regiunile de sub nori. Sau, iar\[i, prin înghe]area în

norii care au o rarefiere uniform\, o c\dere de z\pad\ se poate produce

prin norii plini de umezeal\, care se freac\ unii de al]ii [i se afl\ unul lîng\

altul. [Ace[ti nori produc un fel de ap\sare [i dau na[tere la grindin\, lucru

ce se întîmpl\ mai ales prim\vara306]. [108] Iar cînd norii înghe]a]i se freac\

unul de altul, aceast\ acumulare de z\pad\ poate fi aruncat\ afar\. Mai sînt

[i alte c\i în care se poate forma z\pada.

Roua se formeaz\ cînd particulele care sînt în stare s\ produc\ acest fel

de umezeal\ se întîlnesc unele cu altele în aer ; iar\[i, prin ridicarea lor din

locurile umede sau care posed\ ap\, locuri unde se formeaz\ mai ales roua

[i fuziunea lor ulterioar\, ca s\ creeze umiditatea [i s\ cad\ jos, întocmai

cum, în multe cazuri, sub ochii no[tri <se observ\ c\ se produce ceva

asem\n\tor. [109] Formarea brumei nu este diferit\ de aceea>307 a rou\i,

anumite particule de natura aceasta înghe]înd într-un fel oarecare, datorit\

unei anumite condi]ii a aerului rece.

Ghea]a se formeaz\ prin expulzarea din ap\ a atomilor308 circulari [i

prin comprimarea atomilor scaleni [i cu unghiurile ascu]ite, cuprin[i în ea ;

mai departe, prin agregarea unor asemenea atomi din afar\, care, fiind

împin[i la un loc, fac s\ se solidifice apa dup\ expulzarea unui anumit

num\r de atomi rotunzi.

Curcubeul ia na[tere prin luminarea de c\tre Soare a aerului umed ; sau

dintr-o reunire particular\ a luminii cu aerul, care cauzeaz\ calit\]ile parti-

culare ale acestor culori, fie pe toate, fie una singur\ ; de aci, luminînd

regiunile învecinate ale aerului, ele vor lua aceast\ culoare, a[a cum le

vedem c\ sînt, prin luminarea acestor p\r]i. [110] Aparen]a aceasta circular\

pe care o ia curcubeul se datoreaz\ faptului c\ distan]a fiec\rui punct e

perceput\, de c\tre vederea noastr\, ca fiind egal\ ; sau se mai poate ca

atomii din aer sau cei care vin de la Soare s\ se reuneasc\ în nor în a[a fel,

încît s\ se coboare spre noi sub form\ circular\309.

Un halo, în jurul Lunii, ia na[tere din cauz\ c\ aerul din toate p\r]ile se

duce spre Lun\ ; sau din cauz\ c\ emana]iile din Lun\ sînt trimise înapoi în

mod egal de aer, astfel încît acest nor de emana]ii se a[eaz\ în jurul Lunii

în form\ circular\, f\r\ s\ se separe cu totul ; sau din cauz\ c\ aerul se

întoarce în mod simetric din toate p\r]ile [i se a[eaz\ circular în jurul Lunii

[i acolo formeaz\ un cerc gros. [111] {i aceasta se întîmpl\, rînd pe rînd,

fie din cauz\ c\ o emana]ie e for]at\ din afar\ sau din cauza c\ldurii care

g\se[te treceri potrivite, pentru a produce un halo310.

Cometele311 se nasc fie c\ focul se adun\ în cer în anumite locuri, la

anumite intervale, dac\ împrejur\rile sînt prielnice ; sau din cauz\ c\, uneori,

cerul are o mi[care special\ deasupra noastr\, a[a încît se ivesc asemenea

stele ; [sau din faptul c\ aceste stele, în anumite timpuri, se avînt\, în

anumite împrejur\ri, [i vin în vecin\tatea noastr\ [i devin vizibile. Dispari]ia
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cometelor se datoreaz\ cauzelor care sînt opusul acestora expuse]312.

[112] Unele stele se pot învîrti pe locul lor313 f\r\ s\ apun\, nu numai

pentru motivul invocat de unii, c\ aceasta este acea parte a lumii care e

nemi[cat\ [i-n jurul c\reia restul se învîrte, dar mai poate fi [i din pricina c\

un vîrtej circular de aer înconjoar\ aceast\ parte [i împiedic\ aceste stele s\

se învîrteasc\ la fel ca celelalte stele ; sau din pricin\ c\ nu exist\ materie

de hran\ potrivit\ lor în regiunile învecinate, în timp ce se g\se[te din

abunden]\ în acea parte în care sînt v\zute c\ exist\. Sînt înc\ multe alte c\i

în care acest lucru se poate produce, dup\ cum poate vedea oricine, care

este în stare s\ ra]ioneze în concordan]\ cu fenomenele314.

Unele stele r\t\cesc, dac\ se întîmpl\ s\ fac\ uz de astfel de mi[c\ri,

altele urmeaz\ o mi[care regulat\ [113], ceea ce se poate întîmpla prin

faptul c\ la început s-au mi[cat toate într-un cerc [i au fost silite, unele din

ele, s\ se învîrteasc\ cu aceea[i rota]ie uniform\, iar altele au c\p\tat o

mi[care de rota]ie neregulat\ ; dar se mai poate ca, dup\ diversitatea

regiunilor str\b\tute, în unele locuri s\ fie o distribu]ie uniform\ de aer,

care le împinge înainte într-o direc]ie [i care arde uniform ; în alte locuri,

aerul prezint\ neregularit\]ile care pricinuiesc mi[c\rile observate. A afirma

o singur\ cauz\ pentru aceste efecte, cînd faptele sugereaz\ mai multe

cauze, e nebunie [i fapt\ necugetat\, comis\ de cei ce se dedau astronomiei

celei noi [i studiaz\ cauze lipsite de temei, atunci ei nu caut\ s\ elibereze

natura divin\ cu nici un chip de sarcini împov\r\toare315. [114] Faptul c\

unele stele apar ca fiind l\sate în urm\ de altele se poate produce din cauz\

c\ ele se mi[c\ mai încet, de[i merg în acela[i cerc, ca [i celelalte ; sau mai

poate fi din pricin\ c\ se mi[c\ în direc]ie opus\, fiind trase în direc]ie contrar\

de acela[i vîrtej ; sau, iar\[i, mai poate fi din pricin\ c\ unele stele c\l\toresc

într-un spa]iu mai mare, altele, într-un spa]iu mai mic, în executarea aceleia[i

revolu]ii. Dar a fixa ca sigur\ o singur\ explica]ie a acestor fenomene este

o fapt\ demn\ de aceia care caut\ s\ prosteasc\ mul]imea cu minun\]ii316.

A[a-numitele stele c\z\toare pot, în anumite cazuri, s\ fie produse prin

fric]iunea lor reciproc\ ; în alte cazuri, datorit\ expulz\rii anumitor p\r]i din

ele, acolo unde are loc o expira]ie de foc [i aer pe care am men]ionat-o cînd

am discutat fulgerul ; [115] sau mai pot fi datorate întîlnirii atomilor

generatori ai focului317, care atomi se potrivesc a[a de bine încît produc

acest rezultat [i mi[carea lor ulterioar\ oriunde le-ar duce impulsul care le-a

adunat la început ; sau se poate ca vîntul s\ se strîng\ în anumite mase

compacte, cele ca de brum\, [i, deoarece este închis, s\ se aprind\ [i apoi

s\ urmeze ruperea înveli[ului [i mi[carea în direc]ia în care c\p\tase

impulsul ini]ial. Mai sînt [i alte c\i în care acest lucru se poate produce, f\r\

s\ recurgem la mituri318.

Prezicerea timpului dup\ comportamentul anumitor animale este o

simpl\ coinciden]\, în timp. ~ntr-adev\r, animalele nu ofer\ o cauz\ necesar\

pentru producerea unei furtuni [i nici o fiin]\ divin\ nu st\ s\ observe

migra]iile animalelor pentru ca dup\ aceea s\ îndeplineasc\ semnele pe

care le-au dat. [116] O asemenea nebunie n-ar avea-o nici fiin]a cea mai

obi[nuit\, oricît de pu]in\ minte ar avea, [i cu atît mai pu]in o fiin]\ care se

bucur\ de fericirea deplin\319.

Toate acestea, Pythocles, trebuie s\ le re]ii ; c\ci, pe urm\, vei sc\pa pe

mult\ vreme de mituri [i vei fi în stare s\ vezi, în leg\tura lor, cazurile care

sînt similare cu acestea. Dar mai înainte de toate dedic\-te studiului

principiilor prime, al infinit\]ii [i al subiectelor înrudite [i, mai departe,

studiului criteriilor, al afectelor [i al scopului, pentru care facem o alegere

între ele. ~ntr-adev\r, cuprinderea tuturor acestor subiecte în studiul t\u te
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va face s\ în]elegi, cu u[urin]\, cauzele fenomenelor particulare. Iar acei

care nu s-au compl\cut cît se poate de mult în acest studiu nu vor putea

cunoa[te cum trebuie aceste subiecte [i nici nu-[i vor fi realizat scopul

pentru care acestea trebuiau s\ fie studiate.”320

Acestea sînt p\rerile lui Epicur asupra fenomenelor cere[ti.

XXVII. [117] ~n ce prive[te îns\ felul de via]\ [i cum trebuie s\ alegem

unele ac]iuni [i s\ ne ferim de altele, Epicur scrie cele ce urmeaz\. Totu[i,

mai înainte, s\ vedem p\rerile înse[i ale lui Epicur [i ale [colii lui cu privire

la omul în]elept321.

V\t\m\rile din partea oamenilor provin din urm\toarele cauze : ura,

invidia [i dispre]ul ; pe acestea omul în]elept le învinge prin ra]iune. Mai

mult chiar, acela care a devenit o dat\ în]elept nu mai poate lua niciodat\

dispozi]ia sufleteasc\ contrarie, nici s\ se transforme în mod voluntar în

neîn]elept. ~n]eleptul va fi cuprins de emo]ii mai mult decît al]i oameni ;

aceasta nu-i va fi o piedic\ pentru în]elepciunea lui. ~n]eleptul nu se na[te

din orice constitu]ie fizic\ [i la orice popor322 . [118] Omul în]elept e fericit

chiar cînd e supus la torturi. Numai el va avea recuno[tin]\ fa]\ de prieteni,

prezen]i ca [i absen]i, [i-o va ar\ta prin vorb\ <[i fapt\>323. Cînd va fi

torturat, totu[i, el va geme atunci [i se va v\ita. ~n ce prive[te femeile, nu

va avea cu ele leg\turi pe care legea le interzice, dup\ cum spune Diogenes

în Rezumatul doctrinelor etice ale lui Epicur 324. Nici nu-[i va pedepsi sclavii ;

mai curînd îi va fi mil\ de ei [i îi va ierta pe cei care sînt cumsecade.

Epicurienii nu sînt de p\rere c\ omul în]elept se poate îndr\gosti [i nici

c\-[i poate bate capul cu riturile funerare ; nici c\ dragostea este trimis\ de

vreun zeu, dup\ cum spune Diogenes în <Cartea a dou\sprezecea>325.

Omul în]elept nu va ]ine discursuri frumoase. Rela]ia sexual\, spun ei, nu

aduce niciodat\ un folos ; e înc\ bine dac\ n-a adus v\t\mare.

[119] De asemenea, în]eleptul nu se va c\s\tori [i nu va avea copii ; a[a

spune Epicur în c\r]ile sale : Probleme [i Despre natur\ 326. ~n mod incidental

se poate c\s\tori, datorit\ unor anumite împrejur\ri din via]a sa, dar se va

ru[ina de ceilal]i. Nici nu va flec\ri327 cînd este beat, spune Epicur în

Banchetul 328. Nici nu va lua parte la via]a politic\, a[a cum o afirm\ în

prima Carte din Despre vie]i 329 ; nici nu se va face tiran ; nici nu va deveni

un cinic ; a[a ne spune în Cartea a doua din Despre vie]i ; nici nu va fi

cer[etor. Dar chiar dac\ [i-a pierdut vederea, nu se va sinucide330 ; acest

lucru e ar\tat în aceea[i Carte. Omul în]elept va sim]i [i durerea, dup\ cum

spune Diogenes în Cartea a cincea a lucr\rii sale Spicuiri 331. Va lua parte la

procese în fa]a tribunalelor. Va l\sa scrieri, dar nu va compune panegirice.

[120] Se va îngriji de averea sa [i de viitor. ~i va pl\cea via]a la ]ar\. Va ]ine

piept loviturilor soartei [i nu-[i va p\r\si niciodat\ un prieten332. Va acorda

numai atîta aten]ie reputa]iei sale, cît s\ nu fie tratat cu dispre]. Se va

desf\ta mai mult decît ceilal]i oameni la serb\rile publice333.

[121] ~n]eleptul va ridica statui. ~i va fi totuna dac\ va avea <avere> sau

nu334. Numai omul în]elept va fi în stare s\ vorbeasc\ cum trebuie despre

muzic\ [i poezie, f\r\ ca, de fapt, s\ scrie poeme el însu[i. Un om în]elept

nu se comport\ mai în]elep]e[te decît altul335. Va dobîndi bani, dar numai

prin în]elepciunea sa, dac\ se va afla în s\r\cie. Va face curte unui rege,

dac\ va fi nevoie. Se va bucura de p\]ania cuiva numai spre a-l îndrepta336.

Va întemeia o [coal\, dar nu în a[a fel încît s\ adune o ceat\ mare de

discipoli în jurul s\u ; va ]ine lec]ii în public, dar nu din proprie ini]iativ\.

Va avea o doctrin\ [i nu va fi un sceptic ; [i va fi acela[i chiar [i cînd

doarme. La nevoie va accepta s\ moar\ pentru un prieten.
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Acestea sînt p\rerile epicurienilor despre în]elept337.

[120 continuare] Epicurienii sus]in c\ p\catele nu sînt toate egale338 ; c\

s\n\tatea în unele cazuri339 este un bun, în altele, un lucru indiferent ; c\

b\rb\]ia nu-i un dar firesc, ci se ob]ine prin ra]ionamentul cu privire la ce-i

avantajos [i c\ prietenia se na[te dintr-o nevoie a noastr\. Noi trebuie îns\

s\ facem primul pas, c\ci [i ogorul îl îns\mîn]\m mai întîi ; prietenia este

men]inut\ printr-o comunitate în gustarea pl\cerilor.

[121 continuare] Dou\ feluri de fericire sînt de conceput : una care-i cea

mai mare cu putin]\, aceea de care se bucur\ divinitatea, [i care nu poate

fi sporit\ ; alta care <admite> un adaos [i o sc\dere a pl\cerilor340.

Acum s\ trecem la scrisoarea lui341.

XXVII. [122] „Epicur îl salut\ pe Menoiceus,

Nici în tinere]e nu trebuie cineva s\ ezite342 de a se ocupa de filosofie

[i nici cînd ajunge la b\trîne]e s\ se sature de a filosofa, c\ci nici o vîrst\

nu-i prea timpurie sau prea tîrzie pentru s\n\tatea sufletului. Cel ce spune

c\ timpul pentru studierea filosofiei n-a sosit înc\ sau c-a trecut e asemenea

unuia care ar spune c\ timpul fericirii nu-i înc\ sosit sau c\ s-a dus. De

aceea amîndoi, [i tîn\rul [i b\trînul, trebuie s\ caute în]elepciunea, cel de-al

doilea pentru ca, înaintînd în b\trîne]e, s\ se simt\ tîn\r gra]ie amintirii

celor trecute343, iar primul ca s\ fie tîn\r [i b\trîn totodat\ prin lipsa de

team\ fa]\ de cele ce vor veni344. Astfel trebuie s\ ne îndeletnicim cu lucrurile

care ne dau fericirea, c\ci, dac\ o dobîndim, avem tot ce ne trebuie, iar

dac\ ne lipse[te, toate ac]iunile noastre sînt îndreptate spre ob]inerea ei345.

[123] S\ faci acele lucruri pe care ]i le-am spus neîncetat [i s\ te

îndeletnice[ti cu ele, socotindu-le c\ sînt elementele unei vie]i fericite. Mai

întîi s\ crezi c\ zeul este o vietate nemuritoare [i fericit\, la fel ca ideea

global\ pe care o au majoritatea oamenilor despre divinitate. Nu trebuie s\

afirmi despre zeu nimic ce ar fi contrar nemuririi lui sau nepotrivit cu

fericirea, ci trebuie s\ crezi despre el orice poate s\-i p\streze fericirea,

îmbinat\ cu nemurirea. Zeii exist\ cu adev\rat [i cunoa[terea lor este

evident\346, dar nu sînt a[a cum crede mul]imea347, care nu r\mîne la

no]iunile pe care [i le face despre zei. Nu omul care neag\ zeii adora]i de

mul]ime este lipsit de pietate, ci acela care ia drept bune p\rerile mul]imii

despre zei348. [124] Cele ce spun oamenii despre zei nu sînt anticipa]ii, ci

presupuneri false349 ; a[a explic\ ei c\ celor tic\lo[i le vin cele mai mari rele,

din mînia zeilor, iar celor buni, cele mai mari fericiri [i c\ zeii sînt totdeauna

st\pîni]i de propriile lor calit\]i [i le plac oamenii la fel ca ei, dar c\ resping,

ca str\in, tot ce nu este de felul lor350.

Obi[nuie[te-te s\ crezi c\ moartea nu are nici o leg\tur\ cu noi, c\ci

orice bine [i r\u se afl\ în senza]ie, iar moartea este priva]ia de senza]ie ; de

aceea, o just\ în]elegere a faptului c\ moartea nu are nici o leg\tur\ cu noi

face s\ fie pl\cut\ ideea c\ via]a are un sfîr[it. Aceasta se face dînd vie]ii nu

un timp nelimitat, ci suprimînd n\zuin]a c\tre nemurire351.

[125] ~ntr-adev\r, via]a nu însp\imînt\ pe acela care a în]eles temeinic

c\ nu-i nimic însp\imînt\tor în încetarea vie]ii. De aceea, nebun e omul

care spune c\ se teme de moarte, nu fiindc\ va suferi cînd moartea vine, ci

din cauz\ c\ sufer\ în a[teptarea ei. C\ci ceea ce nu ne aduce nici un r\u,

cînd e sosit, produce numai o suferin]\ lipsit\ de temei, în a[teptare. De

aceea, moartea, cel mai înfrico[\tor dintre rele, nu are nici leg\tur\ cu noi,

dat fiind c\ atît cît exist\m noi moartea nu exist\, iar cînd vine ea, noi nu

mai exist\m352. Ea nu are nici o leg\tur\ nici cu cel viu, nici cu cel mort, c\ci
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pentru cel viu, nu exist\ înc\, iar cel mort nu mai exist\ el353. Majoritatea

oamenilor îns\ uneori se teme de moarte, ca de cel mai mare dintre toate

relele, [i alteori <o alege>, ca un refugiu <fa]\ de relele din via]\. [126]
Omul în]elept nici nu cere neap\rat s\ tr\iasc\ via]a>354, nici nu se teme de

încetarea ei. Nici nu-i e sil\ de a tr\i [i nici nu socote[te încetarea vie]ii ca

un r\u. {i întocmai dup\ cum oamenii nu caut\ hrana pur [i simplu cea mai

abundent\, ci cea mai pl\cut\, tot a[a în]eleptul caut\ s\ se bucure de

timpul cel mai pl\cut [i nu de cel mai lung. Iar acela care îndeamn\ pe cei

tineri s\ tr\iasc\ bine, iar pe cei b\trîni s\ sfîr[easc\ bine este lipsit de

minte, nu numai din pricin\ c\ via]a e îmbietoare, ci [i pentru c\ face

obiectul aceleia[i preocup\ri, s\ tr\ie[ti cum se cuvine [i s\ mori cum se

cuvine. {i mai r\u gînde[te acela care spune c-ar fi fost mai bine s\ nu ne

fi n\scut [i odat\ n\scu]i s\ trecem cît mai degrab\ prin por]ile lui Hades355.

[127] Dac\ într-adev\r el e convins de ceea ce spune, de ce nu p\r\se[te

via]a ? I-ar fi u[or s\ fac\ acest lucru, dac\ ar fi convins cu t\rie. Dac\

vorbe[te numai în rîs, vorbele lui sînt nes\buite în lucruri care nu admit

gluma356. Trebuie s\ ne amintim c\ ceea ce va veni în viitor nici nu ne

apar]ine <în totul>, nici nu e cu totul str\in de noi, încît nici nu trebuie s\

ne bizuim întru totul pe el, ca pe ceva care va veni cu siguran]\, dar nici s\

dezn\d\jduim, ca de ceva care cu siguran]\ nu va veni357.

Trebuie s\ ne mai gîndim c\ unele dorin]e sînt fire[ti, altele lipsite de

temei ; dintre cele fire[ti, unele sînt necesare, iar unele sînt numai fire[ti358.

Iar dintre dorin]ele necesare, unele sînt necesare pentru fericirea noastr\,

altele pentru ca trupul s\ fie scutit de suferin]\, iar altele sînt necesare

pentru trai. [128] Cunoa[terea sigur\ a acestor lucruri [tie s\ raporteze

orice preferin]\ [i aversiune la asigurarea s\n\t\]ii trupului [i a lini[tii

spiritului, deoarece aceasta este scopul unei vie]i fericite. ~ntr-adev\r, scopul

tuturor ac]iunilor noastre este s\ fim libera]i de suferin]\ [i fric\ [i, dup\ ce

am atins acest ]el, furtuna sufletului e potolit\, iar fiin]a respectiv\ n-are

nevoie s\ umble dup\ ceea ce-i lipse[te, nici s\ caute altceva prin care s\

fie împlinit\ fericirea sufletului [i a corpului. C\ci atunci avem nevoie de

pl\cere cînd din absen]a ei sim]im durere. <Dar cînd nu sim]im durere>359

nu mai sim]im nevoia pl\cerii. De aceea noi numim pl\cerea începutul [i

]elul unei vie]i fericite. [129] ~n adev\r, noi am v\zut c\ pl\cerea este bunul

nostru cel dintîi [i propriu. Pe ea o lu\m drept punct de plecare al fiec\rei

alegeri [i al fiec\rei aversiuni [i ne întoarcem la ea, apreciind orice bun cu

ajutorul afectelor noastre luate drept criteriu360. {i, deoarece pl\cerea este

primul dintre bunurile înn\scute, de aceea nu trebuie s\ alegem orice fel de

pl\cere ar fi, ci adesea renun]\m la multe pl\ceri, cînd din ele decurge o

nepl\cere mai mare pentru noi. {i de multe ori consider\m multe suferin]e

preferabile pl\cerilor, dac\ suportarea timp îndelungat a unor chinuri ne

aduce, ca urmare, o pl\cere mai mare. De aceea, de[i toate pl\cerile ne

sînt, în mod firesc, un bun apropiat, totu[i nu orice pl\cere este de ales,

întocmai dup\ cum, cu toate c\ orice suferin]\ e un r\u, totu[i, prin natur\

nu orice suferin]\ trebuie totdeauna evitat\. [130] Toate aceste lucruri se

cuvin s\ fie judecate, m\surînd361 unele fa]\ de altele [i ]inînd seama de

avantaje [i dezavantaje. ~n anumite împrejur\ri trat\m binele ca pe un r\u

[i r\ul, dimpotriv\, ca pe un bine. Tot a[a socotim ca un mare bine

independen]a fa]\ de lucrurile din afar\362, nu a[a ca s\ ne mul]umim cu

pu]in, în toate cazurile, ci a[a ca s\ fim mul]umi]i cu pu]in, dac\ n-avem

mult, fiind pe deplin convin[i c\ se desfat\ de abunden]\ în modul cel mai

pl\cut aceia care au mai pu]in\ nevoie de ea [i c\ orice e firesc se procur\
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u[or [i numai ce e lipsit de o valoare real\ e greu de procurat. O mîncare

simpl\ ne face tot atît de mult\ pl\cere, ca [i o mas\ scump\, o dat\ ce

suferin]a din cauza lipsei a fost înl\turat\, [131] pe cînd pîinea [i apa dau

cea mai înalt\ pl\cere posibil\, dac\ sînt prezentate celui ce duce lipsa lor.

De aceea a te obi[nui cu o mîncare simpl\ [i ieftin\ împline[te tot ce este

necesar pentru s\n\tate, d\ putin]\ unui om s\ fac\ fa]\ f\r\ mult\ cazn\ la

cererile necesare ale vie]ii, îl pune într-o dispozi]ie mai bun\, cînd uneori

se afl\ în fa]a unei mese bogate, [i îl face s\ nu se team\ de loviturile sor]ii363.

Atunci cînd spunem c\ pl\cerea este scopul vie]ii, nu în]elegem pl\cerile

vicio[ilor sau pl\cerile ce constau din desf\t\ri senzuale, cum socotesc unii,

sau din ne[tiin]\, nepricepere sau din în]elegere gre[it\, ci prin pl\cere

în]elegem absen]a suferin]ei din corp [i a tulbur\rii din suflet364. [132] Nu

succesiunea neîntrerupt\ de chefuri [i orgii, nu dragostea senzual\ cu b\ie]i

[i femei, nu desf\tarea cu un pe[te sau cu alte delicatese ale unei mese

îmbel[ugate fac o via]\ pl\cut\, ci judecata sobr\, c\utarea motivelor fiec\rei

alegeri [i respingeri, ca [i alungarea acelor p\reri prin care cele mai mari

tulbur\ri pun st\pînire asupra sufletului. Dintre toate acestea, primul [i cel

mai mare bun este în]elepciunea365. De aceea în]elepciunea este un lucru

mai de pre] chiar decît filosofia ; din ea izvor\sc toate celelalte virtu]i, c\ci

ea ne înva]\ c\ nu putem duce o via]\ pl\cut\, dac\ nu-i [i o via]\ ̀ n]eleapt\,

cumsecade [i dreapt\ ; [i nici s\ ducem o via]\ în]eleapt\ cumsecade [i

dreapt\, care s\ nu fie [i o via]\ pl\cut\, deoarece virtu]ile merg mîn\ în

mîn\ cu via]a pl\cut\, iar via]a pl\cut\ nu poate fi desp\r]it\ de virtu]i.

[133] Atunci, dup\ p\rerea ta, cine e superior unui astfel de om, care

are p\reri pioase fa]\ de zei [i totodat\ e liberat de frica mor]ii, care a

studiat cu sîrguin]\ scopul fixat de natur\ [i în]elege cît de u[or poate fi

împlinit\ [i dobîndit\ limita lucrurilor bune sau cît de scurte sînt durata [i

chinurile lucrurilor rele ? <Destinul>, pe care unii îl prezint\ ca st\pîn pe

toate, el îl ia în rîs, <afirmînd mai degrab\ c\ unele lucruri se întîmpl\ prin

necesitate>366, altele prin întîmplare, altele prin ac]iunea noastr\ proprie.

~ntr-adev\r, el vede c\ necesitatea distruge responsabilitatea [i c\ norocul

este nestatornic, pe cînd propriile noastre ac]iuni sînt libere de st\pîn [i

numai de ele sînt legate în mod firesc lauda [i dezaprobarea367. [134] Cu

adev\rat ar fi mai bine s\ accept\m legendele despre zei, decît s\ ne

plec\m sub jugul destinului, cum vor filosofii naturali[ti. C\ci mitul prezint\

speran]a de[art\ c\ ne putem salva dac\ cinstim zeii, pe cînd necesitatea

naturali[tilor e surd\ la orice rug\ciuni. Omul nostru nici nu sus]ine c\

norocul este un zeu, cum crede mul]imea, fiindc\ în faptele unui zeu nu

exist\ neorînduial\ ; nici c\ norocul este o cauz\, chiar dac\ e nesigur\,

deoarece el crede c\ oamenilor <nu> le este dat binele sau r\ul de c\tre

acesta în vederea unei vie]i fericite, ci el procur\ punctul de plecare al unor

mari fericiri sau mari dureri. [135] Omul nostru crede c\ nenorocirea celui

în]elept este mai bun\ decît prosperitatea celui nebun. Pe scurt, e mai bine

ca o ac]iune judecat\ bine s\ nu-[i datoreze izb`nda ajutorului norocului368.

Zi [i noapte deprinde-te cu aceste precepte [i-n altele la fel, atît singur, cît

[i cu unul care-i la fel ca tine ; atunci niciodat\, fie treaz, fie în vis, nu vei

fi tulburat [i vei tr\i ca un zeu printre oameni ; c\ci omul pierde orice

asem\nare cu ce-i muritor, tr\ind în mijlocul fericirilor nemuritoare.”369

Epicur respinge orice fel de prevestire, atît în celelalte scrieri, cît [i în

Scurtul Rezumat [i spune : „Prezicerea viitorului este lipsit\ de orice temei,

iar dac\ ar fi întemeiat\ trebuie socotit c\ cele ce se întîmpl\ n-au nici un

raport cu noi.”370
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Acestea sînt p\rerile asupra celor referitoare la via]\. S-a vorbit despre

acestea mai am\nun]it în alt\ parte.

XXVIII. [136] Epicur se deosebe[te de cirenaici371 `n ceea ce prive[te

pl\cerea. Ace[tia nu cuprind în acest termen pl\cerea în starea de repaus,

ci numai aceea care consist\ în mi[care372. Epicur le admite pe amîndou\ :

[i pl\cerea sufleteasc\, ca [i aceea a trupului, cum arat\ în lucrarea sa

Despre alegere [i respingere [i în aceea Despre scop [i-n prima Carte a

lucr\rii sale Despre felurile de via]\ 373 ca [i-n Epistola c\tre prietenii filosofi

din Mytilene 374. La fel [i Diogenes, în Cartea a [aptesprezecea din lucrarea

sa Spicuiri, [i Metrodor, în lucrarea sa Timocrates, spun astfel : „Pl\cerea

poate fi conceput\ atît în mi[care, cît [i în repaus.”375 Iat\ cuvintele lui

Epicur din lucrarea lui Despre alegere : „Lipsa de tulburare [i lipsa de

suferin]\ sînt pl\ceri în stare de repaus ; bucuria [i veselia se învedereaz\ în

activitatea în mi[care.”376

XXIX. [137] Se mai deosebe[te de cirenaici [i în faptul c\ ace[tia sus]in

c\ durerile corporale sînt mai rele decît cele psihice ; de aceea r\uf\c\torii

sînt supu[i la pedepse corporale ; pe cînd Epicur sus]ine c\ suferin]ele

suflete[ti sînt mai rele ; oricum, carnea îndur\ numai loviturile prezentului,

mintea îns\ pe acelea ale trecutului, prezentului [i viitorului377.

Tot în felul acesta sus]ine el c\ pl\cerile suflete[ti sînt mai mari. Ca

dovad\ c\ pl\cerea este scopul, el d\ faptul c\ viet\]ile, de îndat\ ce s-au

n\scut, îmbr\]i[eaz\ pl\cerea [i resping durerea [i acestea le fac de la natur\,

f\r\ a ra]iona. Din propria noastr\ experien]\ deci noi evit\m durerea378 ;

chiar [i Heracle, consumat de îmbr\c\mintea otr\vit\, strig\ tare :

Mu[cînd [i urlînd, r\sun\ stîncile din jur,

Eubeene pietre [-al Locridei vîrf379.

XXX. [138] Alegem virtu]ile, de asemenea, din pricina pl\cerii [i nu de

dragul lor, dup\ cum uz\m de medicin\ în vederea s\n\t\]ii. Tot a[a, `n

Cartea a dou\zecea a lucr\rii sale Spicuiri, Diogenes spune c\ educa]ia este

o distrac]ie380. Epicur spune c\ virtutea singur\ este inseparabil\ de pl\cere.

Celelalte pot exista separate, cum sînt mînc\rurile381.

XXXI. Haide deci s\ punem acuma cununa, cum s-ar putea spune,

asupra întregii noastre lucr\ri, ca [i pe aceast\ via]\ a filosofului, citînd

Maximele fundamentale ale lui [i încheind cu acestea întreaga noastr\

lucrare [i f\cînd s\-i coincid\ sfîr[itul cu începutul fericirii382.

[139] 1. Ceea ce e fericit [i ve[nic nici nu are sup\r\ri, nici nu sup\r\

pe altul ; întrucît nu e st\pînit nici de mînie, nici de simpatie, c\ci fiecare din

acestea presupune sl\biciune. [~n alte lucr\ri spune c\ zeii sînt cunoscu]i

numai prin ra]iune, unii exist\ într-un num\r oarecare, pe cînd al]ii rezult\

prin asem\narea cu natura, din emanarea continu\ a simulacrelor asem\-

n\toare, care se concentreaz\ în acela[i loc [i au form\ omeneasc\]383.

2. Moartea nu are nici o leg\tur\ cu noi, c\ci trupul, dup\ ce s-a risipit

în elementele lui, nu mai are sim]ire [i ceea ce nu are sim]ire nu are nici o

leg\tur\ cu noi384.

3. M\rimea pl\cerii î[i atinge limita în înl\turarea oric\rei suferin]e. Cînd

pl\cerea e prezent\, atît timp cît e neîntrerupt\, nu exist\ nici durere, nici

triste]e, nici amîndou\ împreun\385.

[140] 4. O suferin]\ continu\, în carnea noastr\, nu dureaz\ mult ;

dimpotriv\, suferin]a, dac\ e extrem\, ]ine foarte scurt timp [i chiar acel

grad de suferin]\ care întrece pl\cerea c\rnii nu dureaz\ mai multe zile în

[ir. Boala de lung\ durat\ îng\duie chiar un exces de pl\cere asupra

suferin]ei din trup386.
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5. Nu-i cu putin]\ s\ tr\ie[ti o via]\ pl\cut\ f\r\ a tr\i cu în]elepciune,

cumsecade [i cu dreptate <[i nu-i cu putin]\ s\ tr\ie[ti cu în]elepciune,

cumsecade [i cu dreptate>387 f\r\ s\ duci o via]\ pl\cut\. Cine nu posed\

ceea ce este necesar pentru o via]\ dus\ cu în]elepciune, cumsecade [i cu

dreptate, acela nu poate duce o via]\ pl\cut\388.

6. Pentru a nu avea temeri din partea oamenilor, este un bun firesc tot

ceea ce ar fi vreodat\ capabil s\ procure acest lucru [domnia, regalitatea]389.

[141] 7. Unii oameni au c\utat s-ajung\ vesti]i [i cu vaz\, socotind c\

astfel vor ob]ine securitate din partea oamenilor ; încît, dac\ via]a unor

astfel de persoane este cu adev\rat sigur\, ei au ob]inut binele dat de

natur\ ; dac\, totu[i, este nesigur\, ei n-au atins scopul, propriu lor prin fire,

pe care l-au c\utat de la început390.

8. Nici o pl\cere nu-i în sine un r\u, dar lucrurile care produc anumite

pl\ceri prilejuiesc uneori necazuri mai mari decît pl\cerile înse[i391.

[142] 9. Dac\ orice pl\cere ar fi în stare de acumulare, prin repetarea

în timp [i pe întregul agregat al corpului sau, în orice caz, pe p\r]ile

principale ale naturii omene[ti, n-ar mai exista niciodat\ vreo diferen]\

între o pl\cere [i alta392.

10. Dac\ lucrurile care produc pl\ceri ar libera cu adev\rat pe destr\-

b\la]i de temerile min]ii [i de cele inspirate de fenomenele cere[ti sau

atmosferice, frica de moarte, frica de suferin]\ ; dac\, mai departe, aceste

pl\ceri îi înva]\ s\-[i limiteze dorin]ele, n-am putea învinov\]i niciodat\

asemenea persoane, c\ci atunci ele ar fi din toate p\r]ile n\p\dite de

pl\ceri [i de nic\ieri nu le-ar veni vreo durere sau triste]e, singurul lucru în

care consist\ r\ul393.

11. Dac\ nu ne-ar nelini[ti b\nuielile <fa]\ de> fenomenele cere[ti sau

atmosferice, nici teama c\ moartea ne atinge într-un fel oarecare, dac\ n-ar

fi incapacitatea de a în]elege limitele cuvenite ale suferin]elor [i dorin]elor,

n-am avea nevoie s\ studiem [tiin]ele naturii394.

[143] 12. Ar fi cu neputin]\ s\ alung\m teama cu privire la lucrurile de

cea mai mare importan]\, dac\ omul n-ar cunoa[te natura întregului univers,

ci ar tr\i în frica a ceea ce ne spun miturile. De aceea f\r\ studiul naturii nu

exist\ o desf\tare a pl\cerilor curate395.

13. N-ar fi de nici un folos s\ ob]inem securitatea din parte semenilor

no[tri atîta timp cît sîntem înfrico[a]i de întîmpl\rile de deasupra capetelor

noastre sau de cele de sub p\mînt sau, în general, de orice se întîmpl\ în

universul nem\rginit396.

14. Dup\ ce s-a atins securitatea din partea oamenilor pîn\ într-un grad

oarecare, pe temeiul unei puteri care s\ ]in\ pe al]ii în respect [i al unei

prosperit\]i materiale, ia na[tere securitatea cea mai pur\, constînd într-o

via]\ lini[tit\, retras\ de mul]ime397.

[144] 15. Bog\]ia natural\ are limite [i-i u[or de procurat, dar bog\]ia

închipuirilor de[arte se întinde la infinit398.

16. Norocul intervine numai arareori în via]a în]eleptului ; cele mai mari

[i mai înalte hot\rîri ale acestuia au fost, sînt [i vor fi luate de ra]iune, de-a

lungul întregii lui vie]i.

17. Omul drept se bucur\ de cea mai deplin\ pace a spiritului, pe cînd

cel nedrept e cople[it de nelini[ti de tot felul.

18. Pl\cerea c\rnii nu îng\duie o cre[tere, odat\ ce durerea lipsei a fost

înl\turat\ ; dup\ aceasta, pl\cerea admite numai varia]ia. Totu[i, limita

pl\cerii spirituale este atins\ cînd ajungem s\ în]elegem acele lucruri, [i

cele înrudite cu ele, care pricinuiesc sufletului temerile cele mai mari399.

X, 135-144 EPICUR
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[145] 19. Timpul nelimitat [i cel limitat ofer\ un total egal de pl\cere,

dac\ m\sur\m limitele acelei pl\ceri, prin ra]iune400.

20. Carnea consider\ limitele pl\cerii ca nem\rginite [i pentru aceasta

cere un timp nelimitat. Dar ra]iunea, judecînd ceea ce este ]elul [i limita

c\rnii [i alungînd temerile viitorului, procur\ o via]\ des\vîr[it\ în sine [i nu

mai are nevoie de un timp nelimitat. Totu[i, nu evit\ pl\cerea [i chiar în

ceasul mor]ii, cînd e silit s\ ias\ din via]\ de împrejur\ri, spiritul nu piere cu

ideea c\ e lipsit de o bucat\ a celei mai bune vie]i401.

[146] 21. Acela care cunoa[te limitele vie]ii [tie ce u[or se poate procura

ceea ce e suficient pentru a înl\tura suferin]a lipsei [i ceea ce face întreaga

via]\ perfect\. Astfel nu mai are nici o nevoie de lucrurile care se dobîndesc

prin lupt\.

22. Trebuie s\ socotim ca scop tot ceea ce exist\ realmente [i orice

eviden]\ a sim]urilor la care raport\m opiniile noastre ; altfel, orice lucru va

fi plin de nesiguran]\ [i confuzie402.

23. Dac\ lup]i împotriva tuturor senza]iilor, nu vei avea posibilitatea s\

mai judeci pe acelea din ele pe care le declari eronate, nemaiavînd nimic la

care s\ le raportezi403.

[147] 24. Dac\ respingi în mod absolut orice senza]ie, f\r\ a face o

deosebire între ceea ce a[teapt\ confirmare [i ceea ce este deja prezent [i

confirmat prin senza]ie, afecte sau printr-o intui]ie reprezentativ\ a

ra]iunii404, vei arunca în confuzie chiar restul senza]iilor tale prin credin]a ta

neîntemeiat\ [i astfel va fi aruncat, totodat\, [i criteriul adev\rului. Dac\ vei

declara ca sigur ceea ce a[teapt\ confirmare `n domeniul opiniilor [i tot ce

are nevoie de m\rturia probatoare, nu vei sc\pa de eroare. Astfel vei fi ca

unul care men]ine o complet\ ambiguitate ori de cîte ori este cazul de a

judeca între o opinie dreapt\ [i alta gre[it\405.

[148] 25. Dac\, la fiecare prilej în parte, nu-]i raportezi fiecare din

ac]iunile tale la scopul prescris de natur\, ci, în loc de aceasta, fie c\ ai de

respins, fie de ales, te aba]i spre vreun alt scop, actele tale nu vor fi

consecvente cu teoriile tale406.

26. Toate poftele care nu duc la durere dac\ nu sînt satisf\cute nu sînt

necesare, ci au pornirea u[or anihilabil\, dac\ cele dorite sînt greu de

procurat sau dac\ dorin]ele par c\ ne vor d\una407.

27. Dintre toate bunurile pe care ni le preg\te[te în]elepciunea, ca s\ ne

asigure fericirea de-a lungul întregii vie]i, cu mult cel mai important este

dobîndirea prieteniei408.

28. Aceea[i convingere ne face s\ avem încredere c\ nimic teribil nu e

nici etern [i nici chiar de lung\ durat\ [i în domeniul lucrurilor limitate ne

arat\ c\ cea mai mare securitate se ob]ine prin prietenii409.

[149] 29. Dintre dorin]ele noastre, unele sînt fire[ti <[i necesare ; altele

sînt fire[ti>, dar nu sînt necesare, iar altele nu sînt nici fire[ti, nici necesare,

ci se datoreaz\ numai unei p\reri iluzorii410. [Epicur consider\ ca fire[ti [i

necesare dorin]ele care suprim\ durerea, ca, de exemplu, b\utura, cînd

sîntem înseta]i ; pe cînd prin dorin]e fire[ti, dar nu necesare, el în]elege pe

acelea care numai diversific\ pl\cerea, f\r\ s\ caute s\ înl\ture suferin]a, ca,

de exemplu, mînc\rurile scumpe ; prin dorin]ele care nu-s nici fire[ti, nici

necesare, el în]elege cele referitoare la coroane onorifice [i la ob]inerea

unei statui]141.

30. {i în dorin]ele naturale, acelea care nu duc la suferin]\ cînd nu sînt

satisf\cute, dar sînt urm\rite cu pasiune, se datoreaz\ tot unei opinii iluzorii,

[i dac\ nu sînt înl\turate, nu-i din pricina naturii lor proprii, ci din pricina

p\rerii iluzorii a omului412.
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[150] 31. Justi]ia natural\ este un contract încheiat între oameni cu

scopul de a nu se v\t\ma unii pe al]ii [i a nu fi v\t\ma]i de al]ii413.

32. Fa]\ de acele animale care nu-s în stare s\ încheie un contract, în

scopul de a nu v\t\ma [i a nu fi v\t\mate, nu exist\ nici justi]ie, nici

injusti]ie ; iar acele popoare care n-au putut sau n-au vrut s\ încheie

în]elegeri mutuale în scop asem\n\tor sînt în acela[i caz414.

33. Nu exist\ o justi]ie absolut\, ci numai un contract încheiat între

oameni, din oarecare teritorii, în rela]iile lor reciproce pentru a nu v\t\ma

[i a nu fi v\t\ma]i.

[151] 34. Injusti]ia nu-i un r\u în sine, ci numai `n urmarea ei, prin

teama produs\ de b\nuiala pe care o are f\ptuitorul c\ nu va sc\pa

neobservat de cei pu[i s\ pedepseasc\ asemenea fapte.

35. Nu e posibil ca cel care a c\lcat, pe ascuns, conven]ia reciproc\ de

a nu v\t\ma [i a nu fi v\t\mat s\ cread\ c\ va r\mîne nedescoperit, chiar

dac\ a sc\pat de mii de ori pîn\ în prezent, c\ci, pîn\ la sfîr[itul vie]ii, el

nu-i sigur c\ nu va fi descoperit.

36. Luat\ în general, justi]ia este aceea[i pentru to]i, anume un mijloc

oarecare g\sit util, pentru rela]iile reciproce ; dar, în aplicarea ei la cazurile

particulare ale unei ]\ri [i la procese415 de orice fel, nu to]i g\sesc acela[i

lucru ca fiind drept.

[152] 37. Printre lucrurile socotite juste, orice este probat ca fiind de

folos în nevoile rela]iilor mutuale este, prin aceasta, considerat ca just, fie

c\ e sau nu acela[i pentru to]i ; [i în cazul cînd se face o lege [i nu se dovede[te

potrivit\ pentru folosul rela]iilor mutuale, atunci aceasta nu mai e just\. {i

dac\ folosul care-i exprimat prin lege ar varia [i ar corespunde numai un

timp cu concep]ia prim\416, cu toate acestea, pentru timpul acela era just\,

pentru cei care nu-[i bat capul cu vorbe goale, ci privesc numai faptele.

[153] 38. Cînd, f\r\ vreo schimbare în situa]ia lucrurilor date de legile

stabilite, dup\ ce au fost judecate prin urm\rile lor, au fost v\zute c\ nu

corespund cu preconcep]ia de justi]ie, asemenea legi nu erau cu adev\rat

juste ; chiar dac\ legile au încetat de a fi folositoare, ca urmare a unei

schimb\ri în împrejur\ri, în acel caz îns\ legile au fost juste, cît au existat,

cînd au fost folositoare pentru rela]iile reciproce ale cet\]enilor [i în urm\

au încetat de a fi juste, cînd au încetat de a fi utile417.

[154] 39. Acela care a [tiut mai bine cum s\ întîmpine teama de du[manii

din afar\ a strîns, într-o singur\ familie, toate fiin]ele cîte a putut ; iar pe

acelea pe care n-a putut, în orice caz, nu le-a tratat ca du[mani ; iar cînd [i

acest lucru l-a g\sit peste putin]\, a evitat orice rela]ie [i, în m\sura în care

era util, le-a ]inut la distan]\418.

40. Acei care au fost cei mai în stare s\ creeze rela]ii de încredere

reciproc\ cu vecinii lor [i-au petrecut cea mai pl\cut\ via]\, unii în societatea

altora, avînd cea mai sigur\ garan]ie, [i au gustat deplina încredere a[a de

mult, încît dac\ unul din ei murea înainte de vreme, supravie]uitorii nu-i

deplîngeau moartea, ca [i cum aceasta ar fi ceva demn de mil\419.
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NOTE {I COMENTARII

Cartea I

INTRODUCERE

1. Opera lui Diogenes Laertios se împarte în Carte, capitol, sec]iune [i paragraf.

De obicei se citeaz\ numai Cartea (în cifre romane) [i paragraful (în cifre arabe).

Prin urmare, VIII, 15 este egal cu Cartea a VIII-a, paragraful 15. ~n cadrul notelor

explicative, trimiterile la note f\r\ indicarea C\r]ii se refer\ la cele din interiorul

C\r]ii c\reia apar]in. Anii din parantez\ de la începutul capitolului sînt da]i,

pentru fiecare autor, dup\ traducerea lui Otto Apelt, Berlin, 1955. Aceste date,

pentru timpurile vechi, sînt destul de nesigure.

2. La începutul operei sale, Diogenes Laertios – sau izvorul s\u – pune

importanta problem\ a influen]ei Orientului asupra filosofiei grece[ti. Primii

în]elep]i greci dinainte de Socrate, precum [i Platon [i Aristotel nu [tiu [i nu spun

nimic (primii, din cele ce [tim din fragmentele care ne-au r\mas de la ei) despre

o influen]\ a popoarelor str\ine (bavrbaroi, f\r\ sens peiorativ) asupra grecilor.

Un autor din secolul al III-lea `.H., Hecataios din Abdera, trateaz\ pentru prima

dat\ despre originea oriental\ a filosofiei grece[ti, iar de la el încoace grecii insist\

tot mai mult asupra acestei influen]e, punînd o adev\rat\ pasiune în a ar\ta c\

toat\ filosofia greac\ provine din Orient. Acesta este [i rezultatul la care ajunge [i

Theodor Hopfner într-un studiu asupra întregii chestiuni : Orient und griechische

Philosophie, în „Beihefte zum Alten Orient”, Heft 4, Leipzig, 1925. ~n secolul al

XVIII-lea, în entuziasmul descifr\rii vechilor scrieri [i al cunoa[terii vechilor

civiliza]ii orientale, autori ca E. Creuzer, E. Röth, A. Gladisch, L. von Schröder au

subliniat [i ei influen]a Orientului, baza]i îns\ pe analogii destul de superficiale.

Pe primul, care s-a ocupat de domeniul religios, l-a atacat Chr. A. Lobeck, iar pe

ceilal]i Constantin Ritter [i Eduard Zeller, care au sus]inut originalitatea filosofiei

grece[ti [i netemeinicia argumentelor lui Röth [i Gladisch în forma în care erau

prezentate. P\rerii lui Ritter [i Zeller s-a raliat [i John Burnet, istoric al filosofiei

grece[ti. Sus]in\tori cu argumente mai solide ai influen]ei Orientului au fost în

timpurile mai noi, dintre cercet\torii istoriei gîndirii antice, B. Garbe, Franz

Cumont, Robert Eisler. N-au lipsit nici savan]i care au sus]inut c\ influen]a a fost

din partea grecilor asupra popoarelor orientale, mai ales asupra Indiei. Printre

ace[tia se num\r\ Silvain Lévi [i Goblet d’Alviella. Desigur, chestiunea este foarte

complex\ [i trebuie cercetat\ aceast\ influen]\ în detaliu, în loc [i timp, [i asupra

unor probleme speciale.

Revenind la Diogenes Laertios, vedem c\, mai departe, în opera sa (I, 3 [i urm.)

el este de partea celor care afirm\ originalitatea grecilor fa]\ de Orient. Nu putem

[ti cu certitudine dac\ aceast\ idee este personal\. Noi credem c\ ea provine de

la izvorul s\u, care este – direct sau indirect – Sotion, cu ale sale Succesiuni ale

filosofilor. ~ntr-adev\r, acesta, în ultima Carte a operei sale, trata despre filosofia

„barbarilor”, adic\ a popoarelor orientale. Numai c\ Diogenes a pus aceast\

expunere la începutul lucr\rii sale. ~n introducerea lui Diogenes, care cuprinde 21

de paragrafe din Cartea I, Sotion este citat de dou\ ori, iar succesiunea filosofilor

pe care Diogenes o d\ în aceast\ introducere a sa (I, 13-15) este conform\ cu cea

a lui Sotion, a[a cum a fost ea reconstituit\, încît am fi înclina]i s\ socotim c\

Sotion este autorul de la care se inspir\ Diogenes, direct sau prin intermediari, în

acest început introductiv al operei sale.
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3. Gimnosofi[ti (adic\, „în]elep]ii care umbl\ goi”) – asce]i indieni, mistici, în

primul rînd yogihni. Ei revin foarte des în textele grece[ti [i latine[ti care se ocup\

de India. Vezi Fontes Historiae Religionum Indicarum, collegerunt B. Breloer [i

F. Bömer (lucrarea se citeaz\ prescurtat FHRI).

4. Semnotheoi – la cel]i [i galli, preo]ii „venerabili ca zeii”.

5. Lucrare apocrif\ atribuit\ lui Aristotel. Su(i)da(s) s.v. Antisthenes atribuie

aceast\ oper\ fondatorului [colii cinice. Totodat\, ne spune c\ unii o atribuiau lui

Aristotel, al]ii unui autor din Rhodos. V. Rose, în culegerea sa de fragmente ale lui

Aristotel (în Aristotelis opera, ed. Acad. Reg. Borussica, vol. V., Berlin, 1831,

p. 1749), ne d\ cinci fragmente (nr. 27-31), dintre care trei din Diogenes Laertios,

unul din Su(i)da(s) [i unul din Pliniu. 6. Diogenes citeaz\ în acest Prooemium al

s\u de dou\ ori Cartea a XXIII-a a Succesiunilor lui Sotion. Dar Roeper [i Diels,

care au cercetat resturile operei acestuia, sînt de acord c\ ea nu avea decît 13

C\r]i, dintre care ultima consacrat\ „barbarilor” (adic\ popoarelor orientale,

str\ine). Nietzsche propunea s\ se citeasc\ e*n tw~/ ei*sagwgi–w~/ în loc de e*n tw~/
ei*kostw~/ trivtw/, ceea ce nu se poate, deoarece citatul pare a fi nu din introducerea

operei lui Sotion, ci de la sfîr[itul ei. Ar trebui s\ avem curajul s\ corect\m mss. e*n tw~/
de–avtw/ trivtw/ „Cartea a XIII-a”.

7. Manuscrisele lui Diogenes Laertios au numele Ochos. Este în afar\ de orice

îndoial\ c\ trebuie citit Mochos, despre care se spune c\ era fenician [i c\ a

formulat teoria atomist\ înaintea lui Leucip [i Democrit, cel pu]in dup\ spusele

autorilor greci, ceea ce este destul de îndoielnic. (Despre Mochos, vezi articolul

din Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie, s.v.)

8. Hefaistos – numele grec al zeului egiptean Ptah din Memfis, pe care textul

faimos al inscrip]iei faraonului Shabaka `l identific\ cu o serie de zei primitivi, [i

în primul rînd cu Nun, zeul primordial al oceanului ceresc. Ptah este un zeu

cosmogonic la egipteni, calitate care lipse[te în figura lui Hefaistos grec (inscr. lui

Shabaka, B, linia 50). 9. ~n num\rul de ani 48 863 de la Hefaistos-Ptah [i pîn\ la

Alexandru Macedon avem o perioada astronomic\ al c\rei sens nu-l putem

determina mai de aproape. Men]iunea num\rului de 373 de eclipse de soare [i

832 de lun\ ne arat\ c\ este vorba de acele perioade în care se presupune c\ to]i

a[trii se întorceau la pozi]iile lor ini]iale de pornire [i începea o nou\ perioad\

cosmic\. Cu privire la anul cel mare în concep]ia anticilor, vezi [i Ioannis Stobaei,

Eclogarum physicarum et ethicarum libri duo, ed. Aug. Meineke, vol. I, Leipzig,

1860, pp. 66-67 ; Censorinus, De die natali, cap. XVIII ; P. Tannery, Mémoires

scientifiques, vol. II, Toulouse – Paris, 1912, pp. 358-363. Grecii cuno[teau o

perioad\ de 223 de revolu]ii ale lunii (18 ani [i 6 luni), timp în care toate eclipsele

de soare [i de lun\ se repetau la intervale fixe (vezi Su(i)da(s), s.v. saroiv ;
Hesychios, s.v. saro". Despre aceast\ perioad\ vom vorbi cînd vom avea de

comentat capitolul referitor la Thales.

10. Hermodoros din Siracuza – filosof, discipol al lui Platon ; face parte din

genera]ia veche a filosofilor din Academie. A scris [i o oper\ biografic\ despre

Platon. 11. Xanthos Lidianul – istoric din secolul al V-lea `.H. A scris o istorie a

Lidiei, intitulat\ Ludi–av, din care avem numai fragmente.

12. Expedi]ia lui Xerxes, regele Persiei, împotriva Greciei continentale a avut

loc în anul 480-479 ̀ .H. 13. Perioada cosmic\ de 12.000 de ani este bine cunoscut\

într-una din tradi]iile zoroastrismului, în care cea de 6.000 de ani se încadreaz\ ca

timpul unei jum\t\]i de perioade cosmice (vezi mai sus nota 9).

14. Nume care se mai întîlnesc în literatura magic\ [i alchimic\ greceasc\,

despre care îns\ nu se [tie mare lucru (vezi Papyri Graecae magicae, ed.

K. Preisendanz, I, 1928, II, 1931). 15. Musaios – fiul lui Eumolpos din Atena, poet

legendar [i teolog (vezi fragmentele lui [i tot ce prive[te persoana sa la Hermann

Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker 5, I, 1935, ed. W. Kranz, pp. 20-27).

16. Eumolpizi – familie din Atena care îndeplinea func]ii sacerdotale la

misterele din Eleusis. 17. Linos – poet legendar, socotit c\ ar fi tr\it înaintea lui

Homer. Nici prin legend\ nu se [tie mare lucru despre el.
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18. Religia orfic\ pune cercet\torului culturii grece[ti probleme dintre cele

mai dificile. Cultul orfic î[i are începutul `n jum\tatea a doua a secolului

al VII-lea `.H., cînd un fel de preo]i purificatori circul\ în Grecia sub numele de

o*r;eotelestaiv, ini]iatori în tainele orfismului, [i a*gurtaiv, preo]i r\t\citori.

Fondatorul religios Orfeu este un personaj legendar care ar fi luat parte la

expedi]ia argonau]ilor, ai c\rei eroi sînt cu o genera]ie mai vîrstnici decît eroii care

au luat parte la cucerirea Troiei. Deci Orfeu ar fi tr\it `n secolul al XIII-lea `.H. Nici

epopeile homerice îns\ [i nici Hesiod nu cunosc orfismul, astfel încît religia

orfic\, n\scut\ în secolul al VII-lea `.H., a fost atribuit\ personajului mitic proiectat

`n secolul al XIII-lea `.H. Pîn\ în secolul al V-lea `.H., grecii par a nu cunoa[te

originea trac\ a lui Orfeu. Abia în secolele urm\toare Orfeu este socotit trac.

Numeroase texte care vorbesc de doctrina orfic\ ni s-au p\strat. Majoritatea îns\

sînt destul de t`rzi (secolele al II-lea [i urm. d.H.), de[i con]in [i elemente vechi

ale orfismului primitiv, amestecate cu orfismul evoluat din timpul neoplatoni-

cienilor. Orfismul sus]ine o concep]ie mistic\ dualist\ asupra sufletului omenesc.

Omul este o fiin]\ avînd o natur\ dubl\, divin\ (sufletul) [i titanic\ (corpul),

întrucît el s-a n\scut din cenu[a titanilor uci[i de tr\snetul lui Zeus, titani care

mîncaser\ pe zeul Dionysos-Zagreus. De aici elementul divin din om. Orfismul

sus]ine transmigra]ia sufletului prin diverse corpuri de animale [i plante, pentru

isp\[irea p\catelor s\vîr[ite de fiin]a uman\ (cf. M. Eliade, Istoria credin]elor [i

ideilor religioase, Bucure[ti, Editura {tiin]ific\, 1991, vol. I, cap. XV ; vol. II,

cap. XXII. Cf. [i Erwin Rohde, Psyché, Bucure[ti, Editura Meridiane, 1985, pp. 264-279).

Fragmentele literaturii orfice au fost culese de Otto Kern, Orphicorum Fragmenta,

Berlin, 1922 ; vezi [i Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker 5, I, 1935, pp.

1-20. Konrad Ziegler, în Pauly-Wissowa-Kroll, Real-Encyclopädie des class. Altert.,

a scris dou\ articole cu note informative imense, s.v. Orphische Dichtung [i

Orphismus. Pentru o expunere a doctrinei orfice, vezi [i interesantul studiu al lui

Theodor Gomperz asupra orfismului în Die griechischen Denker, I. Curentul

mistic-religios al orfismului a avut o mare influen]\ asupra filosofiei grece[ti, în

primul rînd asupra pitagorismului [i a platonismului (cf. M. Eliade, op. cit., vol. II,

cap. XXII, § 183). 19. De obicei, Homer [i Hesiod sînt acuza]i de a fi atribuit fapte

ru[inoase zeilor : furturi, adultere, în[el\ciuni, dup\ cum vom vedea la Xenofanes.

Teologii primitivi îns\, în general, vorbesc de mituri [i legende monstruoase cu

privire la zei. 20. Vezi Anthologia Palatina, VII, 616. 21. Per[ii nu atribuiau form\

uman\ zeilor lor (afara de Mithras, zeu solar, care mai tîrziu apare în form\

uman\). Divinit\]ile persane sînt elemente ale naturii, în primul rînd focul. De aici

interdic]ia de a face statui zeilor, antipatia per[ilor fa]\ de egipteni [i simpatia fa]\

de evrei. 22. Incinerarea este o nelegiuire pentru per[i, întrucît contactul

cadavrului cu focul aduce o întinare a acestuia, care e de natur\ divin\. Tot din

aceea[i team\, per[ii interziceau înhumarea cadavrului, spre a nu mînji p\mîntul

sau apa, alte elemente divine. De aceea ei expuneau cadavrul pe turnuri sau

locuri înalte [i `l l\sau s\ fie sfî[iat de p\s\ri [i animale de prad\.

23. Textele greco-latine vorbesc foarte mult despre c\s\toriile incestuoase la

per[i. Vezi textele adunate de Carolus Clemen, în Fontes historiae religionis

Persicae, Bonn, 1920 passim (prescurtat în restul comentariilor noastre cu FHRP).

Ca autoritate, Diogenes citeaz\ pe Sotion, iar\[i Cartea a XXIII-a. Trebuie s\ ne

decidem a citi cu Roeper tris–aide–avtw/. 24. Aici autorul din care se inspir\

Diogenes Laertios pare a-[i aminti de teoria simulacrelor din doctrinele lui

Democrit [i Epicur, transportîndu-le [i la per[i.

25. Vezi mai sus, nota 5. 26. Deinon din Colofon a scris a istorie a per[ilor în

mai multe C\r]i. 27. Etimologia este fantezist\, bazat\ pe principiul etimologiilor

populare. Numele fondatorului religiei în Zend-Avesta este Zarathu½tra. S-au dat

diverse etimologii persane. 28. Vezi mai sus, nota 10. 29. Lucrarea Despre filosofie,

în trei C\r]i, a lui Aristotel, pierdut\ pîn\ la mici fragmente, este foarte important\,

reprezentînd trecerea de la Aristotel platonizant la Aristotel propriu-zis. Ea apar]ine

epocii de la Assos (vezi Werner Jaeger, Aristoteles, Grundlegung einer Geschichte
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seiner Entwicklung, Berlin, 1923). 30. Numele în Zend-Avesta este Ahura Mazda,

zeul suprem al per[ilor, identificat de Herodot, într-un text celebru (I, 131), cu

Zeus [i cerul. Numele acesta se g\se[te [i în inscrip]iile Ahemenizilor de la

Behistun [i Persepolis (inscrip]ia lui Darius I). Numele grec vine de la numele

contractat în pehlevi : Ohrmazd. Acesta este zeul suprem al binelui (vezi [i

M. Eliade, Istoria credin]elor [i ideilor religioase, vol. I, cap. XIII).

31. Numele în Zend-Avesta este Añgra Mainyu ; în pehlevi contras în Ahriman,

de unde denumirea greac\. El este demonul r\ului. Religia zoroastric\, sau

mazdeist\, cum i se mai zice, este net dualist\.

32. Hermip din Smyrna, numit Callimahianul, autor a unei lucr\ri intitulat\

Vie]ile, spre finele secolului al III-lea `.H. 33. Eudoxos din Rhodos – istoric din

secolul al II-lea `.H. 34. Theopomp din Chios – istoric grec din secolul al IV-lea `.H.

~n istoriile sale ne d\ importante informa]ii despre religia persan\. Cf. Plutarh, De

Iside et Osiride, 46 (FHRP, pp. 48 [i urm.). 35. Religia zoroastric\ admite învierea

mor]ilor [i a influen]at în aceast\ privin]\ religia cre[tin\ (cf. E.B. Tylor, Primitive

Culture, ed. a II-a, vol. II, Londra, 1873 ; vezi [i L. Feuerbach, Esen]a

cre[tinismului, Bucure[ti, Editura {tiin]ific\, 1961, pp. 183 [i urm.). 36. Eudemos

din Rhodos – discipol al lui Aristotel [i mare istoric al [tiin]elor [i al religiei. A scris

Istoria aritmeticii într-o Carte (Diogenes Laertios, V, 50), Istoria geometriei în patru

C\r]i (Diogenes Laertios, V, 49) [i Istoria astronomiei în [ase C\r]i (Diogenes

Laertios, V, 50). Aceste titluri s-au r\t\cit în catalogul scrierilor lui Theofrast de la

Diogenes Laertios, V, 49-50. Vom mai avea ocazia s\ vorbim despre aceste istorii.

37. Hecateu din Milet – erudit istoric [i geograf, anterior lui Herodot (secolul

al V-lea `.H.). Descrierea lumii mediteraneene f\cut\ de el era mult folosit\ de

greci. 38. Clearh din Soloi (Cilicia) – peripatetician ; a scris Bivoi. Extrase, la

Athenaios. D\ informa]ii din [tiin]ele naturii, din etic\ etc. 39. Povestea cu

s\ge]ile aruncate spre soare [i înc\tu[area Hellespontului de c\tre Xerxes se

g\se[te la Herodot, VII, 35. Despre distrugerea statuilor [i a templelor grece[ti de

acela[i Xerxes, vezi de asemenea Herodot.

40. Osiris a fost, în mod primordial, zeu al vegeta]iei, Nilul fecundant al ]arinii

egiptene, apoi zeul vestului, al `mp\r\]iei mor]ilor. Prin sincretismul religios

caracteristic egiptenilor, el este identificat [i cu Ra, zeul solar. Isis este sora [i so]ia

lui. El a f\cut parte [i din Eneada heliopolitan\ :

41. Manethon – preot egiptean (secolul al III-lea `.H.) ; a scris istoria Egiptului

în grece[te, izvor important pentru succesiunea dinastiilor egiptene din timpul

celor trei regate (vechi, mediu, nou), de[i nu avem de la dînsul decît fragmente.

42. Hecataios din Abdera, secolul al III-lea `.H. (a nu-l confunda cu Hecateu

din Milet din secolul al V-lea `.H.) – unul dintre primii care a sus]inut cu t\rie, în

literatura greac\, originea oriental\ a filosofiei grece[ti.

43. Egiptenii vechi, înainte de greci, n-au putut cunoa[te cauza adev\rat\ a

eclipselor de lun\, în timpul c\rora de altfel ea nu devine complet invizibil\.

Primul dintre greci care a descoperit [i a exprimat cauza adev\rat\ a eclipselor

este Anaxagora din Clazomene (secolul al V-lea `.H.).

44. {i Herodot (II, 123) afirm\ c\ egiptenii credeau în transmigra]ia sufletului,

ceea ce, de altfel, este eronat, întrucît textele egiptene nu cunosc a[a ceva. Dup\
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egipteni, sufletul putea s\-[i însufle]easc\ temporar mumia – credin]\ care a dus,

de altfel, la mumificarea cadavrului – sau s\ anime, în treac\t, statui care ar

prezenta asem\nare cu defunctul. Orfismul [i pitagorismul au introdus transmi-

gra]ia ca o credin]\ în anumite cercuri grece[ti [i în filosofie. Platon a fost un

adept înfl\c\rat al acestei doctrine, pe cînd Aristotel a respins-o.

45. ~n Egipt nu plou\ niciodat\. Numai în delta Nilului se întîmpla s\ plou\,

dar foarte rar. 46. Hecataios din Abdera, de care am vorbit în notele 2 [i 42 ;

Aristagoras, istoric din a doua jumatate a secolului al II-lea `.H., care scrie despre

Egipt. 47. Hermes acesta este zeul Thoth al egiptenilor, care era socotit c\ ar fi un

ibis. Zeu al culturii, al scrierii, al civiliza]iei, Hermes-Thoth – sub numele de

Trismegistos – este luat, la finele epocii ptolemaice [i în epoca imperial\, drept

autorul unor c\r]i cu caracter religios, numite hermetice, [i care ni s-au p\strat în

mare parte (cf. M. Eliade, Istoria credin]elor [i ideilor religioase, vol. II, cap. XXVI).

48. Preten]ii de a fi inventat diverse discipline [i adev\ruri [tiin]ifice sînt emise

cu destul\ u[urin]\ de greci, dup\ bunul plac al fiec\ruia.

49. so;ov" este în]eleptul, adjectiv [i adjectiv substantivat. ;ilovso;o" este mai

întîi un adjectiv [i înseamn\ „iubitor de în]elepciune”. Cuvîntul se întîlne[te

pentru prima dat\ în literatura greac\ ce ni s-a p\strat la Heraclit din Efes,

fragmentul 35 (Diels-Kranz5), unde are valoare pur\ de adjectiv. Al]ii revendic\

pentru Socrate cinstea de a fi întrebuin]at din modestie termenul „prieten al

în]elepciunii” în locul termenului preten]ios de so;ov" („în]elept”).

50. Cratinos – poet comic din Atena, contemporan cu Aristofan, deci din

comedia veche. 51. Despre cei [apte `n]elep]i, Diogenes Laertios vorbe[te mai

departe în mod mai amplu, în I, 40 [i urm., unde se dau mai multe liste de [apte

în]elep]i, dup\ diferi]i autori. Dac\ se adun\ toate numele din diversele liste, ies

vreo 40, în loc de cei [apte în]elep]i. Unele nume revin în toate listele, ca Thales,

Solon etc. 52. Succesiunea filosofilor pe cele dou\ mari [coli – ionic\ [i italic\ –

este luat\ de Diogenes Laertios de la Sotion.

53. {coala ionic\, dup\ Socrate, se `mparte în Academia, Stoa (care continu\

pe cinici) [i Lyceul lui Aristotel [i se termin\ cu Clitomah (scolarh al Academiei

între 129-28 [i 110-109 `.H.), Chrysippos (n. 281-278, m. 208-205) [i Theofrast

(scolarh al Lyceului de la 322-321 pîn\ la 288-286).

54. {coala italic\ porne[te de la Pitagora [i sfîr[e[te cu Epicur (n. 341, m.

271-270). Cum Sotion [i-a scris opera despre Succesiunile filosofilor c\tre 200 [i

170 `.H., se pare c\ el sfîr[ea Succesiunile sale cu Chrysippos, Theofrast [i Epicur.

Numai Clitomah este cu peste 50 de ani mai tîn\r ca Sotion. Deci s-ar p\rea c\

pentru Academie un alt autor a completat pe Sotion, iar acel autor a fost izvorul

lui Diogenes Laertios. 55. Scepticii sînt numi]i de Diogenes Laertios e*;e–ti–oiv, de

la e*pevcein (a se ab]ine), [i înseamn\ „cei ce se ab]in de a se pronun]a într-un sens,

decît în sens contrar”, deci „cei ce-[i suspend\ judecata”.

56. ~n cele ce urmeaz\, Diogenes Laertios d\ o serie de clasific\ri ale filosofiei

[i ale filosofilor dup\ diverse criterii. Ceva mai sus, filosofia era `mp\r]it\ în dogma-

tic\ [i sceptic\. Aici filosofii s`nt clasifica]i dup\ num\rul operelor scrise de ei.

57. Clasific\rile continu\ dup\ diverse criterii. Aici filosofii [i [colile lor sînt

numite dup\ ora[ele unde s-au n\scut creatorii lor [i unde au profesat. Se dau

patru nume de [coli drept exemplu, nu exhaustiv.

58. Clasificarea dup\ locul exercit\rii : Platon fondase [coala sa în districtul

consacrat eroului Academos. Stoicii î[i ]ineau cursurile în galeria acoperit\, ornat\

cu picturile lui Polignot, denumit\ Stoa poikile.

59. Peripateticienii î[i ]ineau prelegerile plimbîndu-se (grec. peripatei~n, „a se

plimba”), aceasta numai la începutul [colii. 60. Nu se [tie exact de unde vine

numele de cinic : mai întîi de la gimnaziul Cynosarges, unde Antistene î[i

propov\duia înv\]\tura ; mai apoi de la neru[inarea „cîineasc\” pe care o etalau

adep]ii [colii. 61. Pe grece[te, e*udaimoniva înseamn\ „fericire”. 62. Combativii

(gr. e*leg–ti–oiv) sînt cei ce se lanseaz\ în polemici, cum erau megaricii ; analogi[tii

(a*naloghti–oiv) sînt cei ce pun baz\ pe deduc]ii analogice. Nu [tim mai precis la

cine se refer\ Diogenes Laertios.
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63. Alt\ clasificare dup\ numele fondatorului unei orient\ri filosofice.

64. O alt\ clasificare este aceea în naturali[ti (gr. ;usi–oiv), morali[ti [i

„dialecticieni”. Diogenes Laertios nu se refera aici la dialectic\ în accep]ia ei

heraclitean\, la faptul c\ totul exist\ [i `n acela[i timp nu exist\, totul curge [i se

transform\ necontenit, apare [i dispare pe baza luptei contrariilor. Prin dialectic\,

Diogenes Laertios în]elege pur [i simplu „arta de a vorbi, prin care combatem sau

sus]inem o tem\ cu ajutorul întreb\rilor [i r\spunsurilor celor ce discut\” (III, 48

[i 87), adic\ în sensul ei cel mai r\spîndit în antichitate, [i anume arta de a ajunge

la adev\r descoperind contraziceri în ra]ionamentul adversarului [i biruind aceste

contraziceri. 65. Diviziunea în trei p\r]i a filosofiei pare a proveni de la Xenocrate,

al treilea scolarh al Academiei, [i devine clasic\ pentru timpurile urm\toare.

Aristotel împ\r]ea filosofia în teoretic\ [i practic\. Platon ad\uga [i o a treia parte :

f\uritoare (gr. poihti–hv). La stoici, filosofia se împarte în logic\, fizic\ [i etic\ ; la

epicurieni, în canonic\, fizic\ [i etic\. Diogenes Laertios, în textul de fa]\,

denume[te logica diale–ti–ovn. 66. E interesant faptul c\ aici Zenon din Elea, cel

cu aporiile mi[c\rii [i ale continuit\]ii, este socotit creatorul dialecticii. Prin aporiile

sale, prin care c\uta s\ dovedeasc\ aspectul contradictoriu al mi[c\rii, Zenon a

jucat un rol pozitiv în dezvoltarea dialecticii antice.

67. {coala elisiac\ – [coala din Elis, fondat\ de Phaidon, discipolul lui Socrate,

[i continuat\ de Menedem, care a mutat-o la el acas\, în Eritreia. De aceea aceast\

[coal\, de altfel pu]in original\ [i de minim\ importan]\, se nume[te [i [coala din

Elis-Eritreia. 68. Eucleides din Megara – discipol al lui Socrate. Omonimul s\u,

Euclid din Alexandria, matematicianul de seam\ care a scris Elemente de geometrie

în 13 C\r]i, e cu un secol mai tîn\r dec`t filosoful socratic.

69. Vezi mai sus, nota 67. 70. Cition – ora[ din Cypru din jum\tatea fenician\

a insulei. De aceea Zenon, fondatorul [colii stoice, este adesea denumit

„fenicianul”. 71. Hippobotos – c\tre finele secolului al III-lea sau `nceputul

secolului al II-lea. A scris Despre sectele filosofilor (Diogenes Laertios, II, 88 ; I, 42),

scriere despre care avem prea pu]ine informa]ii.

72. Dup\ numele lui Anniceris, filosof din [coala hedonist\ a lui Aristip.

73. Theodor, zis [i Ateul – filosof din [coala hedonist\.

74. Aceast\ formul\ de închidere a unei expuneri se întîlne[te foarte des la

Diogenes Laertios (vezi I, § 11 fin. [i passim). 75. Potamon din Alexandria pare

contemporan cu Augustus (deci secolul I `.H.). Vezi Su(i)da(s), s.v. Dac\ Diogenes

Laertios vorbe[te de proV o*livgou, „pu]in înaintea noastr\”, acest lucru este luat de

la izvorul s\u, cu modul mecanic de a proceda ce-l caracterizeaz\ pe biograful

nostru. ~n orice caz, expunerea [colii eclectice a lui Potamon este o pies\ adaugat\

[i nu intr\ organic în ansamblul anterior, ci face impresia de corp str\in.

76. Ra]iunea conduc\toare (gr. toV h&gemoni–ovn) – corespondentul stoic al

ra]iunii, nou~", de la Platon [i Aristotel. Dar cum ra]iunea la stoici este material\,

fiind foc pur, pu~r, sau aer cald, pneu~ma, fondatorii [colii au ales termenul

h&gemoni–ovn (lat. principale) spre a nu se face nici un fel de confuzie cu ra]iunea

imaterial\ a platonicienilor [i aristotelicienilor.

77. Cuvîntul grec pe care l-am tradus cu „reprezentare” este ; antasiva [i este

[i el un termen tehnic stoic, ca [i h&gemoni–ovn . Fantasivs este definit ca tuvpwsi"
e*n th~/ yuch~/ sau e*n tw~/ h&gemoni–w~/ : reprezentarea este o amprent\ l\sat\ de

senza]ie în suflet. Vezi despre acestea Cartea a VII-a, cap. I [i urm.

78. Din ce (materia), de c\tre cine (cauza eficient\), `n ce fel (calitatea), unde

(locul) s`nt expresii care trimit la filosofia lui Aristotel.

79. {i aici avem idei luate de la doctrina etic\ a lui Aristotel. Dup\ acesta,

virtutea singur\ nu poate da omului fericirea, cum pretindeau stoicii c\ e posibil,

ci omul are nevoie de un minim de bunuri exterioare pentru a fi fericit. Deci

frumuse]ea, s\n\tatea, avu]ia nu sînt lucruri cu totul indiferente pentru fericirea

omeneasc\, dup\ cum afirmau stoicii.
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CAPITOLUL I

Thales
(640-562 `.H.)

80. Acest capitol despre Thales este editat critic de Diels-Kranz (vezi [i

Filosofia greac\ p`n\ la Platon, coord. A. Piatkowski [i I. Banu, Bucure[ti,

Editura {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, 1979-1984, vol. I-1, pp. 147 [i urm.), Die

Fragmente der Vorsokratiker 5, 1935, vol. I, p. 67 [i urm., cu mici omisiuni.

Biografiile lui Diogenes Laertios, ca [i ale altora, au o serie de rubrici sau locuri

(tovpoi) în care sînt expuse diversele teme. Ele pot varia, li se poate schimba [i

ordinea, unele dintre ele pot lipsi sau pot ap\rea altele nemarcate de noi. D\m

mai jos rubricile cele mai caracteristice [i obi[nuite. Cititorul lui Diogenes Laertios

le va putea u[or identifica în biografiile filosofilor pe care le va citi.

1. Numele (o!noma)

2. Familia (gevno")

3. Str\mo[ii (provgonoi)
4. Patria (patriv")

5. Caracterul (h\qo")

6. Descoperiri (eu&rhvmata)

7. Anecdote (a*nev–dota)

8. Maxime (a*po;qevgmata)

(Cf. Fr. Leo, Die griechisch-römische Biographie nach ihrer literarischen Form,

Leipzig, 1901).

81. Duris – istoric bine cunoscut din Samos (jum\tatea a doua a secolului

al IV-lea `.H.), adesea citat în opera lui Diogenes Laertios.

82. Originea lui Thales, dup\ tradi]ie, este, dup\ cum se vede, nesigur\. Dup\

unii este fenician la origine, dup\ al]ii b\[tina[ din Milet. ~n ultimul timp s-a

sus]inut c\ Thales ar fi de origine carian\, c\ numele tat\lui s\u, Examyes, ar fi

carian ( *Examuvh"). Caria este hinterlandul Miletului. 83. Agenor, dup\ legend\,

era fiul lui Poseidon [i al Libyei. A fost regele Feniciei [i a avut o fiic\, Europa, [i

trei fii : Cadmos, Fenix [i Cylix. Cadmos, fondatorul Thebei, este sigur fenician ca

origine. El este cel care a adus [i a transmis grecilor alfabetul fenician (;oini–hvia
gravmmata), cel pu]in dup\ tradi]ie. 84. Textul dintre paranteze ascu]ite este

completat de Hermann Diels, el lipsind din manuscrise.

85. Vezi Platon, Protagoras, 343 a. 86. Evenimentele istorice la Atena, ca [i în

alte cet\]i, erau marcate prin anul desemnat cu numele arhontelui eponim,

magistrat ales anual. Ulterior, datele istorice se marcau prin olimpiade, care încep

în 778-777 [i se ]ineau din patru în patru ani. Damasias a fost arhonte în 582-581.

87. Demetrios din Phaleron – filosof peripatetician, de care Diogenes Laertios

vorbe[te în cap. V din Cartea a V-a. Demetrios a scris foarte mult. ~n lista operelor

lui de la Diogenes Laertios, V, 80-81, nu este citat\ lucrarea Lista arhon]ilor.

88. Vezi mai sus, nota 82. 89. Aceasta este ipoteza cea mai verosimil\.

Informa]iile pe care le avem despre Thales la Aristotel par a se baza pe o tradi]ie

oral\ [i nu pe opere scrise. 90. Phocos din Samos – necunoscut din alt\ parte.

9l. Callimah din Cyrene – poet delicat, rafinat [i mare erudit (secolul al IV-lea

`.H.). El a fost primul bibliotecar al marii biblioteci din Alexandria [i a întocmit un

fel de catalog erudit de scriitori vesti]i (Pivna–e" tw~n e*n pavsh/ padeiva/
dialamyantwn, –aiV w%n sunevgrayan), în 120 de C\r]i. E cunoscut mai ales prin

poemul cu privire la p\rul Berenicei, din care s-a inspirat Catul.

92. Ursa mic\ e aceea[i constela]ie ca [i Carul mic, care se termin\ cu steaua

polar\ (vîrful cozii Ursului sau capul oi[tei Carului).

93. Vezi mai sus, nota 92. 94. a*–atavlhpta, „incomprehensibile”. Thales sceptic

[i agnostic pare anacronic. 95. Vezi mai sus, nota 36. 96. Cf. Herodot, I, 74. Vezi

[i al]i autori, la Diels-Kranz, Vors.5 I, p. 74, care depind de Eudemos. Interesant ar

fi de [tiut dac\ Eudemos are alt\ surs\ de informa]ii cu privire la prevestirea

INTRODUCERE. THALES

9. Opinii (taV do–ou~nta)

10. Opere (taV bibliva)

11. Testament (diaqh~–ai)
12. Moartea (teleuthv)
13. Epigrame funerare (e*pigravmmata)

14. Scrisori (e*pistolaiv)
15. Omonimi (oJmwvnumoi).

I (n. 63-96)
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eclipselor de c\tre Thales decît pe Herodot, ceea ce nu se poate stabili, operele

lui Eudemos fiind pierdute (vezi Paul Tannery, Pour l’histoire de la science

hellène 2, 1930, pp. 57 [i urm.). Se [tie c\ în timpul a 223 de revolu]ii ale lunii

(18 ani solari [i 6 luni), toate eclipsele de Soare [i de Lun\ se repet\ la intervale

fixe. Acest lucru pare a fi fost cunoscut babilonienilor (vezi Su(i)da(s), s.v. saroiv,
[i Hesychios, s.v. saro") [i a trecut la egipteni, de la care pare a fi preluat Thales

cunoa[terea perioadei saro" de 223 de revolu]ii ale lunii. Dar, pentru babilonieni,

saro" este num\rul 3600 (=602), dup\ cum, de altfel, spune [i Su(i)da(s) : saro"
mevtron –aiV a*riqmov". Totu[i, textele accadiene vorbesc despre eclipse a[teptate

care nu au loc (din cauza paralaxei, nu toate eclipsele sînt vizibile de peste tot pe

P\mînt), ceea ce dovede[te c\ ei aveau un sistem de prevestire care nu poate fi

decît acela al perioadei de 223 de revolu]ii ale lunii, cînd toate eclipsele se repet\

la acelea[i intervale. Dup\ autorii moderni, eclipsa de Soare prevestit\ de Thales

ar fi avut loc la 5 mai 585 ; dup\ Tannery, la 30 septembrie 610 `.H.

97. Dup\ textul lui Diogenes Laertios, Xenofanes pare a fi cunoscut c\ Thales

a prevestit eclipsa de Soare. Ceea ce e o m\rturie foarte veche (Xenofanes [i-a

dezvoltat activitatea poetic\ [i filosofic\ în sec. VI [i primul p\trar al secolului

al V-lea `.H.). Cît despre aprecierile lui Heraclit [i Democrit despre Thales ca

astronom, nu [tim mai mult decît ceea ce spune Diogenes aici.

98. Poe]i purtînd numele de Choirilos sînt mul]i : unul poet tragic, altul poet

comic, în fine un poet epic, care probabil c\ este cel men]ionat aici.

Cum, dup\ Thales, sufletul este probabil identic cu materia primordial\, adic\

apa, el este în sensul acesta nepieritor (vezi Filosofia greac\ p`n\ la Platon, 1979,

vol. I-1, pp. 149-164). 99. Completarea dintre parantezele ascu]ite este f\cut\ de

H. Diels dup\ Apuleius, Flor., 18, p. 37, 10 Helm, Cleomedes, II, p. 136, 28

Ziegler, Archimedes Aren., I, 10, ed. J.L. Heiberg. Ideea e foarte clar\, textul

manuscriselor e deteriorat [i bine reconstituit de Diels. Soarele are l\]imea

aparent\ cam de 1/2 grad, iar Luna deasemenea. Deci aceast\ l\]ime se cuprinde

de 720 de ori în circumferin]a pe care o parcurg (aparent) zilnic pe cer ; deci dou\

l\]imi ale Soarelui sau ale Lunii (= dubli pa[i) fac un grad [i intr\ de 360 de ori în

circumferin]a cerului. Dupa Fr. Hultsch, m\sur\toarea aceasta s-ar fi f\cut prin

m\surarea timpului. A. Wasserstein îns\, JHS 75 (1955), p. 114, crede c\ supozi]ia

lui Hultsch se bazeaz\ pe o eroare. M\sur\toarea s-ar fi f\cut totu[i prin vizare.

100. ~n vechime, luînd revolu]ia Lunii ca f\cîndu-se în medie în 29 de zile, se

ajungea la un an lunar defectuos, mult diferit de anul solar real. Thales, luînd luna

de 30 de zile, ajunge la anul de 365 de zile (360 de zile + 5 zile apagogice), dup\

cum se vede mai departe din Diogenes Laertios, I, 27.

101. Vezi textul complet al lui Aristotel, De anima, A, 2, 405 a, 19. Primii

g`nditori greci erau hilozoi[ti [i, ca atare, socoteau, ca [i filosofia greac\ ulterioar\,

c\ sufletul (yuchv) este un principiu de mi[care. Un lucru se mi[c\ mecanic dac\

e tras sau împins de un altul, iar dac\ se mi[c\ dintr-o cauz\ interioar\ lui, atunci

are un suflet (ceea ce nu exclude ca acest suflet s\ fie material ca la filosofii

presofi[ti, stoici sau Epicur). {i sferele planetare trebuie s\ aib\ suflet, pentru a se

putea mi[ca, nefiind m`nate de altceva. Tot astfel, dup\ Thales, dac\ piatra

magnetic\ atrage, deci mi[c\ fierul, trebuie s\ aib\ un suflet. Vom reveni mai

tîrziu asupra acestei idei a milesianului. 102. Pamphile – scriitoare de origine

egiptean\, citat\ de autori t`rzi ca Diogenes Laertios, Su(i)da(s), Photios, Eudocia.

103. Meibomius cite[te „semicerc” (h&mi–uv–lion), ceea ce ar fi mai interesant decît

înscrierea într-un cerc, care e valabil\ pentru orice triunghi. ~n orice caz, Thales

[tie c\ diametrul împarte cercul în dou\ p\r]i egale (vezi Proclus, In Euclid, p.

157, 10, Friedlein dup\ Eudemos).

104. Apollodoros calculatorul (oJ logisti–ov") este citat de dou\ ori de

Diogenes Laertios, [i anume aici [i în VIII, 12. ~n vechime, [tiin]a numerelor se

numea indiferent a*riqmhti–hv sau logisti–hv (vezi Archytas, fragmentul 4,

Diels-Kranz5). Pe timpul lui Platon, cînd aspectul teoretic al [tiin]ei numerelor

începe s\ se despart\ de cel practic, exist\ o aritmetic\ teoretic\ [i o logistic\
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teoretic\, precum [i o aritmetic\ practic\ [i o logistic\ practic\ (textul principal la

Platon, Gorgias, 451 a-c) (vezi J. Klein, în St. u. Qu., vol. III, 1, 1934, passim, [i

B.L. van der Waerden, Erwachende Wissenschaft, 1956, p. 189). Mai tîrziu îns\,

aritmetica este [tiin]a teoretic\ a numerelor, iar logistica este [tiin]a practic\ a

calculului (vezi Geminus, la Heron de Alexandria [i la Proclus, In Euclid., p. 38-40,

Friedlein). Despre Apollodoros nu [tim absolut nimic altceva în afara acestor

dou\ citate la Diogenes Laertios.

105. Iambii lui Callimah de care este vorba aici se afl\ pe un papirus g\sit în

Egipt la Oxyrhinchos (VII, 33). Vezi textul la Diels-Kranz5, I, p. 73. Am fi de acord

cu sugestia din aparatul critic la Diels-Kranz5, dup\ care prin frigianul Euphorbos

s-ar în]elege Pitagora, care este o incarna]ie posterioar\ a aceluia (vezi

Theologumena Arithmet., p. 40, Ast [i Diogenes Lacrtios, VIII, 4 [i urm.). Credem

c\ demonstrativul „acesta” de la începutul parantezei se refer\ la Thales, care a

premers lui Euphorbos (= Pitagora) în înscrierea triunghiurilor scalene într-un

cerc, [i nu la Pitagora, cum socote[te Hicks în traducerea sa. Acest sens ar reie[i

mai bine dac\ s-ar suprima paranteza lui Diels, pe care am p\strat-o [i noi, [i s-ar

pune între paranteze propozi]ia precedent\ ; „Al]ii îns\... pe seama lui Pitagora”.

106. Imperiul hittit a dominat în Asia Mic\ de pe la 2000 pîn\ la 1200. De la

1200 pîn\ la venirea cimerienilor (700 `.H.) a dominat Imperiul frigian, distrus de

aceast\ n\v\lire. Asia Mic\ scap\ de st\pînirea cimerian\ datorit\ celei lidiene, iar

Imperiul lidian dureaz\ în Asia Mic\ pîn\ în 546 `.H., cînd Cresus este `nvins [i

puterea lidian\ distrus\ de Cyrus, regele per[ilor (cf. Istoria universal\, vol. I,

Bucure[ti, Editura {tiin]ific\, 1958, pp. 365-383 ; 515-536 ; vol. II, Bucure[ti, Editura

{tiin]ific\, 1959, pp. 5-10). 107. Heracleides din Pont – filosof c\ruia Diogenes

Laertios, în Cartea a V-a, îi consacr\ cap. VI (§§ 86-94) ; este un autor foarte original,

platonician, care îns\, în concep]iile sale, se dep\rteaz\ de platonismul originar.

El are înclina]ie spre fabula]ie [i fantastic. Printre alte opere, scrie [i dialoguri în

care face s\ vorbeasc\ diferite personaje, între care [i pe Thales. Pu]inul

discern\mînt al lui Diogenes Laertios e dovedit de faptul c\ ceea ce Heracleides

îl face s\ spun\ în dialog pe Thales este socotit de biograful nostru ca fiind spus

de Thales însu[i. 108. Hieronymos din Rhodos – peripatetician, care îns\ ia o

direc]ie epicurean\. ~n orice caz, anecdota despre Thales la dînsul provine de la

Aristotel (vezi nota urm\toare). 109. Vezi Aristotel, Politica, I, 11, 1259 a, 6-18.

Cf. [i Cicero, De divinatione, I, 49, 111. Anecdota este interesant\, dar n\scut\

mai tîrziu, cînd filosofii erau dispre]ui]i ca unii care se ocup\ de lucruri f\r\ nici

un folos (vezi Epictet, Manualul, cap. 29, § 4-7 [i Diserta]iile, I, 26, 5, despre

p\rin]ii care se mîhnesc dac\ copii lor devin filosofi ; cf. ibid. III, 11, [i I, 29, 22).

110. Am tradus a*rchv cu „început” [i desigur acest sens este corect pentru timpul

lui Thales. Dar Aristotel în]elege prin a*rchv, la vechii filosofi, materia primordial\,

principiul material care constituie substratul prim al lucrurilor. Acesta e, desigur,

sensul pe care îl are în gînd Diogenes Laertios sau izvorul s\u (cf. Aristotel,

Metaph., I(A), 3). 111. Lumea este însufle]it\, dup\ Thales, fiindc\ are în sine

principiul de mi[care, de transformare [i, ca atare, este plin\ de suflete sau de zei.

Aici se spune c\ lumea e plin\ de daivmone", adic\, în limba veche a timpului,

plin\ de zei. Aristotel (De anima, A, V, 411 a 7) spune : „Thales credea c\ toate

lucrurile sînt pline de zei (plhvrh qew~n).” (Cf. Aëtius, I, 7, 11. Despre acestea

ne-am ocupat pe larg în lucrarea noastr\ Le monde homerique, Paris, 1934, pp. 126

[i urm. ; vezi mai sus, notele 98 [i 101.)

112. Vezi mai sus, nota 100. Ad\ugînd a 30-a zi la lun\, Thales trece de la anul

lunar la anul solar de 12 luni a 30 de zile plus cinci zile apagogice (suplimentare).

113. Ra]ionamentul lui Thales aici ar fi simplu. Dac\ a[tept\m momentul cînd

umbra noastr\ are aceea[i lungime cu în\l]imea noastr\ [i m\sur\m umbra

piramidei, putem deduce c\ [i umbra piramidei este egal\ cu în\l]imea piramidei,

pe care o afl\m în clipa cînd m\sur\m umbra ei. La fel, Pliniu (Nat. hist., XXXVI,

82 ; cf. [i Plutarh, Conv. septem sapientum, 2, 147 a) d\ o metod\ mai subtil\.

Thales ar fi înfipt un b\] de lungime cunoscut\ în vîrful umbrei piramidei, ar fi

THALESI (n. 96-113)
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m\surat (indiferent de or\) umbra b\]ului [i umbra piramidei [i ar fi stabilit

propor]ia : umbra piramidei se raporteaz\ la umbra b\]ului, precum în\l]imea

piramidei la în\l]imea b\]ului, aceasta în baza asem\n\rii celor dou\ triunghiuri

formate. Despre cuno[tin]ele geometrice ale lui Thales, vezi textul fundamental la

Proclus, In Euclid. Elem., p. 157, 10, Friedlein (dup\ Eudemos).

114. Minyes – probabil un scriitor care nu ne este cunoscut din alt\ parte.

115. Anecdota trepiedului este tratat\ de Diogenes Laertios în toat\ amploarea

ei, dîndu-i nenum\rate variante [i citînd sumedenie de autori pentru diferitele

forme ale ei (I, 27, fine – 33). Dar aceste legende nu sînt totdeauna inven]ii

recente. Citarea lui Apollo din Didyma, sanctuar de lîng\ Milet, dovede[te

vechimea povestirii, dac\ nu a variantelor ei. Dup\ 494 `.H., cînd Miletul e cucerit

de per[i [i distrus, interven]ia zeului din Didyma era mai pu]in probabil\. ~n trei

biografii ale lui Homer (Pseudo-Herodot, Pseudo-Plutarchos [i un oarecare Proclus

sînt autorii lor) se înt`lne[te anecdota cu [arada pus\ lui Homer de ni[te pescari

care, pescuind, nu prinseser\ nimic [i atunci se apucaser\ s\-[i prind\ p\duchii [i

s\-i omoare. ~ntreba]i de Homer dac\ au prins ceva, pescarii r\spunser\ : „Ceea ce

am prins am lep\dat, iar ceea ce n-am prins ducem cu noi”. Homer, neputînd

dezlega [arada, ar fi murit de sup\rare, zic biografii. Dar o aluzie limpede la

aceast\ anecdot\ se g\se[te într-un fragment autentic al lui Heraclit din Efes

(fragm. 56, Diels-Kranz5), [i, ca atare, anecdota trebuie s\ fie cel pu]in de la

începutul secolului al V-lea `.H. 116. Apollo din Didyma – sanctuar venerat [i

vestit la cî]iva kilometri de Milet ; apare de dou\ ori în variantele anecdotei

trepiedului de la Diogenes Laertios (I, 29 [i 33), precum [i Apollo din Delfi,

men]ionat de dou\ sau trei ori. 117. ~n inscrip]ia de pe cup\, este cupa care

vorbe[te în numele s\u. 118. Vezi Diogenes Laertios, I, cap. IX, §§ 106-108.

119. Vezi Platon, Protagoras, 343 a. 120. „Vrednicie” pentru a*rethv este o

traducere mai adecvat\ decît aceea obi[nuit\ prin „virtute”. *Arethv este capacitatea

pentru o fiin]\ sau un lucru de a-[i îndeplini func]ia esen]ial\. Pentru picioare,

vrednicia (a*rethV podw~n) este alergatul. {i lucrurile neînsufle]ite au la greci a*rethv.
O cas\ poate avea a*rethv în m\sura în care î[i `ndepline[te func]ia esen]ial\, care

este aceea de a ad\posti pe om contra ar[i]ei soarelui [i contra frigului iernii. Un

medicament are a*rethv, adic\ vrednicia de a produce efectul curativ. Aceste

exemple se g\sesc la autori clasici. De „virtutea casei” vorbe[te Aristotel.

121. Cu privire la Bias, vezi Diogenes Laertios, I, cap. V, §§ 82-88.

122. Alexandros – alt nume pentru Paris, fiul lui Priam, r\pitorul frumoasei

Elena, din cauza c\reia a izbucnit r\zboiul troian. Homer întrebuin]eaz\ foarte rar

numele de Paris [i foarte des cel de Alexandros (vezi [i N.A. Kun, Legendele [i

miturile Greciei antice, ed. a II-a, Bucure[ti, Editura {tiin]ific\, 1960, pp. 320 [i urm.).

123. Laconiana e frumoasa Elena din Sparta. 124. Vezi mai sus, nota 116.

125. Meropi se numesc aici, poetic, locuitorii din insula Cos. 126. Formula de

`nchidere obi[nuit\ a lui Diogenes Laertios la povestiri lungi.  127. Hermippos din

Smyrna, erudit, autor al unor Bivoi. 128. Este foarte îndoielnic ca Thales s\ fi spus

a[a ceva. Mai repede, poate, Socrate. 129. Izvorul acestei anecdote trebuie s\ fie

Platon, Theaitetos, 174 a. 130. Silloi – poeme satirice scrise în hexametri. A[a se

nume[te o scriere a lui Timon din Phlius în trei C\r]i. Din cauza acestei scrieri,

Timon se nume[te [i Sillograful. 131. Lobon din Argos – scriitor necunoscut.

132. Oamenilor de seam\ din orice domeniu de activitate li se ridicau statui

onorifice în cet\]ile grece[ti unde s-au n\scut sau unde au locuit mai mult, adesea

cu o inscrip]ie (cf. [i H. Francotte, De la législation athénienne sur les distributions

honorifiques et spécialement des décrets des clérurchies athéniennes relatifs à cet

objet, Louvain, 1900, extr. din „Musée Belge”). 133. Autenticitatea acestor versuri

e mai mult decît îndoielnic\. 134. Aceste dictoane, de[i foarte frumoase, cu greu

s-ar putea atribui lui Thales. Aceea[i observa]ie e valabil\ [i pentru cele ce

urmeaz\. 135. Aici ms. F are tuvchn `n loc de yuchvn, iar pu]in mai departe yuchvn
`n loc de ;uvsin, lecturi care sînt adoptate de Otto Apelt în traducerea sa. Totu[i

pentru sw~ma, „corp”, care preced\, lectura yuchv „suflet”, „spirit” este mai adecvat\.
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136. Nimic nu garanteaz\ exactitatea atribuirii lui Thales a acestor maxime

sau sentin]e (a*po;qevgmata). 137. Diogenes Laertios trece aici brusc de la maxime

la o tem\ foarte mult cercetat\ la cei vechi, dovad\ a impresiei ad`nci f\cute de

acest fenomen rar, anume cauzele rev\rs\rii Nilului. Explica]ia la Thales, dac\ e

autentic\ – [i pare a fi, întrucît aceasta nu mai e atribuit\ vreunui alt autor –, este

destul de naiv\, dar interesant\ prin faptul c\ d\ acestui fenomen o cauz\

natural\. 138. Apollodor din Atena, cronograf din secolul al II-lea `.H. Cronicile

sale s`nt izvorul cel mai important al lui Diogenes Laertios.

139. Olimpiadele încep în anul 777 [i se ]in din patru în patru ani, a[a încît Ol.

35, anul 1 corespunde anului 640 `.H. Diels ar vrea s\ citeasc\ Ol. 39,1 = 625

pentru a avea anul de a*–mhv, de vîrf, al lui Thales (adic\ anul cînd acesta avea

v`rsta de 40 de ani) cu 15 ani mai devreme, deci în 585, data pentru care acesta

a prezis eclipsa de soare. 140. Sosicrates din Rhodos (aprox. mijlocul secolului al

II-lea `.H.) – autor al unei opere, Succesiunile filosofilor (în cel pu]in trei C\r]i),

citat de mai multe ori de Diogenes Laertios.

141. Adic\ anul 548/545 `.H. 142. Thales nu era numai un filosof, teoretician

abstract, ci în acela[i timp un om de [tiin]\ [i inginer. Despre trecerea rîului Halys

f\r\ pun]i de c\tre armatele lui Cresus gra]ie deturn\rii apelor de c\tre Thales,

vorbe[te mai detaliat Herodot, I, 75. 143. Demetrios din Magnesia – lucrarea sa

este Despre poe]ii [i scriitorii omonimi (acest titlu complet e citat la Diogenes

Laertios, V, 3). 144. Un studiu am\nun]it al listelor de omonimi care se g\sesc la

Diogenes Laertios ar putea da rezultate interesante. De obicei, în aceste liste se d\

la început num\rul total al omonimilor, inclusiv filosoful de care este vorba `n

capitolul respectiv. Aici se vorbe[te de cinci Thales, f\r\ a fi cuprins în acest

num\r [i filosoful. Apoi urmeaz\ doi omonimi f\r\ s\-i numeroteze. Numerotarea

începe abia cu al treilea. Apoi avem aici un Thales pictor din Sicyon, cînd titlul

operei lui Demetrios vorbe[te precis de „poe]i [i scriitori”. Deci men]iunea acestuia

ar putea fi b\gat\ în locul destinat men]iunii lui Thales filosoful [i a fost f\cut\ de

altcineva decît Demetrios, poate chiar de însu[i Diogenes Laertios. Dar ce-i cu al

patrulea, amintit de Duris în opera sa Despre pictur\ ? Este el acela[i cu pictorul

din Sicyon ? Dificult\]i similare vom g\si [i în alte liste de scriitori omonimi la

Diogenes Laertios. 145. Se g\se[te [i în Anth. Pal., VII, 84.

146. Diogenes Laertios a f\cut o culegere de epigrame cu privire la moartea

unor oameni celebri [i a publicat-o în cel pu]in dou\ C\r]i, sub titlul Epigrame sau

Versuri felurite (Pavmmetro"). ~n general, Diogenes Laertios era un poet mediocru,

dar nu lipsit de încredere în talentul s\u. ~n opera de fa]\, el î[i citeaz\ cu

complezen]\ crea]iile muzei sale epigramatice ori de cîte ori i se ofer\ ocazia. Unii

autori au sus]inut c\ el a scris opera sa Despre vie]ile [i doctrinele filosofilor numai

pentru a-[i cita epigramele, ceea ce, desigur, este exagerat. Epigrama care urmeaz\

despre moartea lui Thales nu este una dintre cele mai r\u inspirate. Se g\se[te [i

în Anth. Pal., VII, 85. 147. Antisthenes din Rhodos (prima jum\tate a secolului al

II-lea `.H.) – autor al unor Succesiuni ale filosofilor, adesea citate de Diogenes

Laertios. 148. Damon din Cyrene – scriitor ; mai e citat [i la Elian, Var. hist., III, 14,

[i la Athenaios, X, p. 442. 149. Anaximenes – retor, nepotul lui Anaximenes din

Lapsacos, care era tot retor. 150. Dicaiarchos din Messene – discipol al lui Aristotel.

Dup\ el, sufletul este o armonie a elementelor care intr\ în constitu]ia corpului [i

e muritor. (Aceea[i concep]ie o are [i alt elev al lui Aristotel, muzicianul [i

biograful Aristoxenos). Important\ este lucrarea lui Via]a Eladei (Bivo"  JEllavdo"),

un fel de istorie cultural\ a Greciei. 151. Archetimos din Siracuza – istoric

necunoscut din alt\ parte. 152. Cypselos – tiran al Corintului de la finele secolului

al VII-lea `.H. 153. Panionion – templul confedera]iei ioniene din Mycale, nu

departe de Efes. 154. Maiandrios (cf. Diogenes Laertios, I, 28, unde mss. PF au

Leandrivou, iar ms. B deV a*ndrivou. Lectura bun\ este, desigur, Maiandrivou).

155. Vezi Platon, Protagoras, 343 a. 156. Credem c\ trebuie eliminat

Anaxagora din text. Acesta este contemporan cu Pericle [i nu vedem cum poate

fi inclus într-o list\ de în]elep]i din secolul al VI-lea. Am putea s\ ne gîndim la o
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confuzie cu Anaximandru, îns\ nici acesta nu figureaz\ în nici o list\ a celor [apte

în]elep]i. Deci solu]ia elimin\rii din text ni se pare cea mai just\. Probabil lipse[te

un alt nume pentru a completa num\rul de 17 de la Hermip.

157. Hippobotos – istoric al filosofiei (finele secolului al III-lea [i începutul

sccolului al II-lea `.H.), adesea citat de Diogenes Laertios. Opera sa, Filosov;wn
a*nagra;hv, pierdut\, trebuie s\ fi fost compus\ dup\ modelul celor intitulate

Succesiuni (Diadocaiv). l58. Aceste dou\ scrisori sînt apocrife. Stilul lor e afectat ;

dialectul ionic transpus artificial peste formele atice ; banalitatea, vidul de orice

con]inut dovedesc cu prisosin]\ falsul. Aceste scrisori [i capitolele pîn\ la

Epimenide nu mai sînt editate la Diels-Kranz. 159. Pluralul modestiei.

CAPITOLUL II

Solon
(635-559 `.H.)

160. seisavcqeia se nume[te legea anul\rii datoriilor, cuvînt cu cuvînt

„scuturarea sarcinii”, de la seivw „a scutura”, „a face s\ tremure”, [i a!cqo" „greutate”,

„sarcina” ; (cf. M. Mühl, Solons sogennante crew~n a*po–ophv im Lichte der antiken

Ueberlieferung, în „Rheinisches Museum”, LXXXXVI (1953).

16l. ~n timpurile vechi, la greci, ca [i la romani [i la popoarele orientale,

garan]ia unui împrumut era personal\ [i nu real\, ca s\ ne exprim\m în termeni

juridici. ~mprumutul îl garanta, în primul rînd, persoana împrumut\torului, care

putea fi arestat [i pus s\ lucreze ca sclav, dac\ nu pl\tea datoria, [i nu direct

averea lui. 162. Qh~te" înseamn\ „zilieri”, oameni s\raci, f\r\ p\mînt [i care `[i

închiriaz\ munca. Situa]ia lor nu era mult diferit\ de a sclavilor, cel pu]in din

punct de vedere material. 163. Vezi mai sus, nota 160.

164. Informa]iile despre Solon sînt abundente, at`t din antichitate (Plutarh,

Via]a lui Solon ; Aristotel, Statul atenienilor), cît [i din studiile moderne. Legisla]ia

lui este studiat\ în toate istoriile mari ale Greciei (Curtius, Beloch, Buzolt, Bengtson

etc.). Solon a fost [i un mare poet didactic [i elegiac, a[a c\ apar]ine [i istoriei

literaturii grece[ti. Diogenes Laertios ne-a p\strat un num\r de versuri pe care le

citeaz\. Astfel, opera poetic\ a lui Solon e pierdut\ pîn\ la fragmentele adunate

în colec]iile liricilor greci, ca la Th. Bergk sau E. Diehl (vezi [i Linforth, Solon the

Athenian, în „Univ. of California Publications in class. Philology, 1919” ;

Ch. Gilliard, Quelques réformes de Solon, Lausanne, 1917 ; M. Mühl, Solons

soqennante crew~n a*po–ophv im Lichte der antiken Überlieferung, `n „Rheinisches

Museum”, LXXXXVI (1953) ; Filosofia greac\ p`n\ la Platon, 1979, vol. I-1,

pp. 121-127). 165. Aceste t\bli]e de lemn vopsite în alb [i putîndu-se roti erau

a[ezate în porticul regal unde î[i avea locui]a arhontele rege [i se numeau a!xoverv.
166. Agora (gr. a*gorav) – pia]a public\, pia]a ora[ului, în care se desf\[ura toat\

via]a politic\, cultural\ [i economic\ a cet\]ii grece[ti. 167. Mormintele sînt adesea

luate ca probe de evenimente istorice [i revendic\ri politice. Tucidide vorbe[te de

str\vechile morminte cariene g\site în insula Delos (I, 8). l68. Teritoriul Aticii era

împ\r]it în 174 de districte, numite dh~moi. Acestea erau cuprinse în zece regiuni,

denumite ;ulaiv. Aceste diviziuni, devenite în epoca istoric\ pur teritoriale, joac\

un rol important în conducerea statului atenian. Numele unui atenian era înso]it

de numele tat\lui la genitiv, apoi de adjectivul  *Aqhnai~o" al cet\]ii de origine [i

apoi de numele demului din care f\cea parte, cu particula ablativ\ qen. Astfel :

Sw–ravth" Sw;ronivs–ou  *Aqhnai~o"  *Alwpe–h~qen (vezi Diogenes Laertios, II, 18).

169. Este vorba de Aiax, fiul lui Telamon, Iliada, Cîntul II, 557-558 trad.

G. Murnu, Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1955, p. 70, v. 548-549. Versul 548 e considerat ca

neautentic de Scholiile la Iliada. Vezi [i Strabo, IX, p. 394, [i Plutarh, Via]a lui

Solon, cap. 10. 170. Tirania lui Pisistrate, de[i cu greu suportat\ de atenieni [i

pîn\ la urm\ r\sturnat\, a fost foarte favorabil\ dezvolt\rii economice [i culturale
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a Atenei (cf. H.J. Diesner, Problem der alt-griechischen Tyranie, în „Zeitschrift für

Geschichtswissenschaft”, IV (1958), nr.4, pp. 841-848 ; P.N. Ure, The Origin of

Tyrany, Cambridge, 1922 ; F. Cornelius, Die Thyranie im Athen, München, 1929 ;

A. Andrewa, The Greek Tyrants, 1955). 171. Boulhv este, la Atena, consiliul

compus din 500 de membri care se numeau [i deliberau asupra propunerilor de

legi sau decrete f\cute de un cet\]ean. Propunerile acceptate de consiliu erau

aduse în fa]a adun\rii poporului, compus\ din to]i cet\]enii cu drept de vot. Dup\

votarea [i de c\tre adunare, legea sau decretul intra în vigoare. Ele erau publicate

[i a[ezate într-un loc public pentru a fi cunoscute de toat\ lumea. Formula

inscrip]iilor cu decrete este :  !Edoxe th~/ boulh~/ –aiV tw~/ dhvmw/ „a hot\rît consiliul [i

poporul”. 172. Cresus – ultimul rege al Lydiei din dinastia Mermnazilor, celebru

pentru bog\]iile sale fabuloase. 173. Cuvîntul eu*daivmwn înseamn\ atît „bogat”, cît

[i „fericit”. La fel [i cuv`ntul o!lbio", care se g\se[te la Herodot (I, 30 [i urm.).

174. Tellos, Cleobis [i Biton sînt particulari de origine modest\, vesti]i prin

pietatea lor. Povestea lor, precum [i întreaga scen\ (imaginar\) dintre Solon [i

Cresus s`nt descrise de Herodot (I, 30 [i urm.), la care trimitem pe cititorul nostru.

Cresus e foarte mirat c\ ni[te obscuri [i s\rmani greci sînt considera]i de Solon

mai ferici]i ca el, bogatul rege. Atunci Solon (sau, mai bine-zis, Herodot) dezvolt\

ideea c\ divinitatea este geloas\ de o prea mare fericire a omului [i c\ nimeni nu

poate fi considerat fericit decît dup\ ce a murit [i i se cunoa[te sfîr[itul.

175. Apropierea dintre numele ora[ului Soloi [i numele de Solon este, desigur,

întîmpl\toare [i interpretarea, arbitrar\. Avem aici o legend\ etiologic\. Leg\tura

cu cuvîntul soloi–ivzein ni se pare de asemenea neverosimil\.

176. Au existat dou\ ora[e cu numele Sovloi ; unul în Cilicia, la coasta m\rii,

[i altul în insula Cipru, pe coasta ei de NV. 177. Sensul acestui vers este c\ fiecare

urm\re[te, ca vulpea, propriul s\u profit, pierzînd din vedere interesul general.

178. Formul\ de anun]are a închiderii unei expuneri, care e obi[nuit\ la

Diogenes Laertios. 179. Codros – ultimul rege legendar al Atenei, care s-a l\sat s\

fie ucis pentru a asigura victoria atenienilor. Acest act de sacrificiu voluntar se mai

întîlne[te în istoria veche legendar\ a Greciei [i e consemnat în literatur\ (vezi

Euripide, sacrificiul Macariei `n tragedia Heraclizii [i aceea a lui Menoikeus `n

tragedia Fenicienele). 180. u&brivzein, cuvînt important care exprim\ actul de

nedreptate, de dep\[ire a drepturilor pe care le are individul, sub imboldul unei

trufii nes\buite sau l\comii de neiertat. No]iunea de u!bri" constituie fundamentul

concep]iei eschileene despre vin\ [i pedeaps\. 181. Scrisoarea, de[i foarte frumos

ticluit\, plin\ de o atitudine în]eleapt\, este totu[i neautentic\, dup\ cum se vede

[i din limba ei, care este atic\ recent\. 182. a!timo" este termen juridic [i

desemneaz\ pe cel care, în urma unei fapte dezonorante s\vîr[ite, `[i pierde total

sau în parte drepturile cet\]ene[ti [i poate atrage chiar pedeapsa cu moartea sau

exilul, precum [i confiscarea averii. 188. Lysias – unul dintre cei mai de seam\

mînuitori ai prozei atice. N\scut pe la 445 `.H., [i-a desf\[urat activitatea oratoric\

alc\tuind pledoarii pentru diferi]i clien]i în procese private – c\ci la Atena nu

exista, de regul\, ap\rarea prin avocat – [i atingînd o rar\ des\vîr[ire în acest gen

de oratorie. A compus vreo 200 de discursuri, din care ne-au ramas 34.

184. Dracon – arhonte al Atenei, care a dat o serie de legi ce au r\mas vestite

prin severitatea lor (aprox. 620 `.H.). 185. Este vorba de pedera[ti notorii.

186. Harmodiu [i Aristogiton – doi tineri atenieni care au încercat s\ elibereze

cetatea de st\p`nirea Pisistratizilor, ucig`ndu-i. ~ns\ numai Hiparh, fratele lui

Hipias, ambii fii ai lui Pisistrate, fu ucis (cf. H. Friedel, Der Tyrannenmord in

Geschichte und Volksmeinung der Griechen, Stuttgart, 1938). Ni s-au p\strat mai

multe cîntece (a c`te patru versuri) numite Scolia, cu privire la ei [i, care erau

intonate de comeseni la banchete. 187. Miltiade – fiul lui Cimon, generalul

atenian care a învins pe per[i în faimoasa b\talie de la Marathon (490 `.H.).

188. Vers din tragedia pierdut\ a lui Euripide, cu titlul Autolycos. Vezi în Trag.

Graec. Fragm.2, ed. Nauck, nr. 282, unde avem 26 de versuri îndreptate împotriva

atle]ilor. {i filosoful Xenofanes atac\ pe atle]i [i aprecierea puterii fizice mai mult

THALES. SOLONI (n. 156-188)
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decît a celei suflete[ti (vezi Diels-Kranz5, fragm. 2). Pe Xenofanes l-a imitat

Euripide. 189. Atitudinea împotriva aprecierii deosebite date atle]ilor este, dup\

cum se vede, destul de r\spîndit\ în Grecia [i se prezint\ ca o reac]ie împotriva

exager\rilor. 190. Este de în]eles c\ mama, de coniven]\ cu tutorele, prin c\s\toria

cu acesta putea leza interesele copiilor minori r\ma[i de la primul so].

191. Inelul gravat putea servi drept semn de recunoa[tere [i chiar de isc\litur\,

cînd era imprimat pe un act, la fel ca vesti]ii cilindri grava]i în Babilonia [i în

întregul Orient apropiat [i mijlociu. De aici interdic]ia pentru gravor de a p\stra

matri]a. 192. Legea talionului, aplicat\ în multe legisla]ii, ducea cîteodat\ la

dispozi]ii stranii [i îndoielnice din punct de vedere al echit\]ii. Astfel, codul lui

Hammurabi (secolul al XVII-lea `.H.) prevedea c\ dac\ cineva scoate ochiul fiului

cuiva, trebuie s\ se scoat\ ochiul fiului f\pta[ului (vezi [i P. Keschaker,

Rechtsvergleichende Studien zur Gesetzgebung Hammurabis, König von Babylon,

Leipzig, 1917). 193. Dieuchidas din Megara (secolul al IV-lea `.H., dup\ U.v.

Wilamowitz-Moellendorff) a scris Megari–av, citat\ de Diogenes Laertios.

194. Homer, Iliada, Cîntul II, v. 545 [i urm. (trad. G. Murnu, Bucure[ti,

E.S.P.L.A., 1955, p. 61, v. 577). 195. Ultima zi a lunii precedente era [i prima a

lunii urm\toare, prin introducerea lunii de 30 de zile, revolu]ia Lunii fiind de

aproximativ 29 [i 1/2 zile. Am v\zut la Diogenes Laertios (I, 24) c\ Thales ar fi

numit ultima zi a lunii precedente [i prima a celei urm\toare tria–av", „a treizecea”.

196. Nu se [tie cine este acest Apollodoros. Probabil, tot cel din Atena,

autorul Cronologiilor (secolul al II-lea, `.H.), care studiaz\ `nv\]\tura stoic\ [i e un

elev al lui Aristarhos filologul. El a fost scriitor fecund. 197. Deci popula]ia Aticii

(fire[te, este vorba de cet\]eni, nu de sclavi) se împ\r]ea în trei, dup\ locul unde

tr\ia, reprezent`nd [i trei sfere de interese economice diferite : 1) cei de la ora[ (oi&
e*x a!steo"), 2) cei de la ]ar\ (oi& pediei~") [i 3) cei de la coasta m\rii (oi& paravlioi).

198. Este vechea poveste a bogatului [i a omului influent, care ob]ine o

interpretare favorabil\ a legii, poveste exprimat\ splendid în imaginea pînzei

de p\ianjen. 199. Traducerea care este dat\ în text for]eaz\ sensul cuvîntului

a*pelpivzein, care obi[nuit înseamn\ „a pierde orice speran]\”, „a dispera”.

Traducerea exact\ ar fi fost : „Pentru ei am pierdut speran]a” (de a împiedica

paricidul ?). Poate c\ e [i o eroare în transmisiunea textului în mss.

200. Bog\]ia care produce s\turarea [i aceasta, la rîndul ei, crima (plou~to" →
–ovro" → u!bri") a devenit proverbial\ [i circul\ sub diverse forme în literatura elin\.

201. Adic\ timpul revolu]iei pe cer a Lunii. 202. Dac\ informa]ia aceasta este

autentic\, Solon, care e un legislator, vede în fic]iunea artistic\ un motiv de

destr\mare a comport\rii morale a cet\]enilor. Sîntem departe de Aristotel, dup\

care tragedia, prin sentimentele de mil\ [i de groaz\ pe care le inspir\, purific\

sufletul omenesc de patimi (–avqarsi" tw~n paqhmavtwn) (Poetica, 6, 1 449 b, 27 [i

Politica, V (VIII), 6, 1 341 a, 17). Dar nu trebuie uitat c\ [i Platon era de aceea[i

p\rere cu Solon din pasajul nostru. 203. Pisistrate se r\nise singur [i spuse c\ a

fost r\nit de advesarii s\i politici, pentru a a]î]a astfel poporul împotriva lor

(cf. Aristotel, Statul atenian). 204. Vezi mai sus, nota 196. Probabil [i aici este

vorba de acela[i Apollodoros. 205. Mimnermos din Colofon – poet liric erotic

(prima jum\tate a secolului al VI-lea `.H.). 206. Avem aici o list\ de opere ale lui

Solon, list\ despre care am spus c\ formeaz\ o rubric\ special\ a biografiilor.

207. a*–mavxein, „a fi în floarea vîrstei”, reprezint\ la cronografi v`rsta de 40 de

ani. 208. Aceast\ informa]ie cronografic\ este dat\ de Diogenes Laertios dup\

Sosicrates. Probabil c\ Apollodor, care se ocupa de filosofi, n-a dat cronologia lui

Solon. 209. Olimpiada a 46-a, anul 3, este anul 594 `.H.

210. Poate c\ vîrsta de 80 de ani pîn\ la care ar fi tr\it Solon este luat\ din

versurile acestuia prin care r\spundea lui Mimnermos, care fixa la 60 de ani vîrsta

pîn\ la care ar vrea s\ tr\iasc\ (Diogenes Laertios, I, 61). 211. Referitor la

Epigramele lui Diogenes Laertios, vezi mai sus, nota 146. 212. a!xone" sînt tablete

pe care erau scrise legile lui Solon. Probabil c\ este joc de cuvinte cu a!xwn, care

înseamn\ osie, ax\ de car [i deci, prin metonimie (pars pro toto), carul cu care se

poate transporta sufletul în cer. 213. Acest dicton, dup\ cum [i un altul : „Cunoa[te-te
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pe tine însu]i”, se afl\ scris pe frontonul templului lui Apollo din Delfi. Despre

dictoanele sau maximele (a*po;qevgmata) celor [apte în]elep]i, vezi [i Culegerea lui

Demetrios din Phaleron, la Stobaios, Floril., III, 1, 172, publicate de Diels-Kranz5,

vol. I, pp. 61-66 (Cf. [i Filosofia greac\ p`n\ la Platon, 1979, vol. I-1, pp. 98-105).

2l4. Dioscorides – scriitor, elev al lui Isocrates, ar putea fi cel citat de Diogenes

Laertios. 215. Toat\ aceast\ coresponden]\ e apocrif\. Periandru – tiran din

Corint [i unul dintre cei [apte în]elep]i. Via]a lui ne-o d\ Diogenes Laertios (I, cap.

VII, § 94 [i urm.). 216. ~n loc de h#n propunem lectura w\n mhV u!popto" ei!h".

C\derea lui w\n este explicabil\ prin termina]ia cuvîntului e*xeurwvn care preced\.

Am tradus w\n cu singularul în loc de plural, fiindc\ în modul acesta sensul iese

mai bine în eviden]\ în române[te. 217. Epimenide din Creta – teolog [i scriitor

str\vechi (vezi via]a lui la Diogenes Laertios, I, cap. X, § 109 [i urm.).

218. Heliaia – locul de adunare al tribunalului de jura]i pentru procesele

civile [i penale (pîn\ la amenzi limitate la o anumit\ sum\ de bani).

CAPITOLUL III

Chilon
(aprox. 500 `.H.)

219. Cuvîntul grec e a*rethv (vezi mai sus, nota 120).

220. Efor `nseamn\ pe grece[te „supraveghetor”. ~n Sparta, eforii sînt numi]i

la început de rege pentru a judeca procesele civile [i a u[ura pe regi ; mai tîrziu,

sînt ale[i de popor [i sînt destina]i s\ fac\ contrapondere puterii regale (deci joac\

un rol democratic). Ei poart\ grij\ de siguran]a statului, supravegheaz\ pe regi

etc. Mai exist\ institu]ia eforatului [i în alte cet\]i dorice.

221. Corespunde cu anul 560-557 `.H. 222. Corespunde cu anul 556-553 `.H.

223. Satyros din Callatis – important biograf de la finele secolului al III-lea `.H.

224. Cf. Herodot, I, 59. 225. Acest Hippocrates este tat\l tiranului Pisistrate,

ceea ce explic\ sfaturile lui Chilon. 226. scolhv înseamn\ „timp liber” [i, deoarece

timpul liber era consacrat de greci studiului, cuvîntul a luat sensul de „ocupa]ie

studioas\”, în fine de „comentariu”. De la cuvîntul grec deriv\ [i cuv`ntul nostru

„[coal\”, deci „locul unde se exercit\ studiul”. 227. Aici avem iar\[i rubrica

a*po;qevgmata („Maxime”) a biografilor. 288. Textul pare deteriorat. Ar putea fi o

lacun\ înainte de Bravgcou, cum presupune Cobet. 229. Corespunde cu anul 572/

569 `.H. 230. Esop, fabulistul, ar fi avut 40 de ani `n 572/569 dup\ cronografi, dat\

desigur aleas\ arbitrar, pe baza unor fapte mai mult sau mai pu]in justificate.

231. ~n cîmpia de la Pisa, lîng\ Elis, aveau loc jocurile olimpice din patru în

patru ani. 232. Scrisoarea este un fals. E scris\ în dialect doric [i vrea s\ ilustreze

brahilogia lui Chilon, de care Diogenes Laertios a vorbit în I, § 72.

CAPITOLUL IV

Pittacos
(600 `.H.)

233. Pancration – prob\ atletic\ ce reunea lupta de trînt\ [i lupta cu pumnul

[i pentru care se d\dea premiu la jocurile olimpice. Atletul care se supunea

acestei probe se numea pag–ratiasthv". 234. Dup\ cum vom mai vedea [i cu alte

ocazii, Apollodor, în Cronologiile sale, nu se mul]umea s\ dea în versuri numai date

seci, ci aducea [i anumite informa]ii cu caracter destul de variat despre autorul

respectiv. 235. Aceste cuvinte sînt o reminiscen]\ din Hesiod, Munci [i zile, versul

40 (Bucure[ti, Editura {tiin]ific\, 1951, p. 47) ; probabil c\ avem de-a face cu un

proverb foarte vechi. 236. Desigur, acest Heracleitos nu este filosoful din Efes. La

Diogenes Laertios (IX, 17) sînt men]iona]i cinci omonimi care poart\ acest nume :

SOLON. CHILON. PITTACOSI (n. 188-236)
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filosoful, doi poe]i lirici, un istoric din Lesbos, care ar putea fi cel care a vorbit

despre Alceu, [i al cincilea, un tragicomic. S\ mai men]ion\m un Heracleitos

adept al lui Crates din Mallos stoicul, care a dat o interpretare alegoric\ naturalist\

zeilor [i în general faptelor din epopeile homerice. De la acest Heracleitos ne-a

r\mas lucrarea sa intitulat\ Alegorii homerice. 237. Alceu din Mitylene – poet liric

de seam\, contemporan cu Safo (secolele VII-VI `.H.).  238. Simonide din Ceos

(secolele VI-V) – mare poet liric, compozitor de liric\ coral\. 239. Vezi Platon,

Protagoras, 345 d. 240. Corespunde cu anii 612-609 `.H. 241. Corespunde cu

anul 569 `.H. Cuvintele urm\toare, puse între paranteze drepte, sînt, probabil, o

not\ marginal\ intrat\ în text. 242. Callimah din Cyrene – poet alexandrin (secolul

al III-lea `.H.) de mare talent [i rafinament. A tr\it la curtea lui Ptolemaios al II-lea

Filadelful [i apoi la a lui Ptolemaios Evergetul. A fost [i un mare erudit ; [eful

bibliotecii din Alexandria. 243. Atarneus – regiune de pe coasta Mysiei, în fa]a

Lesbosului. Aici a func]ionat o sucursal\ a Academiei platonice înc\ din timpul

vie]ii lui Platon. {coala din Atarneus era condus\ de Xenocrate [i Aristotel. Aici

domnea vestitul potentat Hermias, socrul [i prietenul lui Aristotel, despre care

vom avea ocazia s\ vorbim în Via]a lui Aristotel de la Diogenes Laertios.

244. Despre Alceu, vezi mai sus, nota 237. Expresiile grece[ti pentru

„tîrîie-picior” etc. sînt aproape intraductibile [i con]in [i jocuri de cuvinte.

245. Clearhos din Soloi – filosof peripatetic. Ar fi scris ni[te Vie]i (Biografii)

citate de Athenaios. 246. Alyattes – penultimul rege al Lydiei, tat\l lui Cresus din

dinastia Mermnazilor fondat\ de Gyges (cf. Herodot). S-a luptat, ca [i predecesorii

s\i Ardys [i Gyges, cu cimerienii, a c\ror putere a zdrobit-o, dup\ cum [i ace[tia

distruseser\ Imperiul frigian. Alyattes a luptat [i cu Cyaxares, regele Mediei. ~n

timpul b\t\liei dintre ei a survenit faimoasa eclips\ total\ de soare din 5 mai 585,

prevestit\ de Thales (vezi Herodot, I, 74). 247. Scrisoarea este apocrif\.

CAPITOLUL V

Bias
(570 `.H.)

248. Priene – cetate vestit\ în golful unde se afl\ [i Miletul. Mai întîi a fost un

a[ez\mînt carian, apoi colonie ionian\. S\p\turile au dezvelit ora[ul nou cu

a[ez\minte interesante (secolul al IV-lea `.H.). 249. Phanodicos nu ne e cunoscut

mai de aproape. 250. Cuvintele dintre paranteze drepte par a fi o not\ marginal\.

251. Demodicos din Leros nu e cunoscut mai de aproape.

252. Hipponax din Efes – poet iambograf vestit (secolului al VI-lea `.H.).

253. Hermes este [i zeul care duce sufletele mor]ilor de pe p\mînt în infern,

calitate `n care e denumit yucopompov". A spune de cineva c\ Hermes i-a dus

sufletul la Hades este egal cu a spune c\ a murit. 254. Heraclit din Efes – unul

dintre cei mai mari gînditori ai Greciei [i întemeietor al dialecticii antice, a c\rui

via]\ [i doctrin\ se g\sesc la Diogenes Laertios (IX, 1-17). Aici avem un fragment

citat din unica oper\ a lui Heraclit (pierdut\) (vezi fragm. 39 Diels-Kranz5).

CAPITOLUL VI

Cleobul
(600 `.H.)

255. Lindos – ora[ pe coasta de est a insulei Rhodos. Caria – ]ar\ din sud-vestul

Asiei Mici, hinterlandul a nenum\rate colonii grece[ti. 256. Numai la acest Cleobul

se vorbe[te c\ ar fi cunoscut filosofia egiptean\. O justificare mai de aproape a

acestei afirma]ii nu g\sim nic\ieri. 257. Cleobuline – poet\ liric\, din a c\rei oper\
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nu avem decît cîteva fragmente. 258. Cratinos – împreun\ cu Aristofan [i Eupolis,

cei mai de seam\ poe]i comici ai comediei vechi (secolul al V-lea `.H.).

259. Danaos – figur\ legendar\, tat\l a 50 de fiice [i frate cu Aigyptos, care

avea 50 de fii. Fugit la Argos împreun\ cu fiicele sale, devine pîn\ la urm\ rege

în Argos. Homer, în epopee, nume[te pe greci aheeni, argieni [i danaeni, de[i nu

citeaz\ niciodat\ pe Danaos (cf. N.A. Kun, Legendele [i miturile Greciei antice,

Bucure[ti, Editura {tiin]ific\, 1960, pp. 127 [i urm.).

260. Midas – ultimul rege al marelui Imperiu frigian distrus de cimerieni (pe

la 700 `.H.). Midas este renumit prin povestea, îndeob[te cunoscut\, cu urechile

de m\gar. 261. Pentru Simonide din Ceos, vezi mai sus, nota 238.

262. Ast\zi se socote[te c\, dac\ Homer a recitat [i a compus Iliada [i

Odiseea, el a tr\it în secolul al VIII-lea `.H., deci a fost aproape contemporan cu

Midas. 263. Metoda cronologiei grece[ti, mai cu seam\ a lui Apollodor din Atena

pe care o cunoa[tem mai bine, consta în a stabili un sincronism între via]a

filosofului [i un eveniment important istoric databil la care cuget\torul nostru a

luat parte. ~n mod arbitrar, Apollodor considera c\ la data aceea autorul nostru

avea vîrsta de 40 de ani [i în modul acesta îi calcula anul na[terii. Apoi, mul]i

scriitori vorbeau de vîrsta pîn\ la care a tr\it în]eleptul. Acest lucru era un tovpo"
al biografilor. Avînd [i vîrsta pîn\ la care a tr\it, cronograful stabilea [i data la care

a murit autorul s\u. Fire[te, toate aceste date erau relative [i sufereau de arbitrarul

metodei pentru stabilirea punctului culminant al vie]ii filosofului, adic\ vîrsta de

40 de ani. Metoda lui Apollodor a fost descoperit\ [i expus\ de Hermann Diels în

„Rheinisches Museum” 31 (1876), pp. 1 [i urm.

264. Maxima este foarte r\spîndit\ în antichitate (cf. Hora]iu, Sat., I ; Boileau,

Art. poet., I, 63). 265. Scrisoare apocrif\.

CAPITOLUL VII

Periandru
(668-584 `.H.)

266. i&–evth" „rugitor” sau „supliant” – calitate religioas\ sacr\ a cuiva care se

adresa fie unui particular puternic, rege sau [ef de stat, fie unui zeu, intr`nd în

incinta templului s\u. Respingerea unui „rug\tor” era o crim\ grav\ pentru greci

[i se pedepsea de zei dac\ era vorba de o persoan\ particular\. Refugiul la templu

a f\cut s\ se dezvolte cu timpul dreptul de azil (a*suliva), reglementat juridic.

Nimeni nu putea scoate cu for]a pe un astfel de refugiat la altarul unui zeu f\r\

a se face vinovat de o crim\ religioas\ foarte grav\. {i totu[i, cazurile în care astfel

de „suplian]i” refugia]i la altar au fost lua]i cu for]a de persecutorii lor nu au lipsit

în istoria Greciei. {i în tragedie se întîlnesc astfel de cazuri (vezi Euripide, tragedia

Heracles, prima parte, [i Andromaca). De obicei, violatorii acestui drept

întrebuin]au [iretlicuri pentru a decide pe supliant s\ p\r\seasc\ altarul [i s\ se

predea singur : se f\cea foc în jur, în\bu[indu-l cu fumul ce se degaja ; se amenin]a

c\ i se vor ucide copiii dac\ nu se preda etc. Nu trebuie uitat c\ în timpurile vechi,

aceast\ institu]ie era un mijloc de ap\rare a celor slabi împotriva celor tari (vezi

[i E. Balogh, Political Refuges in Ancient Greece from the Period of the Tyrants to

Alexander the Great, Johannesburg ; M.P. Timbal-Duclaux, Le droit d’asile, Paris,

1939 ; A. Raestad, Le droil d’asile, `n „Revue du droit international et de la

législation comparée”, seria a III-a, 1939, pp. 115-131 ; P.T.D. Martin, Le droit

d’asile, Paris, 1939 ; Friedrich von Woess, Das Asylwesen Ägyptens in der

Ptolemäerzeit, în Münch. Beitr. zur Papyrusforschung u. ant. Rechtsgeschichte, V,

München, 1923 (vezi mai jos [i nota 303). 267. Corespunde cu anul 584/81 `.H.

Cresus a murit prin 546, deci 41 de ani înaintea mor]ii lui face 587 `.H. ~n orice

caz, sincronismul dat de Sosicrates este interesant [i metoda sa nu se confund\ cu

cea a lui Apollodor. 268. Calitatea de „oaspete”, xevno", în antichitate, creeaz\
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iar\[i între gazd\ [i musafir obliga]ii morale foarte puternice, a c\ror înc\lcare

atrage pedeapsa zeilor (vezi [i P. Monceaux, Les proxénies grecques, Paris, 1885).

Nu trebuie uitat c\, de[i rela]iile dintre cet\]ile grece[ti erau destul de intense,

totu[i ad\postirea str\inului se baza, în primul r`nd, pe dreptul de ospitalitate (cf.

Dareste, Du droit de représailles principalement chez les anciens Grecs, în „Revue

des études grecques”, II (1889), pp. 305-321. {i aici respingerea unui str\in care

cerea ospitalitate era un lucru grav, atr\gînd sanc]iuni din partea zeilor. Mai tîrziu

s-au înfiin]at acele hanuri sau hoteluri (xenodo–ei~a) unde puteau locui str\inii de

localitate (epoca diadohilor lui Alexandru).

269. Vezi Herodot, I, 20. 270. Autorul acestei c\r]i, plin\ de calomnii împotriva

filosofilor [i despre care nu [tim nimic, pare a fi luat ca pseudonim numele lui

Aristip din Cyrene, [eful [colii hedoniste de filosofie. Autorul c\r]ii Despre luxul

celor vechi nu are spiritul [i elegan]a omonimului s\u din Cyrene.

271. Ephoros – istoric din secolul al IV-lea. Cel mai important din aceast\

epoc\ (cu excep]ia lui Xenofon) al\turi de Theopomp. Elev al celebrului retor

Isocrate, a scris o &Istoriva –oinw~n pravxewn, în 30 de C\r]i, un fel de istorie

universal\ a Greciei (prima de acest fel). 272. Anecdotele despre via]a lui

Periandru, pe care le-am v\zut, ni-l prezint\ ca pe un om irascibil [i f\r\ scrupule,

încît ne putem pune întrebarea dac\ a fost socotit printre cei [apte în]elep]i.

Desigur, criteriile grecilor erau altele decît ale noastre. ~n grupul celor celor [apte

în]elep]i intr\ oameni cu capacit\]i practice, oameni politici, legislatori, tirani.

Thales este singurul om de [tiin]\ [i savant dintre ei (vezi mai sus, nota 142).

273. Cînd un grec murea departe de patrie sau pe mare, f\r\ s\ i se g\seasc\

trupul, i se ridica la el acas\ un cenotaf, un mormînt, f\r\ s\-i con]in\ osemintele

(de la –enov" „gol” [i tav;o" „mormînt”).

274.  &mpoqh~–ai erau vechi poeme didactice con]inînd sfaturi. O asemenea

oper\ e atribuit\ [i lui Hesiod. 225. Corespunde cu anul 628/625 `.H. 276. Dup\

modul de prezentare, s-ar p\rea c\ Sotion [i Heracleides sînt cita]i de Diogenes

Laertios dup\ lucrarea scriitoarei Pamphile, care avea cel pu]in cinci C\r]i. Aceasta

nu exclude ca Diogenes s\ fi cunoscut [i direct opera lui Sotion Succesiunile

filosofilor. ~n orice caz, avem aici o list\ de autori omonimi (de altfel foarte mic\ :

numai doi), care nu este luat\ de la Demetrios din Magnesia. 277. Ambracia –

colonie a corintenilor în ]ara thespro]ilor (Epirul). 278. Neanthes din Cyzic, istoric

[i retor, elev al lui Philiscos (secolul al IV-lea `.H.). Neanthes este adesea citat de

Diogenes Laertios. El a scris lucrarea biografic\ PeriV e*ndovxwn a*ndrw~n [Despre

oameni vesti]i]. 279. Aristotel spunea acest lucru, probabil, într-una dintre cele

158 de Constitu]ii ale cet\]ilor grece[ti pierdute (Diogenes Laertios, V, 27), în

primul rînd venind în considerare constitu]ia cet\]ii Corint. Numai Constitu]ia

Atenei s-a p\strat pe un papirus g\sit în Egipt. 280. Platon, în dialogul Protagoras,

373 a, pune în locul lui Periandru pe Myson ca pe unul dintre cei [apte în]elep]i.

281. Este interesant acest proiect antic de a str\punge Istmul corintic. Lucr\ri

tehnice de amploare sînt cunoscute din antichitate, de[i autorii greci au o atitudine

de dispre] fa]\ de tehnic\ [i tehnicieni. O asemenea lucrare inginereasc\ am

întîlnit [i la Thales (vezi Herodot, I, 75). La fel, str\pungerea unui tunel pentru a

aduce ap\ în insula Samos (vezi B.L. van der Waerden, Erwachende Wissenschaft,

1956, pp. 168-172). 282. Scrisorile acestea sînt pl\smuite. 283. Sardes – capitala

regatului lidian. Centru de mare cultur\, important ca mijlocitor între greci [i

civiliza]iile mesopotamian\ [i hitit\. Guvernat de regi filoelini, leg\turile grecilor

cu Lydia au fost deosebit de intense. Thales este de mai multe ori men]ionat în

leg\tur\ cu regatul lidian (vezi Herodot, I, 74, 75) [i pare a fi fost familiar la curtea

regilor Lydiei. Sardesul a fost cucerit în 546 [i statul lidian a încetat de a mai

exista. 284. Institu]ia crainicului (gr. –hvrux) avea un caracter juridic [i religios în

acela[i timp. El era un personaj oficial, a c\rui pîng\rire sau maltratare reprezenta

o înc\lcare atît fa]\ de legile umane, cît [i fa]\ de cele divine. Legile divine

interveneau la popoarele vechi atunci cînd cele umane erau neputincioase [i erau

menite de a împiedica f\r\delegile potenta]ilor. Crainicul trimis la un rege du[man
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era la discre]ia acestuia. Singurul lucru care îl putea împiedica pe acesta de a

comite nedrept\]i fa]\ de trimisul adversarului era teama de zei, dac\ teama de

represalii umane nu exista (cf. V. Martin, La vie internationale dans la Grèce des

cités (VI e-IV e av. J.C.), Paris, 1940 ; C. Phillipson, The International Law and

Custom of Ancient Greece and Rome, 2 vol., Londra, 1911).

CAPITOLUL VIII

Anacharsis Scitul
(aprox. 600 `.H.)

285. Aceast\ oper\, dac\ a existat, nu ni s-a p\strat [i nu-i putem b\nui

con]inutul. De[i nu este exclus ca un rege „barbar” s\ fi scris – avem exemplul

eruditului rege al Numidiei Iuba al II-lea (secolul I `.H.) pe timpul romanilor –,

totu[i, pentru vechimea timpului [i lipsa de alte informa]ii despre oper\, e

îndoielnic s\ fi existat a[a ceva ; dac\ da, cel mult un fals.

286. Corespunde cu anul 592/89 `.H. 287. Prin rituri de ini]iere (teletaiv),
grecii în]elegeau introducerea cuiva în ceremoniile religioase ale unui anumit cult

cu caracter închis, rezervat unui grup restrîns de credincio[i. Cele mai vestite sînt

misterele din Eleusis [i din Samothrace ; dintre cele orientale (adoptate [i de greci,

[i de romani) men]ion\m cultul Cybelei (`n Frigia), al lui Osiris (în Egipt) [i al lui

Mithras la per[i (cf. A. Lang, Myth, Ritual and Religion, 2 vol., Londra, 1899 ;

H. Visscher, Religion und soziales Leben bei den Naturvölkern, vol. II, Bonn, 1911,

pp. 422 [i urm. ; H. Webster, Primitive Secret Societies, New York, 1908, cap. III, IV,

XI ; M. Zeller, Die Knabenweihen, 1925). 288. Comentatorii spun c\ ar fi vorba de

c\rbuni de lemn. Prin modul lor de fabricare, fumul r\mînea pe munte, adic\ se

risipea, iar lemnele, sub form\ de c\rbuni, erau transportate în ora[.

289. Pentru unele popoare legate de via]a de uscat, cum erau sci]ii cu

obiceiurile lor nomade, naviga]ia pe mare ap\rea foarte riscant\, astfel încît

marinarul putea fi socotit ca pe jum\tate mort, ne[tiindu-se în care categorie s\ fie

socotit, între cei vii sau cei mor]i.

CAPITOLUL IX

Myson
(aprox. 600 `.H.)

290. Dup\ cum vedem aici, Diogenes Laertios este destul de con[tiincios ca

s\ citeze o informa]ie din Hermip, pe care o ia de la Sosicrates, f\r\ a s\ri peste

intermediar [i men]ionînd faptul expressis verbis.

291. Vezi Diogenes Laertios, I, 30. 292. E îndoielnic c\ este vorba de Parmenide

din Elea, filosoful a c\rui via]\ se g\se[te la Diogenes Laertios, Cartea a IX-a,

cap. III, § 21 [i urm. 293. Acest Euthyphron, fiul lui Heracleides din Pont, nu-l

cunoa[tem decît din acest pasaj. Un alt Euthyphron este vestit ca personaj al unui

dialog de Platon. 294. Anaxilaos – medic [i scriitor, probabil acela[i cu cel citat de

Plinius, XIX, 4. 295. Aristoxenos din Tarent – discipol al lui Aristotel, filosof, istoric

[i teoretician al muzicii. 296. Timon din Atena – vestit mizantrop. La fel [i

Apemantos, mai pu]in faimos. 297. Platon, Protagoras, 343 a.

PERIANDRU. ANACHARSIS. MYSONI (n. 268-297)
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CAPITOLUL X

Epimenide
(600 `.H.)

298. Vie]ile lui Epimenide [i Ferekyde din Syros (ultimele dou\ din Cartea I a

lui Diogenes Laertios) se g\sesc în mare parte editate critic la Diels-Kranz5, I,

pp. 27 [i urm., 43 [i urm. 289. Cnosos – cel mai important ora[ din partea nordic\

a insulei Creta, ora[ în care s-a dezvoltat o civiliza]ie remarcabil\ de-a lungul

mileniului al doilea `.H. S\p\turile au fost f\cute de Arthur Evans, începînd cu

1900. Nenum\rate opere cu caracter arheologic [i istoric descriu aceast\ civiliza]ie

prehelenic\ unic\ în felul ei. 300. Toat\ povestea cu somnul cataleptic de 57 de

ani al lui Epimenide este foarte curioas\ [i, desigur, de domeniul legendar. Poate

c\ totu[i grecii cuno[teau acest fel de somn, de unde au construit povestea.

Despre acest somn se vorbe[te numai la Epimenide.

301. Aproximativ 596/5-593/2 `.H. 302. ~n Grecia, altarele erau consacrate

cuiva. Povestea are [i un caracter etiologic, fiind menit\ s\ explice existen]a în

Atica a unor altare anonime. ~n Elegia c\tre Eudemos de Aristotel ni se vorbe[te

despre un altar în\l]at de Eudemos Prieteniei lui Platon.

303. Cylon – aristocrat atenian (aprox. 640), care, vrînd s\ instaureze tirania

în Atena, a provocat v\rs\ri de sînge. El scap\ împreun\ cu fratele s\u, îns\

adep]ii lui sînt sco[i cu for]a din altarul zei]ei Athena, la care se refugiaser\, [i sînt

uci[i, provocîndu-se prin aceasta o grav\ nelegiuire.

304. Phlegon din Tralles – contemporan cu împ\ratul Adrian, scriitor al mai

multor opere cu caracter de Mirabilia. 305. Aici avem faimoasa rubric\ despre

moartea personajului din Biografii. Cifrele date dep\[esc orice sentiment al

verosimilului. E curios c\ [i Xenofanes din Colofon este antrenat în aceste

exager\ri cu privire la longevitatea lui Epimenide.

306. Aici [i în cele ce urmeaz\ avem lista operelor lui Epimenide, iar\[i un loc

comun al biografilor. Cure]ii (numele cretan al coryban]ilor) [i coryban]ii sînt

personaje cu caracter de zeitate din preajma cultului zei]ei Cybele din Frigia

(numit\ [i Magna Mater). Din Teogonia în versuri, cîteva fragmente pu]in

importante se g\sesc la Diels-Kranz, Vors.5 pp. 31 [i urm.

307. Despre Minos [i Rhadamanthys (doi dintre judec\torii din infern) pare a

fi un poem în versuri, de[i Diogenes Laertios începuse s\ vorbeasc\ de operele în

proz\. Asemenea inconsecven]e se g\sesc în mare num\r la Diogenes Laertios,

dup\ cum vom vedea [i mai departe. 308. Eriniile sau Eumenidele – zei]ele

r\zbun\toare ale paricizilor ; aici sînt numite Semnai (sc. theai), zei]ele venerabile.

Cum au ajuns ele la un cult important în Atena, vedem în piesa Eumenidele a lui

Eschil. 309. Lobon din Argos – scriitor din epoca postalexandrin\, autor care nu

ezit\ s\ aduc\ pure inven]ii în lucrarea sa. 310. Rubrica primului descoperitor sau

inventator de la biografi. 311. Sînt unii care nu accept\ solu]ia somnului de 57 de

ani a lui Epimenide. 312. Scrisoare apocrif\ ticluit\ în dialect doric cretan.

313. Demetrios din Magnesia – probabil autorul Omonimilor.

314. Timaios din Tauromenion (secolul. al III-lea `.H.), cu toate calit\]ile sale

de exactitate în întrebuin]area izvoarelor, a fost atacat cu violen]\ în antichitate,

mai ales de Polybiu. Timaios face [i el polemic\ m\runt\ [i nedreapt\.

315. Munihia – deal înt\rit de lîng\ Pireu, cu un port pentru care s-au dat

multe lupte în istoria Atenei. 316. Aiacos – fiul lui Zeus [i al Eginei ; este judec\tor

în infern al\turi de Minos [i Rhadamanthys. Este, probabil, vorba de o incarna]ie

anterioar\. ~n acest domeniu, confuzii [i afirma]ii gratuite se întîlnesc în mare

num\r. 317. Aceast\ informa]ie revine [i pu]in mai jos (vezi nota 320), cu adaosul

„cum am spus-o mai înainte”. Vedem iar\[i felul neglijent cum scrie Diogenes

Laertios. 318. Aici Epimenide este considerat deci ca partizan al metempsihozei.

319. Voci auzite din cer se mai întîlnesc în literatura elin\.
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320. Vezi mai sus, nota 317. 321. Vezi mai sus, nota 306.

322. Sosibios – scriitor contemporan cu Ptolemaios al II-lea Filadelful. A scris,

între altele, Crovnwn a*nagra;hv. 323. Aceast\ list\ de omonimi nu pare a proveni

de la Demetrios din Magnesia.

CAPITOLUL XI

Ferekyde
(cca. 540 `.H.)

324. [„în limba greac\”] au manuscrise mai pu]in importante ; <„originea”>

este completat de H. Gomperz [i acceptat de Diels. Mai sus este vorba de

Alexandros Polyhistor (aprox. 100 `.H.) din Milet.

325. Vezi mai sus, nota 324. 326. Nici azi [tiin]a nu poate prevesti cutremurele,

deci cu atît mai pu]in pe timpul lui Ferekyde. 327. Messene – cetate din Peloponez.

328. Hermip din Smyrna – mare erudit, autor al unor Bivoi.
329. Discipol al lui Aristotel, filosof, istoric, teoretician al muzicii, biograf.

330. Cuvîntul s-ar putea oarecum reda cu „jertfelnic”. {i la Homer, o mul]ime

de lucruri au un nume dat de oameni [i alt nume dat de zei.

331. Eratostene din Cyrene (secolul al III-lea `.H.) – mare înv\]\t [i erudit.

Geograf, matematician, cronograf, istoric, literat, astronom.

332. Important fragment, de completat cu Clemens din Alexandria, Stromata,

VI, 9 (II, 424, 19, 57) [i Grenfell-Hunt,. Greek Papyr., ser. II, n. 11, p. 23. Aici, în

fragmentul lui Diogenes Laertios, numele dat lui Zeus este „Zas”, „Chronos” =

„Timpul” are, desigur, asonan]\ cu Cronos, tat\l lui Zeus, iar „}árina” (traducere

pe care o d\m ca s\ men]inem femininul cuvîntului grec) se nume[te „Chthonie”.

Numele cel nou pe care îl prime[te aceasta, „Ge”, produce un joc de cuvinte cu

cuvîntul gevra", care înseamn\ „dar”, „cadou”. ~n fragmentul urm\tor de la Clemens

etc. are loc o hierogamie între „Zeus” [i „}árina” [i astfel se produc lucrurile.

Pentru fragmentele lui Ferekyde, vezi Diels-Kranz, Vors.5, I, pp. 47 [i urm.

333. Desigur, cadranul solar de care este vorba e construit de Ferekyde [i nu

inventat de el. Cadranul solar trebuie s\ fi fost cunoscut [i babilonienilor.

334. Ho~rai înseamn\ [i „ani” [i „ore”, precum [i „anotimpuri”. Aici poate fi

vorba de o lucrare cu caracter de anale. Despre istoricul Duris am vorbit anterior.

335. Ion din Chios – literat [i poet (secolul al V-lea `.H.). Fragmente filosofice

la Diels-Kranz, Vors.5, I, pp. 377 [i urm. 336. Vers format din dactili [i spondei

(sau trohei). 337. Nu se poate spune c\ Diogenes Laertios a fost bine inspirat cu

aceast\ epigram\ a sa. 338. Aprox. 544-541 `.H. 339. Scrisoare apocrif\.

340. ai*nivssomai, „a vorbi în enigme, simboluri”. Toat\ povestea cu lucrarea

trimis\ lui Thales pentru a fi publicat\ sau nu este cît se poate de neverosimil\. De

altfel, Ferekyde pare a fi tr\it [i scris dup\ Anaximandru.

341. Printr-o gaur\ destul de mare, a[ezat\ peste z\vorul interior al u[ii, se

b\ga o cheie destul de lung\, cu ajutorul c\reia se tr\gea sau se împingea z\vorul

interior pentru a deschide sau a închide u[a, respectivul fiind afar\. Prin aceast\

gaur\ deci î[i scoate degetul nefericitul Ferekyde pentru a ar\ta pîn\ în ce grad

este mîncat de boala sa. 342. Ace[tia sînt a[a-numi]ii so;oiv, oameni în]elep]i [i

abili, dibaci, avînd cuno[tin]e teoretice, cum e cazul la Thales, dar avînd mai ales

abilitate politic\ [i pe t\rîm social. {i Thales este tare pe acest t\r`m [i poate de

aceea a fost numit so;ov" : pentru abilit\]ile lui tehnice [i nu pentru cuno[tin]ele

sale teoretice în geometrie, astronomie [i cosmologie (vezi mai sus, nota 142).

343. De aici încolo începe s\ aplice Diogenes Laertios clasificarea filosofiei

dat\ de Sotion [i care va r\mîne valabil\ mult\ vreme în toat\ antichitatea [i mai

tîrziu.

EPIMENIDE. FEREKYDEI (n. 298-343)
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Cartea a II-a

CAPITOLUL I

Anaximandru
(aprox. 611-546 `.H.)

Edi]ia critic\ a acestei Vie]i se g\se[te în Diels-Kranz, Die Fragm. der Vors.5,

vol. I, pp. 81 [i urm.

1. Termenul grec este a!peiron, destul de greu de tradus. El înseamn\ atît

„indefinitul” din punct de vedere calitativ, cît [i „nelimitatul”, „infinitul” din punct

de vedere cantitativ. Noi am ales traducerea „infinitul”, care trebuie în]eles în sens

etimologic, drept ceea ce este lipsit de sf`r[it, atît din punct de vedere calitativ, cît

[i cantitativ. Aristotel, De caelo, III, 3, 303 b, 12, [i Metaph., I (A), 7, 988 a, 30,

vorbe[te de filosofi (f\r\ a-i numi) care au admis ca principiu (a*rchv) al lucrurilor

o substan]\ intermediar\ între aer [i foc sau între aer [i ap\. Alexandros din

Aphrodisias, în Comentariul s\u la Metafizica lui Aristotel (60, 8), a raportat

aceste afirma]ii ale lui Aristotel în mod gre[it la Anaximandru. Dup\ Simplicios

(In Phys., p. 24, 13, Diels), lucrurile ies din substan]a „indefinit\” prin desp\r]irea

contrariilor. Dup\ Paul Tannery, aceste contrarii sînt calit\]ile primordiale, ca

uscatul [i umedul, caldul [i frigul etc. (vezi Arist., Phys, A 4, 187 a, 20) (Cf. [i

Filosofia greac\ p`n\ la Platon, 1979, vol. I-1, pp. 169-182.)

2. Aceast\ informa]ie este fals\. Dup\ Anaximandru, p\mîntul este de form\

cilindric\ [i st\ izolat în centrul lumii. Pe una dintre bazele cilindrului locuim noi,

oamenii. Textele care ne dau aceste informa]ii sînt numeroase : Aristotel, De caelo,

B, 13, 295 b, 10 ; Aëtios, III, 10, 2 ; Hippolytos, Refutationes, 1, 6, 3 (Wendland, p.

10) etc. Aristotel d\ [i motivul lui Anaximandru de ce p\mîntul st\ în echilibru în

centrul cerului : fiindc\, fiind egal dep\rtat de toate p\r]ile cerului, nu are nici o

cauz\ pentru care s\ se mi[te într-o direc]ie mai curînd decît în alta.

3. Vezi mai sus, nota 2. 4. Anacronic. Adevarata cauz\ a eclipselor a g\sit-o

Anaxagora. 5. Anaximandru socote[te c\ trei ro]i imense, din aer comprimat

umplute cu foc, constituie Soarele, Luna [i stelele fixe. Aceste anvelope de aer au

o deschiz\tur\ (sau mai multe pentru stele) din care ]î[ne[te focul. Deschiz\tura

pe unde iese focul este Soarele vizibil nou\ (sau Luna sau stelele). Deci aceast\

deschiz\tur\ n-ar fi mai mic\ decît dimensiunea P\mîntului (vezi [i Filosofia

greac\ p`n\ la Platon, 1979, vol. I-1, pp. 172-173, 178).

6. Cuvîntul tradus de noi cu „ar\t\tor” se nume[te pe grece[te gnomon. E cel

mai simplu aparat de m\surat timpul, constînd dintr-un b\] înfipt vertical pe un

cadran [i a c\rui umbr\, prin direc]ia ei, arat\ ora zilei iar prin lungimea umbrei

se pot constata solsti]iile [i echinoxurile. Acest gnomon pare a fi fost cunoscut

babilonienilor (Herodot, II, 109), ceea ce e verosimil, avînd în vedere simplitatea

aparatului [i preocup\rile de astronomie calendaristic\ ale acestora. Dup\ aceea,

gnomon, în limba greac\, a luat [i alte sensuri. ~ntre altele, este un termen tehnic

în matematic\. 7. Vezi mai sus, nota 6. 8. Trebuie s\ fie vorba de cadrane solare,

ca mai sus în nota 6. 9. Meritul de a fi desenat prima hart\ a lumii locuite

(h& oi*–oumevnh (sc. gh~)) atribuit lui Anaximandru este consemnat [i la Agathemeros,

I, 1 (dup\ Eratostene). 10. Este vorba de o sfer\ cereasc\ pe care erau desenate

constela]iile. Probabil c\ nu este vorba de aparatele complicate care, mai tîrziu,

de pild\ la Arhimede, reproduceau mi[c\rile corpurilor cere[ti.
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11. Este interesant\ informa]ia existen]ei unui rezumat al c\r]ii lui

Anaximandru, f\cut mai tîrziu. Probabil îns\ c\ este vorba de una dintre nume-

roasele doxografii întrebuin]ate de autori t`rzi. 12. Cronograful Apollodor p\r\se[te

pentru o singur\ dat\ metoda sa de fixare arbitrar\ a unei akme de 40 de ani [i

ne informeaz\ c\ în al doilea an al olimpiadei a 58-a Anaximandru avea 64 de ani.

Ol. 58,2 = 547-546. Aceast\ informa]ie n-a putut-o avea Apollodor decît din

rezumatul c\r]ii lui Anaximandru la care Diogenes Laertios se refer\ mai sus. Vezi

mai sus, nota 11. 13. Vezi mai sus, nota 12. 14. Din ce surs\ vine aceast\

informa]ie ? Poate tot din rezumatul de care am vorbit mai sus, în nota 11.

15. Policrate, tiranul din Samos, este contemporan cu Pitagora [i nu cu

Anaximandru. Polycrate moare în anul 522 `.H. (vezi [i Em. Condurachi, ~n jurul

reformei monetare a lui Polycrate din Samos, în Studii clasice, vol. I, Bucure[ti,

Editura Academiei, 1959, pp. 9-16).

CAPITOLUL II

Anaximene
(aprox. 546 `.H.)

16. Anacronic. Parmenide e mult mai tîn\r ca Anaximene.

17. Deci, filosoful milesian Anaximene s-ar p\rea c\ se întoarce, spre deosebire

de Anaximandru cu infinitul lui, la un principiu al lucrurilor calitativ determinat,

aerul.  *Hhvr la Homer înseam\ în primul rînd cea]\, pîcl\, nor, iar nu aer. Aer,

pentru Homer, este deci vîntul (pnoihv), sub forma în mi[care. Doxografiile lui

Anaximandru [i Anaximene la Diogenes Laertios sînt extrem de sumare [i de

insuficiente. Lucrurile, dup\ Anaximene, se formeaz\ în lume din condensarea [i

rarefierea aerului, deci prin modific\ri cantitative (vezi [i Filosofia greac\ p`n\ la

Platon, 1979, vol. I-1, pp. 185-192). 18. Acest „[i” este gre[it pus la Diogenes

Laertios. ~ntr-adev\r, dup\ cum [tim din alte izvoare, la Anaximene aerul este

infinit ca extindere, dar nicidecum infinitul nu e principiu al lucrurilor, ceea ce

s-ar confunda cu doctrina lui Anaximandru.

19. La Anaximene, p\mîntul e plat, se întinde pîn\ aproape de marginile

cerului, se sprijin\ pe aerul care e sub el ca un capac pe o oal\. Dup\ Anaximene,

stelele sînt ni[te cuie fixate pe firmament, spre deosebire de Anaximandru, care

consider\ roata stelelor fixe ca fiind mai apropiat\ de P\mînt decît cea a Soarelui

[i cea a Lunii. 20. Sînt interesante aceste informa]ii despre stilul lui Anaximene,

pe cînd stilul lui Anaximandru este caracterizat de Theofrast (la Simplicius) drept

poetic. Nu trebuie uitat c\ poezia a fost anterioar\ prozei [i c\ Anaximandru a fost

primul prozator grec (cum spune [i Themistios, Orat., 36, 317), întrucît Thales

pare a nu fi scris nimic. 21. Ora[ul Sardes, capitala Lydiei, a fost cucerit de Cyrus,

regele per[ilor, în anul 540 `.H. (vezi [i Cartea I, nota 283).

22. Corespunde cu anii 528-525. 23. Anaximenes din Lampsacos – contem-

poran cu Alexandru cel Mare ; este important ca retor. A scris [i lucr\ri de istorie.

Nepotul s\u cu acela[i nume nu e cunoscut decît din acest text al lui Diogenes

Laertios. 24. Anecdota cu Thales c\zut `n fîntîn\ provine de la Platon, Theaitetos,

174 a. Dar aici, la Diogenes Laertios, se adaug\ c\ i s-a tras moartea din c\derea

în pu], ceea ce este o aser]iune a biografilor.

25. Ambele scrisori sînt apocrife.

II (n. 1-25) ANAXIMANDRU. ANAXIMENE
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CAPITOLUL III

Anaxagora
(500-428 `.H.)

Via]a lui Anaxagora se g\se[te editat\ critic la Diels-Kranz, Die Fragm.

d. Vors.5, vol. II, pp. 1-43.

26. Cuvîntul grec este nou~", masculin, e greu de tradus. Se poate reda cu

„minte”, „intelect”, „inteligen]\”, „spirit”, „ra]iune”. Ca [i pentru Anaximandru [i

Anaximene, observ\m c\ [i la Anaxagora doctrina lui filosofic\ este aproape

absent\ la Diogenes Laertios. ~n orice caz, lucrurile fiind la început amestecate la

un loc, dup\ cum se vede din citatul din opera lui Anaxagora care urmeaz\,

ra]iunea (nou~") le-a orînduit, dar numai prin faptul c\ a pus aceast\ mas\ inform\

într-o mi[care de rota]ie, orînduirea f\cîndu-se mecanic, f\r\ interven]ia unei

ra]iuni prev\z\toare, care aranjeaz\ lucrurile a[a cum e mai bine s\ fie. Felul în

care Anaxagora concepea aceast\ ra]iune, ca cea mai u[oar\ [i mai fin\ substan]\,

i-l repro[eaz\ Platon, prin gura lui Socrate (vezi dialogul Phaidon, 97 d – 98 c).

27. Aceste aprecieri asupra stilului lui Anaxagora sînt importante [i exacte,

dup\ cum putem vedea din fragmentele lui destul de întinse. Informa]ia vine

poate de la Theofrast, care obi[nuia s\ fac\ astfel de aprecieri de stil.

28. Diogenes Laertios obi[nuie[te [i în alte ocazii s\ citeze începutul c\r]ii

unui filosof, cum face [i aici. Obiceiul era al bibliotecarilor, care d\deau aceste

începuturi pentru a se putea identifica lucrarea catalogat\.

29. Timon din Phlius – filosof sceptic, discipol al lui Pyrrhon, care a practicat

scepticismul prin poemele sale cu caracter satiric, sarcastic, îndreptate împotriva

celorlalte [coli filosofice. 30. Silloi – poem satiric al lui Timon, de unde acesta a

c\p\tat [i numele de „Sillograful” (vezi [i Cartea I, nota 130).

31. ~n pasajul anterior avem o serie de anecdote care arat\ dezinteresarea lui

fa]\ de avere [i exclusiva lui preocupare pentru cercetarea naturii. Nu [tim, în

fond, ce e adev\rat în toate acestea, dar ele contribuie la rotunjirea figurii unui

savant [i filosof a[a cum [i-l închipuiau grecii, dup\ cum vom vedea [i la Democrit,

care [i-ar fi scos ochii, se spune, ca s\ nu fie tulburat în cercet\rile sale, f\cute

numai cu ochii min]ii. 32. N\v\lirea per[ilor sub regele lor Xerxes peste Hellespont

în Grecia a avut loc în anul 480 `.H. Dac\ Anaxagora avea pe atunci 20 de ani, el

s-a n\scut pe la 500, [i dac\ ar fi tr\it 72 de ani, înseamn\ c\ a murit în 428 `.H.

33. Corespunde cu anii 500-497 `.H., deci cu data men]ionat\ mai sus.

34. Adic\ anul 428 `.H. 35. Callias – arhonte în anul 456 `.H., ceea ce e prea

tîrziu ca dat\. Deci mai bine s-ar potrivi arhontatul lui Calliades, anul 480 `.H.

36. Demetrios din Phaleron – filosof peripatetic [i om politic (vezi via]a la

Diogenes Laertios, Cartea a V-a, cap. V). Scrierea Lista arhon]ilor nu se g\se[te în

catalogul operelor lui la Diogenes Laertios, V, 80-81. Dac\ a locuit 30 de ani în

Atena, înseamn\ c\ judecarea lui Anaxagora pentru impietate [i exilul au avut loc

în anul 450 `.H. 37. Urmeaz\ concep]ia cosmologic\ [i filosofic\ a lui Anaxagora,

care nu este prea dezvoltat\ la Diogenes Laertios. Aici se spune c\ Soarele este un

lingou de metal incandescent, idee care a provocat [i procesul de impietate ce i

s-a intentat, întrucît, dup\ greci, Soarele, Helios, era un zeu.

38. Anaximandru zicea c\ Soarele nu e mai mic ca P\mîntul, dar pentru el

Soarele era o deschiz\tur\ într-o roat\ imens\ de aer condensat care înconjura

p\mîntul [i din care deschiz\tur\ ]î[ne[te foc (vezi Filosofia greac\ p`n\ la Platon,

1979, vol. I-1, p. 178). Heraclit spunea c\ Soarele are l\]imea de un picior

(fragm. 3, Diels-Kranz5). Anaxagora presupune c\ Soarele e o masa de metal mai

mare ca Peloponezul. 39. Nu [tim cine e acest Tantalos. S\ fi fost vreun filosof

naturalist purtînd acest nume ? Dar acest lucru e pu]in verosimil.

40. Dac\ locuin]e în lun\ par pu]in probabile, totu[i ideea lui Anaxagora c\

în ea sînt dealuri [i v\i pare exact\ dup\ datele [tiin]ei moderne.
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41. Aceast\ expresie, „particule omogene”, traduce termenul o&moiomevreia
(homeomerii), întrebuin]at în mod nu prea fericit de Aristotel pentru a reda

concep]ia lui Anaxagora. Dup\ Aristotel, sînt „homeomere” lucrurile care se

împart în p\r]i asemenea cu totalitatea din care s-au luat. Astfel, carnea, nervii,

oasele sînt homeomere, întrucît, dac\ le divizezi, ob]ii tot carne, nervi, oase. Pe

cînd organele, cum ar fi degetul, stomacul etc., sînt „anomeomere”, întrucît, dac\

le împar]i în buc\]i, ele nu dau degete, stomacuri etc. Dup\ Anaxagora, elementele

constitutive ale lucrurilor sînt numite „semin]e” (spevrmata) ale lucrurilor. ~n orice

lucru exist\ toate celelalte lucruri, dar `n doze diferite, astfel înc`t lucrul care

exist\ în cantitate mai mare d\ denumirea lucrului. Dar în el exist\ [i celelalte

lucruri sau semin]e. Deci toate exist\ în toate. ~n privin]a acestor „semin]e” sînt

discu]ii între interpre]i. Dup\ Zeller, ar fi vorba de lucrurile înse[i ; dup\ Paul

Tannery, aceste spevrmata sînt calit\]ile primare, ca uscatul [i umedul, caldul [i

frigul etc. 42. „Mici particule” (yhvgmata) înseamn\ „rumegu[ul” ce se produce la

t\ierea lemnului sau „pilitura” la metale. 43. Ra]iunea (nou~") la Anaxagora este

cea care produce vîrtejul cosmic, pune masa omogen\ a lucrurilor în mi[care de

rota]ie, plec`nd de la un centru [i care se propag\ tot mai departe, iar pe urm\

cosmogonia se desf\[oar\ pe baze mecanice (vezi mai sus, nota 26).

44. Nu trebuie confundat\ aceast\ teorie a pozi]iilor pe care o iau elementele

în univers cu teoria lui Aristotel a locurilor naturale ale elementelor. Pentru

Anaxagora, lucrurile grele se duc spre centru în virtutea vîrtejului care le atrage

spre centru, pe cînd lucrurile u[oare sînt împinse spre periferia cosmosului.

45. Este vorba de zenitul P\mîntului, deoarece, dup\ Anaxagora, P\mîntul e

plat [i cre[tetul lui, adic\ zenitul, este unul [i acela[i punct.

46. E interesant\ aceast\ idee a înclin\rii ulterioare a polului, c\reia i-a

premers în faza anterioar\ un pol vertical pe P\mînt.

47. Deci noaptea, cînd Soarele nu mai lumineaz\ cerul, stelele `[i reflect\

lumina pe o band\ central\ a cerului, care ar fi Calea Laptelui.

48. Cometele produse prin întîlnirea a dou\ planete este iar\[i o idee inte-

resant\, chiar dac\ e eronat\. Anaxagora observase oare c\ aceste comete ocolesc

Soarele ca [i planetele [i dup\ aceea dispar, cel pu]in unele din ele, în infinit ?

Desigur, n-avea cum s\ [tie c\ exist\ comete cu traiectorie eliptic\ foarte turtit\ [i

care revin dup\ perioade de zeci de ani. 49. Explica]ia stelelor c\z\toare, de[i

dat\ prin cauze naturale, nu spune mare lucru [i nu putem în]elege cum aerul

arunc\ scîntei. 50. Explica]ia e oarecum just\. C\ldura Soarelui produce o

depresiune într-o regiune înc\zit\ de ea [i atrage o deplasare de aer rece din alte

p\r]i. 51. Tunetul, fulgerul, cutremurul sînt explicate prin cauze naturale [i trebuie

s\ ne gîndim ce progres reprezentau ele fa]\ de opiniile mul]imii, care credea în

Zeus, care tun\ [i fulger\, [i Poseidon care, cu tridentul s\u, cutremur\ p\mîntul,

lovindu-l. 52. Alt\ explica]ie prin cauze naturale remarcabil\ pentru timpul s\u :

primele animale se nasc din mîlul constînd dintr-un amestec de p\mînt [i ap\

înc\lzit de Soare. Apoi, mai tîrziu, apare genera]ia sexuat\.

53. „Dreapta” [i „stînga” se refer\ la p\r]ile uterului.

54. Aigospotamoi – fluviu din Chersonesul tracic, unde a fost [i o celebr\

b\t\lie în 405 `.H. Tot aici a c\zut pe timpul lui Anaxagora un meteor mare cît un

car (cum ne spun alte izvoare) [i care a impresionat profund pe greci. Anaxagora

a v\zut în acest eveniment o dovad\ a teoriei sale, dup\ care a[trii, în special

Soarele, sînt buc\]i de p\mînt purtate prin aer [i care sînt duse de jur împrejurul

P\m`ntului din cauza vîrtejului cosmic. 55. ~n tragediile p\strate de la Euripide

g\sim multe aluzii la teoriile cosmice ale lui Anaxagora, al c\rui adept era.

56. e*pileivpw este un verb care, cu nega]ie, revine pentru a exprima nevoia de

inepuizabilitate. Astfel, dup\ Anaximandru, infinitul este nelimitat în întindere,

pentru ca na[terea lucrurilor s\ nu r\mîn\ f\r\ materie, din care s\ se produc\ :

i$na h& gevnesi" mhV e*pileivph/ etc. 57. Frumos ]el al vie]ii, dar nu [tim dac\ nu e prea

timpuriu pentru a fi pus `n gura lui Anaxagora. 58. Toat\ partea aceasta din textul

lui Diogenes Laertios este plin\ de vorbe de spirit atribuite lui Anaxagora.

II (n. 26-58) ANAXAGORA
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59. Rege al Cariei, Mausol a murit `n 352 `.H., iar so]ia sa, Artemisa, i-a ridicat

un monument `n Halicarnas, celebru prin frumuse]ea lui, considerat ca una dintre

cele [apte minuni ale lumii. Sculpturile au fost f\cute de marele artist Scopas

(cf. G. [i Tr. Chi]ulescu, {apte monumente celebre ale arhitecturii antice. „Cele

[apte minuni”, Bucure[ti, Editura Tehnic\, 1960, pp. 76 [i urm.). 60. {i aici se vede

spiritul avansat, liber de prejudec\]i, al lui Anaxagora. 61. Este interesant de v\zut

c\ Anaxagora s-a ocupat [i de interpretarea poemelor homerice. 62. Metrodoros

din Lampsacos – prieten al lui Anaxagora ; s-a ocupat cu interpretarea alegoric\,

naturalist\ a lui Homer (a nu se confunda acest Metrodoros din Lampsacos cu

prietenul [i discipolul lui Epicur tot din Lampsacos). Despre Metrodoros interpretul

lui Homer, vezi lucrarea lui Félix Buffière, Les Mythes d’Homère et la pensée

grecque, Paris, 1956. 63. Textul e deteriorat. Am tradus suggra;hv cu „lucrare în

proz\”, de[i e inexact c\ Anaxagora a publicat primul o carte în proz\. Poate e o

confuzie cu Anaximandru, cum se întîmpl\ foarte des la autorii neglijen]i. Vezi

alte interpret\ri la Hicks, ad loc. 64. Silenos din Callakte a înso]it pe Hannibal în

campaniile sale [i a scris opere istorice. 65. Un arhonte cu numele Demylos este

necunoscut. Poate este vorba de arhontele Demotion din anul 470 `.H., cum

sugereaz\ Diels, iar muvlou livqon ar fi piatr\ de moar\, ca m\rime pentru meteor.

66. Rota]ia rapid\ a firmamentului f\cut din pietre ar împiedica c\derea acestora,

prin for]a centrifug\ ce se dezvolt\ în urma rotirii. 67. Urmeaz\ expunerea

procesului de impietate f\cut contra lui Anaxagora, cu nenum\rate variante,

unele chiar contradictorii. 68. Este vorba de Xenofon din Atena, mare scriitor, a

c\rui via]\ se g\se[te la Diogenes Laertios, Cartea a II-a, cap. 6. 69. PeriV ghvrw"
de Demetrios din Phaleron. Vezi lista de lucr\ri a acestuia `n Cartea a V-a, § 81 a

lui Diogenes Laertios. 70. Vezi [i IX, 34 [i urm., unde e dat ca izvor Istoriile

variate ale lui Favorinus. 71. Lista aceasta de omonimi con]ine un sculptor, deci

ar putea s\ nu fie de la Demetrios din Magnesia. Dup\ cuprinsul din paranteza

dreapt\, s-ar p\rea c\ Diogenes Laertios a consultat mai mul]i autori cu liste de

omonimi. Dar textul parantezei pare corupt.

CAPITOLUL IV

Archelaos
(aprox. 440 `.H.)

72. Sînt curioase aceste ezit\ri asupra ora[ului de ba[tin\. Poate c\ Archelaos

s-a n\scut la Milet, dar, locuind mult\ vreme la Atena, [i-a schimbat titulatura

(vezi textul Vie]ii la Diels-Kranz, Vors.5, II, pp. 44-45). 73. Atena era mult înapoiat\

fa]\ de Ionia [i mai apoi de Grecia Mare (Italia de sud [i Sicilia), unde filosofia a

existat mult înainte de a apare în Atica. 74. Archelaos pare a fi fost dasc\lul lui

Socrate în filosofia naturii [i în cea etic\. 75. Socrate este socotit, de obicei, ca cel

care a adus în Grecia filosofia din cer pe p\mînt, de la problemele cosmologice

la problemele care privesc conduita uman\. Cu privire la trecerea de la problema

cosmologic\ la cea social\ în istoria filosofiei, cf. [i K. Jaspers, Oameni de

`nsemn\tate crucial\. Socrate, Buddha, Confucius, Iisus, Bucure[ti, Paideia, 1996.

76. Dou\ calita]i primare. 77. Vezi [i Anaxagora, la Diogenes Laertios, II, 9.

78. ;uvsi" [i novmo", natura [i conven]ia uman\, erau dou\ rubrici sub care

sofi[tii clasificau toate lucrurile. 79. Doctrinele despre originea vie]ii pe p\mînt [i

a omului erau o preocupare de c\petenie a primilor g`nditori greci. Astfel,

Anaximandru sus]inea c\ primii oameni s-au produs în pîntecele unor rechini [i

c\ dup\ 20 de ani au ie[it pe uscat [i au început s\-[i caute singuri hrana

(cf. Filosofia greac\ p`n\ la Platon, 1979, vol. I-1, p. 181). 80. Aici avem concep]ia

just\ despre cauza sunetului : vibra]ia aerului prin lovire. 81. Idei proprii primilor

filosofi greci din perioada veche : universul nelimitat [i Soarele – corpul ceresc cel

mai mare (vezi mai sus, nota 38).
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CAPITOLUL V

Socrate
(469-399 `.H.)

82. A[a se indic\ numele cuiva : numele lui, numele tat\lui la genitiv, cetatea

de na[tere. Dac\ e Atena, se d\ [i districtul, înso]it de particula qen.

83. Mnesimachos – poet din epoca comediei medii. 84. Versurile nu se g\sesc

la Aristofan, ci în Norii lui Telecleides (vezi Meinecke, Com. Gr. Fragm., II,

p. 371). 85. Damon – atenian, muzician [i sofist, maestrul lui Socrate.

86. ~ndr\gostit pederast. Informa]ia vine de la Aristoxenos, cunoscut ca limb\

rea. Acesta nu iubea pe Platon [i cercurile lui. 87. douleuvw nu-l putem traduce „a

servi ca sclav”, deoarece Socrate era cet\]ean liber ; de aceea am tradus „a lucra

pentru al]ii”. 88. Deci, în tinere]e, Socrate a urmat meseria tat\lui s\u, producînd

chiar o oper\ expus\ pe Acropole : Gra]iile drapate. 89. Idomeneus din

Lampsacos – elevul [i prietenul lui Epicur ; a scris Despre socratici, oper\ din care

provine informa]ia lui Diogenes Laertios, mai repede prin intermediar decît direct.

90. Xenofon, Memorabilia, I, 2, 31. 91. toVn h$ttw lovgon –reivttw poiei~n –

formul\ prin care erau acuza]i sofi[tii c\ fac ca argumentul slab s\ fie mai tare.

Vezi [i la Protagoras. 92. Aischines – filosof, discipol al lui Socrate, a c\rui via]\ o

scrie Diogenes Laertios în Cartea a II-a, cap. 7. 93. Aristoxenos din Tarent – fiul

lui Spintharos, discipol al lui Aristotel, filosof, muzicolog, istoric, biograf.

94. Nu prea se în]elege clar despre ce este vorba. Vrea s\ se arate c\ Socrate

era un om s\rac [i extrem de econom. 95. Demetrios din Byzantion – nu-l

cunoa[tem din alt\ parte. Extrasul din Demetrios la Diogenes Laertios este destul

de lung, pîn\ la finele § 21. 96. Homer, Odiseea, IV, 392 (trad. G. Murnu, Bucure[ti,

E.S.P.L.A., 1956, p. 99 v. 529). 97. Cufund\torii delieni, care erau capabili s\ stea

mult timp sub ap\, erau celebri în Grecia (Dhvlio" –olumbhthv"). 98. B\t\lia de la

Amfipolis, colonie atenian\, a avut loc în 422 `.H. (vezi [i Platon, Apologia lui

Socrate, 28 c). 99. B\t\lia de la Delion, despre care este vorba aici, a avut loc în

424 `.H. Beo]ienii au învins pe atenieni. 100. B\t\lia de la Potideea a avut loc în

anul 430 `.H. Atenienii au ie[it înving\tori împotriva cet\]ii cu acest nume. Dup\

cum vedem, Socrate a luat parte la toate aceste b\t\lii [i campanii în calitate de

hoplit. 101. Este vorba, desigur, de „geniul lui protector” (toV daimovnion) de care

vorbe[te Socrate, în diverse ocazii, la Platon [i la Xenofon, [i care îl oprea s\ ia

anumite hot\rîri. ~n genere, „geniul” lui Socrate îi dicta interdic]ii, opriri de a face

ceva (cf. Platon Ap\rarea lui Socrate, 31 d ; Phaidros, 242 b ; Xenofon, Memorabilia,

I, 1, 4). 102. Aristippos acesta, care ia numele lui Aristip din Cyrene pentru a da

mai mult\ greutate spuselor sale, în lucrarea Despre luxul celor vechi se ded\ la

sumedenie de bîrfeli [i calomnii fa]\ de diverse personaje marcante. Despre

leg\turile dintre Socrate [i Alcibiade avem povestirea lui Alcibiade, pus\ în gura

lui de Platon în Banchetul. 103. Deci Samos, Delfi [i Istmul din Corint (în timpul

jocurilor de acolo ?) par singurele localit\]i vizitate de Socrate (vezi Platon, Criton,

52 b). 104. Atitudinea de rezisten]\ a lui Socrate împotriva regimului oligarhilor

extremi[ti – regimul celor 30 de tirani, introdus de spartani în Atena dup\ victoria

lor la finele R\zboiului peloponeziac (404 `.H.) – este îndeob[te cunoscut\.

Totu[i, dintre discipolii s\i f\cuse parte însu[i frunta[ul celor 30 de tirani,

Critias, al\turi de reprezentan]ii aristocra]iei, ca Platon, Xenofon [i Alcibiade

(cf. K. Popper, Societatea deschis\ [i du[manii ei, Bucure[ti, Humanitas, 1993,

cap. 10, mai ales § V. Interpretarea lui Popper e sus]inut\ pe baza textelor lui

Platon, Criton, 53 b-c [i Xenofon, Anabasis, III, 1, 5). 105. ~n b\t\lia naval\ de la

Insulele Arginuse (406 `.H.), cei 10 strategi atenieni ob]inuser\ o str\lucit\ victorie

împotriva flotei spartane. Pentru a ob]ine roadele complete ale victoriei, strategii

atenieni l\sar\ pe mor]i neîngropa]i [i pornir\ în urm\rirea flotei spartane, pe care

o distruser\ în întregime. Dar, la Atena, cei 10 strategi fur\ condamna]i la moarte

pentru impietate. Singur Socrate vot\ contra condamn\rii, declar`nd sentin]a
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ilegal\, `ntrucît, potrivit procedurii penale, condamnarea nu se putea face `n bloc,

a[a cum a avut loc, ci fiecare strateg trebuia judecat în parte (vezi Xenofon,

Memorabilia, II, 4). 106. Acesta este subiectul cunoscutului dialog Criton de

Platon. 107. Este vorba de cuvintele rostite [i discu]iile duse de Socrate în

dialogul Phaidon de Platon. 108. Pamphile – scriitoare contemporan\ cu Neron.

A scris Comentarii istorice variate în 33 de C\r]i. Este citat\ de mai multe ori de

Diogenes Laertios. 109. La Stobaios, Florileg., LVI, 15, aceste versuri sînt atribuite

lui Philemon, poet din epoca comediei noi, deci posterioar\ lui Socrate.

110. Regele Archelaos al Macedoniei e cunoscut. La el s-a refugiat, în ultimii

ani ai vie]ii sale, Euripide ; la curtea lui a [i murit. Scopas din Cranon – potentat

din Thesalia, contemporan cu Socrate. Eurylochos din Larissa – cunoscut numai

din acest pasaj. 111. Atena a fost de mai multe ori bîntuit\ de cium\. Ciuma din

al doilea an al r\zboiului peloponeziac este descris\ cu o vigoare [i precizie unic\

de Tucidide în Istoria r\zboiului peloponeziac. 112. Numeroasele variante ale

anecdotelor despre so]iile lui Socrate fac parte din arsenalul biografilor (vezi [i la

Euripide). 113. Cump\tarea socratic\ e bine cunoscut\, ceea ce nu exclude ca el

s\ fie în stare s\ bea cel mai mult f\r\ s\ se îmbete (vezi Platon, Banchetul, scena

final\). 114. Aristofan, Norii, v. 412-417. (cf. Aristofan, Teatru, Bucure[ti, E.S.P.L.A.,

1956, v. 447-462, p. 355).  115. Ameipsias – poet din comedia veche. Urmeaz\ un

citat dintr-o comedie a lui. 116. Norii, v. 362-363 (cf. Aristofan, Teatru, Bucure[ti,

E.S.P.L.A., 1956, v. 392-400, p. 351). 117. Vezi începutul dialogului. 118. Vezi

dialogul Theaitetos de Platon. 119. Vezi dialogul Euthyphron de Platon.

120. Vezi dialogul Lysis de Platon. 121. Xenofon, Memorabilia, II, 2.

122. Xenofon, Mem., III, 6 [i 7. 123. Iphicrates – general vestit, care [i-a

dezvoltat activitatea militar\ mai cu seam\ dup\ moartea lui Socrate, în calitate de

comandant de mercenari în anul 393, dac\ este acela[i personaj cu cel de care

vorbe[te Diogenes Laertios. 124. Glauconides – necunoscut din alt\ parte.

125. Eucleides din Megara – discipol al lui Socrate [i fondatorul [colii megarice,

care s-a remarcat în cugetarea greac\ prin caracterul ei eristic [i subtil. Eucleides

apare în dialogul Theaitetos al lui Platon în prolog [i e citat [i în Phaidon al lui

Platon. 126. Vezi Euthydemos al lui Platon, 303 d. 127. Xenofon, Banchetul, cap.

4, § 44. 128. Xenofon, Banchetul, cap. 2, § 16. 129. Socrate, dup\ Platon [i

Xenofon, spunea c\ are un daimovnion, „un geniu protector”, care intervine ori de

cîte ori are o hot\rîre grav\ de luat, mai ales oprindu-l de a face ceva. S-a discutat

mult despre acest element mistic din personalitatea lui Socrate. Plutarh, vestitul

scriitor, consacr\ un tratat acestui subiect : De Genio Socratis (vezi mai sus,

nota 101). 130. Este vorba de faimoasa doctrin\ a lui Socrate dup\ care singurul

lucru sigur pentru el este faptul de a [ti c\ nu [tie nimic. 131. Deviza mhdeVn a!gan,

care se g\sea pe frontonul templului de la Delfi [i care sf\tuia pe vizitator la

cump\tare : „Nimic peste m\sur\”. 132. Sîntem departe cu acest Socrate de

importan]a deosebit\ acordat\ [tiin]elor matematice de c\tre Platon. Avem la

acesta din urm\ deviza transmis\ de al]ii : a*eiv qeoV" gewmetrei~, „Zeul face

necontenit geometrie”, sau dictonul de pe frontispiciul Academiei platonice, care

interzicea intrarea acelora ce nu sînt ini]ia]i în geometrie : mhdeiV" a*gewmevtro"
ei*sivtw. 133. Acest vers se g\se[te [i în Electra lui Euripide, v. 379. Exista oare [i

în piesa Auge sau e apocrif `n Electra ?

134. ~n colec]ia lui Demetrios din Phaleron, Maximele celor [apte în]elep]i

(p\strat\ la Stobaios, III, 1, 172), aceea[i idee este atribuit\ lui Bias din Priene

(nr. 2). Vezi Diels-Kranz, Vors.5 I, p. 65. Vedem deci circula]ia larg\ [i nesigur\ a

acestor maxime (cf. [i Filosofia greac\ p`n\ la Platon, 1979, vol. I-1, pp. 98-105).

135. Deviz\ care îi pl\cea foarte mult lui Harpagon al lui Molière din piesa

Avarul (vezi Molière, Opere, vol. IV, Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1958, p. 67). Numai c\

Harpagon se încurca în limb\ [i spunea lucrurile acestea pe dos.

136. Aischines – modest [i fidel discipol al lui Socrate. Vezi via]a lui la

Diogenes Laertios, II, cap. VII. 137. Versul e din Homer, Iliada, IX, 363 (trad.

G. Murnu, Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1956, v. 358, p. 111). 138. Avem aici o frumoas\
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colec]ie de anecdote privind pe Xantipa. La Platon, singura apari]ie a Xantipei

este în dialogul Phaidon, pe la început, unde ea deplînge pe so]ul ei c\ va trebui

s\ moar\ în acea zi [i este îndep\rtat\ de oamenii lui Criton, la cererea lui Socrate,

f\r\ r\utate, întrucît acesta nu vrea s\ fie tulburat în ultimele sale clipe. ~n

Xenofon n-o g\sim de fel pe Xantipa. Deci anecdotele sînt de origine mai recent\.

139. Chairephon – discipol entuziast al lui Socrate. Despre el vorbesc : Platon,

Apologia, 21 a ; Charmides, 153 b ; Gorgias, 447 a [i urm. ; Xenofon, Memorabilia,

I, 2, 48 [i II, 3 [i Apologia, § 14. El a fost batjocorit de autorii comici, mai ales de

Aristofan. 140. Acest oracol al lui Apollo de la Delfi despre în]elepciunea f\r\ de

seam\ a lui Socrate este celebru. Socrate credea c\ el este un ignorant ca to]i

ceilal]i oameni, singura sa deosebire fa]\ de ceilal]i muritori fiind faptul c\ ace[tia

nu-[i cunosc ignoran]a, pe c`nd el, Socrate, [tie c\ nu [tie nimic (vezi mai sus,

nota 130). 141. La finele dialogului Menon al lui Platon (89 e [i urm.) apare

Anytos ca personaj al dialogului [i e batjocorit de Socrate. Anytos e unul dintre

acuzatorii lui Socrate. El era fiul lui Anthemios [i era bogat. Pe timpul celor 30 de

tirani, era partizan al lui Theramenes. A fost exilat în anul 404 [i apoi se afl\ de

partea lui Thrasybulos (vezi mai sus, nota 104). 142. Meletos – alt acuzator al lui

Socrate. Nu este cunoscut mai de aproape. 143. Polyeuctos – necunoscut din alt\

parte. 144. Polycrates – sofist ; a scris o acuzare împotriva lui Socrate mul]i ani

dup\ moartea acestuia (pe la 390), c\reia îi r\spunde Platon, mai ales în Banchetul.

145. Lycon – al treilea acuzator al lui Socrate. 146. Anthistenes – autorul

lucr\rii Succesiunile filosofilor ; este, probabil, filosoful peripatetic contemporan

cu Polybios [i nu trebuie confundat cu Antistene din Atena, fondatorul [colii

cinice. 147. Platon, în Apologia lui Socrate, men]ioneaz\ pe Anytos, Lycon [i

Meletos ca pe cei trei acuzatori ai lui Socrate. 148. Vezi mai sus, nota 147.

149. Vezi, de altfel, mai sus, nota 144. 150. Metroon – templul zei]ei Cybele,

la Atena, care servea drept arhive ale statului. 151. Pitthos [i Alopeke – nume de

districte (dh~moi) din Atena. 152. Acuza]ia împotriva lui Socrate se g\se[te în

termeni aproape similari la Xenofon, Memorabilia, începutul, [i Platon, Apologia.

Capetele de acuzare sînt trei la num\r : Socrate nu onoreaz\ pe zeii pe care-i

onoreaz\ cetatea, introduce divinit\]i noi [i corupe tineretul.

153. Lysias – vestitul orator, avocat în afaceri judiciare particulare, de care am

mai vorbit (vezi mai sus, Cartea I, nota 183). 154. Iustus din Tiberias – scriitor

contemporan cu Iosephus Flavius. A scris despre regii evrei [i despre r\zboaiele

evreie[ti. Aici e citat\ cartea lui intitulat\ Coroana. 155. Pritaneion (gr.

prutanei~on) – edificiu public în Atena [i alte localit\]i, unde luau masa pritanii,

magistra]i înal]i care prezidau adunarea poporului (func]iile lor au variat în timpul

istoriei). Tot în pritaneu erau g\zdui]i [i oaspe]ii str\ini [i erau hr\ni]i cet\]enii

pentru merite excep]ionale, un fel de onoare cum ar fi funeraliile na]ionale, cu

deosebirea c\ grecii î[i onorau cet\]enii merituo[i în via]\ [i nu dup\ moarte.

Aceast\ cerere a lui Socrate de a fi onorat cu hr\nirea în pritaneu a fost, probabil,

privit\ de c\tre judec\torii lui în momentele acelea ca o sfidare. De unde cele 80

de voturi noi care se ad\ugar\ celor care îl declaraser\ vinovat de acuza]iile

aduse. (Despre procedura penal\ la Atena, cf. G. Glotz, Histoire grecque, vol. II,

Paris, 1929, p. 331 [i urm. ; idem, La cité grecque, pp. 290, 296 [i urm.).

156. Otrava era f\cut\ dintr-o fiertur\ de cucut\. Efectele ei sînt descrise

impresionant la finele dialogului Phaidon al lui Platon. 157. Dionysodoros –

istoric, citat de cîteva ori la diver[i autori. Nu [tim prea multe despre el.

158. Noi [tim din Platon, Phaidon, 60 c [i urm., c\ Socrate, în închisoare, ar

fi pus în versuri Fabulele lui Esop [i c\ ar fi scris un Imn c\tre Apollo. Nu vedem

de ce n-ar fi acesta adev\rul istoric. 159. Avem iar\[i obiceiul de bibliotecar de a

cita începutul pentru a putea identifica poezia sau opera. Socrate, în Phaidon al

lui Platon, spune el însu[i c\ era lipsit de imagina]ie poetic\ [i de aceea a recurs

la un subiect dat, Fabulele lui Esop, pe care le-a pus în versuri. Acest lucru l-a

f\cut în urma îndemnului unui vis care îl vizita întruna [i îi spunea : „Socrate, f\

poezie !” 160. palaivstra, „teren de exerci]ii” – un teren cu cl\diri l\turalnice pe
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care se f\ceau exerci]ii de lupt\ [i alte exerci]ii gimnastice. Gimnaziile de

asemenea erau locuri unde tinerii f\ceau antrenament gimnastic. Exerci]iile fizice

le f\ceau goi. Denumirea locului gumnavsion vine de la cuvîntul gumnov", „gol”.

~nchiderea terenurilor se f\cea în semn de doliu. 161. Heracleides – desigur cel

din Pont, care a scris dialoguri pline de fantezie mitic\. 162. Tirteu – poet elegiac

din secolul al VII-lea `.H. Cu cîntecul lui patriotic ar fi înfl\c\rat la lupt\ pe

spartani. Astydamas – poet tragic fecund, nepot de sor\ al lui Eschil.

163. Vezi Nauck, TGF 2, frg. 588. 164. Philochoros din Atena, secolul al III-lea

`.H., istoric care a scris opere numeroase cu caracter de istorie literar\ [i antichit\]i.

165. Adic\ anul 469 `.H. Luna Thargelion corespunde cu mai-iunie.

166. Adic\ 399 `.H. 167. Adic\ 480 `.H. 168. Xenofon, Memorabilia, I, 4 [i I,

6, 14. 169. Ca, de pild\, în dialogul Phaidon, 97 d [i urm. 170. ~n antichitate,

grecii, mai ales atenienii, erau foarte supersti]io[i, cu toate min]ile luminate pe

care le-au produs. 171. Epigrama lui Diogenes Laertios este mediocr\. Ultimele

dou\ versuri sînt mai reu[ite. 172. Noi [tim c\ Poetica lui Aristotel a avut dou\

C\r]i, dintre care prima ni s-a p\strat, iar a doua s-a pierdut. Probabil c\ aici este

vorba de scrierea Despre poe]i (PeriV poihtw~n) în trei C\r]i (vezi Diogenes

Laertios,V, 22). Antilochos din Lemnos nu ne este cunoscut din alt\ parte. Antiphon

prezic\torul, ca sofist, e citat de mai mul]i autori (vezi [i Xenofon, Memorabilia,

I, 6, 1). 173. Aici urmeaz\ o list\ de calomniatori [i adversari ai unor oameni de

seam\. Cylon din Crotona – adversar politic al [colii lui Pitagora, care pîn\ la

urm\ a reu[it s\ provoace o revolt\ popular\ contra partizanilor acestuia [i s\ dea

foc casei în care erau aduna]i pitagoricienii. Din acel moment, adep]ii lui Pitagora

s-au risipit în toate p\r]ile (vezi Iamblichos, Vita Pyth., 248-258 ; Porphyrios, Vita

Pyth., 54, [i al]ii). Syagros – poet [i contemporan al lui Homer. Atacurile lui

Xenofanes împotriva lui Homer, vezi Diels-Kranz, Vors.5, frg. 10-12. Cercops din

Milet – poet rival al lui Hesiod. Xenofanes împotriva lui Hesiod, vezi frg. 11-12.

Amphimenes din Cos – rival al lui Pindar. Salaros din Priene – adversar al lui Bias,

tiran în aceea[i cetate. Antimenidas din Mytilene – frate cu Alcaios, adversar al lui

Pittacos tiranul. Acest Sosibios, adversar al lui Anaxagora, e cunoscut numai din

acest pasaj. Simonides din Ceos (556-468 `.H.) – cel mai de seam\ poet de liric\

coral\ al Greciei. Din numeroasele sale poezii avem fragmente (vezi colec]iile

obi[nuite, Bergk sau Diehl). Timocreon din Ialysos – poet liric, adversar al lui

Temistocle [i al lui Simonides. Toate aceste informa]ii par a fi luate din opera lui

Aristotel PeriV poihtw~n (Cartea a III-a). 174. Dintre discipolii lui Socrate, Xenofon

[i Aischines n-au fondat [coli. Platon e fondatorul Academiei, Antistene al [colii

cinice, Phaidon al [colii din Elis, muta]i apoi de Menedem la Eritreia, Eucleides

este fondatorul [colii megarice, iar Aristip al [colii hedoniste sau cirenaice (pentru

cele zece [coli, vezi Diogenes Laertios, I, 18). Ordinea indicat\ de Diogenes

Laertios pentru expunerea [colilor socratice de filosofie este în bun\ m\sur\

respectat\. 175. Socrates din Cos – istoric.

CAPITOLUL VI

Xenofon
(aprox. 430-354 `.H.)

176. Anecdot\ pentru a explica cum a devenit Xenofon discipol al lui Socrate.

177. Este vorba, probabil, de opera sa Hellenica, prin care Xenofon continu\

istoria de unde a l\sat-o Tucidide. 178. Cleinias – fratele lui Alcibiade.

179. Probabil cuvintele sînt puse de Aristippos, autorul operei Despre luxul

celor vechi, în gura lui Xenofon. 180. Gorgias din Leontinoi – unul dintre cei mai

de seam\ sofi[ti ai genera]iei vechi, al\turi de Protagoras din Abdera. 181. {ire-

tenia grecului, care credea c\ poate în[ela pe zei. De altfel, Xenofon, provenit

dintr-o bogat\ familie aristocrat\, era foarte evlavios [i chiar supersti]ios. Probabil
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c\ în cazul de fa]\ dorin]a sa de a pleca din Atena i-a dep\[it firea. 182. Este

vorba de lucrarea Anabasis, tradus\ cu Expedi]ia lui Cyrus cel Tîn\r, oper\

remarcabil\ prin vioiciunea [i naturale]ea povestirii. 183. Generalul Manon, care

a luat parte la expedi]ia lui Cyrus, era din Larissa [i este ucis, dup\ b\t\lia de la

Cunaxa, de c\tre Tisaferne, satrapul persan. Xenofon îl nume[te în Anabasis

Mevnwn o& Qettalov". Despre caracterul lui vorbe[te în Cartea a II-a, cap. 6, § 21

[i urm. 184. Vezi Anabasis, II, 6, 28. 185. Anabasis, III, 1, 31. Urechile [i le

g\urise pentru a purta cercei, „ca lidienii”, zice Xenofon.

186. Seuthes – rege al odrizilor, st\pîn pe Propontida (Marea Marmara),

angajeaz\ pe Xenofon, cu restul trupelor întoarse din expedi]ia lui Cyrus, în

serviciul s\u (400/399). 187. Agesilaos – fiul lui Archidamas ; a fost rege al Spartei

între anii 401 [i 361. Duce lupte în Asia Mic\ împotriva per[ilor (396) condu[i de

satrapul Tisaferne ; a fost un rege comandant de o[ti [i om politic remarcabil.

Prieten cu Xenofon, care i-a scris un discurs de laud\ intitulat Agesilaos [i care s-a

conservat (vezi [i Plutarh, Agesilaos). 188. Cuvîntul grec este la–wnismov", ca verb

la–wnivzein, [i înseamn\ simpatizarea cu Sparta, cu o ]ar\ str\in\ du[man\, cu

nuan]a de tr\dare a intereselor patriei. Cf. mhdiv"ein „a simpatiza cu per[ii”,

;ilippiv"ein „a simpatiza cu Filip”, adic\ a ]ine cu macedonenii. Xenofon a fost un

adversar al regimului democratic [i un admirator al felului de via]\ spartan,

sprijinind regimul tiranic introdus la Atena dup\ terminarea r\zboiului

peloponeziac [i înrolîndu-se apoi în armata spartan\. Adunarea poporului l-a

condamnat în lips\ la exil pe via]\. 189. La Efes era un mare templu al zei]ei

Artemis, una dintre cele [apte minuni ale lumii antice, templu în care Megabyzos

era preot. Numele e persan, dar l-au adoptat [i grecii (vezi [i G. [i Tr. Chi]ulescu,

{apte monumente celebre ale arhitecturii antice. „Cele [apte minuni”, Bucure[ti,

Editura Tehnic\, 1960, pp. 60 [i urm.). 190. Este vorba de a*naqhvmata, daruri

consacrate zeului Apollo, a[a cum se obi[nuia. {i monarhi str\ini, cum e Cresus

al Lydiei, trimiteau asemenea ofrande bogate, de aur, zeului Apollo, care poate la

origine e lidian, din Asia Mic\ în orice caz, dup\ cum se vede din textele hittite,

unde îi apare numele al\turi de cel al surorii sale Artemis, precum [i din textele

lidiene, unde numele apare sub forma Ptdans, deci far\ a protetic.

191. Proxen – cet\]eanul unui stat str\in, care beneficiaz\ de dreptul de

ospitalitate public ofcial. Se nume[te proxen [i cet\]eanul de ba[tin\ care e

îns\rcinat de stat s\ dea ospitalitate [i s\-l ajute pe cet\]eanul str\in în ducerea la

îndeplinire a îns\rcin\rilor sale (cf. P. Monceaux, Les proxénies grecques, Paris,

1885 ; vezi [i Cartea I, nota 268). 192. Demetrios din Magnesia – autorul lucr\rii

Despre poe]i [i scriitori omonimi. 193. Deinarchos din Corint – orator, ceva mai

tîn\r ca Demostene, imitator al acestuia. Ne-au r\mas trei discursuri de la el (din

vreo 60). Discursul împotriva lui Xenofon e pierdut. ~n schimb avem discursul

împotriva lui Demostene în afacerea Harpalos. 194. Sclavii elibera]i r\mîneau pe

lîng\ vechiul lor st\pîn ca patron [i n-aveau voie s\-l schimbe pentru un alt

patron. 195. Phylopidas – spartan, necunoscut din alt\ parte. 196. Dardanos –

localitate în Troada. 197. Lepreon – cetate la sud de Elis. 198. Diocles din Magnesia

(secolul I `.H.) – a scris despre filosofi. Opera sa, Scurt\ privire asupra filosofilor

( *EpidromhV tw~n ;ilosov;wn), ar fi fost, dup\ Nietzsche, copiat\ de Diogenes

Laertios în Vie]ile sale. Opera citat\ aici, Vie]ile filosofilor de Diocles, se g\se[te [i

în § 82 din cartea de fa]\. S\ fie oare aceea[i oper\ cu  *Epidromhv ?
199. Mantinea – vestit\ pentru b\t\lia dat\ între tebani [i spartani, în care

c\zu Epaminonda, marele general al beo]ienilor (362 `.H.). Victoria lui

Epaminonda r\mase f\r\ consecin]e. 200. Epaminonda – mare general, dar f\r\

orizont politic. 201. Acelea[i cuvinte sînt atribuite lui Anaxagora (Diogenes

Laertios, II, 13). 202. Aristotel, probabil, în dialogul pierdut Despre retoric\ sau

Gryllos. 203. Desigur, un capitol din marea oper\ a lui Hermip.

204. Textul e deteriorat (vezi H. Diels, Poetarum Philosophorum Fragmenta,

1901, Timon, frg. 26, p. 190). 205. Adic\ anul 401 `.H. 206. Deci în anul 400 `.H.

207. Ctesicleides, corectat de Wilamowitz, Mss. au Stesicleides.

II (n. 160-207) SOCRATE. XENOFON
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208. Adic\ anul 359 `.H. 209. Filip, fiul lui Amyntas, regele Macedoniei, e tat\l

lui Alexandru cel Mare ; în anul 336 moare asasinat, dup\ ce în anul 338 ob]inuse

o victorie decisiv\ asupra Atenei, la Cheronea, care hotar\[te soarta întregii

Grecii. 210. Vezi mai sus, nota 192. 211. Xenofon era foarte supersti]ios [i

evlavios [i nu întreprindea nici o ac]iune înainte de a aduce un sacrificiu zeilor [i

de a consulta m\runtaiele. 212. Xenofon a fost discipol [i mare admirator al lui

Socrate. Opera sa consacrat\ lui Socrate este destul de vast\ : Amintiri despre

Socrate (Memorabilia), Banchetul, Apologia lui Socrate, Economicul (tr. rom. :

Amintiri despre Socrate..., Bucure[ti, Univers, 1987). 213. Scrierile literaturii

grece[ti erau împ\r]ite în C\r]i, adic\ în rulouri de papirus, al c\ror num\r se

d\dea cu prec\dere pentru a putea identifica locul citat. Deci num\rul rulourilor,

a a[a-numitelor C\r]i, putea varia de la o edi]ie la alta. De obicei se scriau la finele

unui rulou primele cuvinte ale ruloului (= C\r]ii) urm\tor, pentru a putea restabili

ordinea dac\ ele se încurcau, întrucît nu erau ata[ate unul de altul, ci st\teau unul

în altul. 214. Anabasis – „mersul în sus”, de la coasta m\rii spre interior ; este

vorba de expedi]ia lui Cyrus cel Tîn\r de la Sardes spre interiorul Imperiului

persan, în vederea r\sturn\rii fratelui s\u Artaxerxes, rege al Persiei, [i luarea

tronului. Scrierea are [apte C\r]i, dintre care dou\ sînt consacrate drumului în sus,

iar cinci trateaz\ despre retragerea mercenarilor greci r\ma[i f\r\ st\pîn [i rost, în

urma mor]ii lui Cyrus în b\t\lia de la Cunaxa, retragere din interiorul Persiei spre

mare, deci katabasis. Opera este unic\ în felul ei. N-o putem numi nici istorie, nici

memorii militare, nici povestiri de c\l\torie, ci este toate acestea la un loc,

povestite într-un stil deosebit (tr. rom. : Anabasis, Bucure[ti, Editura {tiin]ific\,

1964). Cyrupaideia, „Educa]ia lui Cyrus cel Mare”, este un roman istoric [i didactic

în acela[i timp, în care Xenofon, f\r\ nici o re]inere, î[i atribuie ideile sale despre

educa]ie ca fiind cele ale vechilor per[i (tr. rom. : Via]a lui Cyrus cel B\tr`n...,

Bucure[ti, Editura {tiin]ific\, 1967). Cartea Despre venituri e interesant\ prin ideile

economice ale lui Xenofon. Constitu]ia Atenei este apocrif\. Se [tie c\ ea este

compus\ de un oligarh atenian [i are un caracter de pamflet împotriva democra]iei

ateniene. Este o lucrare foarte important\ ca informa]ii. Constitu]ia Spartei, în

care idealizeaz\ organizarea politic\ a Spartei, ar putea fi de Xenofon. Despre

celelalte opere am vorbit mai mult sau mai pu]in, în alte împrejur\ri.

215. Vedem c\ [i în antichitate se punea la îndoial\ autenticitatea ultimelor

dou\ opere. 216. Nu pare exact c\ opera lui Tucidide n-a fost cunoscut\ înainte

de Xenofon. Hellenicele acestuia sînt concepute ca o continuare a Istoriei lui

Tucidide. 217. Epigramele lui Diogenes Laertios nu sînt prea inspirate.

218. Corespunde cu anii 424-421 `.H. 219. Istros – discipol al lui Callimah,

istoric care se ocup\ de mitologie [i arheologie. 220. Pythostratos – cunoscut

numai din acest pasaj. Theseida trebuie s\ fie un poem sau o epopee epic\.

221. Lista con]ine omonimi din domenii variate : poet epic, medic, scriitor de

Mirabilia, sculptor, poet din comedia veche.

CAPITOLUL VII

Aischines
(aprox. 400 `.H.)

222. Aischines filosoful, discipol al lui Socrate, nu trebuie confundat cu

Eschine, oratorul [i omul politic, partizan al politicii promacedoniene [i adversarul

lui Demostene, care a tr\it mai tîrziu (secolul al IV-lea `.H.). (De altfel, cele dou\

nume se scriu la fel în grece[te : Ai*scivnh"). 223. Idomeneus din Lampsacos –

discipol [i prieten al lui Epicur. A scris PeriV Sw–rati–w~n (Despre socratici),

lucrare din care par a proveni informa]iile date aici de Diogenes Laertios.

224. Aristip din Cyrene – filosof hedonist, discipol al lui Socrate [i fondatorul

[colii hedoniste. Via]a lui urmeaz\ în capitolul urm\tor al lui Diogenes Laertios.
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225. Menedem din Eritreia a fost legat de [coala lui Phaidon [i de megarici.

A înfiin]at [coala sa în Eritreia. 226. Pe grece[te  *A–ev;alo", „f\r\ cap”, adic\ f\r\

început. 227. Pisistrates din Efes – necunoscut din alt\ parte.

228. Persaios din Cition (în insula Cypru) – filosof stoic. Poate c\ a scris [i

opere istorice. A jucat [i un rol politic. Discipol al lui Zenon, fondatorul [colii

stoice, care era tot din Cition. A avut leg\turi cu Antigonos Gonatas.

229. Pasiphon – scriitor [i filosof din [coala din Eritreia.

230. Dup\ cum vedem, [i în antichitate erau discu]ii cu privire la autenticitatea

diverselor opere atribuite unui scriitor. Deci critica aceasta nu s-a n\scut în

secolul al XIX-lea, chiar dac\ în timpurile moderne metodele de cercetare a

autenticit\]ii par a fi mai [tiin]ifice. 231. Au fost doi tirani cu acest nume la Siracuza

[i care s-au succedat : tat\l [i fiul. Primul, n\scut pe la 430 `.H., a luat puterea în

405, a murit prin 367 [i i-a urmat ca tiran fiul s\u cu acela[i nume. De acesta este

vorba aici. Anecdote cu privire la via]a filosofilor aduna]i la curtea lui [i atitudinea

de multe ori insult\toare a tiranului fa]\ de ei abund\ în Diogenes Laertios [i le

vom întîlni în curînd. 232. ~n justi]ia greac\, p\r]ile în proces trebuiau s\ vorbeasc\

în persoan\. ~n cazuri excep]ionale se admiteau avoca]ii. Dar un împricinat se

putea adresa unui orator, care `i compunea pledoaria spre a fi înv\]at\ pe din

afar\ de client. Compozitorul unor astfel de discursuri se numea logograf. Aceast\

meserie de logograf a exercitat-o deci Aischines. Func]ie de logografi au f\cut [i

Lysias, Isaios, Demostene, într-o m\sur\ oarecare, [i mai to]i oratorii atenieni

(cf. G. Glotz, Histoire grecque, vol. II, Paris, 1922, p. 330 ; idem, La cité grecque,

p. 287 ; R.J. Bonner, Lawyers and Litigants in Ancien Athen, Londra, 1927 ; vezi [i

Cartea I, nota 183). 233. Polycritos din Mende – medic la curtea lui Alexandru cel

Mare [i scriitor istoric. 234. Carkinos – poet tragic, nepot al lui Carkinos, tot poet

tragic. 235. Phaiax, fiul lui Erasistratos – om politic, atenian [i adversar al lui

Alcibiade (vezi Tucidide, V, 4). 236. Discursul acesta al lui Lysias nu ni s-a p\strat.

237. Acest Aristotel, poreclit Mu~qo", singurul elev al lui Aischines, e citat

numai în acest text. 238. Panaitios din Rhodos – filosof stoic, n\scut pe la 185,

mort pe la 110 ̀ .H., fondatorul stoicismului mediu. ~n urma atacurilor lui Carneade

împotriva stoicismului vechi, p\r\se[te pozi]iile rigide ale stoicismului chrysippean.

Cel mai important urma[ al lui Panaitios în sînul stoicismului mediu a fost

Poseidonios din Apamea, în Syria, n\scut pe la 135 `.H.

CAPITOLUL VIII

Aristip
(aprox. 435-350 `.H.)

239. Cyrene – colonie înfloritoare greceasc\ de pe coastele Africii. A dat

oameni de seam\, ca Aristip, filosof hedonist ; Theodoros matematicianul, profe-

sorul lui Theaitetos ; Callimah, poetul alexandrin [i mare erudit etc.

240. Phanias din Eresos – filosof peripatetic, prieten al lui Theofrast. O

scrisoare a lui Phanias c\tre Theofrast este citat\ la Diogenes Laertios, V, 37.

241. Este vorba iar\[i de daimovnion (vezi mai sus, nota 129).

242. Xenofon, Memorabilia, III, 1 [i III, 8. 243. Theodoros – contemporan al

lui Socrate, citat în treac\t de mai mul]i autori. 244. Platon, Phaidon, 59 c, care

remarc\ lipsa lui Aristip de lîng\ Socrate în ziua mor]ii acestuia, întrucît era la

Egina. De altfel, [i Platon a lipsit, întrucît era bolnav, zice acela[i dialog în acela[i

loc. 245. Este îndoielnic ca Diogene s\ fi considerat pe Aristip ca pe unul din

secta sa [i s\-l fi numit „cinicul regal”, a doua traducere care se poate da, dar care

nu este verosimil\. 246. Fragm. 27 Diels (PPhF, p. 191). 247. S\ fie vorba de

Straton din Lampsacos, discipol al lui Theofrast, al treilea scolarh al Lyceului

fondat de Aristotel, Straton numit [i fizicianul ? 248. –wbiov" – nume de pe[te care

nu se poate identifica, ca în majoritatea cazurilor în limba elin\.

II (n. 208-248) XENOFON. AISCHINES. ARISTIP



NOTE {I COMENTARII380

249. blevnno" – pe[te neidentificabil. 250. Atît filosoful Aristip, cît [i tiranul

Dionysios aveau cîte o fiic\ numit\ Arete ( *Arhvth ; numele nu e derivat de la

a*rethv, „virtute, vrednicie”). Unii scriu [i Arete, cu e scurt, pentru numele fiicei lui

Dionysios, care era so]ia lui Dion, unchiul celui de-al doilea tiran Dionysios. Acest

Dion a fost mare simpatizant al filosofiei lui Platon [i a jucat un rol politic în

Siracuza. Arete, fica lui Aristip, a fost filosoaf\. 251. Nu trebuie uitat c\ b\ncile [i

scaunele pe care [edeau spectatorii în teatrul grec erau f\cute din piatra.

252. Charondas – filosof, discipol al lui Aristip. Al]ii îl identific\ cu legislatorul

din Italia de sud (Magna Graecia), care se bucura de oarecare faim\ [i era, dup\

unii, din Thurioi, dup\ al]ii din Catane. 253. Polyxenos, sofistul, e citat în treac\t

la mai mul]i autori. Prieten cu Bryson, dup\ epistola a XIII-a platonic\.

254. Bion o& Borusqenivth", – filosof din [coala lui Aristip, spre finele secolului

al IV-lea `.H. A trecut prin toate [colile de filosofie. Unele dintre cuvintele lui de

spirit au fost conservate. Opera pe care o traducem cu Prelegeri se nume[te

Diatribaiv. 255. Vedem deci c\ acelea[i vorbe de spirit erau atribuite înc\ din

antichitate mai multor oameni de seam\. 256. Vers din Euripide, Bacchantele,

827. 257. Eurip., Bacch., 314 [i urm. 258. Artaferne – fratele lui Darius [i satrap

în Sardes. 259. Probabil Ariston din Chios – filosof stoic, care îns\ a format o

[coal\ aparte, deviind de la unele dogme ale stoicismului. 260. Joc de cuvinte

între paideiva „înv\]\tur\, educa]ie” [i paidiav „joc, petrecere”.

261. Aceast\ lucrare a lui Diocles (din Magnesia ?) a mai fost citat\ mai sus

(vezi nota 198). 262. Fragment din Sofocle, TGF 2, Nauck, frg. 789. R\spunsul care

urmeaz\ este, probabil, tot dintr-o tragedie a lui Sofocle. 263. Am l\sat la urm\

discu]ia despre acest num\r considerabil de anecdote [i vorbe de spirit, maxime,

sentin]e ale filosofilor. La Aristip ele ocup\ §§ 66-83. De[i nu putem stabili

autenticitatea lor, ele sînt destinate s\ rotunjeasc\ figura filosofului, prezen-

t`ndu-ni-l cu un caracter bine conturat. Unele dintre dictoanele [i vorbele de spirit

referitoare la Aristip au r\mas celebre [i, într-adev\r, ne prezint\ figura filosofului

cu specificul lui. De pild\, cuvintele lui Straton sau Platon (probabil primul,

întruc`t Platon nu-l simpatiza) reprezint\ cel mai mare omagiu care se putea

aduce lui Aristip, filosofului [i omului : SoiV movnw/ devdotai clanivda ;orei~n –aiV
r&av–o", „Numai ]ie ]i-a fost dat s\ umbli (cu aceea[i demnitate [i dezinvoltur\) în

manta de purpur\ [i în zdren]e.” {i în alte împrejur\ri, de pild\ în Vie]ile cinicilor,

în Heraclit, în Democrit [i în general în toate vie]ile, Diogenes Laertios sau

modelul s\u a încercat s\ ne dea figuri tipice, caracteristice, care s\ deosebeasc\

pe filosofi unii de al]ii. C\ acest lucru nu i-a reu[it totdeauna este o alt\ chestiune.

Asupra întregii probleme, vezi lucrarea noastr\ Die typenbildende Geistesart der

Hellenen in der Plastik und Literatur, în „Das Altertum”, III, 3 (1957), pp. 131-144,

mai ales 140 [i urm. 264. Al treilea Aristippos e numit Metrodidactos, ini]iat în

filosofie de mama sa Arete, care era filosoaf\ [i fiica lui Aristip din Cyrene,

fondatorul [colii hedoniste sau cirenaice. Aristippos, filosof din noua Academie,

nu ne e cunoscut din alt\ parte. 265. ~n loc de 25 de titluri de dialoguri avem

numai 23, ceea ce se întîmpl\ la asemenea liste : sau num\rul 25 e gre[it, sau dou\

titluri au fost omise fie de Diogenes Laertios, fie de copi[tii de manuscrise sau

dou\ dialoguri erau de cîte 2 C\r]i. Artabasos – numele unui general persan care

era personaj în dialog. Poros – nu [tim de cine e vorba. Nu [tim de care Hermeias

este vorba `n titlul nr. 8. Tot la fel cu Philomelos. Poate avem de-a face cu

personaje fictive ale dialogurilor respective. ~nv\]\tura c\tre Dionysios traduce

titlul Creiva proV" Dionovsion. Urmeaz\ alte dou\. Titlul mai revine în lista

urm\toare ca ~nv\]\turi, trei C\r]i. Lucr\rile cu titlul Chreiai co]ineau maxime sau

sentin]e importante, aplicate la un caz anumit [i dezvoltate dup\ reguli date.

266. Diserta]iile, pe grece[te, se numesc diatribaiv. Ele denumesc conferin]ele

[i lec]iile filosofilor, ]inute sub form\ de conversa]ie. Sosicrates din Rhodos afirm\

c\ Aristip n-a scris nimic. 267. Lista urm\toare a operelor lui Aristip este dat\

dup\ Sotion, Cartea a II-a, [i Panaitios. Sotion [i-a dezvoltat activitatea literar\ în

primele decenii ale secolului al II-lea `.H., pe cînd Panaitios apar]ine jum\t\]ii a
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doua a secolului al II-lea `.H. Deci izvorul principal este aici Sotion. Panaitios din

Rhodos, care e un filosof stoic, nu s-a putut ocupa decît în mod l\turalnic cu lista

de opere ale filosofilor, poate în opera sa Despre secte (vezi Diogenes Laertios,

II, 87). Aristip nici m\car nu reprezint\ un izvor de inspira]ie pentru filosofii

stoici. Titlurile acestei liste nu se acoper\ decît în parte cu cele din lista precedent\.

268. Aceast\ p\rere a lui Aristip, aruncat\ aici în treac\t [i în fug\, va fi reluat\

[i dezvoltat\ în § 86 [i urm., în care se va vorbi despre doctrina filosofilor cirenaici

sau hedoni[ti în general [i la un loc. Este de presupus îns\ c\ o bun\ parte din

aceast\ fondare teoretic\ a eticii hedoniste provine de la însu[i `ntemeietorul

[colii, Aristip din Cyrene (vezi mai sus, nota 263). 269. Diogenes Laertios d\ trei

urma[i ai lui Aristip ce au format secte în [coala hedonist\ a fondatorului :

Hegesias, numit [i o& Peisiqavnato", „cel care îndeamn\ la sinucidere”, avea o

atitudine pesimist\ ; Anniceris, despre care va vorbi Diogenes Laertios mai departe,

[i Theodor ateul. Euhemeros, secolul IV-III `.H., nu apare de fel la Diogenes

Laertios, poate fiindc\ nu-l considera ca filosof propriu-zis. ~n schimb, despre

ceilal]i discipolii de care vorbe[te mai departe Diogenes Laertios, anume : Arete,

fiica lui Aristip, Aristippos, fiul Aretei, numit Metrodidactos („ini]iat în filosofie de

mama sa”), Aithiops din Ptolemais [i Antipatros din Cyrene, nu [tim nimic [i sînt

nume lipsite de con]inut pentru noi. 270. Dup\ Aristip, într-adev\r, Diogenes

Laertios, într-un scurt capitol (Cartea a II-a, § 105), se ocup\ de Phaidon, iar în

capitolul final al aceleia[i C\r]i, mai lung (cap. 18, § 125-144), se ocup\ de

Menedem, care a mutat [coala lui Phaidon la Eritreia. 271. Dup\ prima sa

c\l\torie în Sicilia la tiranul Dionysios-tat\l (388 `.H.), Platon a fost încredin]at de

acesta, dup\ o ceart\, spartanului Pollis, care l-a vîndut ca sclav în Egina [i a fost

r\scump\rat de acest Anniceris al nostru, filosoful cirenaic. Unii editori consider\

ultimul pasaj, „care a cump\rat pe Platon”, ca interpolat. 272. Aici, în §§ 86 fine –

93, avem o interesant\ doxografie, foarte bine compus\, care ne ofer\ p\rerile

sau dogmele hedoniste sau cirenaice. O bun\ parte dintre aceste dogme revin,

f\r\ îndoial\, fondatorului Aristip, deoarece mai departe cele trei direc]ii ulterioare

au doxografii speciale. Din aceast\ expunere vedem c\ hedonismul lui Aristip,

precum [i al [colii înfiin]ate de el, era bazat pe considera]ii teoretice.

273. Pe grece[te leiva –ivnhsi" [i tracei~a –ivnhsi". 274. Hedonismul [colii

cirenaice a fost continuat pe t\rîm etic de Epicur (340- 271/70), ale c\rui via]\ [i

doctrin\ sînt expuse pe larg de Diogenes Laertios într-o Carte întreag\ a operei

sale, Cartea a X-a [i ultima. E interesant de relevat punctele în care epicureismul

se deosebe[te de hedonismul cirenaic. De pild\, pentru Epicur, nu toate pl\cerile

au valoare egal\, dup\ cum vom vedea în Cartea a X-a a lui Diogenes Laertios, pe

cînd cirenaicii nu fac deosebire între pl\ceri. 275. Panaitios din Rhodos –

fondatorul stoicismului mediu ; a scris o lucrare Despre secte în care trebuiau s\ se

g\seasc\ informa]ii cu privire la istoria filosofiei. 276. Vom vedea la Epicur

(Diogenes Laertios, X) acest lucru. Aici termenul tehnic pentru „lipsa de tulburare”

este a*noclhsiva. Epicur va întrebuin]a termenul consacrat pe timpul s\u, a*taraxiva,

care este folosit [i de sceptici, [i de stoici. 277. Dup\ Epicur, persisten]a unei

pl\ceri nu aduce fericirea. Bucuriile trecute, numai în m\sura în care devin

prezente printr-o evocare intens\, contribuie la fericirea fiin]ei umane.

278. Hippobotos – istoric al filosofiei (secolele III-II `.H.). A scris, în afar\ de

lucrarea citat\ aici, Despre secte, [i o alta cu titlul Lista filosofilor (tw~n ;ilosov;wn
a*nagra;hv) ; vezi Diogenes Laertios, I, 42. 279. Aceasta este o diferen]\ esen]ial\

între cirenaici [i Epicur. Pentru acesta din urm\, amintirea clipelor de fericire

evocate în momente de nenorocire poate reda omului fericirea (vezi chiar

exemplul lui Epicur, în Diogenes Laertios, X, 22, scrisoarea lui Epicur în ultima zi

a vie]ii sale c\tre prietenul [i discipolul s\u Idomeneus). 280. Meleagros din

Gadara – filosof din [coala cinic\. A scris, probabil, între altele, [i o lucrare PeriV
doxw~n [Despre opiniile filosofilor] în cel pu]in dou\ C\r]i. A tr\it în secolul I `.H.,

Clitomah din Cartagina – filosof sceptic, discipolul lui Carneade, a c\rui filosofie

a consemnat-o în scris (vezi via]a lui Clitomah la Diogenes Laertios, IV, cap. X, § 67).
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A scris, probabil, [i Despre secte, în cel pu]in dou\ C\r]i (secolul al II-lea `.H.).

281. Din cele trei p\r]i ale filosofiei consacrate de la Xenocrate încoace : logica

(dialectica), fizica [i etica, cirenaicii consider\ pe primele dou\ ca inutile, etica

fiind singura folositoare. Eliberarea de supersti]ii [i de frica mor]ii sînt [i scopurile

urm\rite de Epicur prin filosofia sa. Deci, „teoria binelui [i r\ului” este etica.

282. Aici avem vechea opozi]ie a sofi[tilor între ;uvsi" [i novmo", între „natur\”

[i „conven]ie”. 283. De aici începe tratarea celor trei [coli hedoniste care au

urmat lui Aristip : [coala lui Hegesias, §§ 93-96, a lui Anniceris, §§ 96-97, [i a lui

Theodor, § 97 – finele cap. VIII. Expunerea cu privire la Theodor este o adevarat\

via]\ a lui Theodor, dup\ cum vom vedea la timpul sau. Hegesias s-a n\scut la

Cyrene [i a tr\it pe timpul lui Ptolemaios I Soter (secolele IV-III `.H.).

284. Dup\ filosoful Hegesias [i partizanii lui, pl\cutul [i nepl\cutul nu exist\

prin natur\ (;uvsei) [i, prin urmare, sînt relative. Ei ajung la teoria indiferen]ei

(a*diav;oro"). 285. Eu!logo" [i eu*lovgw" sînt termeni tehnici înc\ de pe timpul lui

Aristotel. Aceste cuvinte exprim\ „ceea ce e rezonabil de crezut”, deci „vero-

similul”, „probabilul” (vezi J.M. Le Blond, Eu!logo" et l’argument de convenance

chez Aristote, Paris, 1938). 286. Prima parte, „nici un om nu gre[e[te cu voie”,

apar]ine lui Socrate. A doua parte, „[i sub constr`ngerea unei suferin]e”, este a lui

Hegesias. Socrate spunea c\ omul gre[e[te din ignoran]\. Cunoa[terea binelui îl

face pe om ca s\-l [i realizeze. 287. Nici partizanii lui Hegesias nu admit deosebiri

între lucrurile produc\toare de pl\cere. Epicur este de alt\ p\rere.

288. Anniceris – filosof cirenaic pe la 300 `.H. A activat în Alexandria. Direc]ia

filosofic\ reprezentat\ de el este mai moderat\ decît cea a celorlal]i filosofi

hedoni[ti din [coala lui Aristip, dup\ cum se vede din expunerea dat\ mai

departe de Diogenes Laertios. 289. Partea consacrat\ lui Theodor reprezint\ o

Via]\ aparte, care a fost înglobat\ în cap. VIII, consacrat lui Aristip (§§ 97-104). De

altfel, Tabla (Pivnax) de filosofi trata]i pe capitole în Diogenes Laertios, p\strat\ în

manuscrisul Parisinus 1759 (secolul al XIV-lea), citeaz\ la Cartea a II-a dup\

a*(r)ivst(ippo"), pe qeovdwro", dup\ care urmeaz\ Faivdwn. 290. Cunoa[tem prea

pu]in aceast\ carte Despre zei a lui Theodor pentru a putea confirma sau infirma

influen]a ei asupra lui Epicur. Toat\ fizica [i cosmologia lui Epicur sînt orientate

dup\ doctrina atomic\ a lui Leucip [i Democrit, pe cînd cirenaicii nu se ocupau

de „dialectic\” [i „fizic\”, cum spunea Diogenes Laertios mai sus (II, 92).

291. Nu [tim cine e acest Dionysios „dialecticianul”. 292. Antisthenes din

Rhodos (secolul al II-lea `.H.) a scris DiadocaiV tw~n ;ilosov;wn. 293. Despre

„rezonabil”, eu!logon, vezi mai sus nota 285. 294. i&erosulevw înseamn\ a jefui un

templu, luînd odoarele sfinte sau banii din vistieria templului. 295. ~n acest pasaj

este vorba de justificarea pederastiei, patim\ a[a de r\spîndit\ în Grecia antic\.

Faimoasa iubire platonic\, la autorul ei, se refer\ la iubirea prieteneasc\,

dezinteresat\, f\r\ amestec senzual, fa]\ de b\ie]i (cf., de ex., Republica, 402

d-403 c, dar [i Banchetul sau Charmides). 296. Theodor înseamn\ „d\ruit de

zeu”. Toate numele proprii la greci au o semnifica]ie. Jocul de cuvinte care pare

a sta la baza glumei lui Stilpon nu ne este prea clar. Probabil, Theodor, prin

numele s\u, afirm\ existen]a zeilor. Stilpon (pe la 320 `.H. e profesor la Atena)

apar]ine [colii megarice. Via]a lui vine mai departe la Diogenes Laertios, II,

cap. 11, §§ 113-120.  297. Eurycleides hierofantul nu ne e cunoscut din alt\ parte.

  *Iero;avnth" era cel care ini]ia `n misterele eleusine pe cei neini]ia]i înc\, dar

care îndeplineau condi]iile pentru ini]iere. 298. Demetrios din Phaleron – filosof

peripatetic [i om politic, despre care am mai vorbit în note. Via]a lui o g\sim la

Diogenes Laertios, Cartea V, cap. V, §§ 75-85. 299. Amphicrates – istoric, citat o

dat\ [i de Athenaios (Banchetul sofi[tilor, XIII, 576 c), necunoscut mai de aproape.

300. Ptolemaios – fiul lui Lagos, general al lui Alexandru, care la împ\r]irea

imperiului a c\p\tat Egiptul. Sub numele de Ptolemaios I Soter („Salvatorul”) a

domnit de la 323 pîn\ la 283 `.H. 301. Lysimah (n. pe la 355, m. 281) – general

al lui Alexandru cel Mare, mai întîi strateg în Tracia, de unde a condus diferite

ac]iuni r\zboinice ; c\s\torit cu Arsinoe, fiica lui Ptolemaios . 302. Semele – fiica
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lui Cadmos, mama zeului Dionysos, tat\l fiind Zeus. 303. Mithras – vistiernicul lui

Lysimah, necunoscut din alt\ parte. 304. Metrocle, cinicul (vezi via]a lui la

Diogenes Laertios, Cartea VI, cap. VI, §§ 94-95), se pare c\ ar fi scris Crei~ai, oper\

con]inînd sentin]e [i anecdote de-ale filosofilor, mai ales ale celor cinici. {i printre

titlurile de opere ale lui Aristip avem trei cu titlul Creiva, opere pierdute, dar a

c\ror autenticitate e îndoielnic\ (Diogenes Laertios, II, 84).

305. Vezi Diogenes Laertios, II, 68. 306. Magas – fiul lui Ptolemaios al III-lea

Evergetul [i st\pînitor în Cyrene. 307. Theodoros din Samos – fiul lui Rhoicos,

dup\ Diogenes Laertios ; dup\ al]ii ar fi fost asociat al lui Rhoicos, secolul al VI-lea

`.H. A fost artist [i arhitect. A lucrat la ridicarea templului zei]ei Artemis din Efes.

Ar fi lucrat [i la templul zei]ei Hera din Samos. ~mpreun\, ei ar fi inventat

turn\toria în bronz (vezi [i G. [i Tr. Chi]ulescu, {apte monumente celebre ale

arhitecturii antice. „Cele [apte minuni”, Bucure[ti, Editura Tehnic\, 1960).

308. Theodoros din Cyrene, de care este vorba aici, a fost un mare mate-

matician. El s-a ocupat de m\rimile ira]ionale, mergînd pîn\ la √17. Discipolul s\u

Theaitetos din Atena a dat o tratare general\ a ira]ionalelor. Atît maestrul

Theodoros, cît [i discipolul Theaitetos sînt personaje în dialogul Theaitetos de

Platon. Theodoros era legat [i de Platon [i cercul lui (vezi B.L. van der Waerden,

Erwachende Wissenschaft, 1956, pp. 233 [i urm.). 309. Poate c\ este vorba de

Tecnw~n sunagwghv, citat în lista operelor lui Aristotel la Diogenes Laertios, V, 24.

~n textul nostru se vorbe[te de  *EpitomhV tw~n r*htovrwn, titlu care nu exist\ în lista

sus-men]ionat\. 310. Polemon din Ilion (secolele III-II `.H.) a venit mai tîrziu la

Atena. A scris multe lucr\ri con]inînd descrieri din c\l\torii, cu caracter arheologic

[i istoric. De aceea a fost numit „Periegetul”. A inspirat, poate, pe Pausanias, care

nu-l citeaz\, de altfel, niciodat\. Pe acest Polemon îl întîlnim de mai multe ori în

listele de omonimi cînd e vorba de arti[ti, sculptori etc.

311. Menodotos din Samos – istoric. Probabil de acesta este vorba la Diogenes

Laertios. 312. Theophanes, cu lucrarea sa PeriV gra ;i–h~", citat numai aici.

313. Athenaios din Attaleia (în Pamphylia) – medic ; a tr\it la Roma,

contemporan cu împ\ra]ii Claudiu [i Neron. ~ntre al]ii a avut ca elev pe Theodoros,

de care vorbe[te aici Diogenes Laertios.

CAPITOLUL IX

Phaidon
(aprox. 400 `.H.)

314. Phaidon – filosof vestit nu atît în calitate de [ef al [colii socratice din Elis,

cît ca personaj în dialogul lui Platon care este intitulat dup\ numele lui.

315. Hieronymos din Rhodos – filosof peripatetic, mai apoi îns\ adversar al lui

Lycon, care a fost al patrulea scolarh al [colii, dup\ Aristotel. El a tr\it în secolul

al III-lea `.H. Titlul lucr\rii citate, PeriV e*poch~", con]ine cuvîntul e*pochv, care e

termen tehnic la sceptici pentru a indica ab]inerea de a-[i da consim]\mîntul la

orice judecat\ despre lucruri. 316. Poate c\ este vorba de Polyainos din

Lampsacos, matematician, apoi filosof din [coala lui Epicur. El dispre]uia [tiin]a.

Identificarea noastr\ este îns\ conjectural\. 317. Menedem din Eritreia – filosof

cunoscut ca fondator al [colii din Eritreia. Via]a sa urmeaz\ mai departe la

Diogenes Laertios, Cartea a II-a, cap. XVII. Asclepiades din Phlius – elev al lui

Menedem, citat de mai multe ori de Diogenes Laertios (cf. Cicero, Tusc., V, 39 ;

Athenaios, VI, 168). 318. Vezi mai sus, nota 317.
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CAPITOLUL X

Eucleides
(aprox. 400 `.H.)

319. Este vorba de Istmul de la Corint. Gela – ora[ pe coasta de sud a Siciliei.

320. Alexandros, numit Polyhistor din cauza erudi]iei, de altfel cam dezor-

donate. El a fost originar din Milet [i a tr\it în secolul I `.H.

321. Megaricii sînt evident influen]a]i de Parmenide, a c\rui doctrin\ ei caut\

s-o combine cu platonismul. Deci e verosimil ca Eucleides, fondatorul [colii, s\ fi

studiat pe Parmenide. 322. Eristici – de la verbul erivzw, a se certa, a se combate ;

este termenul pentru [coala megaric\, în care polemica de dragul polemicii joac\

un rol important. 323. „Dialecticieni” sînt numi]i megaricii, întrucît polemica [i

sofismele pe care le-au creat, dup\ cum vom vedea mai departe, [i le impuneau

[i le dezvoltau sub form\ de întreb\ri [i r\spunsuri. R\spunsurile se cam m\rgineau

la „da” [i „nu”, dup\ cum se va vedea cînd vom vorbi de sofismele [colii.

324. Nu l-am putut identifica pe acest Dionysios din Chalcedon.

325. Hermodor este foarte probabil elevul lui Platon (vezi Diogenes Laertios,

Prooem., I, 2). 326. Aici, în Diogenes Laertios, II, § 106 fine, avem o foarte scurt\

expunere a doctrinei acestui filosof. Iat\ pe scurt ideile lui Eucleides. El combin\

teoria eleatic\ despre unitate ca singurul existent cu principiul eticii socratice,

care e binele. El afirm\ c\ unitatea este binele, care cap\t\ diferite nume :

cumin]enia (;rovnhsi"), zeul (o& qeov"), ra]iunea (nou~") [i altele (Diogenes Laertios,

II, 106). Ceea ce e opus binelui e neantul. Binele este neschimb\tor [i totdeauna

la fel cu sine. Pe aceast\ baz\ s\r\c\cioas\ nu s-a putut construi o doctrin\

filosofic\ de amploare. Demonstra]ia tezei sale, Eucleides o f\cea indirect, ar\tînd

c\ admiterea tezei contrare (existen]a pluralit\]ii) duce la concluzii absurde.

327. Am ar\tat în nota precedent\ c\, pornind de la premisa pluralit\]ii, Eucleides

arat\ c\ aceasta duce la concluzii absurde. Aici terminologia logic\ întrebuin]at\

de Diogenes Laertios este stoic\ [i, prin urmare, anacronic\. Lhvmmata numeau

stoicii cele dou\ premise, iar concluzia se nume[te e*pi;orav. La Aristotel, premisele

sînt numite protavsei", iar concluzia se nume[te sumpevrasma.

328. Termenul grec este parabolhv, „compara]ie”. S-ar putea reda [i cu

„analogie”. 329. Fragm. 28 Diels PPhF. 330. Avem aici o list\ de [ase dialoguri ale

lui Eucleides (pierdute). Nu [tim cine este Lamprias, desigur unul dintre

personajele dialogului cu acest nume. Phoinix s\ fie ̀ nv\]\torul lui Ahile, cunoscut

din epopee, luat tot ca personaj în dialog ?  331. Aici urmeaz\ o expunere despre

inova]iile filosofului Eubulide din Milet, reprezentînd oarecum via]a [i doctrina

lui, înglobat\ în capitolul privitor la Eucleides. Tot la fel, mai departe urmeaz\

via]a filosofului Diodoros, denumit Cronos, care, de[i pare a fi o biografie scurt\,

dar independent\, este înglobat\ de mss. vechi tot în capitolul vie]ii lui Eucleides.

Deci Via]a acestuia cuprinde [i pe discipolii lui pîn\ la Stilpon, care are o

biografie aparte, destul de lung\. Unii editori public\ via]a lui Diodoros separat

de a lui Eucleides (Meibomius, ed. Tauchnitz etc.). Noi vom urma forma cap. X

dat\ de Cobet, Hicks [i al]ii, în care to]i megaricii, în afar\ de Stilpon, sînt inclu[i

în Via]a lui Eucleides, respectiv sînt pu[i în succesiune în acela[i capitol.

332. Iat\ cele [apte sofisme ale lui Eubulide r\mase celebre. Mincinosul :

Dac\ cineva minte [i spune c\ minte, spune adev\rul sau minte ? Ascunsul, Electra

[i Voalatul sînt acela[i sofism. Eubulide îl prezenta pe tat\l interlocutorului acoperit

cu un v\l [i îl întreba pe partener : „Cuno[ti pe tat\l t\u ?” Acesta r\spundea : „Da.”

Mai departe îl întreba : „Cuno[ti pe persoana aceasta ?” (cea acoperit\ cu v\lul).

Interlocutorul r\spundea : „Nu.” Eubulide scotea v\lul [i îi spunea partenerului :

Deci nu cuno[ti pe tat\l t\u. Acest joc se putea imagina cu Electra ca fiind

persoana ascuns\ sub v\l sau orice alt\ persoan\ cunoscut\ de interlocutor.

Soritul (swgov", „gr\mad\”). Sofistul întreba dac\ un bob de grîu constituie o

gr\mad\. I se r\spundea „nu”. Dar dou\ boabe ? Tot „nu”. Dar trei boabe, patru
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boabe etc. ? Se pune întrebarea unde începe gr\mada. ~ncornoratul : „Ai ceea ce

n-ai pierdut ?” – „Da.” „Ai pierdut coarnele !” – „Nu.” „Deci ai coarne.” Sofismul

Ple[uvul pune problema : unde începe chelia. „Cine are un fir de p\r e chel ?”

„Da.” „Dar dac\ are dou\ fire !” – „Da.” Dar dac\ are trei, patru etc. fire, unde

începe chelia ? (Pentru sofismul Mincinosul cf. Aristotel, Despre respingerile sofistice,

25 ; Etica Nicomahic\, V, 3 ; Metafizica, IV, 4-5 ; un sofism asem\n\tor celui numit

Soritul afl\m `n Fizica, VIII, 3. O tratare general\ asupra acestor sofisme ne ofer\

A. Dumitriu, Istoria logicii, vol. I, Bucure[ti, Editura Tehnic\, 1993.)

333. Acest poet comic nu e cunoscut dup\ nume. Fragmentul se g\se[te la

Meineke, Com. Gr. Fragm., IV, 618. Aici se face aluzie la sofismul ~ncornoratului

[i la dificultatea pe care o avea Demostene de a pronun]a litera r. La începutul

cuvintelor în limba greac\, acest r se pronun]\ f\r\ vibrarea corzilor vocale [i era

totdeauna urmat de sunetul h a[a cum au transcris romanii cuvîntul grec r&hvtwr,

care înseamn\ orator, rhetor. 334. Vezi mai sus, nota 333. Despre defectul de

pronun]are din tinere]e al lui Demostene, vezi Plutarh, Via]a lui Demostene,

cap. 6. 335. Aristotel a comb\tut sofismele în general [i pe cele ale [colii megarice

în tratatul intitulat Despre respingerile sofistice (PeriV so;isti–w~n e*levgcwn) [i, ca

atare, trebuie s\ fi fost atacat, la rîndul s\u, de megarici, în special de Eubulide,

inventatorul atîtor sofisme. Nu avem nimic din lucr\rile lui Eubulide (vezi mai sus,

nota 332). 336. Alexinos din Elis – dat aici ca urma[ al lui Eubulide. Ni s-a p\strat

un fragment din opera PeriV a*gwgh~" a lui Alexinos în Retorica lui Philodemos.

Din cauza violen]ei polemicii lui a fost numit, printr-un calambur, Elenxinos,

adic\ „Criticul”. 387. Desigur c\ este vorba de Zenon din Cition, fondatorul [colii

stoice, care era [i el „dialectician” de seam\. 338. Aici e interesant faptul c\

vedem cum se forma [i se desf\cea uneori o [coal\ în jurul unei personalit\]i

filosofice. Desigur, Olympia nu era un centru filosofic, [i figura lui Alexinos nu era

destul de captivant\ pentru a re]ine pe discipoli, chiar într-o clim\ nes\n\toas\.

339. Epigrama lui Diogenes Laertios este lipsit\ de orice spirit.

340. Euphantos din Olynth (secolul al III-lea `.H.) – profesorul lui Antigonos

Gonatas, regele Macedoniei. Euphantos a scris o istorie a timpului s\u (pierdut\).

Diogenes Laertios îl d\ ca apar]inînd [colii lui Eubulide. Diogenes Laertios citeaz\

[i o lucrare a lui, Despre regalitate. 341. Vezi mai sus, nota 340. 342. Apollonios

din Cyrene – „dialectician”, numit [i Cronos, citat [i la Strabon. Dup\ pasajul

acesta, la Diogenes Laertios începe via]a lui Diodoros, poreclit tot Cronos.

343. Diodoros – fiul lui Ameinias din Iasos, supranumit Cronos ; a fost un mare

„dialectician”. Ceva mai departe, Diogenes Laertios face din el inventatorul

sofismelor Voalatul [i ~ncornoratul. ~n schimb, nu vorbe[te nimic de marele lui

argument sau sofism numit Dominatorul, o& –urieuvwn, cu care s-au luptat mult

urma[ii în filosofie : Chrysippos, Epicur [i al]ii. Expunerea cea mai clar\ a acestui

argument se g\se[te la Epictet, Dissertationes, II, cap. 19, § 1 [i urm., pp. 169 [i

urm., ed. minor Schenkl. {i Cicero, în De fato, îl discut\, prezentînd [i opiniile lui

Chrysippos [i Epicur. Importan]a acestui argument, numit Dominatorul, este c\ el

fondeaz\ un determinism absolut al lucrurilor, bazat pe o argumentare pur logic\,

din stringen]a c\reia e greu de sc\pat. Iat\ o succint\ formulare : ceea ce nu este

[i nu va fi nu este posibil, deoarece din posibil nu poate lua na[tere imposibilul.

Dac\ din dou\ cazuri unul s-a produs, atunci contrariul e imposibil. Dac\ ar fi fost

posibil, atunci din posibil s-ar fi produs imposibilul. Exemplificat : dac\ spunem

c\ mîine va avea loc o b\talie naval\ [i dac\ b\t\lia naval\ s-a produs, atunci nu-i

adev\rat c\ ieri era posibil s\ nu aib\ loc b\t\lia naval\, întrucît ea s-a produs, iar

contrariul este de acum imposibil [i ar urma ca imposibilul s\ se fi produs din

posibil. Deci nici ieri nu era posibil ca b\t\lia naval\ s\ nu se produc\, astfel încît

tot ce se întîmpl\ este determinat în mod absolut. Sofismul are un v\dit caracter

metafizic determinist, fatalist, negînd posibilitatea trecerii de la posibilitate la

realitate [i a fost comb\tut înc\ din antichitate (cf. [i Aristotel, Metaph., IX, 3,

1046 b ; Etica nicomahic\, VI, 2 ; Despre interpretare, IX ; din literatura modern\

cf. : A.N. Prior, Diodoran Modalities, `n „The Philosophical Review”, 1955 ; P.-M.
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Schuhl, Le dominateur et les possibles, Paris, 1960 ; Jules Vuillemin, Nécessité ou

contingence. L'aporie de Diodore et les systèmes philosophiques, Paris, Minuit, 1984).

344. Momos, aici personificat ca substantiv comun, înseamn\ „mustrare”, „critic\”.

Deci, Critica îns\[i declar\ pe Cronos în]elept. 345. Aici anecdota pare a se referi

la cuvîntul crovno", „timpul”, cu care întîrziatul Diodoros r\spunde întreb\rii, de[i

porecla dat\ este Krovno", numele tat\lui lui Zeus, detronat de acesta. S-a f\cut

adesea jocul de cuvinte crovno"-Krovno". Vezi Ferekyde din Syros, care pune între

zeit\]ile primordiale pe Zeus (Zav"), Chronos (Timpul) [i Chthonie (Zei]a

p\mîntului), Diogenes Laertios, I, 119. Poate c\ în anecdota raportat\ de Diogenes

Laertios în textul de care ne ocup\m (II, 111 fine) este vorba de o inven]ie

etiologic\, pentru a explica numele de Krovno"-crovno".

346. Printre epigramele nereu[ite ale lui Diogenes Laertios, aceasta, desigur,

este cea mai pu]in inspirat\. Prin suprimarea literelor C [i R din numele CRONOS

r\mîne ONOS, care pe grece[te înseamn\ „m\gar”. 347. Ichthyas – fiul lui Metallos

care nu ne e cunoscut din alt\ parte. ~n operele atribuite lui Diogene cinicul se

g\se[te una cu titlul Ichthyas (vezi Diogenes Laertios, VI, 80).

348. Cleitomachos din Thurioi – scriitor citat numai aici. 349.  *Axivwma este

termenul tehnic stoic pentru propozi]ia-judecat\. Kathgovrhma este termenul

pentru predicat atît la Aristotel, cît [i la stoici. Cu acestea se termin\ capitolul

despre Eucleides, care trateaz\ în succesiune [i pe urma[ii s\i Eubulide, Alexinos,

Euphantos din Olynth, Apollonios zis Cronos, Diodoros tot cu porecla Cronos,

Ichthyas fiul lui Metallos, [i Cleitomachos din Thurioi. Cu urm\torul capitol

trecem la filosoful Stilpon tot din Megara.

CAPITOLUL XI

Stilpon
(aprox. 320 `.H.)

350. Thrasymachos din Corint, profesorul lui Stilpon, este citat mereu aici

dup\ Heracleides din Pont ca izvor. Despre Ichthyas, vezi mai sus, nota 347.

351. Heracleides din Pont, a c\rui Via]\ se g\se[te la Diogenes Laertios,

Cartea a V-a, cap. VI, §§ 86-94. 352. Philippos din Megara – filosof ; nu-l cunoa[tem

din alt\ parte. 353. Metrodoros (o& qewrhti–ov") – filosof ; nu-l cunoa[tem din alt\

parte. 354. Timagoras din Gela (Sicilia) – filosof ; mai e citat de patriarhul erudit

Photios. 355. Aristoteles din Cyrene – filosof contemporan cu Antigonos. L-am

mai întîlnit citat la Diogenes Laertios [i mai e men]ionat de Elian [i de Clemens

din Alexandria. 356. Cleitarchos din Colofon a scris o istorie a lui Alexandru cel

Mare, care a servit drept izvor lui Diodor din Sicilia (Cartea a XVII-a), Strabon etc.

Simmias din Siracuza – citat [i în § urm\tor. Necunoscut din alt\ parte.

357. Dialecticienii sînt megaricii, urma[i ai lui Eucleides din Megara, numi]i [i

eristici (vezi mai sus, nota 323). Stilpon este un megaric independent, l\turalnic.

358. Paionios – necunoscut din alt\ parte. 359. Aristeides – nu-l cunoa[tem

din alt\ parte. 360. Diphilos din Bospor – fiul lui Euphantos, filosof ; mai e citat de

Hesychios din Milet, dar tot dup\ Diogenes Laertios. Myrmex, fiul lui Exainetos,

probabil cel citat [i de Stephanos din Byzantion (s.v.). 361. Asemenea cî[tig\ri de

aderen]i [i treceri de la o [coal\ filosofic\ la alta rival\ erau lucruri curente în

filosofia greac\.  362. Phrasidemos peripateticul, citat numai aici.

363. Alcimos retorul, cunoscut numai din acest pasaj. 364. Este vorba de

Crates cinicul. Vezi via]a lui la Diogenes Laertios, Cartea a VI-a, cap. V, § 85-93, [i

nu Crates, filosoful scolarh al Academiei platonice dup\ Polemon. Via]a acestui

Crates academicul se g\se[te la Diogenes Laertios, Cartea a IV-a, cap. IV, § 21-23.

365. Zenon, numit adesea fenicianul – fondatorul [colii stoice, originar din

Cition, în insula Cypru, [i anume din jum\tatea insulei locuit\ de fenicieni.
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366. Nicarete este citat\ [i de Athenaios (XIII, 596 e). Onetor ne este

necunoscut. Poate este vorba de elevul lui Isocrate (XV, 93), contra c\ruia

Demostene a scris dou\ discursuri (30 [i 31). 367. Vezi mai sus, nota 356.

368. Ptolemaios I, numit Soter – fiul lui Lagos, rege al Egiptului (323-283 `.H.),

a luat parte la luptele încîlcite ale diadohilor lui Alexandru, în Syria, Cypru [i în

Grecia propriu-zis\. A fost un sus]in\tor al artelor [i [tiin]elor. A scris [i ni[te

Memorii despre campaniile lui Alexandru cel Mare, care se remarc\ prin

obiectivitatea lor. Arrian a f\cut uz de ele, ca izvor, în lucrarea sa Anabasis

(Expedi]iile lui Alexandru) ; vezi mai sus, nota 300.

369. Demetrios Poliorcetul [i tat\l s\u Antigonos au luat parte la r\zboaiele

diadohilor lui Alexandru. 370. Jaful, dup\ cucerirea unui ora[ sau a unei cet\]i,

era regul\ general\. Numai pu]ini cet\]eni, deosebit de aprecia]i de cuceritor,

sc\pau regimului de despuiere a tot ce aveau. 371. Anecdota e de natur\ s\-l

pun\ pe Stilpon într-o lumin\ frumoas\. 372. Fidias din Atena – cel mai mare

sculptor al antichit\]ii, prieten cu Pericle. A luat parte la ornarea Parthenonului de

pe Acropolea Atenei. Se crede c\ frizele Parthenonului sînt opera lui sau au fost

executate sub directa lui conducere. Alte opere nu ne-au r\mas de la el, decît

copii tardive [i de calitate inferioar\. Operele lui celebre au fost dou\ statui

chryselephantine (f\cute din aur [i filde[) : Zeus Olimpicul din Olympia, una

dintre cele [apte minuni ale antichit\]ii, [i Athena Parthenos de pe Acropolea

Atenei. Materialul pre]ios din care erau f\cute le-a fost fatal. Ambele au fost

distruse de n\v\litori. Se crede c\, fiind acuzat de sustragere de material la

confec]ionarea Athenei Parthenos, Fidias a trebuit s\ fug\ din Atena. Dup\ unii,

procesul a fost o înscenare pentru a lovi în Pericle. 373. Totu[i, qeov", în limba

greac\, indic\ atît pe zeu, cît [i pe zei]\, cu schimbare de articol : o& `n h&. Exist\

îns\ [i femininul qeav. 374. O anecdot\ cu o glum\ de a lui Stilpon la adresa lui

Theodor, vezi mai sus, nota 296, [i textul corespunz\tor la Diogenes Laertios,

II, 100. 375. Este vorba, dup\ toate probabilit\]ile, de Crates cinicul.

376. Bion Borysthenitul (vezi Via]a lui la Diogenes Laertios, Cartea a IV-a,

cap. VII, §§ 46-58). 377. Ceea ce am pus în paranteze drepte este o not\ marginal\

intrat\ în text [i care explic\ calamburul lui Crates. Se poate citi : i&mativou –ainou~ :
ai nevoie „de o hain\ nou\”, sau i&mativou –aiV nou~ : ai nevoie „de o hain\ [i de

minte”. 378. Stilpon atac\ aici teoria ideilor platoniciene.

379. Ideea de „om” nu se raporteaz\ la nici un om particular. C\ci de ce ar

exprima pe acest om anumit decît pe altul ? La fel, ideea de „legum\” nu se

raporteaz\ la o anumit\ legum\ particular\. Deci ideile nu exist\. Cam acesta ar

fi argumentul lui Stilpon, care nu e prea str\lucit exprimat de textul lui Diogenes

Laertios. 380. Cele nou\ dialoguri ale lui Stilpon ale c\ror titluri ni se dau aici sînt

pierdute. Nu putem afla mare lucru din aceste titluri : cine sînt Aristippos,

Ptolemaios, Metrocles, Anaximenes, Aristoteles ? Sînt numero[i purt\tori ai acestor

nume [i nu putem [ti dac\ sînt personaje cunoscute, ca Aristip din Cyrene,

filosoful ; Ptolemaias Soter, regele Egiptului ; Metrocle din Maronia, filosoful cinic

(Diogenes Laertios, VI, 94-95), Anaximene din Milet (pu]in probabil) sau unul

dintre numero[ii Aristoteles, în afar\ de filosoful din Stagira, pe care îi cunoa[tem.

381. Este vorba de Heracleides Ponticul. 382. Avînd în vedere înclina]iile

c\tre „dialectic\” ale lui Zenon din Cition, fondatorul [colii stoice, este de în]eles

aceast\ apropiere de discipol fa]\ de Stilpon profesorul.

383. Avem aici una dintre rubricile obligatorii ale biografilor, anume rubrica

despre împrejur\rile mor]ii personajului din biografie. 384. ~nc\ o epigram\

neizbutit\ a lui Diogenes Laertios. 385. Sophilos – poet comic apar]inînd comediei

medii. Avem deci un vers din comedia C\s\toria a acestui autor comic.

386. Nu [tim cine e acest Charinos.
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CAPITOLUL XII

Criton
(aprox. 420 `.H.)

387. Criton – cet\]ean al Atenei, foarte bogat [i de origine aristocratic\, care

l-a asistat pe Socrate pîn\ în ultimele momente, ajutîndu-l în tot chipul. Vestit prin

dialogul lui Platon care îi poart\ numele. 388. „~ntr-un singur volum” : este vorba

de un singur rulou de papirus. Deci dialogurile trebuie s\ fi fost destul de scurte.

Rulourile puteau diferi în lungime, îns\ în anumite limite. 389. Avem aici 17 titluri

de dialoguri pierdute. Din titluri nu putem conchide mare lucru. Putem observa

asem\n\ri de titlu între nr. 1 [i 15, nr. 3 [i 12, nr. 16 [i 17.

CAPITOLUL XIII

Simon
(aprox. 420 `.H.)

390. Vedem din ce cercuri sociale deosebite proveneau uneori discipolii lui

Socrate, de[i principalii lui adep]i erau aristocra]i.

391. Aceast\ prim\ list\ con]ine 81 de dialoguri, socotind dou\ dialoguri cu

titlul Despre dreptate [i trei dialoguri Despre curaj, cum d\ lista. La începutul

enumer\rii, Diogenes Laertios vorbea de 33 de dialoguri. Aceste inadverten]e sînt

lucruri obi[nuite în materie. Titlul Despre frumos apare de dou\ ori (nr. 3 [i 31).

Tot de dou\ ori apare titlul Ce e frumosul. Toate aceste dialoguri, ca [i cele

urm\toare, sînt pierdute. 392. Al]ii citeaz\ trei titluri noi de dialog, care nu spun

nici ele mare lucru. 393. Avem o list\ de omonimi în care Simon al nostru nu e

men]ionat de fel, ci un Simon retor, altul medic [i altul sculptor. Dac\ listele

acestea provin de la Demetrios din Magnesia, în orice caz ele au fost completate

cu omonimi de ocupa]ii altele decît poezia [i literatura, întrucît opera lui Demetrios

se m\rginea numai la Poe]ii [i scriitorii omonimi. ~n lista purt\torilor numelui

Simon avem deci un sculptor. Acest fel de adaosuri l-am g\sit [i în alte liste de

omonimi de la Diogenes Laertios [i vom g\si [i mai departe.

CAPITOLUL XIV

Glaucon

394. Glaucon acesta este fratele lui Platon ? (vezi Xenofon, Memorabilia,

III, 6, 1) Cele nou\ titluri de dialoguri care nu ni s-au conservat nu spun mare

lucru : nr. 2, Euripides, e poetul tragic ca personaj ? Nr. 6, Aristophanes, e poetul

comic ? Cephalos este bogatul fabricant de arme, tat\l oratorului Lysias ? Menexenos

revine ca titlu de dialog [i la Platon. 395. Treizeci [i dou\ de alte dialoguri, ale

c\ror titluri nu se dau, sînt socotite ca apocrife. Toate la un loc sînt pierdute.

CAPITOLUL XV

Simmias
(aprox. 400 `.H.)

396. Simmias, ca [i urm\torul, Cebes, sînt doi cet\]eni din Theba care au fost

discipoli ai b\trînului pitagorician Philolaos (cel pu]in a[a spune Platon în dialogul

Phaidon, 61 e) [i care dup\ aceea au devenit aderen]i ai lui Socrate. Ei apar ca

personaje de prim plan în dialogul Phaidon al lui Platon [i aduc obiec]ii împotriva
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argumentelor lui Socrate în favoarea nemuririi sufletului, producînd o nou\

întors\tur\ dramatic\ în dialog. Urmeaz\ o list\ de 23 de titluri de dialoguri ale lui

Simmias, toate pierdute.

CAPITOLUL XVI

Cebes
(aprox. 400 `.H.)

397. Despre Cebes, vezi mai sus, nota 396. Ni se dau trei titluri de dialoguri

compuse de el, care s-au pierdut. Sub numele lui Cebes ni s-a p\strat un dialog

intitulat Tabloul (vezi primul titlu din lista lui Diogenes Laertios), îns\ filologii sînt

aproape unanimi în a considera dialogul care ne-a parvenit ca apocrif.

CAPITOLUL XVII

Menedem
(aprox. 350-276 `.H.)

398. Menedem – filosof ; a fost continuatorul [colii lui Phaidon, pe care a

mutat-o de la Elis (patria lui Phaidon) la Eritreia (patria lui Menedem).

399. Theopropizii – familie din Eritreia, necunoscut\ din alt\ parte decît din

acest pasaj al lui Diogenes Laertios. 400. Despre Alexinos, vezi mai sus, nota 336.

401. Este vorba de decorator de culise (s–hnograv;o").

402. Asclepiades din Phlius – filosof al [colii din Eritreia, prieten nedesp\r]it

pîn\ la moarte al lui Menedem. Despre acest Asclepiades avem informa]ii cu

caracter anecdotic tot la Diogenes Laertios (vezi mai departe, în Via]a lui

Menedem). 403. Anchipylos [i Moschos – filosofi obscuri din [coala lui Phaidon.

Nu [tim nimic despre ei. Moschos mai e citat la Athenaios, I, 44 c.

404. Vezi mai sus, nota 398. 405. Este vorba de Crates din Theba, filosof cinic.

406. Vezi fragm. nr. 29, PPhF., p. 191, Diels. 407. Eurylochos din Casandrea

(= Potidaia) [i Cleippides din Cyzic, de altfel necunoscu]i.

408. Hierocles din Caria – necunoscut. Poate acela[i cu comandantul de

mercenari citat de Polyainos, V, 17. 409. Amphiaraos – erou legendar [i profet din

Argos. A luat parte f\r\ vrerea sa la expedi]ia celor [apte împotriva Thebei, fiind

silit de so]ia sa, de[i [tia sfîr[itul dezastruos al campaniei. El era iubit de Zeus [i

de Apollo. Povestea spune c\ el ar fi fost r\pit de ace[tia de pe cîmpul de lupt\

[i c\ tr\ie[te sub p\mînt, dînd oracole în templul s\u de la Theba [i într-altul de

la Oropos. Cel ce consulta oracolul se culca într-o camer\ subteran\ a templului

[i primea r\spunsul lui Amphiaraos în vis (gr. e*g–oivmhsi", lat. incubatio).

410. Aluzie obscen\. 411. Vezi mai sus, nota 402. 412. Nicocreon – rege în

Salamis din insula Cypru. Citat de diver[i istorici [i scriitori.

413. Informa]iile date sînt interesante pentru a se vedea modul de func]ionare

a unei [coli de filosofie. Desigur, erau diferen]e de organizare între o [coal\ [i

alta. Aici, la Menedem, vedem inversul a ceea ce se f\cea în mod obi[nuit în

aceste [coli. 4l4. Cuvinte de ocar\ : „Agamemnonianule !”, adic\ unul ce face pe

Agamemnon, regele regilor. „Hegesipolis” nu se refer\ la un nume propriu-zis

purtat de vreun personaj istoric, ci înseamn\ „conduc\tor de cetate”.

415. Dup\ interpretarea lui Reiske, ar fi vorba de c\rnurile lep\date pentru

zeii htonieni. 416. Era obicei r\spîndit în Grecia întreag\ de a onora pe oamenii

de seam\ prin statui mai mari sau mai mici a[ezate în locuri publice, în pia]\

(agora) sau în alte p\r]i. 417. Aratos din Soloi, în Cappadocia (n. pe la 315 `.H.) –

prieten cu Menedem [i cu Antigonos, regele Macedoniei. A scris un poem numit

Fainovmena, Despre constela]iile cere[ti, care a avut un succes imens în antichitate.
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Lycophron din Chalcis, în insula Eubea – poet tragic, care a compus o dram\

satiric\, intitulat\ Menedem. Antagoras din Rhodos – poet care a compus o Thebais

[i Epigrame. Citat de mai mul]i autori. 418. Sofocle – vestitul poet tragic din Atena.

Achaios – tot poet tragic din Eritreia. Eschil – marele poet tragic, care, împreun\

cu Sofocle [i Euripide, reprezint\ tragedia greac\ în tot ce are ea mai de seam\ [i

mai înalt. 419. Vedem deci c\ [i în antichitate era pus\ în discu]ie apartenen]a

unor opere dintre cele mai caracteristice. Astfel, Medea lui Euripide, una dintre

capodoperele acestuia, era atribuit\ de unii, dup\ Diogenes Laertios, lui Neophron

din Sicyona. Acesta din urm\ pare a fi scris [i el o pies\, Medea, [i, contrar unor

informa]ii antice, el pare a fi mai tîn\r ca Euripide, pe care l-a imitat. S-a g\sit pe

un papirus în Egipt un fragment din Medea lui Neophron (vezi TGF Nauck2).

420. Paraibates – filosof cirenaic, discipolul lui Epitimides din Cyrene [i

profesorul lui Hegesias (vezi Diogenes Laertios, II, 86).

421. Ca [i la Antistene, avem aici nega]ia posibilit\]ii de a afirma un predicat

despre un subiect. Antistene admitea numai judec\]i de identitate : omul este om ;

binele este bine (Platon, Sofistul, 251 b ; Aristotel, Metaph., V, 29, 1 024 b 32). De

aceea nu exist\ contrazicere (on*– e!stin a*ntilevgein) (cf. A. Dumitriu, Istoria

logicii, vol.I, Bucure[ti, Editura Tehnic\, 1993, p. 176). 422. a*xivwma este termenul

tehnic pentru judecata logic\ la stoici, termen care se întîlne[te în textul lui

Diogenes Laertios. Deci textul a trecut printr-o prelucrare stoic\, dup\ cum se va

vedea [i la al]i termeni. Aristotel numea judecata logic\ lovgo".

423. Judec\]i simple, aJpla~, sînt, dup\ stoici, urm\toarele : „e ziu\”, „e lumin\”.

Avem deci la stoici prima logic\ a propozi]iei. E de presupus c\ aici Menedem

este sub influen]a stoicismului, de[i Zenon din Cition e cu vreo zece ani mai tîn\r

ca el. 424. Judec\]ile compuse (ou*c a&pla~) sînt de tipul : „Dac\ este zi este lumin\”,

dup\ logica stoic\ (cf. A. Dumitriu, Istoria logicii, vol.I, Bucure[ti, Editura Tehnic\,

1993, pp. 290-299). 425. Judec\]ile ipotetice (sunhmmevna) sînt compuse (ou*c aJpla~)
[i de tipul : „Dac\ e zi e lumin\” ; „Dac\ cineva a fost r\nit la inim\, va muri”

(ibidem). 426. Judec\]i conjunctive (sumpeplhgmevna) sînt, dup\ logica stoic\,

cele de tipul : „Este [i ziu\ [i lumin\” (ibidem). 427. Heracleides din Oxyrhinchos

(în Egipt) dup\ Su(i)da(s) – fiul lui Sarapion, poreclit Lembos. Diogenes Laertios,

V, 94, îl face originar din Callatis sau Alexandria. E contemporan cu Ptolemaios al

VI-lea Filometor (181-145 `.H.). A scris un Epitom (rezumat) al vie]ii lui Satyros [i

un Epitom al succesiunilor lui Sotion, opere des întrebuin]ate de Diogenes Laertios

sau de izvoarele lui. Nu e totdeauna u[or de identificat [i separat Heracleides

Lembos de Heracleides Ponticos, întrucît Diogenes Laertios citeaz\ de multe ori,

ca [i aici, numai cu numele de Heracleides, cînd pe unul, cînd pe altul.

428. Pentru Platon, „dialectica” era arta de a întreba [i de a r\spunde, metoda

dialogic\ de cercetare a problemelor filosofice (vezi [i Cartea I, nota 64). Concep]ia

lui Platon nu se limiteaz\ îns\ la aceasta : „dialectica” devine teoria logic\ a

cunoa[terii suprasenzoriale, metoda prin care putem p\trunde în lumea inteligibil\,

în lumea ideilor. ~n acest sens, „dialectica” lui Platon avea un mers dublu :

„dialectica” ascendent\ pornea de la lucrurile sensibile, pentru a ajunge, prin

generalizare, la idei, pîn\ la ideea suprem\ a Binelui (vezi dialogul Banchetul),

iar „dialectica” descendent\ pornea de la ideile generale [i, prin dihotomii

succesive sau diviziuni succesive (diarevsei"), ajungea la ideile particulare (vezi

dialogul Sofistul). Ambele „dialectici”, ascendent\ [i descendent\, sînt expuse în

Republica lui Platon (vezi [i dialogul Phaidros). Probabil c\ pe aceast\ metod\ de

cercetare o lua în rîs Menedem (cf. Léon Robin, Platon, Editura Teora, 1997).

429. Alexinos – vezi mai sus, nota 336. 430. Bion din Borysthenes – Via]a lui,

la Diogenes Laertios, Cartea a IV-a, cap. VII, §§ 46-58.

431. Antigonos din Carystos (secolul al III-lea `.H.) a scris Biografii ale

filosofilor, lucrare pre]ioas\, întrucît ne d\ date despre filosofii pe care i-a cunoscut

personal. A fost legat de Menedem [i apoi de Arcesilaos. A scris [i despre

sculptur\ [i pictur\. Extrase din Biografiile filosofilor (oper\ pierdut\) se g\sesc la
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Athenaios [i Diogenes Laertios. Lucrare fundamental\ despre el : Ulrich von

Wilamowitz-Moellendorff, Antigonos von Karystos (Philol. Unters., Heft IV), 1881.

432. Chalcis – ora[ în insula Eubea. Drumurile nu erau sigure pe atunci. De

la Delfi la Chalcis trebuia trecut\ [i limba îngust\ de mare.

433. Suvmpoia este destul de nesatisf\c\tor redat prin „dragoste”. Cuvîntul grec

înseamn\ „acord perfect prin comunitate de sim]ire, de suflare”. „Un trup [i un

suflet” am zice pe române[te. 434. Prietenia dintre Oreste [i Pilade a r\mas

proverbial\. Ace[tia doi sînt da]i pîn\ în ziua de azi ca exemplu des\vîr[it al

prieteniei. 435. O min\ valora 100 de drahme, iar un talant avea 60 de mine. Deci

un talant avea 6 000 de drahme. 436. Hipponicos Macedoneanul nu ne e cunoscut

din alt text decît acesta la Diogenes Laertios. Agetor din Lamia de asemenea.

437. Heracleides, Lembos ? Oropos – ora[ înt\rit la grani]a dintre Atica [i

Beo]ia. 438. Informa]ii interesante cu privire la mîncarea vechilor greci (în general

grecii erau foarte frugali) [i obiceiurile la mas\. 439. Vezi mai sus, nota 417.

440. Avem aici trei versuri citate din drama satiric\ Menedem a lui Lycophron.

441. Obiceiul de a cita o oper\ sau chiar o epistol\ prin începutul ei.

442. Acest Aischylos este necunoscut din alt\ parte.

443. Euphantos din Olynth – profesorul lui Antigonos Gonatas. A scris o

istorie a timpului s\u [i tragedii (secolul al III-lea `.H.).

444. Lysimachia – ora[ fondat de Lysimachos pe locul vechii Cardia, pe

Cheronesul tracic. 445. Prima parte a unui decret ; avem textul obi[nuit al

decretelor onorifice. 446. Aristodemos din Eritreia – citat numai aici.

447. Vezi mai sus, nota 437. 448. Templul lui Amphiaraos din Oropos [i

despre Amphiaraos, vezi mai sus nota 409. 449. Heracleides Lembos.

450. Persaios, fiul lui Demetrios din Cition. Vezi Diogenes Laertios VII, 36.

451. Acela[i Heracleides Lembos. 452. ~nc\ o epigram\ slab\ a lui Diogenes

Laertios. 453. Lui Platon, respectiv Vie]ii [i doctrinei lui, îi este dedicat\ întreaga

Carte a III-a a lui Diogenes Laertios. Cartea a IV-a cuprinde pe urma[ii lui Platon,

cei din Academia veche, apoi Academia medie sceptic\ a lui Arcesilaos, în fine

Academia sceptic\ nou\ a lui Carneade. Academia nou\ eclectic\, cu Philon din

Larissa [i Antiochos din Ascalon, nu este tratat\ de Diogenes Laertios, de[i ea este

contemporan\ cu Cicero (deci secolul I `.H.), iar Diogenes Laertios este de la

începutul secolului al III-lea d.H. Se vede c\ pîn\ la Carneade [i Clitomah mergea

izvorul lui. Diogenes Laertios cunoa[te pe Sextus Empiricus, care e aproape

contemporan cu el (finele secolului al II-lea d.H.). Deci, pentru scepticism, izvorul

lui Diogenes Laertios mergea mai departe, cuprinzînd [i scepticismul nou, fondat

de Enesidem. Academia medie a lui Arcesilaos [i Noua Academie a lui Carneade

constituie scepticismul mediu. Scepticismul vechi cuprinde pe Pyrrhon din Elis,

fondatorul lui, [i pe Timon din Phlius, zis [i Sillograful (vezi [i A. Dumitriu, Istoria

logicii, vol. 1., 1993, pp. 322 [i 327).
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Cartea a III-a

Platon
(427-347 `.H.)

1. Este vorba de cei 30 de tirani instaura]i la Atena dup\ victoria spartanilor

în r\zboiul peloponeziac din anul 404 `.H.

2. Thrasyllos – scriitor, de mai multe ori citat de Diogenes Laertios [i care pare

a fi identic cu astrologul care a tr\it pe timpul lui Tiberius. Mort pe la anul 36 d.H.

Iat\ genealogia lui Platon dat\ în acest § 1 la Diogenes Laertios.

3. Speusip – filosof, discipol [i nepot al lui Platon (vezi genealogia mai sus,

nota 2). A primit conducerea Academiei dup\ moartea lui Platon.

4. Clearh din Soloi (Cilicia) – elev al lui Aristotel. Mai este citat de Diogenes

Laertios [i în alte p\r]i. 5. Anaxilaides – scriitor, cunoscut numai din acest pasaj.

6. Toat\ legenda ]inte[te la a face din Apollo tat\l lui Platon.

7. Corespunde cu anii 428-425 `.H. 8. Lunii Thargelion îi corespunde finele

lunii mai – începutul lunii iunie. Deci Platon s-ar fi n\scut la finele lunii mai.

9. Iar\[i aluzie la originea apollinic\ a lui Platon. 10. Corespunde cu 348/347

`.H. Deci Diogenes Laertios d\ anul na[terii dup\ cronografiile lui Apollodor, iar

anul mor]ii dup\ Hermip [i Neanthes. 11. Isocrate din Atena – marele retor,

creator sau, mai bine-zis, al doilea creator, dup\ Gorgias din Leontinoi, al genului

epideictic de oratorie, care ne prezint\ discursuri, de multe ori scrise,

nepronun]ate, în care se dezvolt\ o tez\. 12. Arhontatul lui Lysimachos (anul

na[terii lui Isocrate) – 436-435 `.H. Arhontatut lui Ameinias (anul na[terii lui

Platon [i anul mor]ii lui Pericle) – 429/428 `.H. Dup\ cum vedem, sînt mici

fluctua]ii cu privire la data na[terii lui Platon. De obicei se consider\ c\ a tr\it de

la 427 la 347. 13. Antileon – scriitor citat aici de Diogenes Laertios [i de Pollux.

14. Favorinus – filosof erudit, sofist din secolul I d.H., de orientare sceptic\.

A tr\it la Roma, unde s-a bucurat de mult\ apreciere. Are lucr\ri de erudi]ie,
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adesea citate de Diogenes Laertios. Amintiri (în cel pu]in cinci C\r]i) [i Istorii

felurite (în cel pu]in opt C\r]i). Titlurile grece[ti :  *Apomnhmoneuvmata [i PantodaphV
i&storiva. 15. Pheidiades – fiul lui Thales, locuitor din Egina, necunoscut din alt\

parte. 16. Cuvîntul grec e –lhrou~co" [i înseamn\ posesorul unui lot de p\mînt

dobîndit prin tragere la sor]i. ~n timpurile vechi de tot se tr\gea lotul în fiecare an

la sor]i. Mai tîrziu, în cazul nostru, cleruchos înseamn\ cel care cap\t\ un lot de

p\mînt într-un teritoriu cucerit [i impus cet\]ii învinse. Astfel, tat\l lui Epicur era

posesor de lot în insula Samos, unde atenienii impuseser\ ca locuitorii insulei s\

cedeze un num\r de terenuri împ\r]ite în loturi [i s\ primeasc\ atenieni s\raci

care voiau s\ se stabileasc\ pe ele pentru a le lucra.

17. Avem trei filosofi stoici cu numele de Athenodoros : 1) din Tars, directorul

bibliotecii din Pergam, mai tîrziu se stabile[te la Roma (secolul I `.H.) ; 2) tot din

Tars, fiul lui Sandon, profesorul lui Augustus, discipol al lui Poseidonios ; 3) din

Soloi. Primul e citat nominal în Diogenes Laertios, VII, 34, [i al treilea în Diogenes

Laertios, VII, 38. Atribuirea scrierii Despre plimb\ri în cel pu]in opt C\r]i lui 1 sau

2 este greu de decis, dac\ nu va fi un al treilea autor.

18. Choregia era o obliga]ie sau sarcin\ (leitourgiva) pe care statul o impunea

unor cet\]eni boga]i ale[i s\ instruiasc\ [i s\ între]in\ un cor în vederea repre-

zent\rilor teatrale la s\rb\torile Dionysiilor.  19. Dion din Siracusa – cumnatul lui

Dionysios cel B\trîn [i deci unchiul lui Dionysios cel Tîn\r. Dion era admirator al

filosofiei lui Platon, mai ales pe plan politic. El este exilat de Dionysios cel Tîn\r,

îns\ dup\ un timp reu[e[te s\-l r\stoarne din tiranie, fiind pîn\ la urm\ asasinat

la Siracuza cu vreo opt ani înaintea mor]ii lui Platon. 20. Adeimantos [i Glaucon

sînt fra]ii mai obscuri ai lui Platon. Ei apar ca personaje în dialogul Republica al

lui Platon. 21. Despre Potone [i Speusip, vezi mai sus, notele 2 [i 3.

22. Dialogul Rivalii ( *Anterastaiv), în care e citat chiar la început Dionysios

gramaticianul, este considerat ca apocrif de critica modern\. Dionysios nu e

cunoscut mai de aproape. 23. Vezi, mai sus, nota 22. 24. Educa]ia unui tîn\r,

viitor cet\]ean al Atenei, se `mp\r]ea în dou\ : 1) mousi–hv, muzica, adic\ tot ce

prive[te muzele, deci literatura, în care intrau [i [tiin]ele, [i filosofia, [i muzica, cu

alte cuvinte educa]ia intelectual\, [i 2) gumnasti–hv, gimnastica, adic\ tot ce

prive[te educa]ia fizic\. Ambele erau egal de importante [i nici un tîn\r care avea

posibilitatea material\ nu se sustr\gea acestor cerin]e. Am putea spune c\ educa]ia

fizic\ avea o oarecare prec\dere, cel pu]in în timpurile vechi. „Gimnastica” deriv\

de la cuvîntul gumnov", „gol”, întrucît exerci]iile fizice se f\ceau pe terenuri speciale

numite palestre sau gimnazii (tot derivat de la cuv`ntul gumnov"), unde tinerii se

exersau goi. Pentru garderob\, du[uri, erau înc\peri speciale amenajate lîng\

terenul de exerci]ii gimnastice. 25. Ariston – profesor de gimnastic\ din Argos ;

mai e citat de Olympiodoros (comentator al lui Platon) [i în Via]a lui Platon de un

autor anonim. 26. Despre Alexandros Polyhistor am vorbit într-o not\ anterioar\.

27. Neanthes din Cyzic – retor [i istoric din [coala lui Philiscos (secolul al IV-lea

`.H.), care a scris Despre oameni celebri, de unde par a proveni informa]iile pe

care le d\ Diogenes Laertios sau izvorul s\u, întrebuin]înd ca izvor pe Neanthes.

Prin urmare, [i în antichitate erau mai multe versiuni pentru a explica schimbarea

numelui filosofului din Aristocles în Platon, nume care este în orice caz o porecl\.

28. Dicaiarchos din Messene – elev al lui Aristotel. A avut o activitate de

scriitor foarte întins\, erudit\ [i important\. {i ca filosof este de oarecare

importan]\. 29. Activitatea poetic\ a lui Platon, compozitor de ditirambi, poeme

lirice [i tragedii, ar putea fi inventat\ de biografi pentru a explica talentul poetic

deosebit care se învedereaz\ în dialogurile lui. 30. Timotheos din Atena, care a

scris PeriV bivwn, nu ne e cunoscut decît din citatele lui Diogenes Laertios.

31. Leb\da este pas\rea lui Apollo. Vezi cunoscutul text din dialogul Phaidon

al lui Platon (85 a [i urm.), care poate a inspirat legenda cu visul lui Socrate.

32. Alexandros Polyhistor. Heracleitos – un autor neidentificabil din alt\ parte,

citat ca izvorul s\u de Alexandros. Diogenes Laertios (Cartea a IX-a, § 17) d\ o

list\ de cinci purt\tori ai acestui nume. 33. Colonos – district al Aticii, nu departe
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de gr\dinile de la incinta eroului Academos (sau Hecademos, dup\ alt\ versiune).

Colonos era tot un erou dup\ care s-a numit districtul. Aici se presupune c\ s-a

sfîr[it nefericitul Edip, b\trîn [i orb. Un erou, h! rw", la greci era o divinitate

protectoare, avînd o raz\ de ac]iune mai redus\ dec`t cea a zeilor olimpieni.

Ac]iunea binef\c\toare sau pedepsitoare a eroului se m\rgine[te la împrejurimile

incintei consacrate lui. 34. Arderea poemelor sale de c\tre Platon vrea s\

dovedeasc\ profunda impresie [i influen]\ exercitat\ de personalitatea puternic\

a lui Socrate asupra celui mai de seam\ elev al lui. 35. Hefaistos, în grece[te, este

egal cu „foc”, a[a cum vinul e denumit pur [i simplu Dionysos, iubirea – Afrodita,

r\zboiul – Ares etc. 36. Cratylos – filosof partizan al filosofiei lui Heraclit, pe care

a denaturat-o îns\, ajungînd la sofistic\ [i la un relativism extrem. Heraclit afirm\

c\ nu te po]i cufunda de dou\ ori în apele aceluia[i rîu, întrucît ele curg [i se

schimb\ necontenit. Cratylos afirm\ c\ nu te po]i cufunda nici m\car o dat\

(Aristotel, Metafisica, III, 5, 1010 a 7) [i c\ nu po]i, din aceast\ cauz\, da un nume

unui lucru, ci trebuie s\ te m\rgine[ti a-l ar\ta cu degetul. Platon a scris un dialog

cu numele Cratylos, în care dezvolt\ o teorie despre limb\ [i originea ei.

37. Hermogenes din Atena – fiu al lui Hipponicos, fratele lui Callias. Se

întîlne[te [i în Xenofon în Memorabilia [i Banchetul [i la Platon în Phaidon, 59 b.

Este [i personaj din dialogul Cratylos al lui Platon. 38. Hermodor din Siracuza –

filosof, discipol al lui Platon ; ar fi scris despre doctrina nescris\ (a!gra;a dovgmata
zice Aristotel) a lui Platon, în ultima faz\ de activitate filosofic\ a acestuia, despre

care n-a redat nimic în dialogurile sale. Aceast\ oper\ a lui Hermodor este

pierdut\ [i doctrina nescris\ a lui Platon de direc]ie pitagorizant\ n-o cunoa[tem

decît din criticile lui Aristotel [i din comentatorii acestuia. Despre opera lui

Hermodor, vezi Simplicius, Comm. in phys., p. 247, 33 [i urm. [i p. 256, 32 [i urm.,

ed. Diels, CAG, IX, 1882. 39. Adic\ în anul 399 `.H., dup\ moartea lui Socrate.

40. Theodor din Cyrene – mare matematician din antichitate. A fost profesorul

lui Theaitetos, alt\ mare figur\ a matematicii grece[ti (vezi B.L. van der Waerden,

Erwachende Wissenschaft, 1956, pp. 233-240, 271- 291).

41. Philolaos [i Eurytos au fost pitagoricieni din genera]ia veche, care erau

deja mor]i în anii din preajma lui 399. Dac\ Platon a f\cut într-adev\r aceast\

c\l\torie înaintea primei sale c\l\torii la Dionysios cel B\trîn, atunci el nu i-a

putut vedea pe ace[ti b\trîni pitagoricieni. De Philolaos, în dialogul Phaidon al lui

Platon, se vorbe[te ca de un personaj din trecut, care nu mai exist\. El a locuit la

Theba (vezi 61 d [i e). Eurytos este declarat discipol al lui Philolaos de Iamblichos,

Vita Pythagorica, cap. 148. 42. C\l\toria lui Platon în Egipt, [i bineîn]eles la

Cyrene, pare a fi foarte verosimil\. 43. Cît prive[te faptul c\ ar fi fost înso]it de

Euripide, este iar\[i o imposibilitate. C\l\toria lui Platon a avut loc dup\ moartea

lui Socrate (399 `.H.), iar Euripide a murit cam în 406 `.H., în Macedonia, la curtea

regelui Archelaos. Vedem deci cu cît\ u[urin]\ afirmau biografii fapte care erau

a[a de u[or controlabile [i sînt false. 44. Versul 1193 din Ifigenia în Taurida a lui

Euripide. 45. Autorul se sprijin\ pe Homer, Odiseea, IV, vers 231 [i urm. Herodot

(II, 77, 84) vorbe[te de mul]imea medicilor în Egipt, dar nu ne e cunoscut vreun

pasaj din dialogurile lui Platon în care s\ se spun\ acest lucru.

46. De la 401 `.H., cînd începe expedi]ia lui Cyrus cel Tîn\r împotriva fratelui

s\u Artaxerxes, expedi]ie la care a luat parte [i Xenofon, Asia Mic\ este într-o

necontenit\ fierbere [i r\zboaiele dintre satrapi [i greci se succed, precum [i cu

popoarele subjugate de per[i. De la 396 la 394, regele Agesilaos al Spartei lupt\

în Asia Mic\ împotriva satrapului Tisaferne. ~n acest timp, dup\ 399, cade c\l\toria

lui Platon în Egipt [i Cyrene. 47. Academia a fost înfiin]at\, ca [coal\ în care se

înv\]a filosofia idealist\ platonic\ [i se f\ceau unele cercet\ri [tiin]ifice, abia mai

tîrziu, pe la 387 `.H., dup\ înapoierea lui Platon din prima sa c\l\torie în Sicilia,

vinderea lui ca sclav [i r\scump\rarea lui. 48. Gimnaziu – [coal\ de educa]ie

fizic\ cu un teren potrivit în acest scop pentru exerci]ii [i cl\diri aferente (vezi [i

mai sus nota 24). 49. Despre no]iunea de „erou”, h@rw", la greci, vezi mai sus,

nota 33. 50. Numele eroului Academos avea [i varianta Hecademos, dup\ cum se
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vede din textele lui Diogenes Laertios. 51. Eupolis – autor de comedii dintre cei

mai de seam\ ai comediei vechi. Contemporan cu Aristofan [i Cratinos.

52.  *Astravteutoi sînt cei care, pentru motive oarecare, n-au f\cut serviciu în

campanie ca solda]i. Deci traducerea cu „Ambusca]ii” pare potrivit\.

53. Cuvîntul plativsta–o", aluzie ironic\ la numele lui Platon, este denumirea

unui gen de pe[te mare. 54. Greierii [i cîntecul lor erau deosebit de aprecia]i la

Atena (vezi Timon, frg. nr. 30, Diels, FPhG., p. 191). 55. Hecademos se scria cu

un E la început, deci e scurt. H la greci nu este o consoan\, ci un suflu care

preced\ un cuvînt începînd cu o vocal\, cum e cazul aici. H reprezint\ suflul

aspru, iar suflul moale const\ `n pronun]area vocalei ini]iale curate. Acest suflu

moale corespunde cu consoana alef în ebraic\, elif la arabi.

56. Isocrate – marele orator epideictic, de care am mai vorbit (vezi mai sus,

nota 11). La început era prieten cu Platon. Mai apoi, vanitosul Isocrate, cu

preten]iile lui de a da îndrum\ri educative tinerilor, considerîndu-se „filosof”, a

dus la o ruptur\ cu Platon [i la o polemic\ voalat\ între ei, f\r\ a pronun]a în mod

reciproc numele adversarului. 57. Praxiphanes din Rhodos sau Mytilene – filosof

peripatetic din vechea genera]ie ; a scris PeriV poihmavtwn [Despre poeme], din

care provine, poate, informa]ia lui Diogenes Laertios. 58. Aristoxenos – filosof

peripatetic, elev al lui Aristotel, adversar aprig al lui Platon [i mare admirator

al lui Pitagora. A scris o lucrare despre Via]a lui Platon, citat\ de Diogenes

Laertios, V, 35. 59. ~n linii mari, caracterizarea doctrinei lui Platon este exact\.

Lipse[te numai Parmenide, care a avut [i el un rol de seam\ în crearea doctrinei

ideilor (cf. E. Zeller, Die Philosophie der Griechen, Leipzig, 1922, ed. a V-a ;

É. Bréhier, Histoire de la philosophie, Paris, 1928 ; A. Fouillée, La philosophie de

Platon, Paris, 1869 ; P. Friedländer, Platon, 3 vol., Berlin, 1964-1975 ; L. Robin,

Platon, Paris, 1937 ; tr. rom. : Bucure[ti, Teora, 1997 ; P. Lachièze-Rey, Les idées

morales, sociales et politiques de Platon, Paris, 1938 ; G.A. Morrov, Plato’s Law of

Slivery, 1939 ; J.P. Maquire, Plato’s Theory of Natural Law, New Haven, 1947).

60. Am v\zut mai sus c\ 60 de mine fac un talant, iar mina are 100 de drahme.

Cump\rarea de c\r]i implica o inten]ie de plagiat. Nu [tim de la cine provine

aceast\ acuza]ie, dup\ cum vom vedea mai t`rziu, [i asupra c\reia se va mai

reveni la Diogenes Laertios. Aici e dat ca unul dintre izvoare Satyros din Callatis,

de care am mai vorbit. B\nuim c\ în spate se afl\ Aristoxenos, înver[unatul

adversar al lui Platon. 61. Vezi mai sus, nota 60. Suma de 80 talan]i e considerabil\

pentru un particular. 62. Onetor – orator, elev al lui Isocrate.

63. Epicharmos din Cos (mai tîrziu stabilit în Sicilia, probabil secolul al V-lea,

sub tiranul Hieron) – poet comic, cu tendin]e filosofice spre pitagorism [i

heracliteism. Un fragment aduce aminte [i de ideile lui Xenofanes din Colofon.

Diogenes Laertios citeaz\ mai jos, dup\ Alcimos, un num\r important de versuri

din comedii de ale lui Epicharmos, contestate ca fiind autentice de unii, dar pe

care Hermann Diels le consider\ ca fiind autentice. Pasajul acesta [i cel care

urmeaz\, adic\ Diogenes Laertios, III, 9-17, este editat critic de Diels-Kranz,

Vors.5, I, pp. 195-199. 64. Alcimos – istoric [i scriitor din Sicilia, citat adesea de

Athenaios. Originea sicilian\ explic\ interesul lui pentru Epicharmos [i fragmentele

din acesta pe care ni le-a conservat (a nu se confunda cu Alcimos, citat la

Diogenes Laertios, II, 114). Urmeaz\ un lung citat textual din Alcimos, care la

rîndul lui citeaz\ versurile lui Epicharmos, relicve pre]ioase ale timpurilor trecute

(Diogenes Laertios, III, 9-16, citatul din Alcimos). 65. Pîn\ aici Alcimos d\ o

succint\ expunere a faimoasei doctrine platonice despre lucrurile sensibile [i idei,

care este foarte exact\, am zice chiar remarcabil\ prin scurtime [i precizie. Dar

dac\ vede în Epicharmos pe autorul concep]iilor lui Platon, aici desigur c\

Alcimos gre[e[te. Putem ierta pe Alcimos, scuzîndu-l pentru patriotismul lui local,

dac\ face din Platon aproape un plagiator al lui Epicharmos. Platon s-a inspirat

din doctrinele filosofice anterioare, dar pentru a le prelucra într-o sintez\ original\

[i personal\. Lucrarea lui Alcimos se numea C\tre Amyntas (ProV"  *Amuvntan), în

patru C\r]i. Acest Amyntas ne este necunoscut. Otto Apelt, în nota sa la acest loc
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(nota 12 la Cartea a III-a, ed. 1921, nota 7 în ed. 1955), face din acest Amyntas un

matematician din Heraclea. Cunoa[tem numai un matematician Amyclas din

Heraclea citat de Proclos în Comentariul la Elementele lui Euclid (p. 67, 8, ed.

Friedlein) [i la Diogenes Laertios, IX, 40, iar tot la Diogenes Laertios, III, 46, apare

numele sub forma  !Amu–lo". O schimbare a transmisiei manuscrise în pasajul

nostru din  *Amuvnta" în  *Amuv–lan nu mi se pare justificat\. Diels, Vors.5, I, p. 193,

citeaz\ pe un Amyntas din Heraclea, elev al lui Platon, Index Ac., 6, 1 p. 33,

Mekler [i traduce ProV"  *A. cu „Contra lui A.”. 66. Fragm. nr. 1, Diels-Kranz5, I,

p. 195. 67. Fragm. 2, ibidem, p. 196. 68. Continu\ expunerea doctrinei ideilor lui

Platon, dat\ de Alcimos, care de asemenea este remarcabil\ prin precizie [i

concizie. Expunerea este luat\ în bun\ parte din dialogul Phaidon al lui Platon.

Omonimia dintre idei [i lucrurile sensibile este o problem\ important\ în

platonism, de[i denumirea comun\ care se d\ unei idei, pe de o parte, [i lucrurilor

sensibile care particip\ la acea idee, pe de alt\ parte, se refer\ la dou\ serii de

lucruri cu totul diferite, uneori opuse unele altora. „Model” traduce cuvîntul

paravdeigma, „arhetipul” ve[nic [i neschimb\tor al lucrurilor supuse na[terii, pieirii

[i transform\rilor din lumea sensibil\. 69. Fragm. 3, Diels-Kranz5.

70. Aici Alcimos expune o teorie a amintirii care se dep\rteaz\ de teoria

reminiscen]ei (a*navmnhsi") a lui Platon (Phaidon, 72 e [i urm.), întrucît nu vrea s\

fac\ apel la teoria metempsihozei, care constituie baza expunerii platoniciene.

Dup\ o&moiovthto" par a fi c\zut cîteva cuvinte din text.

71. Fragm. 4 [i 5, Diels-Kranz5. Aici se termin\ citatul din Alcimos cu versurile

lui Epicharmos. 72. Alcimos încheie f\cînd reflec]ia c\ aceste tratate dovedesc

„ajutorul” (w*;evleia) de care i-a fost Epicharmos lui Platon. Prin urmare, nu este

vorba de o acuza]ie de plagiat propriu-zis\. 73. Fragm. 6 Diels-Kranz5 al lui

Epicharmos, pe care îl citeaz\ mai departe Diogenes Laertios, nu e dat ca citat din

Alcimos, dar este pe linia acestuia, c\ci des\vîr[e[te ceea ce a spus el. Se poate

îns\ s\ fie ticluit de altcineva pentru a completa cele spuse de Alcimos. De altfel,

[i în edi]ia Diels-Kranz5, p. 195, se fac rezerve asupra autenticit\]ii fragmentelor

citate de Alcimos. 74. Sophron din Siracuza (a doua jum\tate a secolului

al V-lea `.H.) a scris mimi, gen de comedie u[oar\. Herondas (secolul al III-lea

î.H.), ai c\rui mimi ni s-au p\strat pe un papirus din Egipt, îl imita pe Sophron, ale

c\rui opere sînt pierdute. Ace[ti mimi reproduceau scene din via]a de toate zilele.

75. Desigur c\ Platon, în scrierile sale glume[te adesea [i reproduce scene de

genul celor care f\ceau obiectul mimilor lui Sophron, de unde [i aceast\ afirma]ie,

poate inventat\ cu scop etiologic, c\ Platon a introdus mimii lui Sophron la Atena.

76. Dionysios, fiul lui Hermocrates, este Dionysios cel B\trîn, care a fost tiran

al Siracuzei de la 405 la 368/367 `.H. Platon a f\cut prima sa c\l\torie în Sicilia în

388/387 `.H., probabil nu f\r\ inten]ii politice. {tim cum s-a soldat aceast\

c\l\torie : cu vînzarea lui Platon ca sclav la Egina, care era în stare de r\zboi cu

Atena, [i r\scump\rarea lui de c\tre Annikeris. 77. Textul transmis de manuscrise

este deteriorat în acest loc. Poate c\ ar trebui citit tevlo" în loc de au*tov, a[a cum

sun\ [i traducerea dat\ aici. 78. Dion – este cumnatul lui Dionysios cel B\trîn [i

mare aderent [i prieten al lui Platon. Aristomenes – partizan al lui Dion ; nu ne e

cunoscut din alt\ parte. 79. Pollis, spartan, navarh în 396/395, a fost învins de

Chabrias la Naxos în 376, celebru prin faptul c\ a vîndut pe Platon, în Egina, în

anul 388 sau cel mai tîrziu în 387. 80. Charmandros – fiul lui Charmandrides,

cet\]ean din Egina, citat numai aici, dup\ Favorinus.

81. ~n acest timp, Egina era în stare de r\zboi cu Atena. Platon a putut fi

vîndut cel mai tîrziu pîn\ în 387. 82. Anniceris din Cyrene – filosof din [coala lui

Aristip. A fondat o sect\ a acestei [coli cirenaice sau hedoniste (vezi Diogenes

Laertios, II, 96 [i urm.). 83. Chabrias – vestit general al atenienilor.

84. Helike – ora[ în Achaia pe malul m\rii ; în anul 373 `.H. a fost înghi]it în

întregime de mare în urma unui cutremur. Atunci va fi pierit [i navarhul Pollis,

dup\ spusele lui Favorinus. 85. A doua c\l\torie a lui Platon în Sicilia a avut loc

în anul 369 `.H., la Dionysios cel Tîn\r, tiranul care succed\ tat\lui s\u cu acela[i
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nume. 86. Theodotas – probabil un partizan al lui Dion ; ne este cunoscut din

acest text [i din Epistolele platonice III [i VII. 87. Scrisoarea aceasta a lui Archytas

c\tre Dionysios cel Tîn\r este, dup\ toate probabilit\]ile, un fals, de[i împrejur\rile

tratate în ea corespund cu realitatea. 88. ~n grece[te nu exista obiceiul de a se

adresa cuiva la persoana a II-a plural. Chiar omul de rînd, adresîndu-se

persoanelor sus-puse sau chiar suveranilor, întrebuin]a singularul „tu”.

89. A treia c\l\torie în Sicilia, tot la Dionysios cel Tîn\r, a avut loc în anul 361

`.H. Platon a plecat cu promisiunea c\ tiranul va ridica condamnarea la exil

împotriva lui Dion, unchiul tiranului, prietenul [i discipolul lui Platon ; Dionysios

nu s-a ]inut de cuvînt [i Platon s-a întors pentru totdeauna la Atena.

90. Pamphile, scriitoare egiptean\, pe care am mai întîlnit-o cînd am vorbit

despre Thales (vezi Cartea I, nota 102). 91. Megalopolis – ora[ din Arcadia.

92. Chabrias – general al atenienilor, pe care l-am mai întîlnit (vezi nota 83).

93. lovgo" este cuvîntul, poate, cu cele mai multe semnifica]ii în grece[te [i nu

este u[or de ales sensul potrivit într-un pasaj dat. El înseamn\ rînd pe rînd :

cuvînt, vorbire, tratat, ra]iune, raport, propor]ie, judecat\ (logic\), no]iune (mai

rar), defini]ie (în logic\). 94. Leodamas din Thasos – matematician, citat în

catalogul matematicienilor la Proclos, In primum Euclidis Elementorum librum

Commentarii, p. 66, 15, ed. Friedlein ; vezi [i p. 211, 18 [i urm. Epistola a XI-a

platonic\ este adresat\ lui Leodamas. 95. Metoda analitic\ se refer\ aici la

geometrie [i matematici în general. Vezi Proclus, p. 211, 18 [i urm.

96. Despre antipozi vorbe[te Platon în Timaios, 63 a. Termenul stoicei~on, în

sensul de „element”, nu este întrebuin]at înainte de Aristotel. Num\r

dreptunghiular este produsul a dou\ numere inegale. Pevrata „limite” (sau, în

traducere, „lucruri care m\rginesc”) sînt punctul pentru linie, linia pentru plan [i

planul pentru corpurile solide.  97. Lysias – fiul lui Cephalos, orator vestit, de care

am mai vorbit.  98. Discursul despre Eros, dragoste, din Phaidros al lui Platon,

este o pasti[\ f\cut\ de Platon, scris\ în felul [i în stilul lui Lysias. Pîn\ azi sînt

speciali[ti care cred c\ Platon a introdus în dialogul s\u un discurs real al lui

Lysias.  99. Preocup\ri gramatice [i lexicale se g\sesc mai întîi la sofi[ti. Prodicos

din Ceos s-a ocupat de sinonime ; Protagoras, de corectitudinea denumirilor

(o*rqovth" tw~n o*nomavtwn). Platon nu s-a ocupat în mod special de gramatic\, de[i

în opera sa sînt reflec]ii ce se pot valorifica în acest sens. O prim\ încercare timid\

de a clasifica p\r]ile de vorbire se g\se[te la Aristotel (Poetica, cap. 20). {i în alte

p\r]i ale Poeticii [i ale operei lui Aristotel g\sim elemente cu privire la limb\ [i la

gramatic\ (Categoriile [i Despre interpretare, mai ales începuturile acestor tratate).

100. Platon ne d\, în diverse p\r]i ale dialogurilor sale, reflec]ii [i expuneri

asupra doctrinei filosofilor dinaintea lui. Totu[i, în mod mai sistematic, dar mai

deformat, a f\cut acest lucru Aristotel. ~n fine, tat\l doxografiei grece[ti este

Theofrast, elevul [i urma[ul lui Aristotel la conducerea [colii peripatetice. De[i

Platon pare a fi cunoscut atomismul lui Democrit, dup\ cum reiese din dialogul

Timaios, totu[i nu l-a citat niciodat\. Grecii s-au mirat de acest lucru [i au c\utat

s\-l interpreteze, dup\ cum vom vedea mai departe. Avem aici, în §§ 24-25

(sec]iunea XIX), rubrica biografilor pe care am numit-o „primul inventator”

eu&reth". ~n acest pasaj, cuvîntul prw~to", „primul”, revine de [ase ori. Noi nu

amintim de aceste rubrici clasificatoare ale biografiilor decît din cînd în cînd.

Cititorul poate determina aceast\ împ\r]ire pe rubrici, cum am indicat-o mai sus

în notele din Cartea I, mai departe pentru fiecare bivo". 101. Dion – adversar al

democra]iei siracuzane despre care am mai vorbit (vezi mai sus, nota 78), exilat

de nepotul s\u Dyonisios cel Tîn\r, tiranul din Siracuza ; din anul 357 se afl\ în

r\zboi pe fa]\ cu acesta, reu[e[te s\ r\stoarne pe Dyonisios, dar este ucis în 354

la Siracuza. Epistola a VII-a a lui Platon (care, dup\ p\rerea noastr\, nu este

autentic\) se adreseaz\ partizanilor lui Dion, dup\ omorîrea acestuia, [i con]ine

informa]ii pre]ioase despre autorul ei, care n-a tr\it mult\ vreme dup\ aceste

evenimente. 102. Prefer\m forma Mithradates (= „dat de Mithra”, zeul persan ;

compar\ numele „Dieudonné”), care e mai persan\ decît aceea de Mithridates.

III (n. 65-102) PLATON



NOTE {I COMENTARII398

De asemenea, numele tat\lui Orontobates îl prefer\m celui transmis în mod

obi[nuit de mss. Rhodobates, ambele forme Mithradates [i Orontobates sînt

adoptate de Hicks în edi]ia sa. 103. Silanion – cunoscut sculptor din Atena

(jum\tatea a doua a sec. al IV-lea). 104. Heracleides Ponticos sau Lembos ?

105. Theopomp – poet comic din comedia veche, contemporan cu Aristofan.

106. Anaxandrides din insula Rhodos – poet comic din comedia medie.

107. moriva, m\slinul consacrat zei]ei Athena [i m\slinii consacra]i din incinta

Academiei (vezi Aristofan, Norii, versul 992). 108. Am redat calamburul din textul

grec dup\ putin]\. 109. Alexis din Thurioi – poet comic din comedia veche.

110. Ancylion – numele unei comedii (poate de Eubulos ?).

111. Amphis – poet comic din comedia medie. 112. Platon, în ultimii ani ai

vie]ii lui, ar fi ]inut cursuri la Academie despre bine (periV ta*gaqou~), dup\ cum

spune Aristoxenos, [i le descrie efectul asupra auditorilor ( JArmoni–w~n taV
swzovmena, ed. Marquard, 1868, p. 44, 5 [i urm.). 113. Dexidemides – titlul unei

comedii de Amphis. 114. Nu Cratinos din comedia veche, ci un altul, mai recent,

din comedia nou\ (secolul al III-lea `.H.). 115. Vezi mai sus, nota 109.

116. Parazitul – titlu de comedie care revenea destul de des. Aici, probabil,

comedie a lui Alexis. 117. Anaxilas – poet din comedia medie, de la care se dau

aici trei titluri de comedie. Aici se termin\ [i cu numeroasele citate din comedia

greac\ în care era batjocorit sau ironizat Platon [i doctrina sa. Aceste citate sînt

foarte importante pentru istoricul comediei grece[ti, mai ales c\ piesele amintite

sînt în întregime pierdute, cu excep]ia pieselor conservate ale lui Aristofan. Pentru

filosofia lui Platon, ele sînt mai pu]in importante [i îngreuneaz\ textul la Diogenes

Laertios. Dar biograful nostru a socotit altfel. 118. Urmeaz\ acum o serie de

epigrame adresate de Platon unor b\ie]i [i femei. Ele sînt în general foarte slabe,

îns\ apreciate de Diogenes Laertios. De aceea ne îndoim de autenticitatea lor.

Aster („Astrul”), numele unui b\iat de care ar fi fost îndr\gostit Platon, dup\

obiceiul grecesc. 119. Archeanassa – curtezan\ din Colofon, amintit\ [i de

Athenaios. 120. Agathon – poet tragic, personaj în dialogul Banchetul al lui

Platon ; el trebuie s\ fi fost mai în vîrst\ ca Platon. Poate c\ este vorba de un alt

tîn\r, Agathon, al c\rui nume se g\se[te în primul vers al epigramei.

121. Cuvîntul grecesc saghneuvw. Este vorba de eritreenii prin[i în curs\ de

generalul persan Datis, eveniment citat în mai multe locuri în literatura greac\

(Herodot, VI, 94 ; Platon, Legile, III, 698 d). 122. Aici se termin\ epigramele lui

Platon pe care le citeaz\ Diogenes Laertios. Autenticitatea lor este, dup\ cum am

spus, mai mult decît îndoielnic\. Ele ocup\ nu mai pu]in de patru paragrafe :

29-33. Epigrama anterioar\ con]ine o ironie la amorurile Afroditei cu Ares, din

Homer, Odiseea, Cîntul VIII, 266 [i urm. (vezi mai sus, nota 118).

123. Apollonios al lui Molon (numit pur [i simplu [i Molon) – retor din

Alabanda, stabilit la Rhodos ; a fost profesorul lui Cicero. Ar fi scris lucrarea

~mpotriva filosofilor. 124. ~ntr-adev\r, Xenofon [i Platon nu se citeaz\ unul pe

altul. Probabil c\ aici autorul consider\ ca lucr\ri similare dialogurile mici,

socratice, cu caracter moral din tinere]ea lui Platon [i amintirile (Memorabilia) lui

Xenofon, care în a doua parte a lor con]in [i p\r]i dialogate. 125. Cele dou\

lucr\ri, Republica lui Platon [i Cyrupaideia lui Xenofon, sînt destul de diferite,

de[i se pot g\si [i preocup\ri comune : idealul de guvernare [i de educare (a unui

tîn\r prin] la Xenofon, Cyrus cel Mare). 126. Desigur c\ Platon are dreptate, [i

cartea lui Xenofon este o fic]iune, un roman istoric, în care autorul [i-a expus

propriile sale opinii, f\r\ a se preocupa de modul efectiv cum era educat un tîn\r

persan (vezi Platon, Legile, 649 c). 127. Memorabilia, III, cap. 6, § 1.

128. Antistene nu admitea decît judec\]i de identitate [i nega posibilitatea de

a afirma un predicat despre un subiect. De aceea, zicea el, nu exist\ contradic]ie :

ou*– e!stin a*ntilevgein. 129. Sathon – nume propriu derivat din substantivul de

gen feminin savqh, care înseamn\ „membru viril”. Caracterul insult\tor al dialogului

e evident din capul locului. Mai departe, în lista operelor lui Antistene la Diogenes

Laertios, VI, 16, avem titlul : Sathon sau Despre contradic]ie, C\r]ile 1, 2, 3.
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130. Platon, Phaidon, 59 c. De altfel, [i Platon spune c\ era absent la moartea

lui Socrate, deoarece era bolnav (59 b ; cf. [i Diogenes Laertios, II, 65).

131. Idomeneus din Lampsacos – elev [i prieten al lui Epicur (vezi Epistola lui

Epicur adresat\ în ziua mor]ii sale lui Idomeneus, Diogenes Laertios, X, 22) ; ar fi

scris lucrarea Despre socratici, din care pare a proveni informa]ia lui Diogenes

Laertios. 132. Platon, Phaidon, 59 b [i Apologia, 34 a. 133. Nu [tim în ce oper\

a sa a f\cut aceast\ observa]ie Aristotel. 134. Informa]ia lui Favorinus trebuie s\

aib\ un tîlc pe care nu-l în]elegem. Numai Aristotel a r\mas pîn\ la finele lecturii

dialogului Phaidon. 135. Philippos din Opus – astronom [i matematician, elev al

lui Platon. A editat Legile lui Platon [i pare a le fi ad\ugat dialogul Epinomis, care

ni s-a p\strat ca oper\ a lui Platon. 136. Vezi mai sus, nota 135.

137. Euphorion din Chalcis (Eubea, secolul al III-lea `.H.) – scriitor [i poet ; a

studiat filosofia la Atena. Panaitios din Rhodos – filosof, fondator al stoicismului

mediu (secolul al II-lea `.H.). 138. O calomnie de plagiat împotriva lui Platon,

emanînd de la Aristoxenos, care e aici direct citat. Noi [tim cît\ imagina]ie aveau

grecii cînd era vorba s\ g\seasc\ într-un text con]inutul altui text. Am avut un

exemplu mai sus, de[i nu direct r\uvoitor, în citatele din Epicharmos date de

Alcimos (Diogenes Laertios, III, 9-17), pentru a ilustra dependen]a lui Platon de

acest poet comic originar din Cos [i stabilit în Sicilia. 139. Azi este unanim admis

c\ Phaidros apar]ine perioadei de maturitate a lui Platon, compozi]ia acestui

dialog plasîndu-se între Phaidon [i Republica. 140. Dicaiarchos din Messene este,

ca [i Aristoxenos din Tarent, discipol imediat al lui Aristotel [i adversar al lui

Platon. 141. Xenocrate din Chalcedon – elev direct al lui Platon, al treilea scolarh

în succesiune al Academiei, dup\ Platon [i Speusip. Sensul pove[tii este c\ nu

trebuie s\ s\vîr[e[ti ac]iuni violente în stare de mînie sau de be]ie, pe care s\ le

regre]i mai apoi. 142. Platon, Legile, 808 b. 143. Ibidem, 663 e.

144. Filip s-a suit pe tronul Macedoniei în anul 360 `.H., iar Platon moare în

anul 347. 145. Myronianos din Amastris `n Paflagonia – scriitor, citat de mai

multe ori la Diogenes Laertios. L-am întîlnit în Cartea 1, § 12 [i îl vom mai întîlni

în C\r]ile IV, V [i X. 146. Boala aceasta este îndeob[te cunoscut\ în antichitate.

Poate c\ are alt\ semnifica]ie decît cea de a fi propriu-zis mîncat de p\duchi. Am

întîlnit aceast\ boal\, de care ar fi murit Platon, [i în Via]a 1ui Ferekyde din Syros

(Diogenes Laertios, I, 118 [i urm.). 147. Desigur, testamentul lui Platon este o

pies\ interesant\, pe care ne-a transmis-o antichitatea sau, mai bine zis, sîrguin]a

lui Diogenes Laertios. El nu e complet. Lipse[te cel pu]in începutul, dup\ cît ni se

pare. ~n privin]a aceasta, testamentul lui Aristotel, p\strat tot de Diogenes Laertios

(Cartea a V-a), este mai complet [i mai interesant. 148. Aceast\ prim\ fraz\ este,

probabil, luat\ de Diogenes Laertios din autorul la care a g\sit testamentul lui

Platon. Textul testamentului, ciuntit la începutul lui, urmeaz\ dup\ aceast\ prim\

fraz\, care e tot un citat, dar din autorul de care am vorbit. E aproape sigur c\

testamentele lui Aristotel [i ale altor trei peripateticieni provin de la Ariston din

Ceos, care pare a fi scris Vie]ile filosofilor peripateticieni. Pentru testamentul lui

Platon ne-am gîndi la Hermip din Smyrna, elevul lui Callimah, care a scris despre

Vie]ile filosofilor. 149. o*bolov", „obol” – a [asea parte a unei drahme. Celelalte

m\suri de greutate [i monedele le cunoa[tem din notele anterioare.

150. Personajele acestea nu le cunoa[tem din alt\ parte, afar\ de Speusip,

nepotul lui Platon, fiul surorii acestuia, Potone, [i poate de Eurymedon [i

Demetrios. 151. Epitafurile care urmeaz\ §§ 43-45 sînt mai mult sau mai pu]in

reu[ite ; între ele se afl\ [i dou\ de Diogenes Laertios. 152. Paragraful 46 con]ine

lista discipolilor lui Platon, cei mai mul]i cunoscu]i. Cit\m pe cei mai pu]in

cunoscu]i. Hestiaios din Perinthos – nu-l cunoa[tem din alt\ parte. Amyclos din

Heraclea – îl întîlnim [i sub forma Amyclas (vezi mai sus, nota 65). Erastos [i

Coriscos din Scepsis – doi platonicieni din cercul de la Assos în Troada, prieteni cu

Aristotel. Epistola a VI-a platonic\ este adresat\ lor [i lui Hermias. Aristotel îl

citeaz\ pe Coriscos în tratatele sale acroamatice, cînd vrea s\ dea exemplific\ri ale

teoriilor sale. Timolaos din Cyzic e citat [i de Athenaios. Pe urm\torii trei nu-i

III (n. 102-152) PLATON



NOTE {I COMENTARII400

cunoa[tem mai de aproape. Hippothales este un personaj în dialogul Lysis al lui

Platon. Callippos din Atena a fost elevul lui Platon [i tiran la Siracuza. Urm\torii

doi nu-i cunoa[tem din alt\ parte. Cele dou\ femei eleve ale lui Platon – Lastheneia

din Mantinea [i Axiothea din Phlius – sînt citate [i de al]i autori. Chamaileon din

Pont este un peripatetician, scriitor de istorie literar\, contemporan cu Heracleides

Ponticos. Hyperides este celebrul orator, prieten cu Demostene, sus]in\tor al

democra]iei. Lycurgos este faimosul orator partizan al lui Demostene, om sever [i

integru care a condus afacerile b\ne[ti ale Atenei. Nu a r\mas de la el decît un

singur discurs Contra lui Leocrates. Polemon, probabil filosoful scolarh al

Academiei dup\ Xenocrate, împreun\ cu Crates academicul. Pe Sabinos nu-l

cunoa[tem mai de aproape. Mnesistratos mai e amintit de Diogenes Laertios

(VII, 177). 153. Pasaj foarte important prin problemele pe care le pune, chiar

dac\ nu le putem rezolva. Aici apar dou\ participii feminine la dativ : u&parcouvsh/
[i zhtouvsh/, acompaniate de pronumele personal soi. Deci textul se adreseaz\

unei persoane de gen feminin, pus\ la persoana a II-a. De aici s-a crezut c\

întreaga oper\ Vie]ile [i doctrinele filosofilor a lui Diogenes Laertios era adresat\

unei femei, probabil sus-puse. ~n restul operei lui Diogenes Laertios se mai

întîlne[te o singur\ dat\ o adresare direct\ c\tre o persoan\ indicat\ cu pronumele

personal acuzativ singular se, unde genul nu este determinat (Diogenes Laertios,

X, 29). Din pasajul nostru – II, 47 – s-a tras concluzia c\ opera lui Diogenes

Laertios era precedat\ de o prefa]\ dedicatorie, adresat\ unei persoane feminine,

prefa]\ care s-a pierdut. S-a mai emis [i ipoteza c\ Diogenes Laertios a copiat

textul s\u dintr-un izvor care se adresa unei persoane feminine [i, cu neglijen]a

ce-l caracterizeaz\, a l\sat textul adresat la persoana a II-a singular, de[i expunerea

general\ a operei sale este la persoana a III-a. Nu putem decide între aceste dou\

ipoteze. Totu[i, nu vrem s\ l\s\m absolut nemen]ionat\ o afirma]ie a lui Paul

Monceaux, Les Africains. Étude de la littérature latine d’Afrique. Les Païens, Paris,

1894, p. 354. Acest cercet\tor al literaturii latine din Africa afirm\, f\r\ a se sprijini

pe nici un fel de texte, c\ Diogenes Laertios ar fi tr\it la curtea împ\r\tesei Julia

Domna, so]ia lui Septimiu Sever, ambii mari sus]in\tori ai artelor, la a c\ror curte

se aflau scriitori [i savan]i vesti]i pe timpul acela. Noi nu [tim absolut nimic despre

via]a lui Diogenes Laertios [i nu credem c\ exist\ vreun text antic care s\ justifice

afirma]ia lui Monceaux. Totu[i, timpul cînd a tr\it Diogenes Laertios (începutul

secolului al III-lea d.H.), dedus prin considera]ii literare [i filosofice, corespunde

cu domnia lui Septimiu Sever (193-211 d.H.) [i a so]iei sale Julia Domna. Astfel

s-ar putea face conjectura c\ Julia Domna ar fi persoana c\reia i se adreseaz\

Diogenes Laertios în Via]a lui Platon (Cartea a III-a, § 47). Aceasta ca o ipotez\

neconfirmat\ de vreun text. 154. e*piV –e;alaivwn (–e;alaiwdw~" sau –aqoli–w~" etc.)

„în linii generale sau în rezumat”, opus lui e*piV mevrou" „în detaliu”, se întîlne[te

adesea la Diogenes Laertios [i în toat\ literatura doxografic\ [i biografic\ greac\.

Termenii variaz\, dar ideea e aceea[i. Aici avem –at * ei\don" în loc de e*piV mevro".

Se pare c\ izvorul lui Diogenes Laertios, neavînd o expunere de detaliu, ci numai

una general\, face din necesitate o virtute [i se refer\ la proverbul cu bufni]ele.

Cuvîntul sunagwghv s-ar g\si [i în titlul operei lui Diogenes Laertios, dup\ cum

afirm\ Martini. Vezi întreaga fraz\ : periV tou~ bivou [i tw~n dogmavtwn, care ne red\

titlul aproape întreg al operei lui Diogenes Laertios.

155. Proverb : la Atena erau atîtea bufni]e, încît a duce bufni]e la Atena

însemna a face un lucru inutil. 156. Zenon din Elea – faimosul discipol al lui

Parmenide. Zenon, prin dificult\]ile (a*porivai) sale cu privire la admiterea mi[c\rii

în lume, a devenit vestit. Problemele ridicate de el se discut\ pîn\ în ziua de azi

(vezi Via]a lui la Diogenes Laertios, Cartea a IX-a, cap. V, 25-29).

157. Aristotel, Despre poe]i (în trei C\r]i). Este vorba de lucrarea ce se g\se[te

în lista operelor lui Aristotel de la Diogenes Laertios, V, 22. 158. Alexamenos din

Styra (în Eubea), sau din Teos – mai e citat, în afar\ de aici, [i de Athenaios. {i

antichitatea ezit\ de multe ori în indicarea locului de origine al unui autor, întrucît

unii dintre ei, plecînd din ]ara lor [i devenind cet\]eni ai altor ora[e, [i-au
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schimbat apartenen]a statal\ [i titulatura. Astfel, dup\ editorul Ph. Legrand al lui

Herodot, acesta [i-ar fi luat titulatura de Qouvrio" în loc de  &Ali–arnasseuv" cum

apare în mss. 159. Compar\, pentru defini]ii, [i explica]ii, care urmeaz\, [i Albinos,

Ei*sagwghV ei*" tou~ Plavtwnon" dialovgon" ed. C.F. Hermann, pp. 148-151. Albinos

tr\ie[te în secolul al II-lea d.H. (vezi Albinos, Epitomé, de Pierre Louis, Paris, 1945,

p. XIV), deci anterior cu ceva lui Diogenes Laertios. De altfel, ambii autori par a

copia acela[i izvor literar. 160. Compar\ Albinos, ibid., III, p. 148, [i pentru cele

ce urmeaz\ la Diogenes Laertios. 161. Un autor tragic prezenta la concurs, la

s\rb\torile lui Dionysos, o trilogie tragic\ compus\ din trei tragedii. La Eschil, cele

trei tragedii erau legate prin dezvoltarea unui subiect comun, în afar\ de Per[ii,

care face excep]ie, pe cînd la Sofocle [i Euripide cele trei piese dintr-o trilogie

n-aveau leg\tur\ între ele. Trilogia tragic\ era urmat\ de o a patra pies\, numit\

dram\ satiric\ [i care, împreun\ cu trilogia tragic\, forma o tetralogie. Drama

satiric\ n-are nici o leg\tur\ cu comedia veche, atic\, dar a avut o influen]\

important\ asupra comediei medii. Platon nu s-a gîndit niciodat\ s\ scrie dialo-

gurile sale în cadrul unor tetralogii, a[a c\ aranjamentul acesta arbitrar e dat de

gramaticul Thrasyllos (vezi [i I. Zamfirescu, Istoria universal\ a teatrului, vol. I,

Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1958, pp. 29 [i urm.). 162. Dialogul numit Atlanticul este

dialogul Critias, în continuarea lui Timaios, în care se întîlne[te pentru prima dat\

mitul Atlantidei. 163. Ni s-a p\strat întreaga oper\ scris\ a lui Platon, ba înc\, în

plus, [i unele dialoguri neautentice. Din dialogurile citate de Diogenes Laertios

mai sus, criticii moderni le declar\ neautentice pe urm\toarele : Cleitophon,

Hiparchos, Rivalii, Minos, Alcibiade II (îndoielnic), Theages, Hippias II (îndoielnic)

[i Epistolele, a c\ror autenticitate în parte este contestat\.

164. Platon este un dogmatic (în sensul stabilit de Diogenes Laertios, I, 16),

dar p\rerile lui au variat extrem de mult, r\mînînd doar la anumite concepte

fundamentale în lunga sa carier\ filosofic\. El însu[i, în faza critic\ ce urmeaz\

dup\ maturitate, î[i critic\ doctrina ideilor, ar\tîndu-i insuficien]ele în dialogul

Parmenide, [i apoi încearc\ s-o fac\ mai supl\, spre a preîntîmpina obiec]iile, în

Sofistul [i Omul politic. ~n Philebos nici nu mai vorbe[te de idei, de[i nu pare s\

le fi abandonat. ~n ultima faz\ a g`ndirii sale, el ajunge, sub influen]a pita-

gorismului, la afirmarea ideilor-numere sau a numerelor ideale, doctrin\ greu de

în]eles, întrucît în aceast\ etap\ n-a scris nimic, [i cunoa[tem aceste ultime

concep]ii ale filosofului nostru – pe care Aristotel le nume[te a!gra;a dovgmata
„doctrine nescrise” – din critica lui Aristotel [i din comentatorii acestuia. Din

cauza labilit\]ii doctrinei platonice se explic\ de ce Academia medie fondat\ de

Arcesilaos [i, în prima sa faz\, Noua Academia fondat\ de Carneade iau o orientare

sceptic\. 165. Oaspetele xevno", „str\inul” eleat [i Oaspetele atenian sînt personaje

fictive, care apar primul în Omul Politic [i Sofistul, iar al doilea în Legile.

166. Observa]iile lui Diogenes Laertios sau ale izvorului s\u merit\ a fi

re]inute. 167. Induc]ia (e*pagwghv) în antichitate avea cu totul alt sens decît în

logica modern\ de la Bacon de Verulam încoace, dup\ cum se poate vedea [i din

defini]iile [i exemplific\rile date de Diogenes Laertios (vezi A. Dumitriu, Istoria

logicii, vol. I, Bucure[ti, Editura Tehnic\, 1993, pp. 238 [i urm.).

168. Induc]ia prin contradic]ie duce la sofisme [i nu are de-a face cu induc]ia

propriu-zis\. 169. Yuchv este, în filosofia lui Platon, principiu de mi[care. Tot ce

se mi[c\ f\r\ a fi împins de alt lucru, tot ce se mi[c\ prin sine [i de la sine, are

suflet, yuchv. Astfel, piatra magnetic\ (dup\ Thales), sferele a[trilor [i animalele au

suflet. 170. Aici este vorba de ceea ce se nume[te în logica modern\ „inferen]\”,

concluzia tras\ de la un fapt particular la alt fapt particular. Exemplul dat mai jos

de Diogenes Laertios e foarte adecvat : uciga[ul [i petele de sînge g\site pe el.

171. Defini]ia induc]iei propriu-zise e foarte bun\ [i satisf\c\toare [i din

punctul de vedere al logicii moderne. Dar grecii cereau, pentru justificarea trecerii

de la particular la general, o enumerare complet\ a tuturor cazurilor particulare,

iar cum acest lucru nu e posibil, li se p\rea c\ induc]ia este o inferen]\ inferioar\

fa]\ de silogismul deductiv, care conchide de la general la particular cu ajutorul
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unui termen mediu (vezi [i A. Joja, Elemente pentru explicarea induc]iei [i

deduc]iei, în „Cercet\ri filosofice”, 1955, nr. 4, pp. 250-251).

172. Exemplul dat de Diogenes Laertios pentru o induc]ie propriu-zis\ se

g\se[te în dialogul Phaidon a lui Platon, 70 c [i urm. 173. Dac\ contrariile se nasc

pe rînd unele din altele (din mic se na[te cel mare [i invers etc.), iar din via]\ se

na[te moartea, atunci [i via]a trebuie s\ se nasc\ din moarte [i, ca atare, trebuie

s\ existe suflete în Hades. 174. Aceast\ schi]\ extrem de condensat\ a evolu]iei

tragediei grece[ti este corect\ [i interesant\. 175. Aici este vorba de împ\r]irea

filosofiei în trei p\r]i, care pare a proveni de la Xenocrate [i r\mîne clasic\ de la

epicurieni [i stoici încoace. Aceste trei p\r]i sînt : logica (la Epicur, canonica),

fizica [i etica. Aici dialectica ar corespunde cu logica. Platon [i Aristotel împ\r]eau

întregul domeniu al filosofiei în teoretic (qewrhti–hv) [i practic (pra–ti–hv). Platon

mai ad\uga [i partea f\uritoare a activit\]ii umane (poihti–hv) de pe urma c\reia

r\mîne un obiect f\urit. 176. Thrasyllos – gramatician [i astrolog ; a tr\it la Rhodos

[i apoi la Roma, la curtea lui Tiberius. A murit pe la 36 d.H.

177. Dup\ ce ne-a vorbit de forma dramatic\ a dialogurilor în § 50 dup\

izvorul s\u de acolo, aici revine asupra aceleia[i chestiuni, probabil dup\ un nou

izvor. 178. Dionysii – s\rb\tori consacrate lui Dionysios. La Atena erau trei astfel

de s\rb\tori : 1) Marile Dionysii, serbate în luna Elaphebolion (martie-aprilie), se

subîn]eleg atunci cînd se vorbe[te numai de Dionysii ; 2) Micile Dionysii, numite

[i „Dionisiile de la ]ar\”, spre deosebire de Marile Dionysii, care sînt numite [i

„Dionysiile de la ora[” ; se serbau în luna Poseideon (decembrie-ianuarie) ;

3) Lenaiele în luna Anthesterion (februarie-martie). Panatheneele – una dintre

cele mai mari [i populare s\rb\tori ale atenienilor. Ele erau dou\ la num\r :

1) Marile Panathenee, serbate în luna Hecatombaion (iulie-august), în care o

procesiune solemn\ a tot ce avea Atena mai de seam\ – tineri, fete, c\l\re]i,

b\trîni – se îndrepta c\tre templul zei]ei Athena pentru a-i aduce un peplos, o

hain\ brodat\, în dar. Scene din procesiunile Panatheneelor au fost imortalizate

pe frizele templului Parthenon de pe Acropole, oper\ a lui Fidias sau executat\

sub conducerea lui direct\, reprezentînd una dintre cele mai frumoase realiz\ri

ale artei plastice ; 2) Micile Panathenee, s\rb\toarea oalelor (cuvqroi), aveau loc în

luna Anthesterion (februarie-martie), în ziua a treia a Anthesteriilor (s\rb\toarea

florilor), [i constau într-o procesiune în care era purtat\ o oal\ cu fel de fel de

fructe. 179. Vezi mai sus, nota 161. 180. Aceea[i acuza]ie de plagiat se g\se[te

mai sus (Diogenes Laertios, III, 37) [i este atribuit\ lui Aristoxenos, du[manul lui

Platon. Probabil, Aristoxenos este izvorul lui Favorinus, care la rîndul s\u e

izvorul lui Diogenes Laertios. Acesta pare a fi uzat foarte mult de operele lui

Favorinus. 181. Din textul dialogurilor Sofistul [i Omul Politic reiese c\ Platon

avea inten]ia s\ scrie [i un dialog intitulat Filosoful, pe care pare a nu-l fi scris

niciodat\. Probabil c\ în mod arbitrar, cunoscîndu-se aceast\ promisiune de a

scrie un dialog Filosoful, s-a dat acest titlu, ca al treilea, dialogului Epinomis, care,

dup\ toate probabilit\]ile, nu este de Platon, ci de elevul s\u Philippos din Opus.

182. Epistolele transmise sub numele lui Platon, în num\r de 13, au fost mai

întîi, în secolul al XIX-lea, contestate de filologi ca fiind ale lui Platon, apoi, în

secolul al XX-lea au început s\ fie considerate ca autentice. Un partizan al

autenticit\]ii a fost [i J. Burnet. Lupta s-a dat mai ales în jurul Epistolei a VII-a, cea

mai ampl\, cu o expunere doctrinar\ important\, de autenticitatea c\reia, dac\

era dovedit\, depindea [i soarta celorlalte epistole, în cea mai mare parte. Noi nu

credem în autenticitatea Epistolei a VII-a ; motivele ar fi prea numeroase pentru a

le expune aici, îns\ le-am dezvoltat în alt\ parte (L’Orient et les origines de

l’idéalisme subjectif dans la pensée européenne, I, Paris, 1946, pp. 118 [i urm.).

Totu[i, am înclina s\ consider\m ca autentice Epistolele a VI-a [i a XI-a.

183. Expresiile eu\ pravttein, eu\ diavgein [i caivrein sînt formule de urare care

au cam acela[i sens. Cleon nu ne este cunoscut. 184. Aristodem din demul

Cydathenaion (numit „cel Mic”) – elev al lui Socrate (Xenofon, Memorabilia, I, 4 ;

Platon, Banchetul, 173 b [i 218 b) ; este probabil cel c\ruia îi e adresat\ Epistola



403

a X-a. ~n scrisoare, el ar fi partizan al lui Dion. Hermias din Atarneus este faimosul

potentat din Asia Mic\, socrul lui Aristotel, de care vom avea ocazia s\ ne ocup\m

în Via]a acestuia. Leodamas, sau Laodamas, este matematicianul elev al lui Platon,

despre care am vorbit într-o not\ anterioar\. Perdiccas al III-lea, fiul lui Amyntas

al II-lea, rege al Macedoniei (370-359 `.H.). 185. ~n ace[ti al]i cî]iva intr\, probabil,

[i Dercyllides, citat în Ei*sagwghv a lui Albinos, cap. IV, p. 149, ed. C.F. Hermann.

186. Aristophanes din Byzantion a tr\it cam între anii 250 [i 180 `.H., urma[

al lui Eratostene la conducerea bibliotecii din Alexandria, predecesor al lui

Aristarh ; gramatician [i filolog, a fost una dintre marile figuri ale acestor discipline

în antichitate. Aici îl vedem împ\r]ind dialogurile lui Platon în cinci trilogii (deci

15 dialoguri), restul l\sîndu-le f\r\ o ordine deosebit\. Clasificarea aceasta nu ni

se pare mai fericit\ decît cea a lui Thrasyllos. 187. Toate aceste dialoguri cu care

încep diver[ii editori sau filologi seria dialogurilor sînt arbitrar alese, dup\ criterii

ce nu ne sînt prea evidente. 188. Dialogurile declarate de Diogenes Laertios ca

apocrife sînt corect alese. Dintre ele, Midon, Feacienii, Chelidon, Hebdomada

(Ziua a [aptea), Epimenide nu ni s-au p\strat. Pe celelalte le posed\m [i

cercet\torii moderni sînt de acord în a le considera neautentice. Leon, c\ruia

Favorinus îi atribuia, dup\ spusele lui Diogenes Laertios, dialogul Alcyon, este

probabil Leon din Byzantion, un elev al lui Platon. Este citat [i de al]i autori.

189. Stilul lui Platon nu este esoteric sau hermetic, de[i nu se adresa celor

mul]i, ci unor ale[i pu]ini la num\r. El întrebuin]eaz\ limbajul comun atic care se

vorbea la Atena pe timpul s\u [i este interesant felul cum a putut s\-[i exprime

ideile cele mai abstracte cu ajutorul unei limbi [i al unui vocabular lipsit de

tehnicitate, fapt care a contribuit la succesul literar al operelor lui.

Cuvîntul grec so;ov", „în]elept”, care se aplic\ [i la abilitatea manual\, tehnic\.

190. Dac\ Platon întrebuin]eaz\ aceia[i termeni în sensuri foarte diferite,

aceasta se datore[te limbii grece[ti, care posed\ în gradul cel mai înalt facultatea

de a exprima lucrurile cele mai diferite prin acela[i termen. Sensurile polarizate,

opuse, exprimate prin acela[i cuvînt, sînt foarte r\spîndite în limba greac\ :

;avrma–on înseamn\ [i „medicament”, [i „otrav\”. Exemple de acest fel sînt foarte

numeroase. Sensurile unui cuvînt ies unele din altele, cu leg\tura cea mai u[oar\

între ele. Aceste lucruri sînt bine cunoscute de speciali[ti.

191. Nauck, TGF 2, fragm. 473. 192. Manuscrisele au, în loc de –a–ou~ „r\u”,

–alou~, ceea ce este o lectur\ imposibil\. Am restabilit lectura –a–ou~, a[a cum

citesc [i Cobet, Hicks [i al]ii. De altfel, conjectura e veche [i a fost f\cut\ [i de

Casaubonus (1559-1614). Nu e de mirare c\ Platon întrebuin]eaz\ cuvîntul ;au~lo"
în trei, patru sensuri diferite : „inferior”, „simplu”, „r\u”, „mic”. Mai putem ad\uga

noi sensurile, „urît”, „la[”, „ieftin”, a[a de diferite unele de altele [i care se exprim\

toate prin acela[i cuvînt, conform caracteristicii limbii eline.

193. Aici, i*deva, la Platon, este un termen tehnic filosofic pentru „idee” [i

poate fi luat în accep]iile indicate de Diogenes Laertios. 194. Ideile platonice sînt

neschimb\toare deci nemi[cate [i unice. Fiin]ele matematice (figurile geometrice

[i numerele aritmetice) sînt multiple, dar neschimb\toare, ele fiind intermediare

între idei [i lucrurile sensibile, acestea din urm\ fiind [i multiple, [i schimb\toare.

195. Probabil este vorba de dubla afirma]ie sau dubla nega]ie a contrariilor,

cum avem cazul aici. 196. Recomand\rile f\cute aici se pot aplica la cercetarea

oric\rei doctrine a unui filosof [i nu numai la Platon. 197. Semnele diacritice sînt

descrise cu cuvinte în manuscrisele lui Diogenes Laertios. Iat\ aceste descrieri, pe

care le-am evitat în textul traducerii, punînd semnele înse[i : 1) x majuscul este litera

a 22-a a alfabetului, notînd aspirata gutural\ afonic\. Textul scrie ci~ dup\

denumirea literei în alfabet ; 2) > se nume[te diplh~ [i e format din dou\ linii care

se unesc cu vîrful spre dreapta (ca semnul „mai mare” în matematic\) ; 3) ci~
periestigmevnon „X punctat de jur împrejur” =  ; 4) diplh~ periestigmevnh „dubleta

punctat\ în jur” =  ; 5) oJbeloV" periestigmevno" „frigarea punctat\ în jur” = ÷ ; 6)

a*ntisivgma periestigmevno" „sigma invers, punctat în jur” =  (litera sigma,  S, se

scrie în grece[te [i C ) ; 7) –erauvnion „fulgera[” = ↓ ; 8) a*sterivs–o"„stelu]a” = * ;
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9) o*belov" „frigarea” = —. Aceste semne sînt întrebuin]ate de filologii epocii

elenistice la orice text, mai ales la Homer [i la al]i autori, nu numai la Platon.

198. Antigonos din Carystos – biograf important al filosofilor (secolul al III-lea

`.H.), de care am mai vorbit. A scris Vie]ile filosofilor, din care Via]a lui Zenon,

citat\ aici, este o parte. 199. Este vorba, probabil, de edi]ii noi ale lui Platon,

însemnate cu semnele diacritice men]ionate mai sus. 200. Aici începe o doxografie

a lui Platon destul de ampl\ (§§ 67-70) care este exclusiv bazat\ pe dialogul

Timaios al lui Platon. Nu vom face trimiteri pas cu pas la acest dialog. Ele se

g\sesc în edi]ia lui Hicks. Cel ce vrea s\ vad\ mai în adîncime apropierile dintre

doxografia dat\ de Diogenes Laertios [i dialogul Timaios, trebuie s\ citeasc\

dialogul întreg. Dac\ facem bilan]ul informa]iilor pe care ni le d\ Diogenes

Laertios despre doctrina lui Platon (inclusiv cele luate de la Alcimos), constat\m

c\ toate se cam reduc la con]inutul dialogurilor Phaidon [i Timaios, poate [i

Phaidros. Este vorba de Diogenes Laertios [i de izvorul lui, `ntrucît Diogenes

Laertios nu este un autor original, ci un erudit care-[i culege [tiin]a din toate

p\r]ile de unde poate. Dar cam aceasta este situa]ia [i în Evul Mediu. {i în timpul

acestuia, Platon n-a fost cunoscut direct decît prin cel mult aceste trei dialoguri,

mai ales prin Phaidon [i Timaios. Chalcidius, un autor din secolul al IV-lea d.H.

a scris un comentariu la Timaios, cu textul dialogului pus în fa]a cititorului, carte

care a avut mare circula]ie în Evul Mediu. Mai putem men]iona cunoa[terea

indirect\ a lui Platon prin al]i autori, ca Macrobiu (pe la 400 d.H.), Martianus

Capella (secolul al V-lea d.H.), Boethius (m. pe la 524/525) [i al]ii. Ace[ti autori,

care au scris to]i în latin\, au avut mare circula]ie în Evul Mediu [i prin ei au

cunoscut filosofii teologi ai acestei epoci un platonism contaminat de

neoplatonism. Fire[te îns\, autorul doxografiei privitoare la Platon, în Diogenes

Laertios, cunoa[te foarte probabil pe Platon în întregime, chiar dac\ celelalte

dialoguri, cum sînt Gorgias, Republica, Theaitetos etc., sînt mai pu]in puse la

contribu]ie. 201. Doxografia lui Platon începe cu problema naturii sufletului. Aici

se d\ teoria împ\r]irii sufletului în trei p\r]i, pe care Platon o dezvolt\ [i în

dialogurile Phaidros [i Republica. Dar autorul de la care se inspir\ Diogenes

Laertios are în vedere textele din Timaios, dup\ cum se poate u[or vedea la o

lectur\ paralel\. ~n schimb, în dialogul Phaidon, care pare anterior lui Phaidros [i

Republica, Platon sus]ine c\ sufletul este monoeidhv", adic\ unitar, simplu,

necompus din p\r]i, tocmai pentru a-i dovedi nemurirea. Ceea ce e compus din

p\r]i se destram\. Ceea ce este simplu n-are în ce s\ se risipeasc\. Vedem deci

cum Platon î[i schimb\ planurile de gîndire. 202. Expunerea care urmeaz\ (§ 68)

se aplic\ atît la sufletul omului, care în concep]ia sa e un microcosmos, cît mai

ales la univers, care e macrocosmosul. Cercul interior divizat reprezint\ eliptica

pe care se mi[c\ cele 7 planete [i este înclinat fa]\ de primul cerc nedivizat [i

exterior, care reprezint\ sfera stelelor fixe legat\ de ecuator. ~n loc de „se mi[c\”,

–inei~sqai, manuscrisele lui Diogenes Laertios au „se afl\”, –ei~sqai. Noi accept\m

lec]iunea –<in>ei~sqai, care se g\se[te la Hicks, [i credem c\ expresiile „la stînga”

[i „la dreapta” se refer\ la mi[carea planetelor, care are loc în direc]ie contrar\ cu

cea a stelelor fixe, de[i sînt antrenate [i planetele `n mi[carea zilnic\ a cerului.

203. Vezi mai sus, nota 202. 204. Platon admite existen]a unui „suflet al

universului”, deoarece tot ce are mi[care înn\scut\ [i de la sine are suflet, iar

universul, care se mi[c\ prin revolu]ia sferei cere[ti, are deci un suflet al lui.

205. Despre identitate (tau*tovn) [i alteritate (qavteron), Platon s-a ocupat în

dialogul Sofistul, îns\ pe plan metafizic [i gnoseologic. Aceste teorii din Sofistul

sînt aplicate, pe plan cosmologic, în dialogul Timaios.

206. Platon nu nume[te materia niciodat\ u!lh, ca aici (termenul este

aristotelic). Termenii prin care o exprim\ sînt urm\torii : tovpo" „spa]iu”, cwvra
„loc”, toV decovmenon [i dexamenhv „receptacolul”, tiqhvnh th~" genevsew" „doica

devenirii”, u&podochV genevsew" „receptacolul devenirii” fuvsi" taV pavnta swvmata
decomevnh, „natura care cuprinde toate corpurile”, ej–magei~on „matrice”, ej–ei~no ejn
w%/ givgnetai „acela în care lucrurile se nasc” (vezi E. Zeller, Die Philosophie der
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Griechen, II, 1, 1889, p. 722, not\). Toate aceste expresii se g\sesc în Timaios [i

înc\ pe deasupra aijtiva planwmevnh „cauza r\t\citoare”, care este tot materia.

207. Elementele primordiale : foc, aer, ap\, p\mînt sînt constituite la Platon

(vezi dialogul Timaios, 53 c–55 c), dup\ exemplul pitagoricienilor, din triunghiuri

elementare. 208. Triunghiul din care e format P\mîntul are o form\ special\, care

o face inapt\ de a trece în forma triunghiurilor celorlalte elemente. De aceea, pe

cînd celelalte elemente, prin transformarea triunghiurilor lor elementare, pot trece

[i se pot preface unele în altele, p\mîntul singur nu este transformabil în alt

element. 209. Aici Platon face uz de teoria corpurilor regulate, adic\ a corpurilor

solide formate din poligoane regulate drept fe]ele lor, des\vîr[it\ de marele

matematician Theaitetos [i ale c\rui teorii se g\sesc consemnate în Cartea a XIII-a

a lui Euclid. ~n fond, nu orice fel de poligoane regulate pot închide un corp solid

în ele. ~n realitate, sînt numai cinci astfel de corpuri care au primit numele de

regulate. Patru dintre ele, Platon le împarte la elementele lor : tetraedrul (Diogenes

Laertios zice piramida, ceea ce e aproximativ exact ; tetraedrul e o piramid\, dar

nu orice piramid\ e tetraedru), care e forma elementului foc, octaedru pentru

ap\, icosaedru pentru aer [i cubul pentru p\mînt. Mai r\mîne dodecaedrul, a

c\rui form\ Platon pare a o atribui universului în întregime. Despre Theaitetos,

vezi B.L. van der Waerden, Erwachende Wissenschaft, 1956, pp. 282 [i urm.

Pentru comentarii la Timaios, vezi Th.H. Martin [i edi]ia lui G. Stallbaum (1838) cu

comentarii [i cea a lui A. Rivaud cu notele. 210. La Aristotel, fiecare dintre cele

patru elemente primordiale au un „loc propriu” (oij–ei~o" tovpo") spre care tind :

focul în sus, p\mîntul în jos, adic\ spre centrul lumii, iar apa [i aerul au locuri

intermediare. Aceasta nu este concep]ia lui Platon. La acesta, sub influen]a

atomi[tilor, mi[carea de revolu]ie a lumii împinge, une[te sau separ\ elementele

printr-o mecanic\ inerent\ vîrtejului.

211. Despre concep]ia finalist\ a lumii, vezi Platon, Phaidon, 97 b [i urm.

212. ~n Timaios, Demiurgul, adic\ Creatorul, dup\ terminologia lui Diogenes

Laertios, creeaz\ lumea luînd ca model [i contemplînd ideile. La Platon, ideile au

o existen]\ independent\ de creator, cel pu]in în Timaios. Nici în dialogul

Republica nu ne spune Platon, cînd vorbe[te de ideea suprem\ a binelui, c\

binele con]ine toate celelalte idei. Concep]ia dup\ care ideile sînt reduse la o

existen]\ în intelectul divin este pe calea mistic\ ce merge la neoplatonism, de[i

anterioar\ acestuia. Diogenes Laertios nu cunoa[te neoplatonismul. Dar neopla-

tonismul a fost preparat cu mult înainte de Platon. La Poseidonios [i Albinos se

g\sesc începuturi (vezi Willy Theiler, Die Vorbereitung des Neuplatonismus, 1930).

213. Universul însufle]it de sufletul universal este, dup\ Platon, un organism

perfect. El e neted pe dinafar\, adic\ se termin\ cu sfera stelelor fixe, [i n-are

organe, întrucît nu are nevoie de ele (vezi Timaios, 32 c–36 e). 214. Dup\ Platon,

universul nu este nepieritor prin esen]a sa, ci numai fiindc\ nimic nu intervine ca

s\-l distrug\, divinitatea fiind bun\ [i „lipsit\ de invidie”.  215. Aici, Platon aplic\

ideile sale de cauzalitate final\. 216. vezi nota 211. 217. duvnami" am tradus-o cu

„calit\]i”. Este vorba de propriet\]ile corpurilor elementare. stereav am tradus cu

„solide elementare”. Este vorba de cele patru elemente formate din poliedrele

regulate indicate mai sus, în nota 209. Dup\ aceast\ concep]ie, apa [i aerul sînt

cele dou\ medii propor]ionale între foc [i p\mînt. 218. Ai*wvn, eternitatea,

nen\scut\, neschimb\toare [i nepieritoare este ideea prin participare la care ia

fiin]\ timpul. Dup\ aceast\ concep]ie, dac\ n-ar exista universul cu rota]ia lui,

creaturile [i devenirea, n-ar exista nici timpul. Aristotel define[te timpul ca num\rul

mi[c\rii (cf. Aristotel, Fizica, 219 b). 219. ~n concep]ia anticilor exist\ mi[care

mecanic\ prin împingere sau trac]iune [i mi[care spontan\ într-un lucru care are

suflet, mi[care pe care Diogenes Laertios o nume[te aici mi[care `nsufle]it\, cum

e cea a universului posesor al unui suflet universal. 220. Deoarece modelul –

adic\ în lumea ideilor lui Platon exist\ ideile diferitelor animale, [i universul

posed\ aceste animale, care exist\ prin participare la idei.

221. Cuvîntul grec (Timaios, 40 b) este ei&llomevnhn Par. A. ; ei&lomevnhn [i

ei&loumevnhn sînt alte variante de manuscrise. Sensul pasivului este acela[i : „a se
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învîrti”. Proclus cite[te ijllomevnhn. Acest text, cu acest cuvînt în interiorul lui, a dat

loc la mult\ discu]ie între interpre]i. S\ fi afirmat aici Platon învîrtirea P\mîntului

în jurul centrului s\u ? Dar Platon admite revolu]ia sferei stelelor fixe în mod

indiscutabil. O învîrtire a P\mîntului în jurul s\u propriu ar face inutil\ admiterea

rotirii cerului sau ar aduce perturb\ri de neconceput în pozi]iile observate ale

a[trilor. Izvorul lui Diogenes Laertios interpreteaz\ textul din Timaios în sensul c\

Platon ar spune c\ P\mîntul se învîrte[te în jurul s\u. Totu[i, nu putem admite c\

Platon cuno[tea rota]ia p\mîntului în jurul s\u. Cuvîntul ei!lw poate însemna [i „a

se strînge în jur”. Ne putem gîndi [i la o u[oar\ mi[care de vibra]ie, de oscila]ie

într-o parte [i în alta pe care P\mîntul o execut\ de o parte [i de alta a centrului

lumii. Acestea sînt posibilit\]ile date de explicare. 222. Cauze ra]ionale sînt, dup\

Platon, ideile [i fiin]ele însufle]ite, care pot ac]iona în conformitate cu ideile, deci

pe cale ra]ional\. Lucrurile materiale mecanice sînt supuse [i unor cauze necesare.

223. Elementele primordiale – focul, aerul, apa [i p\mîntul – sînt supuse, în

concep]ia anticilor, necesit\]ii naturii ; dar Platon nu se refer\ la elementele

primordiale ca lucruri sensibile, obiecte ale sim]urilor, ci la receptacolul formelor

acestor elemente, prin urmare la materia primordial\ (vezi mai sus, nota 206).

224. Despre triunghiurile elementare care constituie fe]ele poliedrelor care

formeaz\ atomii de foc, aer, ap\ [i p\mînt, vezi Platon, Timaios, 53 c – 56 c, [i

comentariul lui E. Stallbaum ad locum. Acest atomism legat de mistica pitagoreic\,

îl opune Platon, probabil, atomismului lui Leucip [i celui al lui Democrit, pe care

trebuie s\ le fi cunoscut, de[i nu le citeaz\ niciodat\. Ceea ce a dus la afirma]ia

c\ Platon ar fi vrut s\ ard\ c\r]ile lui Democrit, dup\ cum vom vedea la Diogenes

Laertios, IX, 40. 225. Concep]ia dualist\ a lui Platon reiese printr-o interpretare

aristotelizant\. 226. Aici se termin\ fizica cosmogonic\ a lui Platon, expus\ de

Diogenes Laertios sau de izvorul lui dup\ dialogul Timaios. ~ns\ Platon face

aceast\ expunere ca o povestire cu aparen]\ de adev\r [i nu ca o expunere

[tiin]ific\. De ce recurge Platon la o expunere mitic\ atunci cînd vorbe[te de

cosmogonie, de crearea lumii ? Fiindc\ obiect al [tiin]ei sînt numai entit\]ile fixe,

nen\scute, neschimb\toare [i nepieritoare, care sînt ideile. Problemele de devenire

nu pot face obiectul unei [tiin]e. Iar cosmogonia, na[terea lumii, este o problem\

de devenire. De aceea o trateaz\ Platon sub form\ de mit.

227. ~n §§ 78-79, Diogenes Laertios d\ o succint\ expunere a eticii lui Platon.

jExomoivwsi" tw%/ qew~/, identificarea cu divinitatea ca scop al vie]ii, se g\se[te în

dialogul Theaitetos al lui Platon (176 b : o&moivwsi" tw~/ qew~/). 228. Dh~mo" înseamn\

„popor” [i „form\ de guvern\mînt democratic”. Casaubonus propune, în loc de

eujparaivthta „u[or de reparat”, lectura ajparaivthta sau dusparaivthta „ireparabil”,

„ce nu se poate îndrepta”, pe care o adopt\m [i noi. 229. Contrar concep]iei lui

Epicur, care sus]ine c\ zeii nu se intereseaz\ de soarta oamenilor, ci tr\iesc izola]i

[i ferici]i în spa]iile intercosmice (meta–ovsmia). Stoicii, ca [i platonicienii, admiteau

teza providen]ei divine (provnoia). 230. daivmone" sînt divinit\]i de o categorie

inferioar\ fa]\ de zeii olimpici. ~n timpurile vechi, la Homer spre exemplu, qeov"
[i daivmwn erau sinonime (vezi [i Francis E. Peters, Termenii filosofiei grece[ti,

Bucure[ti, Humanitas, 1993 : daím³n, daimónion). 231. Kalovn înseamn\ [i „bun”

[i „frumos”. Dar Platon întrebuin]eaz\ pentru „bun” mai mult cuvîntul a*gaqón.

A[adar, traducem aici –alovn cu „frumosul” în sens fizic [i moral.

232. Th~/ ;uvsei o&mologoumevnw" zh~n este termenul stoic pentru moral\ : traiul

în conformitate cu natura sau ra]iunea universal\. Pe timpul lui Diogenes Laertios

[i înc\ de pe timpul Noii Academii a lui Philon din Larissa [i Antiohos din Ascalon

(secolul I `.H.), începuse un sincretism care c\uta s\ atenueze contrastele dintre

[colile filosofice, mai ales dintre stoici [i platonicieni, aratînd c\, în fond, aceste

sisteme sus]in cam acela[i lucru. {i cu [coala stoic\ medie se învedereaz\ acest

lucru, la Panaitios din Rhodos (secolul al II-lea `.H.) [i la Poseidonios din Apamea

(cam pe la 135-50 `.H.). 233. Despre proprietatea numelor periV o*nomavtwn
o*rqovthto" s-a ocupat [i Protagoras sofistul, sub denumirea de o*rqoevpeia. Probabil

c\ Diogenes Laertios sau referentul s\u se gînde[te la dialogul Cratylos al lui
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Platon, `n care aceast\ problem\ este dezb\tut\ pe larg. Mai departe am schimbat

ordinea din Diogenes Laertios : întîi vin întreb\rile [i pe urm\ r\spunsurile, [i nu

invers, cum e pus în textul lui Diogenes Laertios. 234. Locul este cam deteriorat.

Dup\ Diogenes Laertios, Platon spune s\ îndemni pe oameni s\ fac\ fapte drepte,

amenin]îndu-i cu pedeapsa dup\ moarte în Hades. Dar noi [tim c\ în dialogul

Gorgias se dezvolt\ o alt\ tem\, mult mai subtil\ : Platon sus]ine, prin gura lui

Socrate, c\ e mai bine s\ suferi nedreptate decît s-o faci [i c\, dac\ faci nedreptate,

e mai bine s\ fii pedepsit decît s\ scapi f\r\ pedeaps\. Motivarea platonician\ este

c\ `nf\ptuirea unei fapte nedrepte atrage un dezechilibru sufletesc, care, ca o

boal\, face pe om nefericit, iar pedeapsa este ca un medicament care vindec\

sufletul, redîndu-i fericirea [i senin\tatea, a[a cum leacul material vindec\ boala

din corp. ~n dialogul Euthyphron, Platon sus]ine împotriva lui Euthyphron teza c\

o fapt\ nu e pioas\ fiindc\ place zeilor, ci place zeilor fiindc\ este pioas\.

235. Desigur, Platon are mituri eshatologice, adic\ mituri care privesc soarta

sufletului uman dup\ moarte. Gorgias, Phaidon, Republica se termin\ fiecare cu

un mare mit eshatologic. 236. Formula de închidere a p\r]ii în care Diogenes

Laertios trateaz\ doxografia lui Platon. 237. ~n paragrafele care urmeaz\, pîn\

aproape de finele C\r]ii a III-a (§§ 80-109 ; în acest ultim paragraf, ultimele [ase

rînduri sînt consacrate scriitorilor omonimi cu numele de Platon), ni se prezint\

clasific\rile platonice ale diverselor domenii ale realului [i ca autor al lor este dat

Aristotel. Textul acesta destul de sec [i clasific\rile f\cute mecanic nu sînt nici în

maniera lui Platon, nici nu par a avea ca autor pe Aristotel din Stagira. Aceast\

oper\ a Clasific\rilor platonice pare a avea un autor destul de redus ca orizont [i

scolastic, din epoca elenistic\. ~ntre operele p\strate de la Aristotel nu avem a[a

ceva, iar în catalogul scrierilor lui de la Diogenes Laertios (Cartea a V-a, § 22 [i

urm.), avem urm\toarele titluri în care intr\ cuvîntul clasific\ri sau diviziuni (pe

grece[te diairevsei") : § 23 : Clasific\ri, 17 la num\r ; Clasificare, într-o singur\

Carte. Acela[i titlu e repetat în § 24. Nici una dintre ele nu poate fi lucrarea aflat\

la Diogenes Laertios. Catalogul scrierilor lui Aristotel al lui Ptolemaios are la nr. 53

un titlu : Plavtwno" diairevs<e>i" (vezi ed. Valentin Rose). H. Mutschmann a

editat acest text al lui Diogenes Laertios [i l-a studiat în prefa]\, în Divisiones quae

feruntur Aristoteleae, Leipzig, 1906, edi]ie [i studiu pe care nu le-am putut

consulta. 238. Aceasta este împ\r]irea bunurilor atît dup\ stoici, cît [i dup\

epicurieni. Dar dup\ stoici, bunurile corporale [i exterioare intr\ în aceea[i grup\

a lucrurilor indiferente (a*diav;ora). Epicur d\ o prec\dere bunurilor suflete[ti, ca

unele care dau o pl\cere durabil\, deci dau fericirea. Vom vedea acestea la timpul

lor, în Diogenes Laertios Cartea a VII-a, pentru stoici, [i în Cartea a X-a, pentru

epicurieni.

239. Toate aceste clasific\ri date mai înainte [i cele care urmeaz\ sînt

aproximativ platoniciene. Ele provin dintr-o epoc\ de sincretism în care se caut\

s\ se pun\ de acord marile [coli filosofice, mai ales platonismul, stoicismul [i

aristotelismul. Autorul clasific\rilor nu face aici deosebire între formele bune [i

formele rele de guvern\mînt (cf. L. Robin, Platon, Bucure[ti, Teora, 1996,

pp. 244-286 ; P. Lachiéze-Rey, Les idées morales sociales et politiques de Platon,

Paris, 1938). 240. Practic\, de la pravttein, „a ac]iona”, „a s\vîr[i un act”. De pe

urma unui astfel de act nu r\mîne un obiect concret produs de act. F\uritoare, de

la poiei~n, „a face”, „a f\uri un obiect care r\mîne de pe urma actului”. Teoretic\,

de la qewrevw, „a privi”, „a contempla”, avînd la Platon ca obiect adev\rurile

eterne care sînt ideile (cf. Francis E. Peters, Termenii filosofiei grece[ti, 1993 :

poieín, práxis, the³ría). 241. Muzica ; cuvîntul grecesc este a&rmoni–hv, deci „arta

acordurilor muzicale”, acorduri care erau succesive, desf\[urate în melodie [i nu

simultane. Grecii nu cuno[teau simfonia cu acorduri simultane. La ei, vocile [i

instrumentele cîntau la unison. Cel mult se putea cînta o melodie la octav\, deci

un cor b\rb\tesc [i femeiesc în acela[i timp. 242. Primul gen de oratorie men]ionat

aici este oratoria politic\ (politi–oVn gevno"), ai c\rui reprezentan]i cei mai de

seam\ sînt, în ordinea importan]ei lor, Demostene, Eschine (oratorul), Hyperides,
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Lycurgos (oratorul), Demades, Deinarchos [i al]ii. Al doilea gen de oratorie

men]ionat, genul demonstrativ (e*pidei–ti–ovn gevno"), în care intr\ lauda, critica [i

alte specii, a fost creat de marele sofist Gorgias din Leontinoi [i des\vîr[it de

Isocrate din Atena, pe care îl putem declara al doilea creator al genului [i unul

dintre cei mai mari prozatori, creator al prozei atice. Mai r\mîne nemen]ionat aici

al treilea gen de oratorie, anume cel judiciar (di–ani–oVn gevno"), în care oratorul

compunea în calitate de logograf (termenul tehnic consacrat în grece[te) discursuri

de ap\rare sau de reclama]ie pentru clien]i particulari, contra onorariu. Artistul cel

mai des\vîr[it în acest gen a fost Lysias. Nu mai pu]in important este Isaios, de la

care îns\, printr-o întîmplare, avem numai discursuri cu privire la afaceri de

mo[tenire. De la Lysias ni s-a p\strat o bogat\ colec]ie de discursuri.

243. Metoda prin întreb\ri [i r\spunsuri scurte (kataV bracuv, termenul tehnic

consacrat în grece[te) ar fi fost creat\ de sofi[ti [i adoptat\ de Socrate [i Platon,

sus]ine Eugène Dupréel, în La légende socratique et les sources de Platon,

Bruxelles, 1922. Cu toat\ teza sa exagerat\ – Dupréel sus]ine c\ Socrate a fost

lipsit de originalitate [i c\ tot ce i se atribuie lui ca fiind crea]ie original\ se

datoreaz\ sofi[tilor –, opera autorului este foarte bogat\ în reconstituiri ale

doctrinelor sofi[tilor. 244. Poetul liric î[i cînta elegia [i se acompania singur, la

unison, la harp\. 245. Cele trei p\r]i ale sufletului în filosofia lui Platon (Republica,

434 d–441 b) se numesc nou~", qumov" [i e*piqumiva (autorul clasific\rilor a intervertit

ordinea ultimelor dou\). Prima parte „intelectul” sau „ra]iunea”, numit\ [i toV
logi–oVn mevro" th~" yuch~" „partea ra]ional\ a sufletului”, este opus\ celorlalte

dou\, care se numesc la un loc toV a!logon mevgo" th~" yuch~" „partea ira]ional\ din

suflet” [i care explic\ pasiunile [i poftele omene[ti, ira]ionale dup\ Platon [i

Aristotel. Dup\ cum vom vedea, stoicii neag\ acest lucru ; nu exist\ parte ira]ional\

în suflet, [i atunci, la ei, pasiunile provin din judec\]i (deci tot elementul ra]ional)

false. Pentru teoria celor trei p\r]i ale sufletului, vezi imaginea lui Platon din

Phaidros, 246 a-d : carul condus de un mînuitor (ra]iunea, nou~") cu doi cai, unul

focos [i bun (qumov") [i unul înd\r\tnic (e*piqumiva). 246. Am tradus prin cuvîntul

„cumin]enie” cuvîntul grec ;rovnhsi" . Dar la Platon, ;rovnhsi" este [i termenul

pentru a indica [tiin]a suprem\ care d\ cunoa[terea ideilor (vezi Platon, Phaidros,

65 a [i urm., 66 e [i urm. etc.). Aristotel reduce termenul ;rovnhsi" la sensul lui

practic [i etic. 247. Platon admitea patru virtu]i cardinale, pe care le împ\r]ea [i

le atribuia celor trei p\r]i ale sufletului [i comportamentului armonic al lor :

a*ndreiva, „curaj” (pentru qumov", „pasiune generoas\” sau „avînt generos”),

sw;rosuvnh, „cump\tare” (pentru e*piqumiva, „pofte trupe[ti”), so;iva, „în]elepciune”

(pentru nou~", „ra]iune” sau „inteligen]\”), iar a patra, dikaiosuvnh, „dreptate”,

const\ în armonizarea celorlalte trei virtu]i. Dup\ p\rerea sa, omul care are cele

trei prime virtu]i în cele trei p\r]i ale sufletului s\u o are [i pe a patra, spiritul de

dreptate, care const\ în armonia virtu]ilor precedente în sufletul s\u (cf. Republica,

427 c–444 a). 248. L\s\m afar\ din text cuvîntul a&martavnonta", întrucît nu d\ un

sens potrivit. Cuvîntul e socotit ca trebuind s\ fie eliminat din text înc\ de Mer.

Casaubonus. 249. Cuvîntul grec e ;ilanqrwpiva. Dar din text rezult\ c\ autorul

clasific\rilor nu se gînde[te atît la „iubirea de oameni”, cît la „sociabilitate”. Totu[i,

men]inem traducerea etimologic\ a cuvîntului : „iubirea de oameni”. Adesea

traducerea termenilor grece[ti pune probleme dificile în fa]a traduc\torului. ~n

unele cazuri trebuie s\ înlocuim pluralul grec cu singularul românesc, sau invers,

ori s\ d\m traduceri mai mult sau mai pu]in satisf\c\toare ale termenilor grece[ti.

250. Leiturgiile (de unde vine cuvîntul liturghie în române[te, cu sensul

complet schimbat de cre[tinism), pe grece[te leitourgiva, erau sarcini de stat care

se impuneau cet\]enilor boga]i pentru a le executa pe cheltuiala proprie, spre

exemplu : echiparea [i instruirea unui cor pentru reprezenta]iile teatrale la

s\rb\torile dionisiace, între]inerea unei trireme (corabie de r\zboi cu trei rînduri

de rame suprapuse) etc. Adesea aceste leiturgii erau foarte împov\r\toare, ducînd

pîn\ la ruina respectivului îns\rcinat cu ele. Era un fel de a egala averile prin

u[urarea s\racilor [i împov\rarea boga]ilor. Nimeni n-avea latitudinea de a refuza
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o leiturgie ce i se atribuia, conform legii, prin decret. Tot ce putea face respectivul

era s\ propun\ pe altul mai bogat ca el, ca s\ preia leiturgia, propunînd totodat\

schimbul de averi (termenul grec e a*ntivdosi"), în caz c\ bogatul propus refuza

s\ primeasc\ leiturgia. Cu alte cuvinte, cel îns\rcinat se oferea s\ schimbe averea

cu a altuia, pe care îl declara mai bogat, [i cu averea schimbat\ de la cel\lalt s\

execute leiturgia. 251. Cuvîntul grec este unul singur, tevcnh. El înseamn\ atît

„art\ frumoas\”, cît [i „meserie”. Dar tevcnh mai înseamn\ [i „[tiin]\”, deci nu se

f\cea adesea o deosebire tran[ant\ între teorie [i practic\. Astfel, medicina,

pentru greci, era o tevcnh, pe de o parte o [tiin]\ care presupunea cuno[tin]e

teoretice temeinice : cunoa[terea naturii omene[ti [i a mediului înconjur\tor în

care omul tr\ie[te, [i, pe de alt\ parte, era o art\, presupunea abilit\]i practice

pentru a recunoa[te o boal\ [i a da un tratament medical potrivit cu

temperamentul [i particularit\]ile bolnavului (vezi [i Francis E. Peters, Termenii

filosofiei grece[ti, 1993 : téchn¹). 252. Provine oare aceast\ în[iruire a numeralelor

ordinale, care n-are nici un rost, [i este detestabil\ din punct de vedere stilistic,

de la autorul Clasific\rilor sau de la Diogenes Laertios sau e o glos\ marginal\

intrat\ în text ? Toate trei posibilit\]ile sînt date, avînd în vedere calitatea autorilor.

253. Aceea[i în[iruire f\r\ rost, ca mai sus. 254. Apari]ia artei poetice aici, în

enumerarea final\, de[i a fost omis\ în textul clasific\rii, este cel pu]in curioas\,

dar men]ionarea ei este totu[i corect\. 255. Aceste trei posibilit\]i în felul de a fi

al lucrurilor sînt date de Sextus Empiricus sub form\ de trilem\ [i sînt atribuite lui

Xenocrate, elev al lui Platon [i al treilea scolarh al Academiei (vezi Adversus

Mathematicos, XI, 4, p. 376, ed. Mutschmann). 256. ou*devtera (plural neutru)

înseamn\ în sens strict „neutru”, deci se acoper\ cu sensul de „indiferente” sau

„nici bun, nici r\u”. 257. De homeomerii (oJmoiomerh~) s-a ocupat [i le-a definit

Aristotel, la care cuvîntul este un termen tehnic, pe cînd, dup\ cît ni se pare, el

nu exist\ la Platon. Cuvîntul tradus cu eterogen este, în grece[te, a*nomoiomerev",

adic\ „neomogen”, ceea ce e acela[i lucru (vezi Cartea a II-a, nota 41).

258. Cîteva cuvinte de încheiere asupra Clasific\rilor pseudoaristotelice,

f\cute, dup\ spusele autorului, de Platon. Ele sînt f\cute într-un stil mecanic, sec,

scolastic, cu începutul [i sfîr[itul care se repet\ de fiecare dat\ la fiecare clasificare,

[i par a proveni de la un alt autor, pe care l-am localizat aproximativ în epoca

elenistic\ (secolele III-I ̀ .H.). Nu au scris a[a nici Platon, nici Aristotel. Clasific\rile

f\cute n-au specificul doctrinei lui Platon, nici a lui Aristotel. Contribu]ia lor la

cunoa[terea filosofiei platonice este aproape egal\ cu zero. Aristotel vorbe[te de

dou\ ori de clasific\rile (diairevsei") scrise ale lui Platon (în De generatione et

corruptione, B 3, 330 b 15, [i De partibus animalium, A 2, 642 b 12), dar desigur

c\ este vorba de opere f\cute de al]i membri ai Academiei platonice, probabil

ni[te manuale pentru încep\tori, pentru prima ini]iere în filosofie. Clasificarea

platonician\ era dihotomic\, dup\ cum vedem în Omul Politic [i Sofistul, iar

opera autorului nostru p\strat\ de Diogenes Laertios prezint\ lucrurile sub alt

aspect, personal lui [i nu prea fericit ales. Atît despre aceste Clasific\ri

platoniciene, spre a întrebuin]a [i noi formula favorit\ a lui Diogenes Laertios cu

care încheie sec]iunile sale, în care face o expunere [i trece apoi la alta.

259. Seleucos din Alexandria – gramatician, supranumit Homericul ; a tr\it la

Roma sub Augustus [i Tiberiu, citat de Athenaios, Scholiile la Apollonios Rhodios,

Suda ; dar s-ar putea s\ nu fie to]i identici cu Seleucos gramaticianul citat de

Diogenes Laertios aici, care ar fi scris o carte Despre filosofie. Platon, filosof din

Rhodos, elev al lui Panaitios, nu e cunoscut din alt\ parte. La fel [i Platon filosoful

peripatetic. 260. Platon, poetul comic remarcabil, din Atena, numit oJ kwmikov",

apar]inînd comediei vechi (scria între anii 425 [i 390 `.H.), e destul de cunoscut

prin satira sa politic\. Nu avem decît fragmente din vreo treizeci de piese ale lui.

III (n. 242-260) PLATON
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Cartea a IV-a

CAPITOLUL I

Speusip
(aprox. 407-339 `.H.)

1. Speusip din Atena – al doilea conduc\tor sau, dup\ termenul grec consacrat,

scolarh al Academiei platonice, primul fiind Platon însu[i. Speusip a condus

[coala din 347 (anul mor]ii lui Platon) pîn\ în 339 `.H. (opt ani, dup\ cum spune

Diogenes Laertios pu]in mai departe). 2. Anii 347-344 `.H. 3. ~n gr\dina Academiei

platonice de lîng\ incinta consacrat\ eroului Academos (sau Hecademos dup\

alt\ variant\, dat\ de Diogenes Laertios, III, 7) erau numeroase cl\diri pentru s\li

de cursuri, s\li pentru bibliotec\, colec]ii [tiin]ifice etc. ~ntre ele, [i un templu

ridicat Muzelor (mousei~on), de care vorbe[te Diogenes Laertios aici.

4. Casandros – fiul lui Antipater, n\scut pe la 354 `.H., reu[e[te s\ se proclame

rege al Macedoniei, supune Grecia (318 `.H.) [i moare la 297 `.H., dup\ o via]\

agitat\ de r\zboaie [i intrigi. Aici, la Diogenes Laertios, se face desigur aluzie la

c\s\toria lui cu Thessalonice, sora lui Alexandru cel Mare. 5. Aceste dou\ femei,

discipole ale lui Platon, au fost citate de Diogenes Laertios în lista discipolilor

acestuia din Via]a lui Platon (Diogenes Laertios, III, 46). 6. Chestiunea onorariului

de profesor în educa]ia greac\ este destul de interesant\. Sofi[tii [i retorii luau

bani grei de la elevii lor pentru înv\]\tura pe care le-o d\deau. Astfel, Gorgias,

Isocrate [i nenum\ra]i al]ii au f\cut avere de pe urma acestui lucru. Socrate a fost

primul care a introdus obiceiul de a da lec]ii gratuit, f\r\ a trage nici un fel de

profit de pe urma înv\]\turii împ\rt\[ite. Platon a fost un adept al tradi]iei

socratice, la fel [i Aristotel [i atî]ia al]i filosofi care nu doreau s\ valorifice

financiar lec]iile lor de filosofie, ei dispunînd de venituri însemnate. Prin urmare,

Speusip ar fi abandonat aceast\ tradi]ie, luînd bani pentru lec]ii, lucru marcat aici

ca ceva deosebit. 7. Nu [tim cine e acest Diodoros. Un Diodor din Tyr este filosof

eclectic peripatetic, urma[ al lui Critolaos. A tr\it la Atena [i e citat de Cicero (De

finibus, II, 6, 19) [i ar putea fi identic cu cel citat de Diogenes Laertios.

8. Caineus – scriitor [i filosof necunoscut mai de aproape. E citat [i de

Aristotel (Analytica priora, I, cap. 12). 9. Xenocrate – urma[ul lui Speusip, al

treilea scolarh al Academiei. El se afl\ cu Aristotel la Atarneus în Asia Mic\

(Troada), unde domnea Hermias în momentul mor]ii lui Platon. Xenocrate [i

Aristotel au condus în Atarneus o filial\ a [colii platonice, din care f\ceau parte

[i Erastos [i Coriscos (vezi Epistola a VI-a platonic\). 10. Aceste relat\ri intr\ în

seria anecdotelor despre filosofi, în mare parte inventate pentru a da o prezentare

tipic\ filosofului a c\rui biografie se f\cea. 11. ~nc\ o epigram\ anost\ a lui

Diogenes Laertios, epigram\ nu în sensul modern al cuvîntului, ci în cel antic, de

„inscrip]ie funerar\”. 12. Boala aceasta era probabil combinat\ cu alt\ boal\, care

duce la dezagregarea c\rnii [i care era luat\ drept mînc\rime provocat\ de

p\duchi ; am mai întîlnit-o de dou\ ori la Diogenes Laertios, anume cu ocazia

descrierii mor]ii lui Ferekyde din Syros (I, 118 [i urm.). Cf. [i Platon (III, 40).

13. Timotheos din Atena, cu ale sale Bivoi, scriitor ; este de mai multe ori citat

de Diogenes Laertios. Nu-l cunoa[tem mai de aproape. 14. ~n grece[te e femininul

în ms. Cum îns\ în prima parte a frazei este vorba de un personaj masculin,

credem c\ referirea este la un b\iat (vezi Richards).15. Credem c\ trebuie scos în

afara listei dialogul Aristip din Cyrene, a[a cum am f\cut noi, deoarece titlul
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Aristip apare în list\ la începutul § 5. De altfel, [i acuzativul  *Aristippon toVn
Kurhnai~on nu se potrive[te cu încadrarea în list\, unde titlurile sînt la nominativ.

Desigur, la unele titluri traducerea nu este absolut sigur\, dup\ cum vom vedea

peste pu]in, mai ales în lista scrierilor lui Xenocrate, întrucît, operele fiind pierdute

[i necunoscîndu-le con]inutul, e greu în cazul lor s\ d\m [i traducerea exact\ a

titlului. Adesea, cînd Diogenes Laertios citeaz\ o oper\ în mai multe C\r]i (adic\

în mai multe rulouri de papirus), el citeaz\ C\r]ile prin numerale cardinale în

succesiune 1, 2, 3, 4 etc. pîn\ la ultima Carte. Desigur, aici trebuie s\ fie o

preocupare de catalogare în bibliotec\, deoarece num\rul final de C\r]i, din

cauza scrierii numerelor în grece[te prin literele alfabetului, putea u[or da loc la

lecturi gre[ite. Dar acest lucru nu-l face Diogenes Laertios totdeauna. Cîteodat\,

la unii autori, el d\ o cifr\ final\ a C\r]ilor. Felul de citare a C\r]ilor poate fi

indiciul unor izvoare diferite întrebuin]ate de Diogenes Laertios pentru listele lui

de opere ale filosofilor a c\ror biografie o d\. Titlurile nr. 16-19 sînt deosebit de

greu de tradus, dup\ cum se vede [i din deosebirile traducerilor care s-au dat.

Mandrobolos, ca titlu de dialog, nu [tim dac\ are vreo leg\tur\ cu Mandrobulos

din Samos, care, g\sind o comoar\, îi consacr\ zei]ei Hera o oaie de aur, al doilea

an de argint [i al treilea an de bronz, darurile succesive devenind tot mai meschine

(Aristotel la Elian, De natura animalium, XII, 40). 16. Unele manuscrise dau cifra

scris\ în cuvinte întregi. ~n cifre trebuie scris Md vG vu vo ve v (mss. dau m vg vd vo ve v). ~n
orice caz, textul e deteriorat. {i men]ionarea totalului de rînduri ale operei

învedereaz\ o preocupare de catalogare în bibliotec\ (probabil în Biblioteca din

Alexandria). Toate listele de lucr\ri cu num\rul de rînduri la sfîr[it credem c\

provin din opera Bivoi a lui Hermip din Smyrna. 17. Timonides din Leucas –

filosof, prieten cu Dion, care i-a povestit expedi]ia împotriva lui Dionysios (Plutarh,

Via]a lui Dion, cap. 22, 30-31, 35). Mss. lui Diogenes Laertios au Simonides în loc

de Timonides. Un Bion în acest ansamblu în leg\tur\ cu Dion ne este necunoscut.

Eventual el s-ar putea elimina din text, cum a f\cut Müller, în FHG, II, 83.

18. Bion – vezi nota 17. Poate c\ asem\narea celor dou\ nume DIWN [i BIWN
a provocat ad\ugarea acestuia din urm\. 19. Pove[ti despre cump\r\ri de opere

ale unui filosof de c\tre altul (aici nu se insinueaz\ inten]ia de plagiat din partea

lui Aristotel fa]\ de Speusip) am mai întîlnit în Via]a lui Platon de Diogenes

Laertios, III, 9, dup\ biograful Satyros. 20. Herophilos din Chalcedon (secolul al

III-lea `.H.) – una dintre marile figuri ale medicinii grece[ti, fondator, împreun\ cu

Erasistratos din Ceos, al [colii medicale din Alexandria. Acest Speusippos, elev al

lui Herophilos, este necunoscut din alt\ parte.

CAPITOLUL II

Xenocrate
(396-314 `.H.)

21. Xenocrate – al treilea scolarh al Academiei, de la 339/338 la 315/314 `.H.,

preluînd succesiunea de la Speusip. 22. Nu [tim la care dintre cele trei c\l\torii

ale lui Platon în Sicilia a luat parte [i Xenocrate. 23. Phryne – curtezan\ celebr\

prin frumuse]ea corpului ei ; a servit drept model marelui sculptor Praxitele

pentru statuia zei]ei Afrodita. De la Praxitele nu posed\m ca statui ale Afroditei

decît o copie de pe timpul roman a celebrei statui Afrodita din Cnidos, care [i a[a

este impresionant\ prin ging\[ia [i gra]ia ei. Cu ocazia afacerii Hermocopizilor –

în care tineri cheflii [i tinere, într-o noapte, fiind be]i, au mutilat statuile lui

Hermes ce se g\seau pe str\zile Atenei – Phryne a fost [i ea implicat\ în acest

proces de sacrilegiu, în care pedeapsa cerut\ era moartea. Phryne a fost ap\rat\

de faimosul orator Hyperides [i achitat\ numai gra]ie frumuse]ii ei deosebite.

24. Laïs – numele unei celebre curtezane. Am întîlnit-o pe Laïs în Via]a lui

Aristip (Diogenes Laertios, II, 74-75). Nu putem [ti dac\ este vorba de aceea[i Laïs

IV (n. 1-24) SPEUSIP. XENOCRATE
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la Xenocrate [i la Aristip, întrucît Laïs era un nume caracteristic care s-a dat multor

curtezane. 25. Dup\ Cicero (Tusculanae Disputationes, V, 32, 91), Alexandru ar fi

trimis 50 de talan]i (dup\ al]ii numai 30), din care Xenocrate ar fi re]inut 30 de

mine (3000 de drahme, cît avem [i aici). 26. Pe Myronianos din Amastris

(Paphlagonia) îl întîlnim de mai multe ori numai la Diogenes Laertios (vezi I, 115 ;

III, 40). 27. Antipater – diadoh al lui Alexandru ; el supune Grecia în urma

r\zboiului lamiac, dup\ victoria de la Crannon din 322. Moare în 319 î.H., în

Macedonia. 28. S\rb\toarea oalelor (cuvtroi) avea loc în ziua a 13-a a lunii

anthesterion, în care se purta în procesiune o oal\ cu felurite fructe.

29. Versurile sînt din Homer, Odiseea, X, 383 [i urm. (trad. G. Murnu, Bucure[ti,

E.S.P.L.A., 1956, v. 527-531, pp. 216 [i urm.). 30. Este vorba de „rug\torul”,

i&kevth", care, prin protec]ia pe care o cerea cuiva, crea un drept sacru de azil a

c\rui violare era pedepsit\ de zei (vezi mai sus, Cartea, I, nota 266). 31. Bion

Borysthenitul, a c\rui via]\ urmeaz\ la Diogenes Laertios, Cartea a VII-a, cap. VII,

§§ 46-58. 32. Acesta era [i felul de a vedea al lui Platon, c\ [tiin]ele matematice

sînt baza pentru în]elegerea filosofiei. 33. Lista operelor lui Xenocrate se g\se[te

editat\ [i la Richard Heinze, Xenokrates, Darstellung der Lehre und Sammlung der

Fragmente, Leipzig, 1892, pp. 157 [i urm. {i în lista lui Xenocrate, Diogenes

Laertios d\ C\r]ile enumerîndu-le pe rînd cu numerale cardinale. 34. Nu [tim dac\

e acela[i personaj cu „Callicles” din dialogul Gorgias al lui Platon.

35. Am tradus ei\do" cu „specie”, de[i se putea traduce [i cu „idee”, întrucît al

cincilea titlu care urmeaz\ are cuvîntul i*deva, care înseamn\ tot „idee”. ~ntrucît

opera PeriV ei*dw~n este pierdut\, ca [i toate celelalte ale lui Xenocrate, [i nu-i

cunoa[tem con]inutul, e greu s\ [tim care e sensul în care este luat cuvîntul ei\do"
aici : „specie” sau „idee” ? 36 . *Episthmosuvnh e aproape sinonim cu e*pisthvmh
„[tiin]\”. 37. Nu poate fi vorba de „scrierile” lui Parmenide, cum traduce Hicks

(writings), întrucît [tim c\ Parmenide n-a compus decît un singur poem, iar

Xenocrate [tia aceasta [i mai bine ca noi. 38. Am tradus diavnoia cu „ra]iunea

discursiv\”. Dup\ Platon (Republica, VII, 511 d-e [i 533 e – 534 a), exist\ trei

ordine de realit\]i, c\rora le corespund trei feluri de cunoa[teri, respectiv facult\]i

de cunoa[tere. Ideile, care sînt realitatea suprem\ (o!ntw" o!n, zice Platon în

Timaios), sînt cunoscute prin nou~" sau novhsi", ra]iunea pur\, intuitiv\. Fiin]ele

matematice (figurile geometrice [i numerele aritmetice), care sînt intermediare

între idei [i lucrurile sensibile, sînt cunoscute prin diavnoia, pe care am tradus-o

cu „ra]iunea discursiv\”. ~n al treilea rînd vin lucrurile sensibile, care sînt cunoscute

prin sim]uri. Despre primele dou\ avem, dup\ Platon, o cunoa[tere adev\rat\,

numit\ e*pisthvmh. Despre lucrurile sensibile nu avem decît o cunoa[tere [ov\ielnic\,

avem opinii (dovxa), care în cazul cel mai fericit pot fi „o opinie dreapt\” (o*rqhV
dovxa) (vezi [i Proclus, Comentarii la prima Carte a Elementelor lui Euclid, pp. 3

[i 10 ed. Friedlein). Deci în PeriV thVn diavnoian Xenocrate trebuie s\ se fi ocupat

de cunoa[terea discursiv\ a obiectelor matematice. {tim c\ Platon însu[i, mai ales

la sfîr[itul vie]ii sale, precum [i urma[ii s\i imedia]i, Speusip [i Xenocrate, au avut

o puternic\ orientare matematic\, pitagorician\. 39. Traducerea acestui titlu nu

este unica posibil\, dar ni se pare cea mai verosimil\. Finele cu numeralul 10 pare

deteriorat, întrucît peste tot în aceast\ list\ se citeaz\ num\rul C\r]ilor începînd de

la 1 pîn\ la num\rul respectiv 1, 2, 3, 4 ... 40. Num\rul tezelor este deteriorat. St\

scris 20, 43. S-ar putea introduce un <sau> între cele dou\ numere. De multe ori

astfel de numerot\ri erau [ov\itoare. Dar [i aceasta este o solu]ie extrem\.

41. {i aici numerele finale sînt deteriorate. Primul numeral, 14, citat astfel

împotriva obiceiului acestei liste, ar putea fi C\r]ile, iar urm\torul, m va vB vy vm v, se
poate citi ca Ma v,By vm v adic\ 12 740 [i subîn]elege „rînduri”. 42. Iar nu în]elegem

cum vin aceste 15 C\r]i [i apoi alte 16 C\r]i Despre studii relative la stil.

43. Logistica este [tiin]a calculului practic, opus\ Aritmeticii, care ar fi [tiin]a

teoretic\ a numerelor. Problema „logisticii” grece[ti a fost mult discutat\ în ultimul

timp, unii cercet\tori voind a recunoa[te [i o logistic\ teoretic\. Discu]ia acestor

probleme ne-ar duce prea departe (vezi B.L. van der Waerden, Erwachende
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Wissenschaft, 1956, p. 189, care îl urmeaz\ pe J. Klein). Otto Apelt traduce titlul

acesta, în mod cu totul eronat dup\ noi, cu Logische Erörterungen.

44. Este vorba de savan]ii geometrici. Con]inutul nu-l putem preciza.

45. Arybas este complet necunoscut. Arymbas, dup\ Plutarh, Via]a lui

Alexandru, cap. 2, s-ar fi numit cumnatul lui Filip al Macedoniei (Arymbas fiind

frate cu Olympia, so]ia lui Filip). 46. Hephaistion – fiul lui Amyntor din Pella [i

prieten cu Alexandru cel Mare. R\mîne un semn de întrebare dac\ aici este vorba

despre acesta. 47. Ultimul titlu citat revine la modul de citare vechi al C\r]ilor :

aici 1, 2... De la al 59-lea titlu, Diogenes Laertios schimbase metoda de citare, dînd

numai num\rul final al C\r]ilor. Se pare c\ în aceast\ list\ s-au contopit dou\

cataloage de C\r]i, tratate dup\ metode diferite de notare a num\rului C\r]ilor.

48. Num\rul rîndurilor este iar\[i deteriorat, dup\ cît se pare : m vk vb vd vs vl vq v.
Dar lucrurile intr\ în regul\ dac\ se cite[te Mk vb vDs vl vq v = 224 239 de rînduri.

49. metoivkion este o tax\ de protec]ie pe care o pl\tesc str\inii în cetatea în

care tr\iesc. La Atena, taxa era de 12 drahme pe an. 50. Vezi mai sus, nota 26.

51. Corespunde cu 339-338 `.H. 52. Xenocrates tacticianul, necunoscut din

alt\ parte. 53. Dup\ primul Xenocrates, despre care am vorbit, pare a fi o lacun\

în text, dup\ cum observ\ Cobet. Lipse[te al doilea Xenocrates, iar la urm\torul

trebuie s\ complet\m cuvîntul „al treilea” sau „altul”. {i pe acesta, filosof, nu-l

cunoa[tem din alt\ parte. Cît prive[te pe Arsinoe, sînt multe regine purt\toare ale

acestui nume. Poate c\ este vorba de Arsinoe fiica lui Ptolemaios I Soter [i a

Berenicei, mai întîi so]ia lui Lysimah [i apoi so]ia fratelui ei Ptolemaios al II-lea

Filadelful. 54. Xenocrates – filosof [i poet elegiac ; e cunoscut numai din acest

pasaj. 55. Reflec]ia lui Diogenes Laertios se afl\ acum cam excentric în aceast\

list\ de omonimi. Poate c\ este un produs al min]ii lui Diogenes Laertios.

56. Xenocrates sculptorul e cunoscut din acest pasaj [i e, poate, acela[i cu cel

citat de Plinius (Nat. Hist., XXXIV, 9, 23). Xenocrates, al [aselea [i ultimul din lista

lui Diogenes Laertios, este cunoscut numai de aici. Ca izvor este dat Aristoxenos

din Tarent, filosoful [i muzicianul.

CAPITOLUL III

Polemon
(aprox. 310 `.H.)

57. Polemon – al patrulea scolarh al Academiei, [i anume de la 315/314 la

270/269 `.H. 58. Trei oboli fac o jum\tate de drahm\. Nu vedem ce vicii î[i putea

satisface Polemos cu aceast\ sum\ derizorie. 59. Adic\ anii 316-312 `.H.

60. Antigonos din Carystos – biograf al filosofilor, despre care am mai vorbit.

61. Crantor – filosof academician. Via]a lui se g\se[te ceva mai departe la

Diogenes Laertios (Cartea a IV-a, cap. V, §§ 24-27). 62. Nicostratos este citat numai

în acest pasaj. Dup\ porecla de Clitemnestra, ne gîndim mai repede la un actor

tragic care juca rolul Clitemnestrei, de la care i se trage porecla, decît la un poet.

63. Aici este citat „poetul”, iar poetul kat *e*xochvn pentru greci este Homer. A

raporta tou~ poihtou~ la Nikostravtou, care sînt desp\r]i]i de [apte cuvinte, ni se

pare o imposibilitate, cu toat\ libertatea de aranjare a cuvintelor în fraza greac\.

64. Melanthios – pictor celebru (secolul al IV-lea `.H.), coleg al lui Apelles.

Mai e citat de Pliniu [i de Plutarh. A scris [i o lucrare Despre pictur\, din care

citeaz\ Diogenes Laertios `n acest loc. 65. Aluzie pornografic\. 66. Aici afl\m c\

în Academia platonic\, lîng\ templul Muzelor, se afla [i sala de reuniune a

condiscipolilor, detaliu interesant, avînd în vedere s\r\cia informa]iilor, pentru a

ne face o idee despre realit\]ile din [colile de filosofie. 67. Acest Aristippos, care

probabil c\ a luat numele lui Aristip din Cyrene, a scris o carte plin\ de calomnii,

în care sînt cuprin[i [i filosofii, numit\ Despre luxul celor vechi, de care am mai

vorbit cu o ocazie anterioar\. 68. Grecii, în locul gamelor noastre majore [i

IV (n. 24-68) XENOCRATE. POLEMON
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minore, aveau o serie de moduri armonice, tot un fel de game cu diverse intervale

între note [i care purtau numele, probabil, al locului lor de origine : lidian, frigian,

mixolidian, dorian etc. Modul dorian era cel mai apreciat, din cauza caracterului

s\u grav, echilibrat [i lini[titor. Modul frigian se releva prin caracterul s\u orgiastic,

excitant. {i instrumentele, de asemenea, aveau astfel de caractere. Flautul era

orgiastic [i biciuitor al patimilor ; lira, cu sunetele ei mai sobre, era calmant\ [i

plin\ de echilibru grav. Apollo cînta din lir\, pe cînd flautul pare a fi fost o

inven]ie „barbar\”. Filosofii greci, mai ales Platon (în Republica) [i Aristotel (în

Politica), acordau muzicii mare importan]\ în formarea caracterului uman, a[a

încît îi atribuiau o valoare educativ\ de prim\ importan]\, ceea ce necesita o

alegere atent\ a modurilor [i instrumentelor care urmau s\ fie puse la dispozi]ia

tineretului. 69. Sofocle din Atena – unul dintre cei trei mari poe]i tragici ai Greciei,

al\turi de Eschil [i Euripide. 70. Molossoi – numele unui popor din Epir. Cîinii

molosieni erau vesti]i prin puterea lor (un fel de cîini ciob\ne[ti).

71. Phrynichos – poet tragic vechi (începutul secolului al V-lea `.H.), ceva mai

vechi ca Eschil, cu care, în parte, a fost contemporan. Tragedia lui C\derea

Miletului sub per[i este celebr\ [i pentru ea a fost pedepsit de poporul atenian,

întrucît evoca amintirea nenorocirilor unei cet\]i scumpe atenienilor. Miletul a

c\zut sub per[i în 494 `.H. 72. Pramnos – munte stîncos de pe insula Icaria. Vinul

din Pramnos (care e citat [i la Homer) era tare [i aspru la gust. 73. Cuvîntul

;qivsi" „pieire”, de unde vine termenul medical modern ftizie (tuberculoz\),

deriv\ de la r\d\cina verbal\ a lui ;qivnw, care înseamn\ „a pieri”. La greci, chiar

[i în medicin\, ;qivsi" nu este o entitate nosologic\ bine stabilit\. Ea exprima

orice stare de deperi]iune lent\, îns\ în parte cuprindea, probabil, [i ftizia sau

tuberculoza modernilor. 74. Nou\ nu ne-a r\mas nimic din acest mare num\r de

lucr\ri ale lui Polemon, nici m\car citate la al]i autori. E curios [i faptul c\

Diogenes Laertios nu d\ nici o list\ a acestor lucr\ri, cum face cu atîta

con[tiinciozitate la al]i filosofi. Ceea ce înseamn\ c\ el n-a g\sit o asemenea list\

la autorii pe care-i consult\. 75. ~nc\ o epigram\ nereu[it\ a lui Diogenes Laertios.

De aici înainte nu vom mai releva dec`t pe cele bune sau acceptabile.

CAPITOLUL IV

Crates
(aprox. 300 `.H.)

76. Este vorba de „rela]iile” întîlnite în Grecia antic\ [i pe care nu le putem

ignora ca [i `n cazul faimosului amor platonic, expus în pagini celebre de Platon

(în Banchetul, vezi [i Charmides). 77. Crates – al cincilea scolarh al Academiei

platonice, de la 270/269 la 268/264. Cu el se încheie Academia veche. Cu urma[ul

s\u Arcesilaos, despre care ne vom ocupa peste pu]in (Diogenes Laertios, IV,

28-45), `ncepe Academia medie [i scepticismul academic. 78. Antagoras din

Rhodos – poet ; ar fi scris o Thebaid\ [i a compus Epigrame (secolul al III-lea ̀ .H.).

Un model al talentului s\u poetic îl avem în epigrama citat\ de Diogenes Laertios,

stil care nu e nici prea deosebit, nici prea mediocru. 79. Vezi mai sus, nota 77.

80. Theofrast din Eresos – discipol al lui Aristotel [i al doilea scolarh al [colii

filosofice fondate de acesta ([coala peripatetic\ sau Lykeion, dup\ locul de

func]ionare). Via]a lui Theofrast urmeaz\ în Cartea a V-a a lui Diogenes Laertios

dup\ Via]a lui Aristotel. 81. O legend\ a veacurilor prin care a trecut în mod

succesiv omenirea se g\se[te pentru prima dat\ la Hesiod, Munci [i zile, versurile

109-201. Hesiod vorbe[te de cinci epoci : de aur (sub Cronos, tat\l lui Zeus), de

argint, de bronz, epoca eroilor semizei (care iese din denumirea obi[nuit\ a

veacurilor dup\ metale ; poate c\ a fost introdus\ de Hesiod pentru eroii r\zboiului

troian [i teban) [i veacul de fier. Desigur c\ Hesiod nu este inventatorul acestei

evolu]ii a omenirii pe veacuri : de aur, de argint, de bronz [i de fier, cel de-al
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patrulea, al eroilor, fiind intercalat, poate, de Hesiod însu[i. Despre epoca de aur

sub domnia lui Cronos se ocup\ [i Platon în dialogul Omul politic, într-un mit

curios, cu leg\turi cosmogonice [i cosmologice (269 a – 274 e). 82. Dioysodoros,

flautistul, nu e cunoscut decît de aici [i din Hesychios din Milet (secolul al VI-lea

d.H.), care copiaz\ pe Diogenes Laertios. 83. Ismenias din Theba – flautist, citat

de mai mul]i autori. 84. Antigonos din Carystos – biograf. 85. Necunoscut din alt\

parte. 86. Despre Apollodor din Atena, cronograful, am vorbit în note anterioare.

87. Vezi mai sus, nota 77. 88. Via]a lui la Diogenes Laertios, IV, 46-58, imediat

dup\ Via]a lui Arcesilaos. 89. Al treilea Crates din lista aceasta de omonimi este

un ta;rwruvco", un tehnician – ar fi prea mult s\-i spunem inginer –, constructor

de fortifica]ii prin s\p\turi de [an]uri. Al patrulea, Crates cinicul, vezi Diogenes

Laertios, VI, 85-93. Crates din Mallos – celebru gramatician ([coala din Pergam).

A fost adept al [colii stoice [i unul dintre primii care a dat în mod consecvent o

interpretare alegoric\ a divinit\]ilor lui Homer, ar\tînd c\ ele nu sînt decît for]e

ale naturii personificate (vezi Hans Joachim Mette, Sphairopoiia, Untersuchungen

zur Kosmologie des Krates von Pergamon, München, 1936). Acest Crates este

originar din Mallos [i a tr\it la Pergam.

CAPITOLUL V

Crantor
(aprox. 310 `.H.)

90. Soloi – ora[ din Cilicia, de unde provenea, poate, [i marele Chrysippos, al

treilea [ef al [colii stoice. Crantor a fost membru sau aderent al Academiei, f\r\ s\

fie scolarh. 91. Aceast\ informa]ie, cu num\rul de rînduri, pare de origine dintr-un

catalog de bibliotec\. 92. Dar Diogenes Laertios, IV, 32, spune c\, dup\ al]ii,

Arcesilaos n-a scris nimic (vezi ad locum). 93. Limba greac\ veche avea accentul

muzical, dup\ cum spune [i Dionysios din Halicarnas (De compositione verborum),

care crede a putea fixa [i intervalul muzical cu care se ridic\ vocea pe silaba

accentuat\ : cvinta pentru accentul ascu]it, ter]a pentru cel grav, ridicare la cvint\

[i cobor`re la loc pentru accentul circumflex. Mai trebuiau s\ intervin\ [i alte

schimb\ri de intona]ie în timpul vorbirii, dup\ afect. Cineva care vorbea f\r\

ridicare [i coborîre de ton trebuia s\ atrag\ în mod deosebit aten]ia [i s\ dea

impresia unei lipse de afect, care a impresionat pe greci, de felul lor a[a de

afectivi. Dou\ [coli dintre cele mai importante, stoicismul [i scepticismul, au

socotit a*pavqeia, lipsa de afect, ca ideal al în]eleptului, care îi d\ acestuia fericirea.

94. Un templu celebru al zeului medicinii, Asclepios, se afla la Epidaur, în

nordul Peloponezului, unde se f\ceau [i vindec\ri miraculoase. Inscrip]iile care

ne-au r\mas descriu minunile f\cute de zeul medic (oameni cheli c\rora le cre[te

o coam\ stufoas\ într-o singur\ noapte, femei gravide de mai mul]i ani care nu

puteau s\ nasc\ [i care nasc în incint\, iar pruncul nou-n\scut o ia singur la fug\

[i se duce s\ se spele la pîrîu). Vindec\rile se f\ceau prin incuba]ie : bolnavul

dormea o noapte în incinta templului [i se vindeca pe loc sau venea zeul

Asclepios [i-i spunea în vis ce tratament are de urmat. Cîteodat\ f\cea [i repro[uri

bolnavului pentru lipsa lui de încredere sau pentru neplata unui onorariu promis.

Astfel de temple existau în toat\ Grecia. Un Asclepieion, cum se numeau aceste

temple, se g\se[te [i în insula Cos, patria lui Hipocrate. Templul din Epidaur era

deosebit de vestit, dar nu [tim dac\ Crantor s-a retras chiar în acest templu.

95. {coli de filosofie se puteau deschide cu orice ocazie [i oriunde : [coala

platonic\ func]iona în gr\dinile din apropierea incintei consacrate eroului

Academos ; [coala lui Aristotel func]iona în Lykeion ; [coala stoic\ în galeriile

pictate de Polygnot, galerii avînd un acoperi[ sus]inut de coloane [i de altfel

deschise (stoaV poikivlh). 96. Vezi Diogenes Laertios, IV, 29. 97. ~ntrucît [i Crantor

era în timpul acesta un filosof vestit. 98. Theaitetos – poet, compozitor de epigrame

IV (n. 68-98) POLEMON. CRATES. CRANTOR
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funerare, de altfel necunoscut. Mai avem citat\ o epigram\ (Diogenes Laertios,

VIII, 48) ale unui poet numit Theaistetos, care e, probabil, identic cu cel din textul

de fa]\. 99. Belerofon – titlul unei tragedii de Euripide, din care nu avem decît

fragmente. Belerofon e prezentat de Euripide ca ateu. 100. Antagoras din Rhodos

(vezi mai sus, nota 78). 101. Cypris – nume al zei]ei Afrodita.

102. Fire[te c\ sînt greu de redat aceste cuvinte în limba român\. Mai întîi

avem imaginea lemnului care n-a fost supus opera]iilor de cojire [i apoi de

cioplire cu toporul, pentru a deveni lemn de construc]ie ; o*strevw/ îl socotim ca un

dativ instrumental. 103. Lucrarea PeriV pevnqou" a lui Crator s-a bucurat de

oarecare faim\. ~n ea, filosoful sus]inea, împotriva apatiei (a*pavqeia) stoice, starea

de metriopavqeia, de „echilibru pasional” pentru fericirea omului [i nu nimicirea

total\ a pasiunilor, cum cereau cinicii [i stoicii, ba chiar [i scepticii (vezi Cicero,

Acad. priora, II, 44, 135 ; Tusc. disp., III, 6, 12, [i Plutarh, Consol. ad Apoll., cap. 3).

104. {i de Heraclit din Efes se spune c\ a murit de hidropizie (Diogenes

Laertios, IX, 3-4), dar la Heraclit [tim c\ boala e inventat\ de biografi, fiindc\

în]eleptul din Efes spusese în cartea sa c\ moartea pentru suflet e s\ devin\ ap\.

Poate, în cazul lui Crantor, informa]ia este exact\.

CAPITOLUL VI

Arcesilaos
(aprox. 3l6-240 `.H.)

105. Seuthes – numele unor regi ai odrizilor din Tracia. Faptul c\ tat\l lui

Arcesilaos se numea tot Seuthes dovede[te originea trac\ a acestuia. Pitane este

un port în Asia Mic\, pe coasta eolian\ a Mysiei, adic\ în imediata apropiere a

Bithyniei, ai c\rei locuitori erau traci trecu]i din Europa în Asia Mic\.

106. Partea de vest a Asiei Mici din regiunea coastelor se împ\r]ea în trei

regiuni de colonizare greceasc\ : la sud dorienii, la centru ionienii, iar la nord

eolienii, cele trei mari semin]ii grece[ti. 107. Arcesilaos a condus Academia medie

sceptic\ de la 268/264 la 241/240 `.H. 108. Platon, prin caracterul [i modul s\u de

a trata filosofia, schimbînd mereu perspectivele sub care î[i privea doctrina,

abandonînd sau modificînd p\r]i din ea dac\ i se p\reau prea rigide, a fost socotit

de membrii Academiei sceptice ca fiind [i el un sceptic [i, ca atare, tat\ spiritual

al scepticismului academic. 109. Autolycos din Pitane (finele secolului al IV-lea `.H.)

– matematician [i astronom. De la el ni s-au p\strat dou\ lucr\ri cu caracter

matematic-astronomic, cele mai vechi pe care le avem : PeriV kinoumevnh" s;aivra"
(Despre sfera cereasc\ în mi[care) [i PeriV a*natolw~n kaiV duvsewn (Despre r\s\rituri

[i apusuri de stele) în dou\ C\r]i. 110. Muzicianul Xanthos din Atena – nu ne e

cunoscut din alt\ parte. 111. Din acest pasaj vedem ceva din via]a intens\

filosofic\ a timpului : cum discipolii veneau [i roiau în jurul marilor mae[tri pîn\

se fixau la unul dintre ei, p\r\sind pe al]ii, probabil, dup\ înclina]iile [i afinit\]ile

personale pe care le aveau. 112. Andromeda – numele unei tragedii pierdute a

lui Euripide, din care nu avem decît fragmente. ~n comedia Broa[tele a lui

Aristofan, zeul Dionysios, entuziasmat de lectura acestei tragedii, se duce în

Infern ca s\-l readuc\ pe p\mînt pe Euripide spre a da str\lucire reprezenta]iilor

teatrale în dec\dere. Pentru versurile citate, vezi Nauck TGF 2 129 [i 132.

113. ;ilogravmmato" îl traducem cu „amator de studii literare” [i nu, cum

traduc Otto Apelt [i R.D. Hicks, cu „dornic de a scrie c\r]i”, spre a nu ne

contrazice cu faptul c\ Arcesilaos n-a l\sat opere scrise. 114. Attalos I – nepotul

lui Eumenes I ; a domnit de la 241 la 297, rege în Pergam. Attalizii sînt vesti]i prin

rolul cultural pe care l-au jucat în lumea elenistic\. Dac\ epigrama e autentic\,

Arcesilaos a compus-o în ultimii ani ai vie]ii sale. 115. Pisa – teritoriu de lîng\

cetatea Elis, cîmpie pe care aveau loc jocurile olimpice. 116. Menodoros – filosof,

fiul lui Eudamos (forma doric\ a lui Eudemos) din Thyateira ; nu ne e cunoscut
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din alt\ parte. Nu credem c\ trebuie, cu Apelt [i cu Hicks, s\ facem din Menodoros

iubitul lui Eudamos (Hicks scrie chiar Eugamos, nume care nu se g\se[te nic\ieri

în alt\ parte în literatura elen\). 117. Thyateira – ora[ în nordul [i interiorul

Lydiei, spre grani]a Frigiei. 118. Cadanade – pare a fi deformat. Apelt îl consider\

ca nume de localitate, patria lui Menodoros. Hicks îl ia ca un patronimic [i scoate

din el un nume, Cadanos, care nu exist\ în grece[te, dup\ cum nu exist\ nici

localitatea Cadanade. Deci mai bine s\ ne declar\m ignoran]a. Locul din text pare

alterat. Kavdhna este un ora[ în Laconia, citat de Strabon, XII, p. 537.

119. Ion din Chios (mijlocul secolului al V-lea `.H., dup\ Suda) – poet [i literat

ionian ; a scris tragedii, elegii, ditirambi, imnuri [i opere filosofice (vezi

Diels-Kranz, Vors 5, I, pp. 377-381). 120. Hipponicos, geometrul – maestrul lui

Arcesilaos ; nu e cunoscut decît din acest text. 12l. Socratides – contracandidatul

lui Arcesilaos la [efia Academiei ; nu e cunoscut din alt\ parte decît de aici.

122. Acest lucru pare verosimil. Scepticii au imitat în aceast\ privin]\ pe

Socrate, atît Pyrrhon, cît [i Arcesilaos [i Carneade. ~n importantul text

Academicorum philosophorum Index Herculanensis (editat de S. Mekler, Berlin,

1902, col. XX, rîndurile 42 [i urm., p. 74) ni se spune c\ Pythodoros, un elev al

lui Arcesilaos, a fixat în scris lec]iile maestrului s\u. 123. <de-ale lui Crantor> se

g\se[te completat în text de Hicks [i credem c\ d\ un sens bun pasajului, care

altfel nu ar prea avea în]eles. 124. E vorba de metodele critice introduse, dup\

modelul megaricilor, de filosofii din Eritreia, vezi Diogenes Laertios, II, 135.

125. Ariston – probabil cel din Chios, filosof stoic (vezi Via]a lui la Diogenes

Laertios, VII, 160-164). El e adesea confundat cu Ariston din Ceos, filosof

peripatetician. 126. Pyrrhon din Elis – fondatorul scepticismului grec (scepticismul

vechi) (vezi Via]a lui la Diogenes Laertios, IX, 61-108 ; tot acolo despre filosofii

sceptici în general). Diodor – este vorba de Diodoros Cronos, filosof important

din [coala megaric\, de al c\rui argument numit o& kurieuvwn ne-am ocupat mai pe

larg (vezi Diogenes Laertios, II, nota 343). Ariston spune în acest vers despre

Arcesilaos c\ fa]ada lui este Platon, pe cînd interiorul este format din scepticismul

lui Pyrrhon, iar spatele din critica lui Diodor. 127. Vezi Diels, Poet. Philos. Fragm.

(Timon, fragm. 31 [i notele). Wilamowitz crede c\ imaginea era aceea a unei nave

sau a unei p\s\ri înot\toare. Diels se gînde[te c\ aici Arcesilaos e comparat cu un

pe[te. Noi raport\m toV pa~n kreva", care pare a avea un sens ironic, la Arcesilaos,

iar nicidecum, cum face Diels, la Pyrrhon, pe care Timon îl venera [i nu [i-ar fi

permis s\-l persifleze. 128. Vezi Diels, PPhF (p. 192, Timon, fragm. 32). 129. Vezi

ibidem, p. 193, fragm. 33. Diels cite[te nevon mhlhvsei". Noi am urmat lectura lui

Wilamowitz, kaiV novon ai*mulivoi". Isaac Casaubonus a propus corectura novon
pentru nevon. 130. Aluzie obscen\. 131. Hemon din Chios, necunoscut din alt\

parte. 132. Vers dintr-un autor tragic necunoscut (Nauck TGF 2 Adespota, 282).

133. Ibidem (vezi Adesp., 283). 134. ;ilovlogo" are sens foarte larg în grece[te.

Filolog este amatorul de vorbire frumoas\, de studii literare [i de erudi]ie, amatorul

de studii privitoare la antichit\]i, amatorul de studii [tiin]ifice, istorice etc.

135. Oinomaos – numele unei piese pierdute a lui Sofocle, din care avem

numai fragmente (Nauck TGF 2, fragm. 436). 136. Despre Alexinos, Diogenes

Laertios s-a ocupat `n Cartea a II-a, § 109. 137. Philoxenos din Cythera – celebru

compozitor de ditirambi, cu partiturile lor muzicale, la curtea lui Dionysios cel

B\trîn, citat de nenum\rate ori `n literatura greac\. 138. Aici avem o frumoas\

prezentare a caracterului (h\qo") lui Arcesilaos. 139. Ctesibios din Chalcis – filosof,

elev al lui Menedem (vezi [i Athenaios, IV, 162 e). 140. Eumenes I (263-241) – fiul

lui Philetairos, rege al Pergamului. 141. Archias arcadianul – necunoscut din alt\

parte. 142. Archecrates [i Callicrates – persoane necunoscute din alt\ parte.

Expozi]ia de vase de argint ale acestor doi, de care vorbe[te Apelt, este f\r\

precedent [i nu putem accepta traducerea savantului german. Prefer\m interpre-

tarea lui Hicks. Ne gîndim mai repede, cu Hicks, la o reprezenta]ie cu caracter

scenic, poate o pantomim\ sau o fars\, deoarece comediile se reprezentau în

cadrul s\rb\torilor Dionisiilor [i în mod public. Deivxei" s-ar putea în]elege [i ca
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„declama]ii” sau „cursuri publice” (vezi Athenaios, III, 98 c etc.). ~n cazul acesta

ar fi vorba de recit\ri sau declama]ii pl\tite (a*rgurikaiv), iar cele la care lua parte

Arcesilaos erau pl\tite cu o pies\ de aur (crusiai~ai). ~n orice caz, în]elesul

r\mîne neclar. Ipoteza noastr\ ni se pare cea mai plauzibil\. 143. Vezi mai sus,

nota 140. 144. Antigonos Gonatas (rege al Macedoniei, 278-240 `.H.) – fiul lui

Demetrios Polyorcetes. 145. Hierocles – comandantul Pireului, necunoscut din

alt\ parte. Munihia – promontoriu de lîng\ golful de la Phaleron.

146. Pireu – portul Atenei, desp\r]it de golful de la Phaleron prin promontoriul

Munihia [i peninsula Pireului. Pe grece[te, Pireul se nume[te Peiraieus.

147. Probabil este vorba de victoria naval\ a lui Antigonos Gonatas de la

insula Cos, împotriva lui Ptolemaios al II-lea (pe la 253 `.H.). 148. Demetrias –

ora[ portuar din Thesalia, fondat de Demetrios Polyorcetes (pe la 293 `.H.).

149. Aristip din Cyrene (vezi Diogenes Laertios, II, 66 [i urm\toarele), unde

se g\sesc numeroase anecdote care arat\ pe filosof ca un risipitor.

150. Aici Ariston din Chios este citat cu patria lui, a[a c\ [i în Diogenes

Laertios, IV, 33, este probabil vorba tot de Ariston din Chios (despre Via]a lui,

vezi Diogenes Laertios, VII, 160-164). 151. Probabil Demetrios al II-lea, fiul lui

Antigonos Gonatas (n. pe la 276, m. 229 `.H.). 152. Cleochares din Myrlea – retor,

citat [i de Strabon, XII, p. 566. 153. Demochares din Atena – fiul lui Laches. Nu

[tim dac\ acest Laches e generalul atenian cunoscut prin dialogul Laches al lui

Platon. Mai exist\ un Demochares, nepot al lui Demostene, om politic [i istoric,

care nu poate veni în considerare aici. Credem c\ e mai bine s\ nu identific\m pe

Demochares [i pe tat\l s\u, Laches, cu personaje istorice cunoscute.

154. Pythocles – fiul lui Bugelos ; de asemenea necunoscut din alt\ parte.

155. Hieronymos din Rhodos – filosof peripatetician, contemporan cu Lycon.

Acesta din urm\ a fost al patrulea scolarh al Lyceului, [coala lui Aristotel.

Hieronymos a intrat `n polemic\ cu Lycon. El socotea starea de lips\ de durere ca

binele suprem. Aceast\ lips\ de durere nu trebuie confundat\ cu pl\cerea (vezi

mai ales Cicero, De finibus, II, 3, 8, [i Acad. priora, II, 4, 131 etc.).

156. Halcyoneus – fiul lui Antigonos Gonatas. 157. Aridelos – necunoscut din

alt\ parte. Hicks are în loc, Arideices. Aridelos se g\se[te în ms. B, cel mai vechi

al lui Diogenes Laertios, precum [i într-o grup\ de alte mss., notat\ de Martini

cu g. 158. La Diels, PPhF, p. 193, fragm. 34. 159. Vezi mai sus, nota 155.

160. Epicur. Vie]ii lui îi este consacrat\ întreaga Carte a X-a din opera lui

Diogenes Laertios. 161. Despre fra]ii lui Arcesilaos, vezi Diogenes Laertios, IV, 28

spre final. Moireas era tutorele lui Arcesilaos. 162. Amphicritos din Eritreia –

cunoscut numai din acest text. Nici numele de Amphicritos nu-l întîlnim la alte

personaje, fiind deci foarte rar. 163. Prietenii din Atena sînt l\sa]i anonimi. Nici

Thaumasias, prietenul [i ruda din patrie a lui Arcesilaos, nu e cunoscut din alt\

parte. Arcesilaos n-a f\cut trei testamente, ci este vorba de acela[i testament, f\cut

în trei exemplare [i l\sat la trei persoane diferite : una din Eritreia, alta din Atena

[i alta din Pitane. Pentru cuvîntul testament, grecii întrebuin]eaz\ aproape

totdeauna pluralul diaqh~kai, „dispozi]ii” (luate pentru caz de moarte). Cele patru

testamente de la peripateticieni (Aristotel, Theofrast, Straton [i Lycon) au cuvîntul

diaqh~kai, pe cînd în testamentele lui Platon [i Epicur se întrebuin]eaz\ verbul

dievqeto „a dispus (în caz de moarte)”, adic\ „a testat”. Poate c\ aceasta ar fi o

indica]ie pentru o origine diferit\ a celor dou\ grupe de testamente : pentru

peripateticieni, ca izvor, Ariston din Ceos, iar pentru Platon [i Epicur, Hermip din

Smyrna. 164. Urmeaz\ scrisoarea lui Arcesilaos c\tre Thaumasias prin care îl

anun]\ de trimiterea testamentului. De ce a reprodus Diogenes Laertios scrisoarea

[i nu testamentul ? Poate c\ în izvorul s\u – ne gîndim la Hermip din Smyrna,

Callimacheanul, cu ale sale Bivoi – Diogenes Laertios a g\sit aceast\ scrisoare [i

nu testamentul ? Sau a g\sit [i testamentul, dar l-a l\sat la o parte ca neinteresant ?

Dar `n acest caz ar fi s\ atribuim prea mult discern\m`nt lui Diogenes Laertios.

Este scrisoarea autentic\ ? Am fi înclina]i s\ spunem „da”, întrucît nu vedem cu ce

interes ar fi fost ticluit\. 165. Acest Diogenes, probabil din Pitane, ne este complet
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necunoscut. Purt\torii acestui nume sînt foarte numero[i. „Testamentul” este aici

diaqh~kai, la plural. 166. Vezi mai sus, nota 162. 167. Vinurile, în Grecia [i Italia,

erau b\ute amestecate cu ap\, întrucît erau foarte tari. A bea vin neamestecat cu

ap\ însemna a te comporta neconvenabil [i „b\utor de vin neamestecat” era o

caracterizare mai grav\ a cuiva decît aceea de „be]iv”. Astfel, Sfînta Monica, mama

lui Augustin, a fost insultat\ de o servitoare cu epitetul de meribibula (Augustin,

Confessiones, IX, 8, 18). 168. Simonide din Ceos (n. pe la 556, m. pe la 468 `.H.)

– unul dintre cei mai mari poe]i de liric\ coral\. A mai scris tot felul de poezii

lirice, imnuri, ditirambi, elegii, epigrame. 169. Aristodicos – tat\l lui Arcesilaos

sculptorul : nu ne e cunoscut din alt\ parte, ca de altfel [i fiul s\u. 170. Corespunde

anilor 300-296 `.H. Trebuie s\ spunem, la finele Vie]ii lui Arcesilaos c\ de la

Diogenes Laertios nu afl\m nimic despre concep]iile filosofice ale acestui sceptic.

Izvorul nostru, ca pentru tot ce prive[te scepticismul academic, r\mîne în primul

rînd Cicero, cu operele sale filosofice, în primul rînd cele dou\ Academica.

CAPITOLUL VII

Bion
(aprox. 300 `.H.)

171. Borysthenes – ora[ din sudul Rusiei, colonie a Miletului, numit dup\

fluviul cu acela[i nume, care e Niprul de azi. Ora[ul se mai numea [i Olbia, de[i

unii, ca Mela, deosebesc cele dou\ ora[e. 172. Antigonos Gonatas.

173. Vers din Homer, Odiseea, X, 325 (trad. G. Murnu, Bucure[ti, E.S.P.L.A.,

1956, v. 450 [i urm., p. 215). Formul\ comun\ dup\ care se întreba cineva de

originea lui. La Xenofanes g\sim o formul\ pu]in diferit\ (fragm. 22, Diels-Kranz5).

Aici se întreab\ în plus vîrsta pe care o avea respectivul la venirea per[ilor în

Ionia. 174. Vers din Homer, Iliada, VI, 211 (trad. G. Murnu, Bucure[ti, E.S.P.L.A.,

1956, v. 211, p. 131). 175. Persaios – probabil discipolul lui Zenon stoicul (vezi

Diogenes Laertios, VII, 36 : Persaios fiul lui Demetrios din Cition, deci concet\]ean

cu Zenon, [i passim). Philonides nu ne e cunoscut mai de aproape.

176. Amintiri : nu se în]elege dac\ erau scrise sau transmise verbal. ~n orice

caz, Diogenes Laertios nu d\ o list\ de scrieri ale lui Bion, pe care n-a putut-o g\si

în izvoarele sale. De altfel, Diogenes Laertios d\ mai ales anecdote [i vorbe de

spirit ale acestuia, în timp ce despre doctrina lui nu ne spune nimic, doctrin\ care,

probabil, în afar\ de atitudinea comun\ cinicilor nu con]inea nimic nou din punct

de vedere teoretic. 177. Am c\utat s\ red\m jocul de cuvinte dintre poinhv [i

koinhv cu „isp\[i” [i „împ\r]i”, pe cît s-a putut (cf. Diogenes Laertios, VI, 3, unde

acelea[i cuvinte sînt atribuite lui Antistene). 178. Manuscrisele au e*tw~n, deci

„Gloria e mama anilor”, unde vechii comentatori observ\ c\ trebuia mai curînd s\

fie „Gloria este fiica anilor” (Aldobrandinus). Reiske propune lectura a*niw~n în loc

de e*tw~n deci „Gloria e mama sup\r\rilor”, iar Richards <a*r>etw~n, cum am tradus

[i noi în text. 179. Despre Amphiaraos, vezi mai sus, Cartea a II-a, nota 409.

180. {i aici textul e deteriorat. Am men]inut textul manuscriselor : katakavw „a

arde de viu”, „a arde în întregime” [i parakavw „a pedepsi prin stigmatizare cu

focul”. S-a propus [i lectura parakalevw, acceptat\ de Cobet, „a chema, a striga”,

ceea ce nu d\ un sens mai bun. 181. Aceast\ afirma]ie este atribuit\ [i lui Heraclit

în Gnomolog. Paris, ed. Sternbach, nr. 209 (fragm. 131, Vorsokr., Diels-Kranz5 `l

pun între fragmentele false sau îndoielnice). Pentru sensul lui oi!hsi", pe care

l-am redat cu „închipuire”, vezi [i Heraclit, fragm. 46, Diels-Kranz5. 182. Vezi

Euripide, Hippolytos, 424. 183. Manuscrisele au parh/tei~to, „a dezaprobat”. Noi

prefer\m corectura proh/vrhto, „a adoptat”, care ni se pare c\ d\ un sens mai bun.

A[a traduce [i Apelt. (Corectura e de Reiske). 184. Crates – al cincilea [ef al

Academiei (Diogenes Laertios, IV, 21-23) [i nu Crates cinicul (Diogenes Laertios,

VI, 85-93). 185. trivbwn, mantaua grosolan\, [i phvra, desaga cu cele strict

IV (n. 142-185) ARCESILAOS. BION
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necesare, erau semnele distinctive ale aceluia care [i-a ales s\ duc\ via]\ de

filosof cinic. {i c\lug\rii budi[ti aveau trei obiecte, singurele propriet\]i pe care le

posedau : mantaua grosolan\, o bol\ de cer[it mîncarea [i o sit\ pentru strecurat

apa spre a nu v\t\ma fiin]e vii. Fire[te, cele dou\ secte – una filosofic\ din Grecia

[i alta religioas\ din India – n-au nimic comun una cu alta în alte privin]e [i nici

n-au exercitat vreo influen]\ una asupra celeilalte. 186. Textul nu prea e clar, cu

semnul întreb\rii care exist\ în toate edi]iile. 187. Despre Theodor ateul, vezi

Diogenes Laertios, II, 98-104. 188. Theofrast – al doilea scolarh al Lyceului fondat

de Aristotel (pentru Via]a lui Theofrast, vezi Diogenes Laertios, V, 36-57).

189. Eratostene – mare înv\]at alexandrin, poate mai pu]in genial decît

multilateral. Originar din Cyrene, secolul al III-lea `.H. A fost geograf [i cronograf

distins, astronom, matematician [i poet, excelînd în toate, ca un pancratiast, f\r\

a fi o culme în vreun domeniu. 190. Archytas – un necunoscut. Diogenes

Laertios, VIII, 82, citeaz\ un Archytas din Mytilene, muzician, dar nu avem nici o

posibilitate de a-l identifica cu cel din textul nostru, în afar\ de faptul c\ [i acesta

pare a fi fost muzician. 191. a*naiscuntiva, „neru[inarea” cinic\, este `ndeob[te

cunoscut\ ca atitudine etic\ a filosofilor apar]inînd acestei [coli. Exemple vom

avea din abunden]\ în Diogenes Laertios, Cartea a VI-a. 192. Prieten intim al lui

Bion, necunoscut din alt\ parte. 193. Menedem – filosof din Eritreia (vezi Diogenes

Laertios, II, 125-144). 194. Antigonos Gonatas. 195. Versurile lui Diogenes Laertios

în tetrametru iambic catalectic sînt de un prozaism detestabil. 196. E interesant c\

acest Bion din Abdera, matematician, urma[ al lui Democrit, cuno[tea ziua [i

noaptea polar\, care dureaz\ fiecare cîte [ase luni. 197. Polemon din Ilion, mai

tîrziu stabilit la Atena, în secolele III-II `.H., cu o bogat\ activitate literar\, a

descris opere de art\ plastic\ [i pictural\ [i e adesea citat ca autoritate în listele de

omonimi ale lui Diogenes Laertios. A f\cut numeroase c\l\torii, descriind monu-

mentele [i operele de art\ pe care le-a v\zut, [i a servit ca model lui Pausanias.

198. Hipponax din Efes – unul dintre cei mai de seam\ poe]i lirici ai Greciei

(secolul al VI-lea `.H.). ~n iambii s\i, el atac\ [i parodiaz\ diverse personalit\]i,

între al]ii pe sculptorul Bupalos. Probabil c\ î[i b\tea joc [i de acest Bion, sculptor

din Clazomene sau Chios.

CAPITOLUL VIII

Lacydes
(aprox. 240 `.H.)

199. Diogenes Laertios îl socote[te aici pe Lacydes ca fondatorul Noii

Academii. Unii îl omit pe Lacydes [i pe urma[ii lui, probabil din cauza importan]ei

lor mai mici, [i încep Noua Academie cu Carneade. Al]ii, în fine, spun c\ au

existat cinci Academii. Iat\ ce spune Sextus Empiricus, Pyrrhoneioi Hypotyposeis,

I, § 220 : „Unii spun c\ au existat mai multe Academii, [i anume trei : prima [i cea

mai veche, a lui Platon [i urma[ii lui ; a doua, numit\ [i mijlocie, cuprinzînd pe

discipolul lui Polemon, Arcesilaos [i succesorii lui ; a treia, numit\ cea nou\,

format\ de Carneade, Clitomah [i discipolii lor. Unii mai adaug\ [i o a patra

Academie, fondat\ de Philon (din Larissa), Charmide [i cei din jurul lor. Unii

enumer\ [i o a cincea Academie, a lui Antiohos (din Ascalon) [i discipolii lui”

(vezi [i Pseudo-Galenos, Historia philosopha, cap. I, § 3, Diels). 200. Attalos I –

rege al Pergamului (vezi mai sus, nota 114). 201. –eion este sufixul tematic grec

care exprim\ locul unde se exercit\ ac]iunea. Scholeion este [coala, locul unde se

exercit\ înv\]\mîntul. Lykeion este numele [colii lui Aristotel, numit\ astfel dup\

incinta din apropiere, consacrat\ lui Apollon Lykeios. {coala lui Aristotel se

nume[te [i peripatetic\. Aici avem Lakydeion, numele gr\dinii din Academie unde

î[i ]inea lec]iile Lacydes. 202. Telecles – foceean, filosof din Academie, urma[ al

lui Lacydes, citat numai aici de Diogenes Laertios [i la Suda, probabil dup\
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Diogenes Laertios. Evandros – foceean, filosof din Academie ; împreun\ cu primul,

a fost scolarh al Academiei dup\ Lacydes. Evandros e citat [i de Cicero, Acad.

priora, II, 6, 16. Lacydes a fost scolarh între anii 241/240 [i 224/222 `.H., Telecles

între 224/222 [i 216/215, Evandros de la 216/215 nu se [tie pîn\ cînd. Lui îi

urmeaz\ la conducerea [colii Hegesinus din Pergam, despre care se vorbe[te mai

jos. Nu se [tie exact cînd a condus Academia. De altfel, [i datele lui Telecles [i

Evandros sînt aproximative. Nici despre Carneade nu se [tie cînd a preluat

conducerea, doar c\ a condus-o pîn\ în 129/128 (anul aproximativ al mor]ii sale).

203. Vezi mai sus, nota 202. 204. Vezi mai sus, nota 202. Via]a lui Carneade

urmeaz\ la Diogenes Laertios imediat dup\ cea a lui Lacydes. 205. Adic\ 241/240

`.H. 206. Adic\ 216-215 `.H. Cum r\mîne atunci cu faptul c\, înc\ în via]\ fiind, a

predat conducerea [colii elevilor s\i Telecles [i Evandros ? 207. Dionysos = vinul,

a[a cum se spune Hefaistos în loc de foc ([i înc\ de pe timpul lui Homer ; vezi

Iliada, II, 426), Afrodita în loc de dragoste etc.

CAPITOLUL IX

Carneade
(aprox. 160 `.H.)

208. Carneade este una dintre figurile de seam\ ale scepticismului academic

grecesc. Din nefericire, Diogenes Laertios nu relateaz\ nimic sau aproape nimic

despre înv\]\tura lui, notînd în schimb cu d\rnicie anecdote din via]a lui, probabil

[i ele inventate în decursul timpurilor. 209. Alexandros Polyhistor, de care am mai

vorbit cu alt\ ocazie. Acesta revine destul de des ca izvor la Diogenes Laertios,

ceea ce nu este o dovad\ c\ l-a [i consultat direct. 210. Chrysippos din Soloi sau

Tars – al treilea scolarh al [colii stoice (vezi Via]a lui la Diogenes Laertios, VII,

179-202). 211. Conduc\torul gimnaziului (Gymnasiarhul) avea grij\ de instruirea

gimnastic\ a tinerilor pentru jocurile panelenice. Vocea lui Carneade probabil c\

deranja înv\]\mîntul gimnastic, care avea loc paralel cu lec]iile filosofului.

212. Ce motive a dat Diogenes Laertios mai sus ? Poate faptul c\ î[i neglija

exteriorul, l\sînd s\-i creasc\ p\rul [i unghiile ? 213. Mentor bithynianul – elevul

lui Carneade, necunoscut din alt\ parte. Bithynia este ]ara din partea Asiei Mici a

Bosforului [i a Dardanelelor. Bithynienii erau traci. 214. Imita]ie dup\ Homer,

Odiseea, IV, 384, combinat cu II, 268. 215. Vers din Iliada, II, 52 (trad. G. Murnu,

Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1956, v. 82, p. 48). 216. Anii 132-129 `.H. 217. Metrul

logaedic (cîteodat\ cu adaosuri „dactilice”) const\ în versuri dactilice care trec în

trohei, spre exemplu : un vers format din patru dactili [i doi trohei. Aici, la

Diogenes Laertios, avem anape[ti combina]i cu iambi. 218. Carneades – poet

elegiac, necunoscut din alt\ parte.

CAPITOLUL X

Clitomah
(pe la 130 `.H.)

219. Vedem marea circula]ie pe care o avea filosofia greac\ în epoca elenistic\.

Clitomah din Cartagina da lec]ii de filosofie în patria sa în limba fenician\. Apoi

vine la Atena, înva]\ limba greac\ [i devine scolarh al Academiei dup\ Carneade.

220. Patru sute de C\r]i. Este vorba de 400 de rulouri de papirus, lucr\rile sale

putînd fiecare avea un num\r de astfel de rulouri (bibliva). 221. Vezi Diels, PPhF,

p. 193, fragm. 35. 222. ~n continuarea notei 202, se pare c\ dup\ Carneade a

condus Academia un alt Carneades, fiul lui Polemachoes, apoi un oarecare Crates

din Tarsos [i abia dup\ ei vine Clitomah, care conduce [coala lui Carneade din

IV (n. 185-222) LACYDES. CARNEADE. CLITOMAH
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Cyrene de la 129/8 la 110/9 `.H. (vezi Academicorum philosophorum index

Herculanensis, ed. Mekler, 1902, p. 87). Cu Clitomah din Cartagina, deci în anul

110/109 `.H., se opre[te expunerea Academiei platonice la Diogenes Laertios.

Acesta a tr\it în prima jum\tate a secolului al III-lea d.H. De ce aceast\ întrerupere ?

De ce nici un cuvînt despre Philon din Larissa, scolarhul dup\ Clitomah, [i nici

despre Antiochos din Ascalon, urma[ul lui Philon [i profesorul lui Cicero ? La alte

[coli merge Diogenes Laertios mult mai departe, [i pentru sceptici citeaz\ chiar pe

Sextus Empiricus, care este aproape un contemporan mai b\trîn. Probabil c\

izvoarele sau izvorul dup\ care s-a ghidat Diogenes Laertios mergeau pîn\ la

Clitomah, prin urmare era un autor de la finele secolului I `.H., [i Diogenes

Laertios nu [i-a dat oboseala s\ mai completeze istoria platonismului. Despre

neoplatonism nu se g\sesc urme la Diogenes Laertios, de unde [i datarea lui la

începutul secolului al III-lea d.H. Mai trebuie s\ observ\m c\ toat\ expunerea

scepticismului academic, începînd cu Arcesilaos [i sf`r[ind cu Clitomah, este

foarte slab\ din punct de vedere doctrinar. ~nv\]\tura frunta[ilor scepticismului

academic, Arcesilaos [i Carneade, este, se poate spune, inexistent\ în expunerile

lui Diogenes Laertios. ~n schimb avem anecdote [i vorbe de spirit din via]a lor. De

vin\ este nu Diogenes Laertios, ci izvorul s\u, întrucît [tim c\ Laertianul [tie s\ ne

dea expuneri doctrinare reu[ite cînd are ce copia din autorul s\u pe care-l

întrebuin]eaz\. Ar fi interesant dac\ am putea g\si cine e autorul principal de care

a f\cut uz Diogenes Laertios în aceast\ expunere. El trebuie s\ fi apar]inut finelui

secolului I `.H. sau începutului secolului I d.H. Ne-am gîndi, poate, la Favorinus

din Arelas, filosof [i sofist din secolul I d.H., cu ale sale Istorii felurite (PantodaphV
i&storiva) în cel pu]in opt C\r]i, care este citat în aceast\ parte (IV, 28-67) de dou\

ori : o dat\ în via]a lui Bion [i o dat\ în via]a lui Carneade. Caracterul anecdotic

al vie]ii filosofilor din Academia sceptic\ [i lipsa unor expuneri doctrinare par a

face verosimil\ ipoteza noastr\, care, fire[te, r\mîne numai o ipotez\. ~n general,

operele lui Favorinus par a avea un caracter abrupt, ceea ce nu se potrive[te cu

felul nara]iunii continue a lui Diogenes Laertios. ~n orice caz, de la acesta nu

putem afla nimic despre înv\]\turile lui Arcesilaos [i Carneade, astfel încît izvorul

principal pentru cunoa[terea lor r\mîn tot Academicele [i celelalte opere filosofice

ale lui Cicero, precum [i operele lui Sextus Empiricus.

Cu Philon din Larissa [i Antiohos din Ascalon, Academia ia o direc]ie eclectic\.

Despre Academia postcarneadian\ se poate îns\ consulta Charles Chappuis, De

Antiochi Ascalonitae vita et doctrina, Paris, 1854.
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Cartea a V-a

CAPITOLUL I

Aristotel
(384-322 `.H.)

1. Stagira – ora[ul natal al lui Aristotel ; se afl\ în Peninsula Chalcidic\

(Macedonia), fondat, dup\ Thucidide, IV, 88, de locuitorii din insula Andros, dar

dup\ Dionisios din Halicarnas ar fi o colonie a ora[ului Chalcis. Vom vedea mai

departe rela]iile lui Aristotel cu cetatea Chalcis, unde a [i murit. Cît despre

lucrarea lui Hermip, Despre Aristotel, este vorba de o parte din lucrarea sa Bivoi,
nu de o scriere independent\. 2. Asclepios – numele str\bunicului dup\ tat\ al lui

Aristotel. ~n afar\ de numele zeului medicinei (care a fost apoteozat ca [i Heracle),

numele de Asclepios este purtat [i de oameni. Via]a anonim\ a lui Aristotel spune

c\ acesta provenea din neamul Asclepiazilor, neam de medici. Dar poate c\

aceast\ afirma]ie a anonimului se datoreaz\ numelui str\bunicului. Bunicul dup\

tat\ al lui Aristotel se chema Machaon, tot un nume purtat înc\ din timpurile vechi

de medici (vezi Homer, Iliada, XI, 506 passim). ~n orice caz, tat\l lui Aristotel,

Nicomachos, era medic la curtea lui Amyntas al III-lea, rege al Macedoniei [i tat\

al lui Filip. 3. Vezi mai sus, nota 2. 4. Ceea ce n-a împiedicat pe Platon s\ lase

[efia Academiei lui Speusip, nepotul s\u. 5. Timotheos din Atena, cu cartea sa

Despre vie]i, e de mai multe ori (patru ori) citat de Diogenes Laertios, dar mai greu

de identificat. 6. Nu vedem de ce Timotheos e schimbat cu Timaios în edi]ia lui

Hicks. ~n orice caz, ar fi vorba de Timaios istoricul Siciliei, cu care se r\zboie[te

pe t\rîm istoric Polybiu. 7. Hermip, Despre vie]i [i Via]a lui Aristotel ; vezi mai sus,

nota 1. 8. ~n 336 `.H., Filip este asasinat [i, o dat\ cu urcarea pe tron a lui

Alexandru cel Mare, se termin\ [i misiunea educativ\ a lui Aristotel pe lîng\

tîn\rul monarh. Aristotel vine în anul urm\tor, 335/334, la Atena, unde fondeaz\

[coala sa numit\ Lykeion. Xenocrate conducea Academia înc\ din 339/338, a[a c\

punerea în leg\tur\ a numirii lui Xenocrate ca scolarh cu desp\r]irea definitiv\ a

lui Aristotel de Academie nu pare verosimil\. Cauza desp\r]irii pare mai adînc\ [i

dateaz\ de la finele perioadei cînd Aristotel a activat, ca filosof afiliat cu Academia,

la Assos. 9. La curtea lui Filip, Aristotel se afla ca profesor al lui Alexandru.

10. Lykeion – numele [colii lui Aristotel, dup\ locul de exercitare a activit\]ii.

11. Nu numai atle]ii, ci [i tinerii de familie care frecventau palestrele [i

gimnaziile, unde luau lec]ii de cultur\ fizic\, î[i ungeau corpul cu untdelemn.

Credem c\ este vorba de timpul de uns corpul cu untdelemn, nu pentru discipolii

lui Aristotel, ci pentru tinerii sportivi, cu care elevii de filosofie tr\iau într-o

oarecare promiscuitate din cauza condi]iilor în care func]iona [coala lui Aristotel.

Aceasta era tolerat\, cel pu]in la început, s\ func]ioneze concomitent cu [coala de

sport. 12. La început, predarea filosofiei în [coala lui Aristotel s-ar fi f\cut în

timpul plimb\rii, de unde numele de [coal\ peripatetic\ (peripatei~n „a se

plimba”). Mai tîrziu îns\ lec]iile se ]ineau în sala de cursuri – care, în clima

Greciei, putea fi descoperit\ –, unde profesorul [i auditoriul [edeau. Explica]ia

numelui [colii peripatetice prin boala lui Alexandru [i cu lec]iile pe care le d\dea

în timpul plimb\rilor pare o inven]ie pu]in verosimil\, a[a cum obi[nuiau grecii.

13. Vezi mai sus, nota 12. 14. S\ nu uit\m c\ Aristotel este autorul unui

splendid tratat de Retoric\ în trei C\r]i, ceea ce, poate, a provocat [i afirma]ia din

acest pasaj al lui Diogenes Laertios. 15. Vedem c\ Demetrios din Magnesia, în

lucrarea sa, d\dea o mul]ime de detalii biografice asupra autorilor pe care-i trata.
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16. Hermias poate s\ fi avut aceast\ fiic\ înainte de a deveni eunuc. Castrarea

era un act sacral în Asia Mic\, unde cultul Cybelei, Magna Mater, era foarte

r\spîndit [i preo]ii ei erau castra]i. Dup\ unii autori, Pythias, prima so]ie a lui

Aristotel, era nepoata [i fiica adoptiv\ a lui Hermias, potentatul din Atarneus, în

Troada. 17. Aici so]ia lui Aristotel devine iubita lui Hermias. Vedem mania

biografilor alexandrini de a inventa tot felul de versiuni ale aceleia[i întîmpl\ri.

18. Aceast\ versiune se g\se[te [i la Eusebios din Cesarea, Preparatio

evangelica, XV, 2, 5, unde se spune c\, dup\ moartea so]iei sale Pythias, Aristotel

îi aducea sacrificii etc., ceea ce e mai verosimil, întrucît, prin moarte, r\posatul

c\p\ta un caracter de zeu htonic, subp\mîntean. ~n acest caz îns\ trebuie s\ se

elimine din textul lui Diogenes Laertios cuvîntul u&percaivrwn, pe care l-am tradus

cu „în bucuria lui cea mare”. Nu e exclus ca un autor, respectiv izvorul lui

Diogenes Laertios, neîn]elegînd rostul sacrificiilor aduse de Aristotel so]iei sale

moarte, s\ fi ad\ugat cuvîntul u&percaivrwn. 19. Paian-ul este în general un imn

închinat în primul rînd lui Apollon, mai rar unui alt zeu. Imnul de care este vorba

aici (îl vom vedea pu]in mai jos) este închinat virtu]ii zeificate [i preasl\ve[te pe

Hermias, mort în împrejur\ri tragice. 20. Aristotel a fost profesorul lui Alexandru

Macedon de la vîrsta de 13 ani a acestuia, 343/342, pîn\ la 336/335.

21. Filosofii erau adesea lua]i ca legiferatori în patria lor. 22. Aristotel a stabilit

[i un regulament pentru [coala sa. ~n cel mult zece zile dup\ moartea scolarhului

urma s\ se aleag\ noul conduc\tor al [colii. 23. Callisthenes din Olynth – nepotul

lui Aristotel [i prieten admirator al lui Alexandru, cu care a f\cut campania în

Orient. Refuzînd s\ se închine lui Alexandru ca unui zeu cînd acesta din urm\

începuse s\ se identifice în moravuri cu monarhii Orientului, a c\zut în dizgra]ie,

apoi a fost arestat [i, dup\ unii, a fost ]inut într-o cu[c\ pîn\ a murit, iar dup\ al]ii

a fost spînzurat. Acest act al lui Alexandru a adus o grav\ r\cire a rela]iilor lui cu

profesorul s\u, Aristotel. 24. Vers din Homer, Iliada, XVIII, 95 (trad. G. Murnu,

Bucure[ti, E.S.P.L.A. (1959), p. 348, v. 92). 25. Hermolaos – fiul lui Sopilos,

macedonean, citat [i de Plutarh, Via]a lui Alexandru, cap. 55. Biciuit în public la

ordinul lui Alexandru pentru c\, luîndu-i înainte, ucisese la vîn\toare un porc

mistre], Hermolaos, spre a r\zbuna insulta adus\, urze[te un complot care nu

reu[e[te (vezi Arrian, Anabasis IV, 13, 2 [i urm.). 26. Opera imens\ a lui Aristotel

care ne-a r\mas pare a fi produs\ în cea mai mare parte în ace[ti 13 ani cît a fost

scolarh [i [ef spiritual al [colii sale din Lykeion între anii 335 [i 322 `.H. ~n 322, la

un an dup\ moartea lui Alexandru cel Mare, fiind r\u v\zut de atenieni ca orice

macedofil [i amenin]at cu un proces de impietate, Aristotel se retrase la Chalcis,

unde avea propriet\]i [i leg\turi, [i muri în acela[i an, 322 `.H.

27. Eurymedon – hierofant, acuzator al lui Aristotel ; mai e citat [i de Athenaios,

XV, 696 b ; tot astfel [i cel\lalt acuzator, Demophilos, care se întîlne[te [i la Plutarh

(Via]a lui Phocion, cap. 38). 28. Inscrip]ia este sobr\, frumoas\ ca exprimare [i

adecvat\ celor petrecute cu nefericitul Hermias. Ea este demn\ de Aristotel ca

poezie. Are un ton re]inut, dar exprim\ o emo]ie cu atît mai impresionant\, cu cît

este st\pînit\. 29. Eumelos – istoric, citat [i la Pausanias, [i la Clemens din

Alexandria. 30. Observa]iile lui Diogenes Laertios sînt interesante puneri la punct

ale aser]iunilor eronate f\cute de Eumelos. Aristotel a murit la 63 de ani (nu la 70

de ani, cum zice Eumelos) [i avea 17 ani cînd a venit la Atena [i a devenit

discipolul lui Platon. Mai ad\ug\m noi c\ a stat 20 de ani în Academie [i a murit

bolnav la Chalcis în anul 322, dat\ de mare importan]\. ~n anul 323 `.H. moare

Alexandru cel Mare, iar în 322 moare Demostene, marele orator ; tot în acela[i an

moare Aristotel, închizînd o epoc\ a filosofiei grece[ti [i deschizînd o alta : epoca

elenistic\. 31. Acest minunat imn consacrat mor]ii eroice a lui Hermias din

Atarneus, socrul [i prietenul iubit al lui Aristotel, este una dintre produc]iile

poetice cele mai frumoase ale lui Aristotel. Se vede c\ [i antichitatea a apreciat

aceste versuri, întrucît le g\sim citate la patru autori, deci de patru ori : Diogenes

Laertios, V, 7-8 ; Athenaios, Osp\]ul sofi[tilor, XV, 696 a ; Didymos, De Demosthene

commenta, ed. Diels et Schubart, 1904, p. 11 ; Stobaios, Florilegium, I, 12. Vezi [i



425

Eusebius, Praep. evang., XV, 793 b. Vezi [i comentariul la Ulrich von Wilamowitz-

-Moellendorff, Aristoteles und Athen, 2 vol., 1893, unde se g\sesc importante

emenda]iuni de text. Hermias din Atarneus a fost atras în curs\ de regele persan,

dus la Suza [i supus la torturi, în urma c\rora a [i murit. Didymos, în textul citat

mai sus, vorbe[te de fermitatea cu care Hermias a suportat durerile [i ultimele

cuvinte pe care le-a adresat pentru a fi aduse la cuno[tin]a prietenilor, anume c\

n-a comis nici o fapt\ nedemn\ de filosofie (p. 11). Regele persan spera, prin

tortur\, s\ afle de la Hermias planurile lui Filip, regele Macedoniei. Aristotel a fost

nespus de îndurerat de moartea socrului [i prietenului s\u iubit, pe care l-a

prosl\vit prin aceast\ od\ adresat\ zei]ei Virtute. Pentru a da m\sura deplin\ a

geniului poetic al lui Aristotel, s\ ne fie îng\duit s\ d\m în traducere [i urm\toarele

versuri p\strate dintr-o Elegie c\tre Eudemos, în care e prosl\vit maestrul s\u

Platon. Este vorba de Eudemos din Cypru, discipol al lui Platon, care, venind la

Atena, a consacrat un altar Prieteniei lui Platon.

„Cînd (Eudem) veni în p\m`ntul vestit al Cecropiei,

Un altar în pietre-n\l]\ prieteniei prea sfinte

A b\rbatului care cei r\i nu pot ca s\-l laude,

(Platon) întîiu-ntre muritori ar\tat-a prea bine,

Pild\ fiindu-i via]a, înv\]\tura vehicul,

Omul cel bun e totodat\ cel mai ferice,

Lucru ce ast\zi nu-i nimeni în stare s\ împlineasc\.”

~n versul penultim avem expresia, pentru prima dat\, a adagiului eticii

spinoziste : Beatitudo non est virtutis praemium, sed ipsa virtus.

32. Deo – numele prescurtat [i familiar al zei]ei Demeter. Versurile lui Diogenes

Laertios sînt nereu[ite. 33. Sensul este : „Fructele cresc unele dup\ altele în

succesiunea anotimpurilor.” Cu smochinele este vorba de o aluzie la sicofan]ii

care f\ceau denun]uri false sau calomnioase. Smochinele erau interzise la export

[i obiceiul de a denun]a în mod fals de c\lcarea acestei dispozi]ii legale a dus la

extinderea sensului ini]ial al cuvîntului sicofant, adic\ „denun]\tor de smochine”,

la orice fel de denun]uri [i calomnii (vezi [i John Oscar Lofberg, Sycophancy in

Athens, Chicago, 1917). 34. Adic\ anul 384 `.H. 35. Deci Aristotel, la 17 ani, adic\

în anul 367, devine elevul lui Platon [i r\mîne în Academie discipol al maestrului

pîn\ la moartea acestuia în anul 347 `.H., timp de 20 de ani. 36. Adic\ anul 345

`.H. Anii, din punct de vedere [tiin]ific, se socoteau pe olimpiade. Paralel cu anii

olimpiadelor, în diverse cet\]i [i la Atena anii se socoteau [i dup\ arhon]ii eponimi

ai fiec\reia dintre ele, arhon]i care se schimbau în fiecare an. 37. Adic\ anul 348/

347 `.H. 38. Deci Aristotel a stat la Atarneus, lîng\ Hermias de la 347 pîn\ la

344 `.H. 39. ~n anul 343 `.H. începe activitatea lui Aristotel ca profesor al lui

Alexandru. 40. ~n anul 336 se urc\ Alexandru pe tronul Macedoniei [i activitatea

didactic\ pe lîng\ tîn\rul monarh înceteaz\. ~n 335 `.H. Aristotel revine în Atena,

unde fundeaz\ [coala sa în Lykeion. 41. Adic\ pîn\ la moartea lui Aristotel.

42. Aristotel moare de boal\, la Chalcis, în 322 `.H., în vîrst\ de 63 de ani.

43. Se d\ [i numele arhontelui eponim din Atena, Philocles, pentru anul 322.

44. Calauria – insul\ în golful Saronic, av`nd un templu al lui Poseidon cu

drept de azil. Aici se refugie Demostene, dar, fiind amenin]at s\ fie scos de acolo

cu for]a de armatele lui Antipater, lu\ otrav\, f\cu c`]iva pa[i spre oamenii lui

Antipater [i se pr\bu[i la p\mînt. 45. Este vorba de Anaximenes din Lampsacos,

istoric [i retor distins (secolul al IV-lea `.H.). Lui i se atribuie Retorica c\tre

Alexandru, conservat\ între operele lui Aristotel. 46. Theocritos din Chios – numit

[i o& so;isthv", mort pe la 300 `.H. ; este citat de numero[i autori vechi. A fost

istoric, adversar al lui Theopompos, alt istoric. Theocritos a scris o Istorie a Libyiei

[i Crei~ai. 47. Ambryon – scriitor citat numai aici. Scrierea citat\, Despre Theocritos,

nu s-ar putea referi decît la Theocritos din Chios. Totu[i, o carte întreag\ scris\

despre acest istoric minor ni se pare a fi un lucru curios. Ne-am gîndi mai repede

la Theofrast. ~ntr-o carte a lui Ambryon despre acesta ar fi plauzibil de g\sit citat\

epigrama lui Theocritos din Chios despre Aristotel [i Hermias. Deci s-ar putea ca

V (n. 16-47) ARISTOTEL
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`n mss. lui Diogenes Laertios s\ se fi scris Theocrit în loc de Theofrast, mai ales

c\ primul nume se afl\ cu dou\ rînduri mai sus. Dar toate acestea sînt ipoteze.

48. Pentru mor]ii al c\ror corp nu era accesibil rudelor, ca în cazul unui

naufragiu sau r\mînere la inamic, se ridica un morm`nt gol, numit cenotaf (de la

kenov" „gol” [i tav;o" „mormînt”). 49. Borboros – numele unui rîu din Macedonia

nu departe de Pella. Dar bovrboro", ca nume comun, înseamn\ mla[tin\, noroi, [i

se [tie c\ în credin]ele orficilor [i ale misterelor eleusine, mor]ii neini]ia]i st\teau

în Infern, ca pedeaps\, îngropa]i în noroi. {i Heraclit face aluzie la mla[tina în

care se desfat\ cei cu suflete inferioare (fragm. 13, Diels-Kranz5). 50. Diels, PPhF,

fragm. 36, p. 193. 51. Testamentul lui Aristotel este una dintre cele mai pre]ioase

relicve [i documente umane pe care ni le-a l\sat antichitatea prin intermediul lui

Diogenes Laertios. La acest autor, [i numai la el, g\sim patru testamente ale

primilor patru scolarhi peripateticieni : Aristotel, Theofrast, Straton [i Lycon.

Probabil c\ ele provin de la Ariston din Ceos, un biograf destul de pu]in cunoscut

al peripateticienilor (vezi Diogenes Laertios, V, 64, unde, dup\ cum vom vedea,

se spune c\ testamentul lui Straton se g\se[te citat la Ariston din Ceos, iar în

testamentul lui Lycon tot acest Ariston din Ceos este men]ionat ca martor). Mai

avem la Diogenes Laertios înc\ dou\ testamente, anume acelea ale lui Platon [i

Epicur, despre care credem c\ provin din Vie]ile lui Hermip din Smyrna. Antipater,

dup\ toate probabilit\]ile, este generalul lui Alexandru. Testamentul lui Aristotel

pare scris la Chalcis, dup\ ce se refugiase din Atena. La Chalcis avea o proprietate

care provenea de la mama sa. Antipater este numit executor testamentar [i, dup\

cum se vede mai departe, în anumite decizii de luat, tutorii trebuiau s\ se consulte

cu el. Un scurt comentariu [i o traducere splendid\ a acestui testament al lui

Aristotel se g\sesc la Werner Jaeger, Aristoteles. Grundlegung einer Geschichte

seiner Entwicklung, Berlin, 1923 (la finele p\r]ii a treia, cap. „Aristotel la Atena”).

52. Nicanor – ginerele destinat de Aristotel în testamentul s\u pentru a lua în

c\s\torie pe fiica lui de la Pythias, prima sa so]ie, fiica adoptiv\ [i nepoata lui

Hermias. Nicanor este absent, probabil se afla în campanie cu Alexandru cel Mare

în Orient [i se a[tepta întoarcerea lui. Vezi [i Sextus Empiricus, Adv. mathem., I,

258 : fiica lui Aristotel, tot cu numele de Pythias, ca [i mama sa, ar fi fost m\ritat\

cu trei b\rba]i, dintre care primul a fost Nicanor din Stagira, rud\ a lui Aristotel.

58. Herpyllis – concubina lui Aristotel dup\ moartea Pythiei ; Aristotel îi poart\

de grij\, cu toat\ delicate]ea, în testamentul s\u. 54. Ace[ti patru tutori,

Aristomenes, Timarchos, Hipparchos [i Dioteles, nu sînt cunoscu]i mai de aproape

[i nu se g\sesc cita]i în alt\ parte. 55. Theofrast – discipolul [i urma[ul lui Aristotel

la conducerea [colii peripatetice din Lykeion. Deci [i el are de spus un cuvînt în

chestiunile de administrare a averii (vezi mai sus, nota 51). 56. Vezi mai sus, nota

52. 57. Iat\ ce mai avem de observat despre restul testamentului. Fiul pe care îl

are Aristotel de la Herpyllis se nume[te Nicomah, ca [i tat\l lui Aristotel, iar

Nicanor este numit tutorele lui. Nicomah este cel c\ruia îi e dedicat\ Etica c\tre

Nicomah a lui Aristotel. Dac\ moare Nicanor înainte de c\s\toria sa cu fiica lui

Aristotel, atunci acesta destineaz\ ca ginere pe Theofrast, fire[te cu condi]ia ca el

s\ consimt\. Mai departe vedem iar\[i aten]ia testatorului nostru fa]\ de Herpyllis.

Despre Myrmex nu [tim nimic. Totu[i, el nu pare a fi un sclav, întrucît are o avere

primit\ de Aristotel, a c\rei restituire p\rin]ilor b\iatului o cere filosoful nostru.

Urmeaz\ diverse dispozi]ii cu privire la sclavii lui, care sînt de toat\ delicate]ea [i

demne de Aristotel. El dispune liberarea celor mai mul]i dintre ei, dotîndu-i chiar

cu bani la eliberare. Pentru cei minori, liberarea se va face cînd devin majori. ~n

orice caz, cere ca sclavii care l-au servit personal în via]\ s\ nu fie vîndu]i la

str\ini, ci, dimpotriv\, dispune liberarea lor cînd se vor face mari (prin urmare,

este vorba de copii). Apoi urmeaz\ o serie de statui comandate de Aristotel [i a

c\ror dedicare unor anumi]i zei o dispune filosoful nostru. Sculptorul, care se

nume[te Gryllion (poate [i pictor ?), nu este cunoscut din alt\ parte. Proxenos a

fost tutorele lui Aristotel. Vezi Via]a lui Aristotel atribuit\, probabil eronat, lui

Ammonios, unde se spune c\, dup\ moartea p\rin]ilor, Aristotel a fost luat în
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tutel\ de Proxenos din Atarneus. Arimnestos este fratele lui Aristotel (vezi Via]a

lui Aristotel de un anonim), care a murit f\r\ copii. Restul textului e clar [i nu

credem c\ are nevoie de explica]ii. Dup\ citarea testamentului cu textul s\u, dup\

cît se pare integral [i ad litteram, urmeaz\ formula de încheiere pe care o

obi[nuia Diogenes Laertios pentru a indica terminarea textului, lucru pe care-l fac

[i al]i scriitori mai de seam\ ca Diogenes Laertios. Nu trebuie uitat felul de a scrie

al grecilor, cu majuscule, cuvintele fiind nedesp\r]ite [i f\r\ semne de punctua]ie.

Deci aceste formule nu erau adaosuri inutile, ci foarte necesare pentru a indica

sec]iunile textului. Fire[te, pe timpul lui Diogenes Laertios (secolul al III-lea d.H.),

lucrurile trebuiau s\ stea altfel, existînd scrierea minuscul\ [i o oarecare desp\r]ire

de cuvinte, îns\ obiceiul vechi a r\mas, chiar dac\ nu era nevoie de el, [i în orice

caz nu e lipsit de utilitate. 58. Lycon – al patrulea scolarh al [colii lui Aristotel.

Lycon a fost un spirit mediocru, [i dup\ el [coala peripatetic\ intr\ într-o

obscuritate care va dura cîteva secole. Propriu-zis, dup\ Aristotel, Theofrast [i

Straton din Lampsacos, [coala peripatetic\ nu mai are nici un filosof original [i de

vaz\. Dup\ publicarea operei lui Aristotel, în secolul I `.H., abia cu Alexandru din

Aphrodisias (pe la 200 d.H.) începe o activitate deosebit\ a [colii, îns\ pe t\rîm de

comentarii la operele lui Aristotel. Istoriografii îns\ [i biografia pe baz\ peripatetic\

sînt mai vechi [i dateaz\ de la discipolii imedia]i ai lui (Dicaiarchos, Aristoxenos

etc.). 59. Anecdota e prezentat\ confuz aici. Ceea ce vrea s\ spun\ este c\

Aristotel avea atîta rîvn\ pentru înv\]\tur\, încît, pentru a nu adormi, citea ]inînd

o bil\ într-o mîn\ deasupra unui vas, astfel ca în caz c\ adormea, sc\pînd bila din

mîn\, aceasta s\ cad\ în vas [i s\-l de[tepte din cauza zgomotului. ~n paragrafele

urm\toare (17-21) ni se dau o serie de anecdote [i maxime de la Aristotel, unele

foarte reu[ite. 60. Theocritos (probabil din Chios) – sofist [i istoric. Carneade din

Cyrene ne este bine cunoscut ca fondatorul Academiei sceptice noi.

61. Vezi Aristotel, Etica nicomahic\, IX, 10, 1171 a 15, [i Etica eudemic\, VII,

12, 1245 b, 20. 62. Problema scrierilor lui Aristotel este foarte important\ [i o vom

trata mai pe larg aici. Aristotel însu[i împ\r]ea operele sale în dou\ categorii :

1) operele publicate, destinate unui public larg, pe care el însu[i le denumea oiJ
e*kdeoovmenoi sau oiJ e*xwterikoiV lovgoVi. Acestea erau cele mai r\spîndite în anti-

chitate pîn\ în secolul I `.H. [i sînt pierdute pentru noi pîn\ la mici fragmente

(culese de Valentin Rose în mai multe edi]ii) ; 2) operele acroamatice (a*kroamatikoiV
lovgoi), constînd din cursurile lui la Lykeion, pe care antichitatea le-a cunoscut

mai bine abia dup\ secolul I `.H., dup\ ce au fost publicate de Andronicos din

Rhodos, [i care ni s-au p\strat aproape în întregime. Aceast\ împ\r]ire corespunde

grosso modo [i cu ordinea cronologic\, întrucît operele exoterice au fost publicate

în tinere]e [i sînt opere scrise pe timpul cînd Aristotel era elev al lui Platon, pe

cînd operele acromatice sînt scrise, în parte, în ultimii 13 ani ai vie]ii filosofului

nostru, cînd acesta [i-a desf\[urat activitatea în [coala sa, de la 435 pîn\ în 422 `.H.

Dup\ o versiune p\strat\ de Strabon (XIII, 1, 54, p. 609) [i de Plutarh (Via]a

lui Sulla, cap. 26, probabil dup\ Strabon), ceea ce confirm\ [i Suda (s.v. Suvlla),

opera scris\ [i nepublicat\ a lui Aristotel, împreun\ cu operele lui Theofrast, ar fi

trecut prin mo[tenire în posesiunea lui Neleus din Scepsis (vezi Diogenes Laertios,

V, 52 ; în testamentul lui Theofrast, acesta las\ taV deV bibliva pavnta Nhlei~), un

discipol al lui Aristotel. Neleus, de frica Attalizilor din Pergam, care achizi]ionau

prin toate mijloacele c\r]i ale scriitorilor celebri (vezi Galenos, In Hippocratis De

nat. hominis, CMG, V, 9, 1, 1914, p. 57, 12, ed. I Mewaldt), le-ar fi îngropat în

pivni]\, unde au fost descoperite [i scoase la iveal\, deteriorate de umezeal\ [i

mîncate de viermi, pe la anul 100 `.H. [i achizi]ionate de marele bibliofil Apellicon

din Teos. Acesta puse s\ se copieze opera lui Aristotel, f\cîndu-se complet\ri

pentru a umple lacunele, complet\ri de multe ori gre[ite. Astfel s-ar fi dat o prim\

edi]ie a operelor acroamatice ale lui Aristotel. ~n anul 86 `.H., Sulla, cucerind

Atena, a pus mîna pe manuscrisele acestea [i le-a transportat la Roma, unde au

fost prelucrate de Tyrannion din Amisos, un gramatician. Andronicos din Rhodos

d\du edi]ia operelor lui Aristotel, folosindu-se de adnot\rile lui Tyrannion. Unii
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autori au socotit c\ toat\ aceast\ relatare este o inven]ie etiologic\, menit\ s\

explice obscuritatea în care a intrat [coala peripatetic\ dup\ Straton [i pîn\ în

secolul al II-lea d.H., lucru cu care nu sîntem de acord. Opera acroamatic\ a lui

Aristotel a fost cunoscut\ [i înainte de descoperirea lui Apellicon din Teos,

existînd în biblioteca din Alexandria, dup\ cum se vede din urm\torul text al lui

Athenaios : Eu*ripivdhn te toVn poihthvn,  *Aristotevlhn te toVn ;ilovso;on, kaiV toVn
taV touvtwn diathrhvsanta bibliva Nhleva. Par * ou\ pavnta, ;hsiv, priavmeno" oJ
hJmedapoV" basileuV" Ptolemai~o", Filavdel;o" deV e*pivklhn, metaV tw~n  *Aqhvnhqen
kaiV tw~n a*poV &Rovdou, ei*" thVn kalhVn  *Alexavndreian methvgage. (Athenaios,

Deipnosophistai, I, 4, p. 3). S\ trecem acum la listele de opere ale lui Aristotel pe

care ni le-a transmis antichitatea. La Valentinus Rose, Aristotelis quae ferebantur

librorum fragmenta (în Aristotelis Opera omnia, ed. Acad. Reg. Borussica, vol. V,

1870, Berlin), ni se dau trei liste cu titluri ale operelor lui Aristotel (parte pierdute,

parte conservate). Prima list\ e cea a lui Diogenes Laertios de aici (145 de titluri)

[i pe care cititorul o poate vedea mai departe în textul tradus. Lista a doua e dup\

Hesychios, care copiaz\ în general pe Diogenes Laertios (139 de titluri), plus un

adaos de titluri de la 140 la 195, care nu se g\sesc la Diogenes Laertios. O a treia

list\ este aceea a unui oarecare Ptolemaios filosoful, tradus din limba arab\ în

latin\ de M. Steinschneider. ~n fine, trebuie s\ mai cit\m [i o a patra list\ din Via]a

lui Aristotel a unui anonim (lipse[te la V. Rose). Dac\ compar\m aceste patru liste,

putem stabili c\ primele dou\, adic\ a lui Diogenes Laertios [i a lui Hesychios, au

caractere [i titluri comune, pe cînd celelalte dou\, a lui Ptolemaios [i a lui

Anonymos, se leag\ [i ele într-o comunitate de titluri. Lista lui Diogenes Laertios

(deci [i a lui Hesychios) provine de la un catalog de bibliotec\, deoarece la

sfîr[itul ei se d\ num\rul rîndurilor operelor lui Aristotel. Deci credem c\ ea

provine de la Hermip [i reprezint\ tradi]ia operelor conservate [i aflate în

biblioteca din Alexandria. Caracteristic acestei liste este faptul c\ titlurile ei nu se

acoper\ decît în mic\ parte cu titlurile operelor lui Aristotel p\strate în mss.

noastre. Dup\ cum se poate vedea din lista dat\ în traducere, identificarea cu

titlurile pe care le avem e destul de anevoioas\. ~n schimb, grupul al II-lea, cu

listele lui Ptolemaios [i ale Anonymului, se potrivesc în mare m\sur\ cu titlurile

pe care le avem în mss. noastre ale operei lui Aristotel. De aceea socotim aceste

ultime dou\ liste ca reprezentînd tradi]ia lui Andronicos din Rhodos, care e [i

aceea a mss. noastre, pe cînd listele din prima grup\ (Diogenes Laertios [i

Hesychios) dau tradi]ia c\r]ilor conservate în biblioteca din Alexandria [i reprodus\

de Hermip. La parcurgerea titlurilor de la Diogenes Laertios vom releva acest

lucru [i vom vedea cît de pu]ine titluri ale operelor conservate le avem în forma

lor dat\ în mss. ~n schimb avem, pentru Ptolemaios, vezi titlurile nr. 10, 35-49 etc.

(la V. Rose), iar pentru Anonymos, numeroase titluri comune cu acela[i num\r de

C\r]i ca în mss. noastre, care îns\ ar fi prea lung de relevat în mod special. Alte

informa]ii la P. Moraux, Les listes anciennes des ouvrages d’Aristote, Louvain, 1951.

63. Diogenes Laertios citeaz\ de dou\ ori Cartea a III-a din Poetica, despre

care [tim c\ avea numai dou\ C\r]i. Probabil c\ este o confuzie cu lucrarea Despre

poe]i, în trei C\r]i, citat\ aici. 64. Lucrarea Despre filosofie, în trei C\r]i (face parte

din operele publicate de Aristotel), este foarte important\, deoarece face trecerea

de la Aristotel platonizant la Aristotel propriu-zis. ~n aceast\ lucrare, filosoful

nostru atac\ pentru prima oar\ supozi]iile principale ale platonismului, mai ales

doctrina ideilor. 65. Nu este retorica p\strat\ a lui Aristotel, ci un dialog al lui

pierdut. 66. Toate titlurile de la Gryllos [i pîn\ aici par a se referi la dialoguri

scrise de Aristotel în tinere]e [i fac parte din opera publicat\ (oiJ e*xwterikoiV
lovgoi). 67. Cele trei C\r]i Despre bine s-ar putea referi la lec]iile lui Platon.

68. Extrasele din Legile lui Platon [i din Republica pot fi exerci]ii în vederea

înv\]\rii lor în p\r]ile esen]iale, a[a cum fac to]i cei care vor s\ re]in\ o oper\

mare rezumînd-o. 69. Despre economie, Cartea I, ar putea fi partea autentic\ ce

revine lui Aristotel din aceasta oper\, ale c\rei C\r]i a II-a [i a III-a sînt sigur

apocrife. 70. Ar putea fi Cartea Q din Etica nicomahic\, dedicat\ unui studiu al
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prieteniei. 71. Titlurile unor opere care nu s-au conservat sînt greu de tradus, iar

traducerea dat\ r\mîne conjectural\. ~n Diviziuni sofistice în patru C\r]i intr\ [i

opera conservat\ Despre respingerile sofistice, considerat\ drept Cartea a noua a

Topicelor, care nu figureaz\ în acest catalog decît sub titlul Pretopic\, probabil în

o Carte. 72. Este vorba, probabil, de extrase din Eticile ce ni s-au conservat.

73. Este vorba de vreuna dintre cele trei Etici conservate, sau de p\r]i din ele ?

Etica nicomahic\ are zece C\r]i. Etica eudemic\ (care dup\ Jaeger este o oper\

de tinere]e, iar dup\ al]ii nu e a lui Aristotel) are [apte C\r]i, iar Eticile mari, care

nu sînt autentice, de[i transmise în opera lui Aristotel, au dou\ C\r]i. Trei C\r]i

centrale din primele dou\ Etici s`nt identice (Eth. Nic. EZH = Eth. Eud. DEZ). Deci

în nici un chip nu [tim ce parte din Etici reprezenta Etica în cinci C\r]i din lista

lui Diogenes Laertios. 74. Ar putea fi vorba de 17 clasific\ri [i nu de C\r]i.

75. Despre mi[care, o Carte, trebuie s\ fie C\r]ile EZQ din Physica lui Aristotel,

care se ocup\ de mi[care, sau una din aceste C\r]i. 76. Analitica prim\, în opt

C\r]i, ne este necunoscut\. Analiticile prime care ni s-au conservat au numai dou\

C\r]i. S\ intre oare aici [i o parte din cele opt C\r]i ale Topicii, care nu este

men]ionat\ în aceast\ list\ la Diogenes Laertios ? Analiticile secunde în dou\ C\r]i

corespund ca num\r de C\r]i cu Analiticele secunde ce ni s-au p\strat.

77. Despre probleme, o Carte, s\ fie oare Problhvmata ? Dar aceasta este o

colec]ie mai ampl\ de probleme, numai în parte de Aristotel. 78. Nu [tim ce

lucrare reprezint\ aceste Metodice în opt C\r]i (Topica are opt C\r]i, dar nu

credem c\ s-ar putea numi Metodice). 79. PeriV tou~ beltivono" ; nu-i putem afla

con]inutul. 80. Defini]ii pretopice în [apte C\r]i sînt con]inute în Topice ?

81. Silogisme în dou\ C\r]i, este vorba de Analiticele prime ? 82. {i acest titlu

se refer\, poate, la p\r]i din operele lui Aristotel. 83. Nu [tim la ce parte din

Topice s-ar putea referi. 84. Vezi mai sus, nota 83. 85. Traducerea este nesigur\.

Pavqh ar fi „pasiuni”, dar poate fi [i modificare a unui lucru material, deci

„calitate”. 86. Acest titlu a mai fost dat o dat\ (al 16-lea de la început).

87. Ar putea fi [i 25 de Teze, nu C\r]i. Dar nici acest lucru nu e sigur.

88. De ce compara]ia cu Theofrast în acest titlu ? Ea trebuie s\ provin\ de la

bibliotecarul care a catalogat. 89. Compendiu despre art\, de altfel necunoscut.

Probabil Arta retoric\. 90. Theodectes poate fi retorul, elev al lui Isocrate ; deci ar

fi vorba de un Compendiu al artei retorice a lui Theodectes. 91. ~ntr-adev\r,

Poetica lui Aristotel avea dou\ C\r]i, din care prima, despre tragedie, s-a conservat,

iar a doua, despre comedie, s-a pierdut. 92. Enthymema este un silogism pres-

curtat din care lipse[te una dintre premise ca fiind evident\. Socrate e muritor

fiindc\ e om. Lipse[te majora „to]i oamenii sînt muritori”, ca fiind de la sine

în]eleas\. 93. Hicks se g`nde[te la ma~llon h# h\tton „mai mare [i mai mic”, deci la

grade de compara]ie [i nu la m\rime, în titlul PeriV megevqou". 94. Ultimele titluri

de la Despre filosofia lui Archytas încoace se refer\ la probleme de istoria filosofiei.

Preocup\rile lui Aristotel, dup\ cum rezult\ din titlurile date, sînt foarte variate.

95. Tratatul Istoria animalelor are zece C\r]i, dintre care ultima nu e autentic\.

Deci avem aici cele nou\ C\r]i aristotelice ale acestui important tratat pentru

zoologie, care ne e conservat. 96. Anatomia lui Aristotel, adesea citat\ de el, este

pierdut\. 97. Exist\ [i în antichitate obiceiul de a se rezuma lucr\rile prea vaste.

Aici avem un Extras din Anatomia într-o Carte. 98. Nu [tim ce sînt animalele

compuse. Poate sînt animalele fabuloase din mitologie, de care s-ar ocupa lucrarea

cu titlul urm\tor. 99. Aristotel pare a fi scris dou\ C\r]i Despre plante, care nu sînt

acelea[i cu ale tratatului cu acest nume conservat în opera lui Aristotel. Acest

tratat se [tie c\ provine de la Nicolaos Damaschinul. 100. Physiognomonica este

un tratat apocrif destul de amplu. 101. Despre mi[care a mai fost men]ionat o

dat\. Vezi mai sus, nota 75. 102. Nu cunoa[tem subiectul acestor aporii, „difi-

cult\]i”. 103. Poetica, într-o Carte. Cf. Poetica în dou\ C\r]i, nota 91.

104. Poate 38 de Probleme [i nu de C\r]i. 105. Aici, ca [i în alte cazuri, se dau

C\r]ile cu un num\r în bloc. Dar în alte ocazii se d\dea num\rul C\r]ilor începînd

cu 1, 2, 3 etc. 106. Urm\toarele dou\ titluri privesc cronologia [i au avut mare
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influen]\ pentru crearea cronologiei grece[ti. 107. Este vorba de victorii în

reprezenta]iile teatrale. 108. A[a-numitele Didascalii care d\deau tot felul de date

cu privire la reprezent\rile dramatice : anul, choregul, actorii etc.

109. Mesele comune, sussitivai, erau institu]ie de stat [i cet\]enii din acela[i

trib erau lega]i s\ ia masa împreun\, la care fiecare aducea contribu]ia sa.

110. Prima lucrare din Organon-ul logic al lui Aristotel (p\strat\).

111. A doua lucrare din Organon (p\strat\). 112. Aceste opere istorice, de

valoare nepre]uit\ pentru noi dac\ s-ar fi p\strat, au pierit în întregime cu excep]ia

Constitu]iei Atenei, care a fost descoperit\ pe un papirus în Egipt pe la finele

secolului trecut. (cf. A.T. Dovatur, Terminologia social\ [i politic\ din Constitu]ia

atenian\ a lui Aristotel, în „Probleme de istorie”, 1958, nr. 6, pp. 231-281 ; tr. rom.

de {tefan Bezdechi, Statul atenian, Bucure[ti, Casa {coalelor, 1944).

113. Selymbria – ora[ portuar din Tracia. Leg\turile pe care le-a avut Aristotel

cu aceast\ cetate nu ne sînt cunoscute. 114. Urmeaz\ o serie de scrisori care sînt

indicate cu num\rul lor. Dup\ Hicks, num\rul care acompaniaz\ numele

adresantului ar fi num\rul de C\r]i, ceea ce pare eronat. 115. Democrit – din

Abdera ; este contemporan cu Socrate [i trebuie s\ fi murit înainte ca Aristotel s\

se nasc\. De aceea o scrisoare adresat\ lui Democrit este un lucru simbolic. Prin

urmare, sau este adresat\ simbolic lui Democrit atomistul, sau este vorba de

vreun alt Democritos. La Diogenes Laertios, IX, 49 mai sînt cita]i cinci Democri]i.

116. Aristotel a fost un om dotat cu un talent poetic deosebit, dup\ cum am

v\zut mai înainte. {i operele lui de tinere]e, a[a-numi]ii e*xwterikoiV lovgoi, sînt

scri[i într-un frumos stil poetic, dup\ cum spun al]ii [i dup\ cum se vede [i din

fragmente. Deci aici rezult\ c\ Aristotel a scris [i poeme epice, [i elegii.

117. Vezi mai sus, nota 116. 118. Num\rul rîndurilor operelor lui Aristotel,

445.270, men]ionat la finele listei, ne indic\ o surs\ de bibliotec\ a catalogului ; `n

primul rînd ne gîndim la biblioteca din Alexandria [i la Hermip din Smyrna din

secolul al III-lea `.H. cu ale sale erudite Bivoi. Dup\ cum se poate vedea din lista

lui Diogenes Laertios, lipsesc în ea opere importante dintre cele care ni s-au

p\strat, iar altele se pot identifica cu greu sub titlurile date de Diogenes Laertios.

De aceea, dac\ tradi]ia manuscriselor noastre este cea a edi]iei lui Andronicos din

Rhodos, afirm\m c\ lista lui Diogenes Laertios [i a copiei ei la Hesychios nu

provine din aceast\ tradi]ie, ci reprezint\ c\r]ile marelui filosof din Stagira pe care

[i le-au putut procura într-un fel oarecare Ptolemeii pentru biblioteca lor din

Alexandria, copii f\cute de discipoli, exemplare ale acestora etc., tradi]ie de care

vorbe[te Athenaios în textul citat de noi mai sus. ~n schimb, listele din Ptolemaios

(tradus din arab\) [i a anonimului autor al Vie]ii lui Aristotel con]in numeroase

titluri comune cu cele ale manuscriselor noastre [i, ca atare, ele reprezint\ tradi]ia

lui Andronicos din Rhodos. De altfel, Via]a lui Aristotel, conservat\ în cod. Marc.

257, fol. 227 a sup., men]ioneaz\ pe Andronicos [i pe Ptolemaios, care au

transmis testamentul [i catalogul operelor lui Aristotel, desigur Ptolemaios copiind

pe Andronicos (vezi textul la V. Rose, op. cit., p. 1463). Din lista lui Diogenes

Laertios lipsesc opere importante ce ni s-au conservat, cum sînt Metafizica [i

tratatele de [tiin]e ale naturii. Acestea se g\sesc la anonimul nostru (vezi ed.

Cobet în continuarea c\r]ii lui Diogenes Laertios), iar tratatele de [tiinte ale naturii

se g\sesc [i la Ptolemaios. ~n ambele liste, a lui Ptolemaios [i a anonimului, se

g\sesc Meteorologia [i altele. 119. ~n paragrafele 28-34 urmeaz\ o scurt\ expunere

doxografic\ a filosofiei lui Aristotel, desigur prea scurt\ [i lipsit\ de originalitate

fa]\ de amploarea doctrinei pe care vrea s-o redea. Noi vom da scurte observa]ii

la anumite pasaje, care vom considera c\ au nevoie de o explica]ie. (C`teva studii

importante consacrate lui Aristotel au oferit : E. Zeller `n Die Philosophie der

Griechen, II, 2, Leipzig, ed. a V-a, 1923 ; O. Hamelin, Le système d'Aristote, Paris,

1920 ; W. Jaeger, Aristoteles, Berlin, 1922 ; D. B\d\r\u, L'individuel chez Aristote,

Paris, 1937 ; L. Robin, Aristote, Paris, 1944 ; P. Aubenque, Le problème de l'être

chez Aristote, Paris, ed. a IV-a, 1994 ; Ath. Joja, Studii de Logic\, I, Bucure[ti,

1960.) 120. Aceast\ împ\r]ire a filosofiei în teoretic\ [i practic\, dat\ ca fiind a lui
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Aristotel, este corect\. ~n alte locuri, Aristotel mai adaug\ [i partea poetic\-

-f\uritoare. 121. {i aceast\ clasificare a p\r]ii practice a filosofiei este just\.

122. Logica conceput\ ca un organon nu este pozi]ia lui Aristotel, ci este un

fel de a considera tardiv. ~n orice caz, acest mod de a vedea în Logic\ un organon

nu apar]inea numai Evului Mediu, ci îl g\sim aici, la Diogenes Laertios, la începutul

secolului al III-lea d.H., exprimat clar, precum [i la comentatorii greci ai lui

Aristotel. 123. Piqanovn (de la peivqw „a convinge”) înseamn\ „ceea ce este

conving\tor”, deci „probabil”. Termenul este întrebuin]at de Carneade pentru a

exprima un grad de certitudine a cunoa[terii. Aristotel întrebuin]eaz\ termenul

eu!logon „ceea ce e rezonabil de admis”, deci „probabil”. Vom mai vedea [i în alte

p\r]i ale doxografiei de fa]\ cum ideile aristotelice sînt exprimate cu o terminologie

posterioar\ lui, apar]inînd altor [coli. 124. Am v\zut în lista lucr\rilor lui Aristotel

una intitulat\ Metodica, în opt C\r]i (Diogenes Laertios, V, 23). Nu [tim ce

con]ineau aceste Metodice. Ar fi oare Topica în opt C\r]i [i, prin urmare, am avea

un titlu dublu ? 125. Premisele, aici lhvmmata. Terminologia este stoic\. Aristotel

numea premisele protavsei". 126. Cuvîntul sunagwghv, pentru „concluzie”, nu e

cel întrebuin]at de obicei de Aristotel. El nume[te concluzia sumpevrasma, iar

stoicii o numesc e*pi;orav. 127. Criteriul (krithvrion) adev\rului este o problem\

pus\ în mod acut [i f\r\ ezitare în filosofiile postaristotelice, pe cînd la Aristotel,

chiar dac\ problema exist\, ea nu este pus\ net, ca un capitol separat. Pentru

stoici, criteriul adev\rului era „reprezentarea comprehensiv\” (katalhptikhV
;antasiva). Academia sceptic\ nega [i comb\tea cu toat\ vigoarea existen]a unui

criteriu dup\ care se poate cunoa[te dac\ un lucru este adev\rat sau nu. {i în

epicureism se pune aceea[i chestiune. Aceast\ problem\ a criteriului este deci

proiectat\ înapoi în timp [i aplicat\ la Aristotel, ceea ce nu înseamn\ c\ avem o

atitudine complet nejustificat\. Chiar dac\ termenul [i problematica net\ lipsesc la

Aristotel, totu[i nu se poate spune c\ sînt complet absente. 128. Cît prive[te

aceste criterii la Aristotel : senza]ia pentru domeniul teoretic [i ra]iunea pentru

domeniul practic (adic\ etica), ele sînt departe de a fi adecvate [i conforme cu

ideile bogate [i mult mai nuan]ate ale Stagiritului. Dup\ Aristotel, treptele

cunoa[terii s`nt urm\toarele : 1) senza]ia ; 2) prin repetarea senza]iilor se produce

amintirea ; 3) materialul adunat prin amintire d\ într-o prim\ prelucrare

experien]a ; 4) prin prelucrarea experien]ei cu ajutorul ra]iunii se produce [tiin]a

(vezi Analiticile secunde, Cartea a II-a, cap. 19). Tot la fel, nu se poate face din

ra]iune singurul criteriu în domeniile moralei, politicii, economiei [i legisla]iei.

{tim cît\ importan]\ d\dea Aristotel materialului faptic [i pentru a scrie faimoasa

sa Politic\ în opt C\r]i, el a studiat în prealabil constitu]iile a 158 de cet\]i grece[ti

(Diogenes Laertios, V, 27), care i-au servit drept baz\ empiric\ a sintezelor sale.

129. Pentru Aristotel, în]eleptul, pentru a fi fericit, în afar\ de virtute are

nevoie [i de un minim de bunuri corporale [i exterioare : s\n\tate, frumuse]e,

bog\]ie etc. Acestui punct i se opuneau cu toat\ îndîrjirea stoicii, care afirmau c\

tot ce nu ne apar]ine în mod propriu [i tot ceea ce nu e în puterea noastr\ (ou*k
e*; * hJmi~n) este în acela[i timp [i indiferent pentru fericirea noastr\, cum sînt

s\n\tatea, bog\]ia etc. De altfel, vom vedea acestea cînd ne vom ocupa de stoici

în Cartea a VII-a a lui Diogenes Laertios. 130. Aristotel admite dou\ feluri de

virtu]i : unele sînt numite etice (h*qikaiv), iar altele dianoetice (dianohtikaiV a*retaiv),
sau intelectuale. Ca om de [tiin]\ [i filosof a c\rui via]\ a fost în întregime

consacrat\ cunoa[terii [tiin]ifice [i filosofice, Aristotel a considerat via]a

contemplativ\ a adev\rurilor (oJ qewrhtikoV" bivo") ca singura demn\ de fiin]a

uman\ [i comun\ cu cea a divinit\]ii, a c\rei esen]\ este g`ndirea g`ndirii (nohvsew"
novhsi"). De aici, prec\derea virtu]ilor intelectuale sau dianoetice fa]\ de cele

etice. 131. Problema providen]ei divine era o chestiune îndelung discutat\ [i

materie de controvers\ între [colile postaristotelice, stoicii sus]inînd c\ divinitatea

se intereseaz\ de soarta omului, iar epicurienii negînd-o cu tot atîta îndîrjire.

Problema este iar\[i pus\ anacronic la Aristotel, dar aceasta nu înseamn\ c\ ea nu

exista implicit în filosofiile anterioare stoicilor [i epicurienilor. ~n orice caz, la
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Aristotel nu poate fi vorba de o providen]\ divin\. ~n faimoasa Carte L a Metafizicii

sale, în care î[i expune teologia, Aristotel consider\ divinitatea ca extramundan\

[i transcendent\. Ea mi[c\ sfera stelelor fixe f\r\ a fi atins\ de ea [i, prin aceast\

mi[care, pune `n mers întreaga devenire din lumea supralunar\ [i sublunar\. Dar

divinitatea nu intervine în lume, e chiar str\in\ lumii, iar aceasta se organizeaz\

[i se mi[c\ printr-o n\zuin]\ c\tre divinitate, apropierea în spa]iu de aceasta

determinînd [i perfec]iunea fiin]elor universului. 132. Cele patru elemente sînt

cele obi[nuite de la Empedocle încoace : focul, aerul, apa [i p\mîntul. Al cincilea

element este eterul, din care sînt f\cute sferele supralunare ale planetelor [i sfera

stelelor fixe. Cele patru elemente exist\ în lumea sublunar\ [i ele se mi[c\ în linie

dreapt\, avînd fiecare locul s\u natural : p\mîntul în jos, spre centrul lumii, focul

în sus, spre periferia lumii sublunare, aerul [i apa ocupînd locuri intermediare

între foc [i p\mînt. Pe cînd eterul, care exist\ în lumea supralunar\, nu admite

decît mi[carea circular\, care este mi[carea perfect\. 133. Defini]ia sufletului se

g\se[te la Aristotel în De anima, II, 1, 412 a 27 [i b 5. Diogenes Laertios sau

autorul pe care îl copiaz\ d\ un comentariu cuvînt cu cuvînt al acestei defini]ii.

134. Am tradus cu „actualizare” cuvîntul grec e*ntelevceia [i nu pretindem c\

traducerea red\ adecvat sensul termenului grec. Dup\ Aristotel, orice devenire

este realizarea sau actualizarea unui lucru care exist\ în posibilitate sau poten]\.

Statuia exist\, în poten]\, în marmura sau bronzul inform din care se f\ure[te, iar

o dat\ f\urit\, ea exist\ `n act sau actualizat\ (cf. Metaph., Cartea a IX-a (Q), cap.

5-7). Aceast\ dualitate [i aceast\ opozi]ie dintre act [i poten]\, e*nevrgeia [i duvnami",

este prezent\ în întreaga filosofie a lui Aristotel. ~n defini]ia sufletului, Aristotel

întrebuin]eaz\, în loc de termenul e*nevrgeia, sinonimul e*ntelevceia, care exprim\

totu[i o nuan]\ conform\ cu etimologia acestui cuvînt. *Entelevceia înseamn\

„actul care a dus la posesiunea scopului s\u pe care l-a realizat”. Noi am tradus

cu „actualizare” [i vedem ce relativ\ este traducerea.  *Entelevceia se mai traduce

cu „perfec]iune”, sensul etimologic al cuvîntului latin perfectio redînd destul de

exact sensul parafrazat de noi. Cuvîntul se traduce [i cu „form\”. Textul lui

Diogenes Laertios zice „form\ imaterial\”. ~n orice caz, sufletul, pentru Aristotel,

fiind o form\ a corpului, el trebuie s\ piar\ o dat\ cu corpul [i deci nu mai poate

fi nemuritor, pe cînd în concep]ia platonician\ sufletul este o substan]\.

135. Comentariul de la Diogenes Laertios ia dou\ sensuri pentru e*ntelevceia :

existen]a în poten]\ [i existen]a în actul realizat. Tot astfel, termenului duvnami" i

se dau dou\ sensuri : unul în posesiune, iar altul in act. Exemplele date aici

clarific\ mai bine sensurile decît defini]iile determin\rile verbale. Omul, cînd e

treaz, are suflet în poten]\, dar gata de orice actualizare, iar cînd doarme, el

posed\ sufletul în poten]\. 136. Desigur, cu epuizarea izvorului s\u doxografic,

care de data aceasta nu e prea str\lucit, [i-a epuizat [i Diogenes Laertios erudi]ia

sa de împrumut, iar `n fraza care urmeaz\ el las\ s\ se în]eleag\ c\ face din

necesitate o virtute, ca [i cum nu voia inten]ionat s\ lungeasc\ expunerea filosofiei

lui Aristotel, cînd în fond n-o mai putea lungi din cauza izvorului s\u.

137. Desigur, de[i nu se spune în mod expres, este vorba de patru sute de

C\r]i, adic\ patru sute de rulouri de papirus. 138. Maximele orale au fost în parte

relatate de Diogenes Laertios. 139. Al doilea e, poate, personajul din dialogul

Parmenide al lui Platon, unde apare un Aristoteles tîn\r, care nu e filosoful

nostru. Acesta n-a cunoscut [i n-a putut avea o conversa]ie cu Socrate. La al

[aptelea Aristoteles, care este un antrenor de gimnastic\, avem citat\ o oper\ a lui

Aristoxenos intitulat\ Via]a lui Platon. Din aceast\ oper\ trebuie s\ provin\

afirma]iile defavorabile pe care le întîlnim la diver[i biografi cu privire la Platon.
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CAPITOLUL II

Theofrast
(aprox. 370-280 `.H.)

140. Eresos, ora[ pe coasta de vest a insulei Lesbos. 141. kna;euv", lat. fullo,

meserie foarte r\spîndit\ în antichitate. Rufele se sp\lau prin fierbere [i presare [i

apoi c\lcarea lor. 142. Athenodoros e numele a doi filosofi : 1) un stoic, conduc\tor

al bibliotecii din Pergam, originar din Tars, purtînd porecla de Cordylion. Pe la 70

`.H. pleac\ la Roma [i moare în casa lui Cato cel Tîn\r ; 2) fiul lui Sandon, tot din

Tars sau din Cana în Cilicia, elevul lui Poseidonios [i profesorul lui Augustus.

Moare b\trîn, la vîrsta de peste optzeci de ani. Lucrarea Perivpatoi, din care e

citat\ Cartea a opta, înseamn\, dup\ noi, nu Plimb\ri, cum traduc de obicei

autorii moderni, ci probabil Doctrinele peripateticiene. Ne e greu s\ decidem cui

dintre ace[ti doi Athenodori trebuie s\-i atribuim aceast\ lucrare. Mai sînt numero[i

al]i scriitori cu numele de Athenodoros ; 3) un prieten al lui Tiberius ; 4) altul din

Soloi, elev al lui Zenon, citat de Diogenes Laertios, VII, 38 ; 5) un istoric din

Eritreia ; 6) un geograf citat de Strabon ; 7) un altul din Lampsacos, citat de

Diogenes Laertios, X, 24, tat\l lui Polyainos epicurianul ; 8) al]i scriitori cu numele

lui Athenodoros mai citeaz\ Suda. 143. Alcippos – profesor de filosofie din

Eresos ; nu e cunoscut din alt\ parte. Este verosimil ca Theofrast s\-l fi audiat pe

Platon spre sfîr[itul vie]ii acestuia [i apoi, dup\ un timp, s\ fi trecut la [coala lui

Aristotel. Nu trebuie îns\ uitat faptul c\ Lyceul lui Aristotel este fondat în 335 `.H.,

deci 12 ani dup\ moartea lui Platon. 144. Corespunde anilor 324-321 `.H. Desigur,

Theofrast a preluat conducerea [colii lui Aristotel, Lyceul, sau Peripatos-ul, cum se

mai nume[te în 322, îndat\ dup\ moartea fondatorului. l45 Despre Myronianos

din Amastris (în Paphlagonia) cu lucrarea sa Istorii asem\n\toare, am mai vorbit

într-o not\ precedent\. E de mai multe ori citat de Diogenes Laertios [i nu l-am

g\sit în alt\ parte. Pompylos, sclavul filosof al lui Theofrast, îl întîlnim în

testamentul acestuia (Diogenes Laertios, V, 54-55), de unde [i-a cules, probabil,

informa]ia Myronianos. 146. Pamphile – scriitoare în domeniul istoriei, originar\

din Egipt. Am mai întîlnit-o în Diogenes Laertios, Via]a lui Thales, [i în alte

capitole (I, 24, 68, 76, 90 ; II, 24 ; III, 23). A fost contemporan\ cu `mp\ratul Nero

[i a scris Memorii istorice felurite în cel pu]in 32 de C\r]i. Cartea a 32-a e citat\ în

acest pasaj (vezi [i Cartea I, nota 102). 147. ~ntrucît Theofrast a scris despre

diverse Caractere (de oameni), iar Menandru a creat comedia de caracter, aceast\

punere în leg\tur\ de profesor [i discipol este fireasc\. Nimic nu se opune ca ea

s\ fie [i adev\rat\. Menandru, marele poet comic al comediei noi, a tr\it cam între

anii 342 [i 292 `.H. 148. Casandru (n\scut pe la 350 `.H.) – general, fiul lui

Antipater. Casandru n-a f\cut campania în Orient a lui Alexandru, fiind prea tîn\r.

149. Este vorba, desigur, de Ptolemaios I Soter, fiul lui Lagos (rege al Egiptului

între 323 [i 282 `.H.). 150. Agnonides – sicofant din Atena ; e necunoscut din alt\

parte. 151. Phanias – filosof peripatetic din Eresos, citat adesea ca elev al lui

Aristotel [i prieten cu Theofrast. Scrisoarea lui Theofrast, din care se citeaz\ aici,

pare autentic\. Diogenes Laertios mai citeaz\ un Phanias, filosof stoic, elev al lui

Poseidonios (VII, 41), [i pe Phanias, tat\l filosofului Cleanthes (VII, 168).

152. ~n loc de PeriV dikasthrivou, care n-are sens în raport cu citatul din

scrisoare, Wyse propune lectura PeriV didaskalivou, pe care sîntem înclina]i s-o

accept\m. Otto Apelt propune PeriV didakthrivou. Acest cuvînt este mai rar. Se

g\se[te la Hipocrates în sensul de „dovad\”. Num\rul de dou\ mii de elevi ai lui

Theofrast este, desigur, considerabil. Am avea de-a face cu o universitate mare, de

tip modern. Este interesant\ [i remarca din fragmentul de scrisoare citat cu privire

la preten]iile studen]ilor de a se r\spunde la obiec]iile ridicate de ei fa]\ de

teoriile expuse ex cathedra, iar trecerea lor sub t\cere atr\gea desigur abando-

narea [colii de c\tre o parte din studen]i [i trecerea lor la o [coal\ rival\, de care

Atena nu ducea lips\. Erau cel pu]in patru [coli mari (s\ ne închipuim patru

V (n. 131-152) ARISTOTEL. THEOFRAST
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universit\]i în acela[i ora[, Atena, care nu avea propor]iile unei capitale moderne).

Academia, Lyceul sau Peripatos-ul, Stoa [i gr\dinile lui Epicur, în afar\ de filosofii

ambulan]i de diverse nuan]e, mai ales cinici, care ]ineau [i ei un fel de [coal\.

Scepticismul se include în acest timp în Academia medie [i în prima parte a

Academiei noi. Pyrrhon, care moare pe la 270, a tr\it la Elis, în ora[ul s\u natal,

dup\ întoarcerea sa din campania lui Alexandru (323) [i n-a ]inut o [coal\

propriu-zis\, nici chiar în Elis. Discipolul s\u Timon din Phlius, poetul sillograf,

batjocoritor al filosofilor, n-a ]inut nici el o [coal\ propriu-zis\.

153. Sofocles – fiul lui Amphiclides din Sunion (capul cel mai sudic al Aticii) ;

mai e citat de Athenaios [i al]i autori, ca Eusebios din Cesarea, Pollux.

154. Numele propriu-zis al lui Theofrast, Tyrtamos, mai e citat [i de al]i autori,

ca Strabon, Olympiodoros etc. Astfel de schimb\ri de nume s-au mai întîmplat la

filosofi. Astfel, Platon, din Aristocles, a primit numele sub care e îndeob[te

cunoscut. Astfel [i Porphyrios, filosoful neoplatonic [i erudit, elev al lui Plotin,

care era sirian de origine, se numea mai înainte Malchos (care corespunde cu

Basileus). 155. Vezi Diogenes Laertios, IV, 6. 156. Demetrios din Phaleron – om

de stat [i filosof peripatetic. Via]a lui este descris\ mai departe la Diogenes

Laertios, V, 75-85. Raporturile lui cu [coala peripatetic\ [i cu Theofrast explic\

ajutorul dat acestuia pentru dobîndirea gr\dinii în chestiune. 157. Nu [tim de

unde provin, ca izvor de informa]ie, aceste cuvinte ale lui Theofrast, dar credem

c\ ele ar putea fi autentice. 158. Avem aici o interesant\ implicare de izvoare.

Diogenes Laertios citeaz\ pe Favorinus, care la rîndul s\u se sprijin\ pe Hermip

din Smyrna, iar acesta reproduce pe Arcesilaos din Pitane, care s-ar fi adresat lui

Lacydes din Cyrene. Lacydes a fost urma[ul lui Arcesilaos la conducerea Academiei

medii sceptice (241/40-224/22 `.H.). 159. Catalogul c\r]ilor lui Theofrast care

urmeaz\ aici la Diogenes Laertios a fost studiat de elenistul Hermann Usener,

Analecta Theophrastea, Bonn, 1858, pp. 1-24 (vezi [i Ellenbogen, în R.-E., Pauly-

-Wissowa-Kroll, Supplementband V, s.v. Theophrastos). Usener ajunge la concluzia

c\ lista operelor lui Theofrast dat\ de Diogenes Laertios provine dintr-un catalog

de bibliotec\, probabil al bibliotecii din Alexandria, întrucît scrierile sînt aranjate

în ordine alfabetic\, cu mici excep]ii. Sînt patru loturi, deoarece ordinea literelor

alfabetului revine de patru ori. Usener se gînde[te la achizi]ii succesive ale c\r]ilor

apar]inînd lui Theofrast ca autor. Primul lot este [i cel mai considerabil (109

titluri), al doilea are 66 de titluri, al treilea 28 de titluri, iar al patrulea 22 de titluri.

Cînd întîlnim de dou\ ori acela[i titlu în dou\ dintre listele succesive, nu e

numaidecît vorba de o eroare de transcriere în manuscrisul lui Diogenes Laertios,

ci mai probabil aceea[i oper\, cîteodat\ cu oarecare varia]ii, a intrat de dou\ ori

în bibliotec\, pe m\sur\ ce loturile au fost achizi]ionate succesiv. Num\rul final

de rînduri al manuscriselor, 232.808, este înc\ o indica]ie a unui catalog de

bibliotec\. Din imensa oper\ a lui Theofrast ne-au r\mas Historia plantarum în

nou\ C\r]i, De causis plantarum în [ase C\r]i, Caracterele într-o redactare bizan-

tin\ [i fragmente numeroase, dintre care cele mai importante sînt : 1) Despre

senza]ii [i lucrurile sensibile, 2) Despre pietre, 3) Despre foc, 4) Despre mirosuri,

5) Despre vînturi, 6) Despre semnele apelor, vînturilor, furtunilor [i timpului

frumos, 7) Despre oboseli, 8) Despre ame]eli, 9) Despre transpira]ii, 10) Despre

le[in, 11) Despre paralizie, 12) din metafizic\ etc. De acum ne vom ocupa de

titlurile scrierilor lui Theofrast din catalogul lui Diogenes Laertios. ~ntrucît cele

mai multe sînt pierdute [i nu le cunoa[tem con]inutul, de multe ori [i traducerea

titlului este conjectural\. 160. Cele dou\ Analitice, prima în trei C\r]i [i a doua în

[apte C\r]i, erau, probabil, concepute pe baza Analiticelor lui Aristotel, cu

importante complet\ri date de Theofrast. {tim c\ acesta a adus în logic\ adaosuri

esen]iale pentru punerea la punct a Organon-ului aristotelic. Vezi Heinrich Maier,

Die Syllogistik des Aristoteles, trei volume (partea I, 1896, reeditat\ în 1936 ; partea

a doua, în dou\ volume, 1900). Nu [tim ce con]inea Analiza silogismelor. Studiul

silogismului îl d\ Aristotel în Analiticele prime. 161. Rezumate de acest fel într-o



435

Carte a unui studiu considerabil, cum sînt aici cele dou\ Analitice, împreun\ zece

C\r]i, este ceva obi[nuit la Theofrast [i vom mai întîlni acest lucru. 162. Probabil

c\ este vorba de studiul Despre senza]ii [i lucrurile sensibile, care ni s-a p\strat.

163. Studiul acesta e de mineralogie. Vedem preocup\rile vaste [i variate ale

lui Theofrast. 164. O lucrare PeriV a*tovmwn grammw~n se g\se[te în manuscrisele

operelor lui Aristotel [i desigur c\ nu-i apar]ine acestuia ; s\ fie oare opera lui

Theofrast ? 165. Democrit, în opera sa vast\ [i enciclopedic\, a scris [i despre

probleme privind astronomia. Vom vedea titlurile acestor opere (pierdute) în lista

p\strat\ de Diogenes Laertios, IX, 46-49 (vezi [i Filosofia greac\ p`n\ la Platon,

vol. II-1, 1984, pp. 420-423). 166. Metarsiolesciva este un termen cu sens peiorativ.

167. Este, probabil, vorba de peliculele emise de lucruri în teoria lui Democrit,

pelicule care p\streaz\ conturul lucrurilor [i care, intrînd în form\ redus\ în ochi,

produc senza]ia v\zului. Pe grece[te, ei!dwlon, e tradus în latin\ de Lucre]iu cu

imagino sau simulacrum. La Roger Bacon ele poart\ numele de species (cf. [i

Filosofia greac\ p`n\ la Platon, vol. II-1, 1984, pp. 424 [i urm.). 168. La Democrit

avem titlurile Mevga" diavkosmo" (atribuit\ de Theofrast [i discipolii acestuia lui

Leucip, Diogenes Laertios, IX, 46) [i MikroV" diavkosmo". 169. Avem aici un tratat

Despre iubire, în dou\ versiuni. 170. ei!dh pot însemna „idei”, „specii” [i „forme”.

E greu de [tiut care dintre ace[ti termeni trebuie ales aici ca traducere. Am luat

aici, la întîmplare, sensul „idei”. 171. Avem mai întîi dou\ tratate cu titlul Despre

pl\cere, deci în dou\ versiuni. La Teze ar putea fi vorba de 24 de Teze [i nu 24 de

C\r]i de Teze.  172. Este vorba de întunecarea vederii care e legat\ de ame]eli.

173. Este oare vorba de Metrodoros, discipolul lui Democrit ? Sînt mul]i

filosofi cu acest nume. Metrodor, discipolul lui Epicur, nu vine în considerare aici.

Mai avem un Metrodoros, tat\l unui tîn\r Aristoteles, de care vorbe[te Theofrast

în testamentul s\u (vezi mai departe Diogenes Laertios, V, 53). 174. Lipse[te

num\rul C\r]ilor ; probabil într-o Carte. 175. Aceast\ important\ lucrare e pierdut\

[i nu-i [tim nici con]inutul aproximativ. Este vorba de premisele prime destinate

a fi supuse deduc]iei silogistice ? 176. Acest titlu exist\ în a[a-numitele Parva

naturalia din Corpus Aristotelicum (PeriV u@pnou kaiV e*grhgovrsew" [i PeriV
e*nupnivwn). 177. ~n loc de FusikaiV (sc. dovxai). „P\reri fizice”, credem preferabil\

traducerea lui ;usikw~n (de la oiJ ;usikoiv) cu „Despre fizicieni”. Lucrarea are 18

C\r]i [i reprezint\ o istorie a filosofiei (vezi pentru detalii Prolegomena din

Doxographi Graeci, editat de Hermann Diels). 178. Urmeaz\ un rezumat al

lucr\rii precedente în dou\ C\r]i. 179. Aici începe a doua list\ cu litera a.

180. Prin urmare, este vorba de generarea spontan\ a viet\]ilor din mîlul

apelor înc\lzit de soare. 181. Vezi mai sus, nota 92. 182. Este vorba de faimoasa

oper\ a lui Theofrast, Caracterele, care a fost imitat\ în secolul al XVII-lea de La

Bruyère. 183. Credem c\ este vorba de istorie, [i nu, dup\ sensul arhaic al

cuvîntului iJstoriva, de „cercetarea [tiin]ific\” cu caracter empiric. 184. Ultimele

trei opere privesc limba : versifica]ie, stil, discursuri. Titlul PegiV mevtrwn întrerupe

ordinea alfabetic\. Vezi [i nota 185. 185. O. Apelt cite[te PegiV metewvrwn (`n loc

de PeriV mevtrwn), deci Despre meteori. ~ntr-adev\r, titlul Despre versifica]ie se mai

g\sea cu cinci rînduri mai sus. Dar la aceste intr\ri de c\r]i în bibliotec\ nu este

exclus s\ apar\ de dou\ [i de mai multe ori acela[i titlu, ca dou\ exemplare

prezentînd eventuale varia]ii sau redact\ri diferite. 186. Nu [tim cine e acest

Megacles. Poate e un personaj fictiv de dialog. Purt\tori ai acestui nume sînt

numero[i, mai ales la Atena, arhon]i [i oameni politici. 187. Prefer\m s\ traducem

cu „17 specii” în loc de „17 C\r]i”. 188. Prefer\m [i aici s\ socotim ;usikw~n ca

genitivul de la oiJ ;usikoiv [i nu de la aiJ ;usikaiv (sc. dovxai) Lucrarea de mare

importan]\ are 16 C\r]i [i pare identic\ cu cea Despre fizicieni din lista anterioar\

în 18 C\r]i. E deci lucrarea care constituie baza doxografiilor care se succed dup\

Theofrast [i pîn\ la finele culturii grece[ti. Dac\ Rezumatul în dou\ C\r]i din lista

precedent\ ar fi cuprins în cele 18 C\r]i, de aici, am avea, ca în prima list\, 16 C\r]i.

189. Aici urmeaz\ un rezumat într-o Carte a celor 16 C\r]i din Opiniile fizicienilor.
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Aceste diferen]e nu trebuie s\ ne mire, nici aceste includeri. Au putut exista

diverse prelucr\ri f\cute de discipoli ai lui Theofrast. 190. Caracterele etice revin

pentru a doua oar\ ca titlu în aceast\ list\ a doua. Mai sus era ordinea alfabetic\

începînd cu cuvîntul h*qikoiv, iar aici ordinea e a lui carakth~re". Aici, a doua oar\

nu se d\ num\rul C\r]ilor. Mai sus era vorba de o carte. Desigur, este vorba de

aceea[i lucrare cu titlul alc\tuit din dou\ cuvinte [i ̀ nregistrat\ la ordinea alfabetic\

a fiec\ruia din cuvinte. 191. Aici începe a treia list\, deci al treilea lot de c\r]i ale

lui Theofrast intrate probabil în biblioteca din Alexandria. 192. Nu ne e cunoscut

ca Theofrast s\ fi scris o istorie a geometriei. Aici este vorba, dup\ toate proba-

bilit\]ile, de Istoria geometriei în patru C\r]i a lui Eudemos, tot un elev al lui

Aristotel, lucrare care s-a r\t\cit în lotul c\r]ilor intrate sub numele lui Theofrast.

193. Aici num\rul e dat în bloc, [i nu 1, 2, 3, cum obi[nuiesc aceste liste ale

operelor lui Theofrast. S\ fie, poate, vorba de trei Teze ? 194. Problemele fizice

sînt un titlul consacrat, care se g\se[te [i în operele lui Aristotel. Opera p\strat\

[i transmis\ sub numele acestuia este numai în parte de Aristotel, iar în parte

apar]ine unor discipoli apropia]i, mai ales pentru partea care prive[te muzica.

195. Probabil este vorba de sofismul „mincinosul”. Vezi la Diogenes Laertios,

II, 108. 196. Aici începe a patra list\ a operelor lui Theofrast. 197. Aceast\

lucrare, Istoria astronomiei, în 6 C\r]i, apar]ine tot lui Eudemos (vezi mai sus nota

192). 198. {i aceast\ Istorie a aritmeticii e tot a lui Eudemos (vezi mai sus, notele

197 [i 192). Probabil o Carte (lipse[te num\rul). 199. Akicharos – str\vechi

în]elept oriental, a c\rui poveste a trecut prin diverse limbi sub diverse traduceri :

siriac\, arab\, armean\, greac\, neosiriac\, slav\ [i român\. O versiune s-a g\sit

[i în papirusurile arameene din Elefantin, în sudul Egiptului (secolul al V-lea `.H.)

(vezi François Nau, Histoire et sagesse d’Ahikar l’Assyrien, Paris, 1909). 200. {i

acest titlu a mai figurat în listele a doua [i a treia ale operelor lui Theofrast.

201. Astycreon nu ne e cunoscut din alt\ parte. Phanias este un filosof

peripatetic, elev al lui Aristotel. El e originar din Eresos pe insula Lesbos (vezi

Diogenes Laertios, II, 65). E citat [i ca adresant al unei scrisori de c\tre Theofrast,

cu care e prieten (vezi Diogenes Laertios, V, 37). Acest Phanias este des citat [i de

Athenaios, Banchetul sofi[tilor. Nicanor este, desigur, ginerele prezumtiv al lui

Aristotel, de care acesta vorbe[te în testamentul s\u [i a c\rui întoarcere din

campania în Orient a lui Alexandru este a[teptat\ (vezi Diogenes Laertios,

V, 13-16). 202. Titlul acesta pare iremediabil deteriorat. 203. Prin urmare, avem

unul dup\ altul dou\ tratate deosebite, care poart\ acela[i titlu. 204. Acest titlu

l-am mai întîlnit [i în lista precedent\ nr. 3. Se poate deci s\ fie vorba de un al

doilea exemplar al aceluia[i tratat intrat în bibliotec\, cu lotul 4 de achizi]ii.

205. Pe grece[te, num\rul scris în cifre este Mk vg vBw vh v, o dovad\ a originii

de bibliotec\ a listei cu cele patru loturi. Urmeaz\ imediat testamentul lui

Theofrast, V, 51-57, care e un document de prim\ valoare. 206. Dup\ W. Pape-

-Benseler, Gr. Eigennamen3, s.v. Levwn, ar fi vorba de istoricul Leon din Byzantion,

care e citat de Plutarh, Athenaios, Suda [i diverse scolii. Noi ne gîndim mai curînd

c\ acest Leon din textul testamentului era un cet\]ean al ora[ului Eresos, de

altminteri necunoscut din alt\ parte. Fiii lui, Melantes [i Pancreon, nu sînt

cunoscu]i din alt\ parte. Lor le las\ Theofrast averea sa din Eresos, ceea ce ne face

s\ presupunem c\ erau originari din Eresos. 207. Acest Hipparchos pare a fi fost

un om de afaceri, administrator al averii [colii [i al averii personale a lui Theofrast,

desigur prieten cu acesta, care vorbe[te mai jos a[a de frumos despre dînsul [i e

plin de solicitudine fa]\ de el. Hipparchos este tat\l lui Hegesias, citat spre finele

testamentului ca un de]in\tor al uneia dintre cele trei copii ale testamentului

(V, 57). 208. Dup\ Apelt, deteriorarea Museion-ului (templul Muzelor) [i a statuilor

zei]elor s-ar fi produs în timpul celui de-al doilea asediu al Atenei, de c\tre regele

Demetrios, în anul 294 `.H. Totu[i, nu vedem de ce Theofrast, care a mai tr\it înc\

peste zece ani de atunci, n-ar fi f\cut el `nsu[i cele necesare repara]iilor în timpul

vie]ii sale. Poate c\ e vorba [i de o uzur\ a timpului. 209. Statuia lui Aristotel pare

a fi fost îndep\rtat\ din cauza sentimentelor antimacedoniene ale atenienilor, care
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izbucneau la orice ocazie care li se p\rea favorabil\ : moartea lui Alexandru, sor]ii

schimb\tori ai r\zboaielor purtate de diadohii acestuia. Templul mai con]inea,

desigur, [i ofrande ale diferi]ilor vizitatori de vaz\ sau boga]i, ori chiar ale

discipolilor cu dare de mîn\. 210. Este vorba de harta p\mîntului locuit

(oi*koumevnh, sc. gh~), cu toate localit\]ile importante, a[a cum le descriau geografii

[i periege]ii : Strabon, Ptolemaios, Pausanias etc. 211. Praxitele – fiul lui

Cephisodotos din Atena (secolul al IV-lea) : a fost unul dintre cei mai mari

sculptori ai antichit\]ii grece[ti. Dac\ r\mîne în urma for]ei [i perfec]iunii operelor

lui Fidias, în schimb statuile sale sînt dotate cu o ging\[ie [i o grafie care transpar

chiar în copiile lor, care ne-au r\mas din epoca roman\ [i a c\ror fine]e n-a fost

egalat\ de nici un alt sculptor. De la el nu avem decît o singur\ statuie original\ :

Hermes cu copilul Bacchus în bra]e, care a fost dezgropat\ în Olympia, chiar pe

locul unde se afla, [i este descris\ de Pausanias (Periegesis, V, 17, 3). Dac\ e vorba

de acest Praxiteles, el trebuie s\ fi fost foarte b\trîn. Nicomah este fiul lui Aristotel,

filosof mai modest decît tat\l s\u, care i-a dedicat faimoasa Etic\ nicomahic\.

Cum aceast\ oper\, ca [i celelalte tratate numite acusmatice (cursuri), n-a fost

mult\ vreme public\, nu credem c\ numele acestei Etici ar veni de la faptul c\

Nicomah ar fi editat-o. 212. Callinos – discipol al lui Theofrast, necunoscut din

alt\ parte. Desigur, nu e acela[i cu Callinos din Hermione, discipolul lui Lycon,

citat în testamentul acestuia (Diogenes Laertios, V, 70-74). 213. Neleus din Scepsis

– elev [i prieten al lui Theofrast, prime[te ca mo[tenire a acestuia toat\ biblioteca

lui, în care erau con]inute, probabil, [i operele lui Aristotel în manuscris original.

Despre povestea la care a dat loc aceast\ mo[tenire, [i pe care n-o putem

considera ca o simpl\ fabula]ie, ne-am ocupat pe larg în Via]a lui Aristotel (vezi

mai sus, nota 62). 214. Perivpato" nu înseamn\ „promenad\”, ci îns\[i [coala,

cl\direa în care se ]ineau cursurile. La început, lec]iile erau predate probabil în

grup mic, în timpul plimb\rii. De aici numele perivpato" [i peripathtikov", pe

care le-au luat [coala lui Aristotel [i adep]ii filosofiei lui. Mai tîrziu, numele a

r\mas chiar [i atunci cînd obiceiul de a preda filosofia în timpul plimb\rii încetase,

din cauza num\rului mare de elevi. Am v\zut c\ Theofrast avea 2 000 de studen]i

(vezi Diogenes Laertios, V, 37). St\rile ini]iale [i modificarea felului de a ]ine

cursurile sînt foarte bine descrise în Via]a lui Aristotel (V, 2-3).

215. Comunitatea de via]\ a discipolilor [i a maestrului în vederea cercet\rii

[tiin]ifice [i filosofice dateaz\ de la Academie [i se întinde la toate [colile

posterioare Academiei. Adep]ii unei [coli filosofice formeaz\ o mare familie, în

vederea unei vie]i comune duse în spiritul acelora[i concep]ii [i aspira]ii.

216. Aici sînt citate zece nume ale discipolilor celor mai importan]i, care vor

constitui baza vie]ii comune : Hipparchos este omul de afaceri, administratorul

[colii [i al averii personale ale lui Theofrast. Neleus este prietenul acestuia,

mo[tenitorul bibliotecii testatorului. Straton din Lampsacos este conduc\torul

[colii dup\ moartea lui Theofrast. Callinos, discipol al lui Theofrast, diferit de

Callinos din Hermione, care se întîlne[te în testamentul lui Lycon (Diogenes

Laertios, V, 70 [i urm.). Demotimos, Demaratos, Calistene sînt elevi mai pu]in

cunoscu]i. De Melantes [i Pancreon am vorbit în nota 206. Nicippos nu e cunoscut

din alt\ parte. 217. Aristotel – fiul lui Metrodoros ; nu ne e cunoscut din alt\ parte.

218. Pompylos – sclav eliberat [i filosof, care era un fel de intendent al [colii

lui Theofrast. 219 Threpte – sclav\ eliberat\, de care Theofrast are grij\ în

testamentul s\u, la fel ca [i de Pompylos. 220. Vezi nota 206.

221. Vezi nota 216. Mai sus, avem o serie de nume de sclavi despre care nu

[tim nimic. 222. Din cei [apte executori testamentari, singur Ctesarchos n-a

fost men]ionat [i nu e cunoscut din alt\ parte. 223. O copie a testamentului o

de]ine Hegesias, fiul lui Hipparchos. Cei patru martori ale c\ror nume urmeaz\

sînt necunoscu]i din alt\ parte. To]i sînt din Atica [i sînt desemna]i prin

districtul c\ruia îi apar]in. 224. Olympiodoros – elev al lui Theofrast, necu-

noscut din alt\ parte ; de]ine al doilea exemplar al testamentului cu aceia[i

martori. 225. Adeimantos – posesorul celui de-al treilea exemplar, necunoscut

V (n. 189-225) THEOFRAST
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din alt\ parte. Androsthenes, fiul, la fel. 226. Martorii celei de-a treia copii, cinci

la num\r, în afar\ de Straton din Lampsacos, sînt necunoscu]i. 227. Erasistratos –

medic celebru din Iulis, pe insula Ceos ; a fost medicul regelui Seleucos Nicator [i

[i-a desf\[urat activitatea rodnic\ în Alexandria (secolul al III-lea `.H.).

CAPITOLUL III

Straton
(m. 269 `.H.)

228. Straton este al treilea scolarh al [colii peripatetice, între anii 288/86 [i

272/68 `.H. 229. Fusikov" este cel care se ocup\ cu studiile de [tiin]e ale naturii.

230. Ptolemaios al II-lea Filadelful domne[te de la 283 la 246 `.H. [i e unul

dintre cei mai de seam\ Ptolemei care au domnit dup\ Alexandru cel Mare în

Egipt. 231. Olimpiada a 123-a corespunde anilor 288-285 `.H., dat\ de la care

Straton a condus timp de 18 ani [coala peripatetic\ fondat\ de Aristotel.

232. La primele cinci titluri se d\ num\rul C\r]ilor (cîte trei de fiecare). De la

al [aselea titlu nu se mai dau numere de C\r]i pîn\ la antepenultimul titlu.

233. S-ar putea ca acest titlu s\ însemne Despre împreunarea sexual\, avînd

în vedere ansamblul titlurilor în mijlocul c\rora se g\se[te acesta : PeriV mivxew".

234. O. Apelt traduce cu : Despre judec\]i (fire[te logice). Deoarece titlul

acesta urmeaz\ imediat dup\ acela Despre boli, credem c\ traducerea lui Hicks,

pentru care am optat, este preferabil\. 235. Aici O. Apelt accept\ lectura lui

Reiske PeriV i*livggou `n loc de PeriV limou~ (cum se g\se[te în ms.), dar traduce în

mod curios cu : Vom Wirbelwind (Despre vîntul în vîrtej), de[i trimite la titlul

aproape identic al unei scrieri a lui Theofrast (singura diferen]\ este pluralul în loc

de singular), unde tot Apelt traduce cu Vom Schwindel (Despre ame]eli).

236. ~n aceast\ lucrare, Straton se ocupa de u[ur\tatea [i greutatea absolut\

pe care Aristotel le atribuia elementelor, respectiv focului [i p\mîntului. Straton

neag\ acest lucru în teoriile sale, el apropiindu-se de Democrit. 237. Adic\

animale a c\ror existen]\ e îndoielnic\, cum e cazul cu cele din titlul urm\tor.

238. Aici este vorba de anterioritate [i posterioritate logic\. Astfel, [i Aristotel, la

începutul Fizicii sale [i în alte lucr\ri, discut\ despre „anterioritate dup\ natur\”

[i „anterioritate pentru noi”. 239. Genul primar, adic\ „genul suprem”. 240. Este

vorba de diferen]a specific\ a unui lucru, prin care se distinge de celelalte lucruri

de acela[i gen proxim. 24l. Aici apare iar\[i [i pentru ultima oar\ o lucrare cu

indicarea num\rului C\r]ilor (dou\). 242. ~n coada listei (penultima indica]ie)

vine lucrarea contestat\. 243. ~n fine, se dau Scrisorile lui Straton ca ultim titlu, cu

indicarea începutului primei scrisori, obiceiuri de bibliotec\. Arsinoe – sora [i

so]ia lui Ptolemaios al II-lea Filadelful, regin\ a Egiptului. 244. Ora[ul Lampsacos,

patria lui Straton, este aici personificat ca n\sc\tor al lui Straton. 245. Despre

medicul Erasistratos, vezi mai sus, nota 227, la finele Vie]ii lui Theofrast. 246.

Perseus e fiul lui Filip al V-lea al Macedoniei, învins de Aemilius Paulus la Pydna

(168 `.H.). 247. Dup\ cum se vede, e o lacun\ deoarece lipse[te al cincilea

Straton. 248. ~n opera r\mas\ de la Aristotel, acest medic Straton nu se g\se[te

citat, ceea ce nu înseamn\ c\ nu putea s\ fie citat în scrierile sale pierdute, care

sînt [i ele destul de numeroase. 249. Straton – filosof peripatetic (nu „fizicianul”) ;

este, probabil, cel citat [i de Tertullian, De anima, cap. 15. Ceilal]i Stratoni cita]i

în aceast\ list\ de omonimi de la Diogenes Laertios nu se g\sesc men]iona]i în alt\

parte. 250. Nu [tim cine sînt ace[ti Lampyrion [i Arcesilaos pe care îi las\ Straton

mo[tenitori ai lucrurilor din casa sa. 251. Sînt nou\ executori testamentari numi]i

aici, din care to]i, afar\ de Lycon, urma[ul la [efia [colii dup\ Straton, sînt

necunoscu]i din alt\ parte. 252. Nici Aristotel, nici Theofrast, în testamentele lor,

nu numesc pe succesorul la conducerea [colii. ~ntr-adev\r, tradi]a în toate [colile
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filosofice era ca noul [ef al [colii, dup\ moartea unuia, s\ fie ales prin vot de c\tre

membrii [colii. Aici vedem pe Straton desemnîndu-[i succesorul în persoana lui

Lycon nu din cauza calit\]ilor excep]ionale ale acestuia (dimpotriv\, el era destul

de mediocru), ci pentru c\ unii sînt prea b\trîni [i al]ii prea ocupa]i.

253. Cui r\mîn c\r]ile scrise de Straton, adic\ manuscrisele lui ? Probabil c\

ele r\mîn proprietatea [colii. Biblioteca [colii peripatetice trebuie s\ fi fost diferit\

de biblioteca personal\ a lui Straton. Pe aceasta din urm\, filosoful nostru o las\

lui Lycon. 254. Mesele comune (sussitivai) erau o institu]ie de stat la care luau

parte cet\]enii pe anumite grupuri. Apoi ele s-au extins la orice fel de comunit\]i :

congrega]ii, confrerii de meseria[i, membrii unei [coli filosofice. Pernele [i cupele

apar]ineau mobilierului acestor mese comune (vezi [i mai sus, nota 109).

255. Epicrates, citat [i mai sus, e necunoscut. 256. Arcesilaos, de[i necunoscut

din alt\ parte, joac\ un rol important în testamentul lui Straton, revenind de mai

multe ori. 257. Daippos [i Iraios sînt necunoscu]i din alt\ parte.

258. Aici se dau numele unei serii de sclavi care sînt elibera]i prin testament.

Fire[te, nu [tim nimic despre ei, nerevenind în alte texte ale literaturii grece[ti.

259. Straton citat aici este diferit de Straton testatorul. Ameinias, Philocrates,

Tisamenes sînt necunoscu]i. Straton de aici ar putea fi filosoful peripatetic care a

tr\it în Alexandria, citat al optulea de Diogenes Laertios în lista omonimilor cu

numele de Straton (Diogenes Laertios, V, 61). 260. Manuscrisele au oi*kei~o", ceea

ce nu prea are sens. Corectura oJ kei~o" este a lui Eduard Zeller [i este acceptat\

îndeob[te. Deci este Ariston din Ceos care a scris via]a filosofilor peripatetici [i

care ne-a p\strat testamentele lor, cum rezult\ din acest pasaj. 261. Diogenes

Laertios termin\ via]a lui Straton, dup\ ce a dat lista operelor lui, lista de omonimi

[i testamentul, f\r\ s\ ne dea o expunere a doctrinei lui. Deficien]a este, desigur,

a sursei literare pe care a întrebuin]at-o Diogenes Laertios. Despre Straton de care

ne-am ocupat cit\m lucrarea important\ a lui Gaston Rodier, La physique de

Straton de Lampsaque, Paris, 1891, tez\ de doctorat complementar\.

CAPITOLUL IV

Lycon
(299-225 `.H.)

262. Lycon este al patrulea scolarh al Academiei de la moartea lui Straton,

272/68, [i pîn\ la moartea sa, 228/25. 263. Asemenea porecle bazate pe o

schimbare de liter\ etc. sînt uzitate în literatura greac\ [i la filosofi.

264. Hermip din Smyrna [i Antigonos din Carystos sînt doi importan]i biografi

de care am vorbit în note anterioare. 265. ~n cetatea Ilion (cam pe la locul vechii

Troia), patria lui Lycon, se serbau jocuri cu concursuri gimnastice, desigur mai

obscure, la care ar fi luat parte filosoful nostru. 266. Este vorba de Eumenes I

(263-241 `.H.) [i de fiul acestuia Attalos I (241-197), regi ai Pergamului.

267. Probabil Antiochos al II-lea, supranumit Theos, rege al Macedoniei

(261-246 ̀ .H.). 268. Hieronymos din Rhodos, mai întîi peripatetician, apoi adversar

înver[unat al lui Lycon, [eful [colii ; s-a apropiat de [coala epicureic\. El considera

ca bine suprem lipsa de durere, pe care o deosebea de pl\cerea epicurienilor,

aceasta nefiind scopul suprem. Despre el avem informa]ii mai ales prin Cicero, De

finibus, II, 3, 8 [i urm., [i Acad. prior., II, 42, 131 etc. 269. Vezi Diogenes Laertios,

IV, 41. 270. Adic\ 272/69 `.H. 271. Panthoides dialecticianul, profesorul lui Lycon.

~n afar\ de acest text la Diogenes Laertios, mai este citat împreun\ cu apropia]ii

lui de Sextus Empiricus, Adv. Math. VII, 13. 272. Un Lycon pitagorician din Tarent

se g\se[te în lista pitagoricienilor vechi de la Jamblichos, Vita Pythag., 267. Un

Lycon pitagorician mai este citat de Athenaios [i de Eusebios în Praep. ev. (dup\

Aristocles), XV, 2, 8, a c\rui informa]ie se g\se[te [i la Diogenes Laertios, V, 3-4

despre Aristotel. Dar Eusebios, respectiv Aristocles, d\ ca izvor al s\u pe Lycon,
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pe cînd Diogenes Laertios pe Pseudo-Aristippos, Despre luxul celor vechi. Pe

poetul epic Lycon [i poetul de epigrame Lycon nu-i cunoa[tem din alt\ parte.

273. Deci Lycon avea doi fra]i, dintre care unul se numea Astyanax [i altul tot

Lycon. Vom întîlni mai jos un nepot de frate al filosofului nostru, tot cu numele

de Lycon. 274. Dintre cei zece membri ai [colii peripatetice cita]i în testamentul

lui Lycon (desigur, numai cei mai marcan]i discipoli sînt men]iona]i), majoritatea

nu se întîlnesc decît în acest pasaj. Cit\m pe cei mai cunoscu]i dintre ei : Callinos

revine de mai multe ori în testamentul lui Lycon împreun\ cu Bulon. Ariston este,

desigur, din Ceos prietenul lui Lycon. Lycon este fratele cu acela[i nume al

filosofului nostru, iar Lycon nepotul ar putea fi fiul celuilalt frate al filosofului,

care se numea Astyanax. De al]i fra]i (afar\ de cei doi de la început) sau de surori

nu vorbe[te testamentul, a[a c\ e de presupus c\ Lycon filosoful nu avea decît doi

fra]i : pe Astyanax [i pe Lycon. 275. Lycon nu desemneaz\ pe viitorul scolarh, ci

las\ ca el s\ fie ales de membrii [colii, [i anume pe acela care se va dedica [colii

[i-i va extinde influen]a. Rezultatul acesta n-a fost atins, ci [coala, dup\ Lycon, a

c\zut într-o semiobscuritate, dup\ cum n-a fost prea str\lucit\ nici pe timpul lui

Lycon. 276. Cum tinerii din [coala peripatetic\, ca orice grec, în afar\ de cultura

intelectual\ trebuiau s\ capete [i una fizic\, în care scop untdelemnul de m\slin

pentru uns corpul era indispensabil, Lycon g\se[te c\, l\sînd tinerilor produsul

m\slinilor s\i din Egina, î[i cî[tig\ simpatia lor [i c\ îi vor p\stra amintirea. KaiV
tou~ timhvsanto" e*meV mnhvmh „amintirea binef\c\torulul meu” sau „a celui care m-a

onorat” se refer\, probabil, la Straton, care l-a l\sat pe Lycon ca scolarh prin

testament. Diophantos [i Heracleides, fiul lui Demetrios, sînt necunoscu]i din alt\

parte. 277. Bulon [i Callinos au anumite cheltuieli b\ne[ti de suportat din ceea ce

le-a l\sat Lycon, de[i acesta nu vorbe[te în testament de vreo avere sau sume de

bani l\sate lor. ~nlocuirea lui parakolouqou~sin cu parecevsqwsan de c\tre Cobet

nu rezolv\ dificult\]ile textului, care pare deteriorat. 278. Ace[ti doi medici nu ne

sînt cunoscu]i din alt\ parte. 279. Copilul lui Callinos – probabil Callinos citat mai

sus – [i so]ia acestuia cap\t\ cîteva daruri de la Lycon ca o aten]ie. Pe lista

membrilor marcan]i ai [colii, Callinos este citat al doilea, imediat dup\ Bulon.

Thericles era un artist olar din Corint. De la el poart\ numele de thericleene ni[te

oale cu dou\ toarte, care mai tîrziu se f\ceau [i din metal. Thericles artistul e de

mai multe ori citat în literatura greac\, la Eusebios, Athenaios, Suda etc.

280. De ce las\ Lycon sclavului Chares, pe care îl elibereaz\, scrierile lui

publicate ? Probabil c\ Chares devenise filosof, adept al lui Lycon, sau sînt motive

de ordin sentimental, cum e obi[nuit la grecii vechi. Callinos cap\t\ [i aici o

îns\rcinare de încredere : publicarea operelor needitate ale lui Lycon. Dar

Diogenes Laertios nu d\ nici o list\ a operelor lui Lycon ([i [tim c\, dac\ ar fi

g\sit-o pe undeva la vreunul dintre autorii pe care-i întrebuin]eaz\, ne-ar fi dat-o

sigur). Nici despre doctrina lui Lycon nu spune Diogenes Laertios nimic [i nici din

alt\ parte nu [tim mare lucru despre p\rerile lui. Diogenes Laertios nu [tie s\ ne

spun\ despre el decît cîteva anecdote [i vorbe de spirit mai mult sau mai pu]in

reu[ite. 281. ~nc\ din § 72 avem o serie de eliber\ri [i dispozi]ii relative la sclavii,

destul de numero[i, pe care-i avea Lycon. Demetrios pare a fi un prizonier de

r\zboi vîndut ca sclav [i care are o sum\ de bani de pl\tit pentru r\scump\rarea

libert\]ii, dup\ cum crede A. Wilhelm. Urmeaz\ sclavii Criton, Micros, fa]\ de care

Lycon e foarte atent, Chares, Syros, care mai prime[te pe Menodora, probabil ca

femeie în regimul de c\s\torie uzitat la sclavi [i la liber]i. Mai urmeaz\ o serie de

nume de sclavi, în total vreo cincisprezece, care sînt to]i elibera]i, unii cu condi]ia

de-a sluji înc\ doi sau patru ani. 282. Sînt da]i trei martori : Callinos din Hermione,

care credem c\ e acela[i cu cel citat în textul testamentului de mai multe ori, f\r\

a i se da numele ora[ului de provenien]\ ; Ariston din Ceos, cunoscut de mai

înainte ca biograf al peripateticienilor ; Euphronios din Paiania, necunoscut din

alt\ parte. 283. Cui se datoreaz\ aceast\ încheiere laudativ\ a Vie]ii lui Lycon ? Lui

Diogenes Laertios, care a g\sit în filosoful nostru un semen al s\u ? ~n orice caz,

Lycon a fost un filosof mediocru, chiar dac\ figura lui era simpatic\ [i nu lipsit\
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de elegan]\ pentru contemporanii lui. Cu el [i dup\ el, [coala peripatetic\, din

lips\ de personalit\]i proeminente care s\ se poat\ m\sura cu Zenon, Chrysippos

sau Arcesilaos, Carneade sau Epicur, a intrat într-o obscuritate care a durat pîn\

în secolul al II-lea d.H. Filosofii peripatetici s-au dedicat istoriei [i biografiei,

domenii în care au dat pre]ioase contribu]ii [i au ajutat la o nou\ orientare a

literaturii grece[ti. Abia la finele secolului al II-lea d.H., cu Alexandru din

Aphrodisias, începe o nou\ activitate filosofic\, dar [i de data aceasta neoriginal\,

constînd în comentarea operelor acroamatice ale lui Aristotel, care între timp

fuseser\ publicate de Andronicos din Rhodos (secolul I `.H.). Aceast\ activitate de

comentare va dura pîn\ la finele filosofiei grece[ti (închiderea [colilor de filosofie

din Atena în urma edictului împ\ratului Iustinian din Bizan] în anul 529 d.H.).

Unul dintre ultimii comentatori ai lui Aristotel este Simplicius, care, cu Damascius

[i al]i cinci colegi, pleac\ în 531 în Persia, la curtea regelui Chosroes, mare prieten

al culturii grece[ti. Dintre urma[ii direc]i ai lui Aristotel, în afar\ de urma[ul s\u

la conducerea [colii, Theofrast, mai cit\m pe Aristoxenos din Tarent, muzician,

teoretician al muzicii [i biograf, precum [i pe Dicaiarchos din Messene, mari

istorici ai culturii grece[ti. Dar de ace[tia doi nu se ocup\ Diogenes Laertios. Dac\

mai cit\m pe Eudemos, istoricul [tiin]elor grece[ti [i, poate, autorul Eticii eudemice

atribuite lui Aristotel, [i pe Menon, istoricul medicinei grece[ti, am închis cercul

celor mai de seam\ discipoli direc]i ai lui Aristotel. Diogenes Laertios, dup\ ce în

primele patru capitole ale C\r]ii a V-a a parcurs vie]ile celor patru [efi succesivi ai

[colii peripatetice : Aristotel, Theofrast, Straton [i Lycon, trece la dou\ vie]i ale

unor autori care au raporturi mai îndep\rtate cu [coala : Demetrios din Phaleron

[i Heracleides din Pont, cu care termin\ Cartea a V-a [i expunerea vie]ilor

filosofilor peripatetici. Ace[tia doi din urm\ nu mai sînt scolarhi. Nu se [tie dac\

Ariston din Ceos a fost [eful [colii dup\ Lycon, nici cine i-a urmat acestuia. ~n

secolul al II-lea `.H. apare numele lui Critolaos din Phaselis în Lycia ca scolarh,

apoi, pe s\rite, al]ii obscuri. ~n secolul I `.H. avem pe Andronicos din Rhodos, [i

pîn\ la Alexandru din Aphrodisias (secolul II-III d.H.) nu avem decît nume spora-

dice, obscure. Cu acestea trecem la cap. V al C\r]ii a V-a, la Via]a lui Demetrios.

CAPITOLUL V

Demetrios
(aprox. 350-280 `.H.)

284. Despre Demetrios din Magnesia ne-am ocupat în note precedente.

285. Harpalos a fost vistiernicul lui Alexandru cel Mare la Babilon. Cînd

Alexandru ajunsese `n India, Harpalos, crezînd c\ regele nu se va mai întoarce din

campania sa, a delapidat sume mari de bani pentru dezm\] [i petreceri. Aflînd c\

Alexandru este în via]\ [i c\ se întoarce la Babilon, Harpalos, speriat, a luat o

sum\ mare de bani, în talan]i vreo 3000, [i a fugit cu o armat\ în Grecia, cerînd

atenienilor s\-l primeasc\, punîndu-le la dispozi]ie armata [i banii. Patrio]ii

extremi[ti sf\tuiau la primirea ofertei lui Harpalos, îns\ Demostene sf\tuie[te la

pruden]\. Harpalos concediaz\ armata [i se pred\ atenienilor. Ace[tia îl închid, iar

banii lui îi depun în custodie pe Acropole. Dar Harpalos evadeaz\ din închisoare,

iar pe Acropole se g\se[te o sum\ mult mai mic\ decît cea depus\ ini]ial. Se crede

c\ restul banilor au fost primi]i ca mit\ de diver[i oameni politici pentru a înlesni

evadarea lui Harpalos. Acuza]iile merg în toate direc]iile. Sub egida Areopagului,

la tribunalul penal suprem din Atena se face o anchet\ [i, dup\ un timp îndelungat

de cercetare, se d\ o list\ a oamenilor politici care s-au înfruptat din banii lui

Harpalos. ~n capul listei se afl\ Demostene. Acesta este dat în judecat\. Din

nefericire, pledoaria de ap\rare a lui Demostene nu ni s-a p\strat. Demostene a

fost condamnat la o amend\ relativ mic\, cînd pedeapsa fireasc\ ar fi fost

condamnarea la moarte. Toat\ aceast\ afacere a r\mas obscur\. ~n orice caz, ea
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dovede[te dec\derea moravurilor timpului. Oratorii luau pe fa]\ bani ca onorariu,

fie de la o parte, adic\ de la regele Macedoniei, fie de la cealalt\, adic\ de la

regele Persiei. Se [tie c\ Demostene era agentul regelui Persiei în politica

antimacedonean\ pe care o ducea. O altfel de politic\, pentru o ]ar\ mic\ [i

s\rac\ cum era Atena, nici nu era posibil\ fa]\ de marile puteri, iar atenienii erau

foarte toleran]i [i în]eleg\tori în aceast\ privin]\. Ceea ce pedepseau ei era reaua

credin]\ atunci cînd cineva, luînd bani, d\dea sfaturi rele în Adunarea poporului,

împotriva con[tiin]ei sale. Solu]ia fra]ilor Croiset în afacerea Harpalos este c\

Demostene, marele orator [i patriot atenian, a luat bani de la fondul Harpalos f\r\

îns\ s\-i fi luat pentru dînsul. El ar fi luat banii pentru a pl\ti datorii de onoare,

pentru ajutorarea alia]ilor Atenei în lupta acesteia pentru libertate, astfel încît

figura lui Demostene r\m`ne neîntinat\. 286. Conon – general atenian învins de

Lysandru la Aigospotamoi în 405 `.H., a murit c\tre 390 `.H. 287. Cleon – nu [tim

cine este. 288. Didymos din Alexandria – gramatician [i erudit, contemporan cu

Cicero [i Augustus. 289. Traducerile pe care le d\m pentru Caritoblev;aro" [i

Lampitwv sînt aproximative. Ultimul nume pare a fi al unei curtezane cu care avea

rela]ii Demetrios. 290. Sarapis – zeu sincretic greco-egiptean, creat pe timpul

Ptolemeilor pentru a satisface aspira]iile religioase atît ale grecilor, cît [i ale

supu[ilor egipteni (vezi Tacit, Hist., IV, 83 urm. ; Plutarh, De Iside et Osiride, cap.

28 ; vezi [i Macrobius, Saturnalia, I, 20, 17). Templele lui din Alexandria [i

Memfis, numite Sarapieion, erau deosebit de vestite. Cultul zeului Sarapis a fost

r\spîndit în întreg Egiptul Ptolemeilor. 291. Demetrios din Phaleron, filosof

peripatetic, discipol al lui Theofrast, a fost [i un om politic de seam\. Cassandru,

pe la 317, l-a numit guvernator (e*pistavth") al Atenei [i a condus treburile cet\]ii

timp de zece ani, spre fericirea cet\]ii. ~n 308/7 a fost izgonit de Demetrios

Poliorcetul [i a fugit în Egipt, la Ptolemaios I Soter. Distrugerea statuilor lui

Demetrios din Phaleron a avut loc în acest timp, dup\ izgonirea lui.

292. Este vorba de regele Demetrios Poliorcetul, n\scut în 337/36, fiul lui

Antigonos, rege al Macedoniei între 295 [i 287 `.H., care a învins pe Cassandru la

Termopyle, dar fu învins la Ipsos. A avut o via]\ plin\ de r\zboaie, asediind ora[e,

de unde îi vine [i numele de Poliorcetes, „asediatorul de cet\]i”.

293. Ptolemaios I Soter, fiul lui Lagos, general al lui Alexandru cel Mare, apoi

urma[ al acestuia. A domnit în Egipt de la 323 la 282 `.H., fondînd domnia

Ptolemeilor. 294. Eurydice – fiica lui Antipater, so]ia lui Ptolemaios I.

295. Berenice – fiica lui Lagos, sora [i so]ia lui Ptolemaios I Soter.

296. Egiptul era împ\r]it în districte, împ\r]ire teritorial\ bazat\ [i pe o unitate

totemic\ (vezi A. Moret, Le Nil et la civilisation égyptienne, Paris, 1926, pp. 52 [i

urm.), care s-a p\strat [i sub greci sub numele de nomoiv. Busiris era unul dintre

aceste districte, situat în Delt\. Diospolis Magna, mai înainte Theba, capitala

Egiptului de sus. 297. Acesta este biograful Heracleides Lembos.

298. Heracleides Lembos a scris un Rezumat al operei lui Sotion [i altul al

operei lui Satyros din Callatis. 299. Vezi mai sus, nota 293. 300. Vezi nota

precedent\. 301. Cel mai de seam\ poet al comediei noi, Menandru, a tr\it la

Atena cam între anii 342 [i 292 `.H., unde [i-a compus comediile care s-au jucat

cu mult succes. Continuînd o tendin]\ marcat\ mai demult, el creeaz\ comedii de

caracter, spre deosebire de comedia veche, satir\ politic\, ce punea probleme

sociale [i de stat. Opera sa, pierdut\ pîn\ la mici fragmente, a fost recuperat\ prin

g\sirea unor papirusuri în Egipt. Cele mai bine conservate piese ale lui sînt :

~mpricina]ii ( *Epitrevponte"), din care avem cam dou\ treimi, [i Fata cu cosi]a

t\iat\ (Perikeiromevnh), din care avem cam jum\tate. Opera lui Menandru a pierit

deoarece, nescriind în dialect atic pur, el n-a fost luat ca model de limb\ în timpul

bizantinilor [i n-a mai fost recopiat. 302. Telesphoros – nepotul lui Demetrios din

Phaleron ; nu e cunoscut din alt\ parte. 303. Operele lui Demetrios sînt împ\r]ite

mai întîi pe categorii, apoi se d\ lista lor. 304. Cuvîntul grec dhmagwgiva nu are

numaidecît sens peiorativ ; el înseamn\ conducerea poporului (genitiv subiectiv) ;

totu[i, [i în antichitate cuvîntul începea s\ capete un sens negativ.
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305. Operele cu titluri de nume proprii care urmeaz\ par a fi dialoguri. Pîn\

aici erau date titluri de lucr\ri în mai multe C\r]i numerotate cu 1, 2, 3 etc. Titlurile

care urmeaz\ sînt ale unor lucr\ri într-o Carte. 306. Phaidondas este un discipol

din Theba al lui Socrate (la Platon, Phaidon, 59 c, numele dat e Phaidondes).

307. Maidon, necunoscut. 308. Cleon, greu de identificat. 309. Aristeides e

greu de g\sit printre numero[ii purt\tori ai acestui nume. S\ fie omul politic

atenian numit Aristides cel Drept (o& divkaio"), ostracizat în 484 ̀ .H. la instigarea lui

Themistocle, rivalul s\u ? Exist\ un Aristeides [i în testamentul lui Straton

(Diogenes Laertios, V, 62). Un Aristomachos se g\se[te în testamentul lui Lycon

(Diogenes Laertios, V, 70). ~n titlul Despre cei zece ani este vorba, desigur, de anii

cînd Demetrios din Phaleron a fost cîrmuitor al Atenei. 310. Traducere conjectural\,

în lipsa con]inutului operei. Ar putea fi [i Despre recuno[tin]\ sau Despre favoare.

311. dovko" este un cuvînt greu de tradus. Noi l-am luat ca sinonim al lui

dovkhsi", „p\rere” ; dokov" poate însemna [i o apari]ie cereasc\ luminoas\ de

forma unei grinzi, a[a cum traduce Hicks. 312. kairov" `nseamn\ „timp favorabil”.

313. Poate de sub`n]eles lovgo", cum face Apelt : Discursul sau Dialogul

chalcidic. 314. Probabil scris dup\ plecarea sa din Atena la Ptolemaios I, în care

denun]a nerecuno[tin]a atenienilor fa]\ de dînsul [i slug\rnicia fa]\ de Demetrios

Poliorcetul. 315. Antiphanes nu poate fi identificat. 316 . *Ekklhsiva este „adunarea

poporului” ; e!norko", „c\reia i s-a luat jur\mîntul”. 317. divkaia, nominativ, plural,

înseamn\ „cazuri de drept”. 318. Cuvîntul crei~ai este greu de tradus : înseamn\

înv\]\turi, maxime, pove]e folositoare [i apoi culegerea format\ din astfel de

înv\]\turi, maxime, pove]e, pilde folositoare. 319. Plutos este zeul bog\]iei [i

Tyche este zei]a norocului (lat. Fortuna). 320. Herme[ii erau a[eza]i în ora[ la

col]uri de str\zi, constînd din piedestale paralelipipedice cu baza p\trat\, în

partea lor de sus fiind sculptat capul lui Hermes cu barb\, iar la mijloc piedestalul

avea un membru viril. De aici compara]ia f\cut\ de Demetrios din Phaleron cu

privire la tîn\rul în chestiune. 32l. M\rturisim c\ nu în]elegem ce vrea s\ spun\

Demetrios cu aceast\ apreciere, respectiv Diogenes Laertios, cînd i-o atribuie.

Poate c\ textul e schimbat. 322. Am înlocuit pe a*pievnai, care nu ni se pare a da

un sens satisf\c\tor, cu parei~nai. 323. Retorul Demetrios din Chalcedon nu e

cunoscut din alt\ parte. Thrasymachos, tot din Chalcedon, este un vestit sofist [i

retor care a tr\it la Atena [i l-a atacat violent pe Socrate. A fost atacat, la rîndul

s\u, de Platon (în Phaidros [i Republica) în ap\rarea lui Socrate [i este adesea

citat [i la al]i scriitori. Theofrast îi laud\ arta retoric\. 324. Gra;ikov" înseamn\

„desenatorul”. Diodor din Sicilia îl nume[te oJ topograv;o" (XXXI, 27). ~n orice

caz, el era [i pictor. 325. Demetrios din Aspendos este filosof peripatetic, elevul lui

Apollonios din Soloi. Ambii nu sînt cunoscu]i mai îndeaproape. {i tat\l lui

Chrysippos din Soloi sau Tars se numea tot Apollonios, dar numele e comun [i nu

putem face preciz\ri. 326. Demetrios, istoricul din Callatis, este citat de mai mul]i

autori. Lucrarea citat\ de Diogenes Laertios trebuie s\ fi avut un caracter

geografic-istoric. 327. Demetrios din Byzantion – istoric peripatetic citat [i de

Athenaios. Diogenes Laertios îl mai citeaz\ ca autoritate pe care se bazeaz\ el, sau

mai curînd izvorul s\u, în Via]a lui Socrate (Diogenes Laertios, II, 20-21).

328. Demetrios din Alexandria – sofistul ; e de altfel necunoscut.

329. Demetrios din Adramytion mai este citat la autori t`rzii. Ixion a ucis pe

socrul s\u [i a fost purificat de Zeus, luînd parte la masa lui. Dar el s-a legat de

Hera, so]ia lui Zeus, fapt pentru care a fost pedepsit prin legarea de o roat\ de foc

cu care se învîrtea în aer. 330. Demetrios, gramatician din Cyrene ; e necunoscut

din alt\ parte. 331. Demetrios din Scepsis mai e citat de Athenaios [i de al]i

scriitori t`rzii. Metrodoros din Scepsis, filosof, om politic [i scriitor, supranumit [i

topograv;o" ; este de multe ori citat la diver[i scriitori : Strabon, Plutarh, Pliniu,

Athenaios, Cicero, Seneca etc. 332. Demetrios din Erythrai, gramatician ; e necu-

noscut. Un ora[ Mnos, cum se g\se[te la Hicks, este necunoscut. Apelt cite[te

Temnos (ora[ din Mysia), form\ care de altfel se g\se[te [i `n edi]ia lui Meibomius

din 1692. 333. Pe Demetrios din Bithynia, fiul stoicului Diphilos [i profesorul lui
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Panaitios, nu-l cunoa[tem din alt\ parte. 334. Din nou un necunoscut. Aici se

termin\, dup\ lista de omonimi dat\ de Diogenes Laertios, scriitorii în proz\ care

se numeau Demetrios. De aici încolo urmeaz\ poe]ii cu acest nume. Cine a f\cut

aceast\ separare între scriitori [i poe]i în lista de omonimi ? Diogenes Laertios sau

izvorul s\u ? ~n alt\ parte nu g\sim aceast\ distinc]ie. Poate Demetrios din

Magnesia, a c\rui lucrare purta titlul : Despre poe]i [i scriitori omonimi ? (vezi

Diogenes Laertios, V, 3 [i passim). 335. Primul Demetrios, poet comic, e citat [i de

Athenaios. Al doilea Demetrios, poet epic, ne e necunoscut. Avem aici, la Diogenes

Laertios, trei versuri ale lui. Urm\torii sînt : un poet satiric din Tars [i un poet de

iambi, ambii necunoscu]i. Urmeaz\ un sculptor Demetrios, amintit de Polemon.

Ultimul Demetrios e citat ca fiind din Erythrai, îns\ e scriitor de lucr\ri istorice [i

retorice, [i nu poet, cum ar fi trebuit s\ fie. Deci lista pare totu[i a lui Demetrios

din Magnesia (al c\rui nume lipse[te în list\, ceea ce e înc\ o dovad\ de origine,

întrucît el nu se putea pune singur în aceast\ list\). ~n schimb, ultimii doi,

sculptorul [i scriitorul din Erythrai, sînt, probabil, ad\uga]i la list\ de Diogenes

Laertios. Mai exist\ un gramatician din Erythrai, citat mai înainte (vezi nota 332).

Despre opiniile filosofice ale lui Demetrios din Phaleron, Diogenes Laertios nu

spune nici un cuvînt.

CAPITOLUL VI

Heracleides
(aprox. 360-dup\ 330 `.H.)

336. Heraclea (sînt vreo 28 de ora[e cu acest nume) din Pont, în partea de

nord a Asiei Mici, ora[ fondat pe la 550 `.H. de tanagrieni ; patria lui Heracleides.

337. De Sotion ne-am ocupat în note anterioare. 338. Joc de cuvinte :

Pompicos `nseamn\ „pomposul”. 339. Printr-o curiozitate, num\rul C\r]ii la acest

titlu este pus înaintea titlului, ceea ce este cu totul neobi[nuit în liste de acest fel.

340. Mai repede ne-am gîndi la un dialog Eroticul sau Cleinias. Se numeau

Cleinias tat\l [i fratele lui Alcibiade, fiul lui Axiochos, intimul lui Critobul (Xenofon,

Banchetul, 4, 12-25) [i un intim al lui Xenofon (Diogenes Laertios, II, 49) etc.

Dup\ cuvintele introductive ale listei, la Diogenes Laertios, toat\ opera lui

Heracleides ar fi constat din dialoguri. 341. Reiske introduce un kaiV dup\ nou~ [i
atunci am avea un singur titlu, Despre ra]iune [i despre suflet, [i apoi un dialog

special, Despre suflet. A[a traduce [i Apelt. 342. Probabil c\ este vorba de

simulacrele care se deta[eaz\ ca ni[te pelicule goale de pe obiecte [i care produc

senza]ia de v\z. Teoria e democritean\ [i imediat urmeaz\ o lucrare cu titlul

Contra lui Democrit (vezi mai sus, nota 167). 343. Nu [tim cine e acest Metron,

dac\ e un personaj fictiv sau istoric. Exist\ un Metron din Pydnai, fiul lui

Epicharmos, citat de Arrian, Indica, 18, 5. 344. Qewrhmatikovn înseamn\ „ceea ce

prive[te teoremele, propozi]iile doctrinare”. 345.  *Axivwma este termenul tehnic în

logica stoic\ pentru a desemna propozi]ia-judecat\. 346. ~n lipsa con]inutului

lucr\rii, ei!dh e greu de tradus, cuvîntul avînd multe sensuri : form\, idee, specie.

347. Hypothekai este numele dat de cei vechi poemelor didactice ale lui

Hesiod. Aici titlul e greu de tradus. 348. Aceast\ lucrare e mai des citat\. E curios

c\ dou\ titluri de lucr\ri date aici lipsesc din catalog : PeriV hJdonh~" [i PeriV
e*xousiva". 349. Dac\ stilul lui Heracleides era remarcabil, în schimb în con]inutul

lucr\rilor, atît cît se cunoa[te din pu]inele fragmente r\mase, el avea o înclina]ie

spre fabula]ie [i fantastic, care d\uneaz\ unui context filosofic. De multe ori

lucruri puse de Heracleides în gura personajelor istorice din dialogurile sale au

fost luate ca spuse ale personajului însu[i [i citate ca izvor, producînd astfel

confuzii de idei. 350. Toat\ povestea aceasta, care sun\ a anecdot\, fie c\ e

adev\rat\, fie c\ e inventat\ în jurul persoanei lui Heracleides, dovede[te

caracterul duplicitar al filosofului nostru pitagorician, adept al lui Platon [i apoi
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discipol al lui Aristotel, [i a c\rui figur\ este înconjurat\ de tr\s\turi neverosimile

[i pline de mister. 351. Hippobotos, istoric al filosofiei, a scris Despre sectele filosofice.

352. Alt\ poveste despre Heracleides. 353. Iat\ deci dou\ anecdote despre

moartea lui Heracleides, care fac suspect de mistific\ri [i pe personajul care e

obiectul lor. 354. Aristoxenos – muzician, filosof [i biograf, discipol al lui Aristotel ;

a f\cut obiectul unor note anterioare. 355. Thespis – primul autor de tragedii din

Atena, creatorul genului, care a introdus pe primul actor, opunîndu-l corului,

creînd astfel o ac]iune tragic\ cu un actor [i corul ca personaje. Ar fi reprezentat

prima tragedie prin 534 ̀ .H. 356. Chamaileon – filosof peripatetic, tot din Heraclea

din Pont ; a scris lucr\ri de istorie literar\ despre Homer, Hesiod, despre vechii

lirici, despre Thespis [i Eschil, despre comedia veche, precum [i opere filosofice,

între care un Protreptikov". Datele biografice pe care le d\ au caracter anecdotic,

ca acelea pe care le avem despre Heracleides. 357. Autodoros – filosof epicurian ;

nu e cunoscut din alt\ parte. 358. Dionysios Transfugul (oJ metaqevmeno"), pe care

Diogenes Laertios îl citeaz\ de mai multe ori [i îi scrie o scurt\ Via]\ (în Cartea a

VII-a, cap. IV, §§ 166-167). 359. Pancalos – prietenul lui Dionysios Transfugul ; nu

e cunoscut din alt\ parte. 360. Pyrrhiche este un dans cu arma, numit dup\

inventatorul lui (Athenaios, XIV, 630) ; este un dans acompaniat [i de cîntece în

versuri. Acest Heracleides, tot din Heraclea, compozitor de versuri pyrrhice, nu

ne e cunoscut din alt\ parte. 361. Istoricul din Cyme este citat [i de al]i autori, ca

Plutarh, Athenaios etc. 362. Heracleides – retor, tot din Cyme ; nu e cunoscut din

alt\ parte. 363. Heracleides, poreclit Lembos (a c\rui patrie este dat\ cînd Callatis

sau Alexandria, ca aici la Diogenes Laertios, cînd Oxyrhynchos `n Egipt) –

important biograf, mai ales al filosofilor, despre care am vorbit în note anterioare.

364. Heracleides din Alexandria – istoric, citat numai aici. 365. Heracleides

din Bargylia (ora[ în Caria), citat numai aici. 366. Heracleides – medic, cunoscut

numai din acest text. El e elevul lui Hicesios, numit oJ  *Erasistravteio", adept al

lui Erasistratos, medicul fondator de [coal\ (Athenaios, III, 87 b). Hikesios mai e

citat la Strabo [i Pliniu. 367. Heracleides – medic din [coala empirist\, originar din

Tarent, citat [i la Athenaios, II, 53 c [i urm. 368. Heracleides – poetul de ~ndemnuri,

necunoscut de altminteri. 369. Heracleides – sculptorul din Focea, citat numai

aici. 370. Heracleides – poet de epigrame, din Sinope (?) (vezi Anth. Pal., Cartea

a VII-a). 371. Heracleides – istoric din Magnesia ; cunoscut numai din acest pasaj.

372. Heracleides – astronom ; necunoscut din alt\ parte. Despre doxografia lui

Heracleides din Pont nu ni se relateaz\ nimic.
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Cartea a VI-a

CAPITOLUL I

Antistene
(aprox. 444-368 `.H.)

1. Zei]a Cybele, „mama zeilor”, cum era numit\ de greci [i de romani, era de

origine frigian\ [i a jucat un rol important în religia greac\ din epoca sincretismului

elenistic. Frigienii erau înrudi]i cu tracii. Ei au venit [i s-au a[ezat în teritoriul lor

din Asia Mic\, trecînd Bosforul, venind din Tracia, cam în secolul al XIII-lea `.H.

Ei au distrus Imperiul hittit, care dispare din istorie pe la 1200 `.H. ~n schimb,

marele [i puternicul Imperiu frigian, care cuprinsese aproape întreaga Asie Mic\,

a fost distrus de invazia cimerienilor în secolul al VIII-lea `.H. 2. Tracii erau vesti]i

în antichitate prin bravura lor (cf. Diogenes Laertios, II, 31). 3. Vezi lista scrierilor

lui Antistene la Diogenes Laertios, VI, 16. 4. Jocurile istmice – concursuri atletice

care se ]ineau în onoarea lui Poseidon din trei în trei ani. 5. Antistene a fost unul

dintre cei mai de seam\ [i mai credincio[i discipoli ai lui Socrate. El dezvolt\

aspectul de sobrietate [i c\lire din figura a[a de multilateral\ a lui Socrate, pe cînd

Aristip dezvolt\ din caracterul maestrului aspectul de desf\tare re]inut\, st\pînit\,

astfel încît, cu toat\ opozi]ia dintre ei, atît Antistene cinicul, cît [i Aristip hedonistul

se pot numi discipoli autentici ai lui Socrate (vezi [i Gh. Vl\du]escu, Filosofia `n

Grecia veche, Bucure[ti, Editura Albatros, 1984, pp. 227-242). 6. Pireu – portul

Atenei, care se afl\ la 40 de stadii de metropo1\. 7. Stadion – m\sur\ de lungime

de circa 180-190 m, variind dup\ fiecare cetate. Deci distan]a dintre Atena [i Pireu

era de 7-8 km. 8. toV karthrikovn, „t\ria în st\pînirea de sine” [i toV a*paqev", „lipsa

de patimi” sînt termeni tehnici, intra]i ulterior în filosofie. 9. Acesta este sensul

cuvîntului kunismov", „felul de comportare a filosofului cinic”, „via]a cinic\”, „[coala

filosofic\ cinic\” (cf. Gh. Vl\du]escu, Filosofia `n Grecia veche, 1984, p. 227).

10. Aici credem c\ lovgo", cu a[a de multe sensuri în limba greac\, înseamn\

„judecat\ logic\”. Traducerea lui O. Apelt : „Rede” [i cea a lui Hicks : „statement,

assertion” ni se par nesatisf\c\toare. 11. Judecata logic\ în concep]ia lui Antistene

const\ în atribuirea unui predicat („ce a fost sau este”) unui lucru

(cf. Aristotel, Metaph, V, 29, 1024 b ; vezi [i A. Dumitriu, Istoria logicii, vol. I, pp.

175-177). 12. Filosoful cinic este un adversar al pl\cerilor care mole[esc sufletul

[i îl fac sclavul unor lucruri, d\t\toare de pl\cere, exterioare lui.

13. Joc de cuvinte : kainou~ înseamn\, „nou”, iar desp\r]it, kaiV nou~, înseamn\

[i „minte”. 14. Deci, dup\ p\rerea sa, femeia va fi sau frumoas\ [i necredincioas\,

sau urît\ [i, ca urmare, nepl\cut\. 15. Vezi [i Marcus Aurelius, VII, 36. Asupra

adversit\]ii lui Antistene fa]\ de Platon se vorbe[te mereu la Diogenes Laertios.

Cinicii respingeau lumea platonic\ a ideilor, recunoscînd numai existen]a

individualului, iar etica lor era îndreptat\ împotriva „ideii” de Bine a lui Platon,

recunoscînd doar binele individual. 16. Aceasta era ideea de baz\ a tuturor

ini]ierilor `n mistere, idee care constituia atrac]ia acestora : ini]iatul în misterele

respective beneficiaz\ de o soart\ aleas\ pe lumea cealalt\ (cf. M. Eliade, Istoria

credin]elor [i ideilor religioase, vol. I-II [i E. Rohde, Psyché, Bucure[ti, 1985).

17. Hecaton din Rhodos – filosof, discipol al lui Panaitios din Rhodos. A scris

multe opere, pierdute pentru noi : Despre virtu]i, Despre îndatoriri, Despre bunuri,

Despre scopuri, Despre patimi, ~nv\]\turi (crei~ai). Acestea din urm\, Crei~ai, sînt

culegeri de sentin]e [i reflexii edificatoare cu caracter de înv\]\tur\ folositoare
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pentru via]\. 18. Joc de cuvinte : kovraka" „corbi” [i kovlaka" „lingu[itori” (la

acuzativ plural). 19. ~ndoindu-[i mantaua în dou\ [i purtînd-o astfel, ea îi ]ine

filosofului cinic loc de tunic\ [i de manta. Acest lucru dovede[te în acela[i timp

s\r\cia [i pu]inul cu care se mul]ume[te cinicul. 20. {i Socrate, cunoscut prin

simpatia sa fa]\ de aristocra]ie, insista asupra modului în care î[i aleg atenienii

generalii [i conduc\torii statului, f\r\ a ]ine seama de „capacitatea” oamenilor

ale[i. 21. ~n ostenta]ia cu care filosofii cinici î[i prezentau s\r\cia [i lipsa de

preten]ii în via]\ era [i o mare doz\ de îngîmfare [i trufie, pe lîng\ protestul

manifestat fa]\ de nedreptele orînduieli statale (vezi [i mai sus, nota 19).

22. Phanias – peripatetician, discipol al lui Aristotel. Socraticii erau discipoli

ai lui Socrate care au fondat [coli filosofice. Printre ei se num\r\ : Antistene,

fondatorul [colii cinice, Aristip, fondatorul [colii cirenaice, numit\ [i hedonist\,

Eucleides, fondatorul [colii megarice, Phaidon, fondatorul [colii din Elis,

Menedem, urma[ul lui Phaidon, care a mutat [coala la Eritreia. Xenofon, Aischines,

Criton, Simon sînt elevii lui Socrate, care n-au fondat [coli. Platon a fondat

Academia [i a fost cel mai de seam\ discipol al lui Socrate. 23. Anytos [i Meletos

sînt doi dintre acuzatorii lui Socrate care au ob]inut condamnarea lui la moarte.

24. Urmeaz\ o doxografie scurt\ [i nu prea reu[it\ cu privire la Antistene [i

la filosofia lui. 25. Aici se termin\ doxografia. 26. Diocles din Magnesia, cu a sa

*EpidromhV tw~n ;ilosov;wn. 27. La vechii greci, virtutea, a*rethv, vrednicia, era

diferit\ pentru fiecare soi de fiin]\ ; chiar [i animalele [i obiectele neînsufle]ite

aveau a*rethv. Acest lucru se vede deja la Homer. Una e vrednicia b\rbatului, alta

a femeii. La Aristotel se vorbe[te de a*rethv a unei case. Vezi toat\ discu]ia la

Platon, Menon, 71 d – 79 e. La Socrate, Platon, Antistene [i filosofii care au urmat

dup\ ei, virtutea fiintei umane este unic\, [i cine are o vrednicie le are pe toate.

~n grece[te, a*rethv înseamn\ capacitatea unei fiin]e sau a unui lucru de a-[i

îndeplini bine func]ia sa esen]ial\. Pentru o cas\, a*rethv este capacitatea ei de a

feri de c\ldur\ [i de frig pe oamenii care o locuiesc, oferindu-le ad\post sigur.

28. Cynosarges – un loc public la Atena la poalele dealului Lycabettos, unde

se afla un templu al lui Heracles [i un gimnaziu pentru exerci]ii fizice. Aici î[i

alesese locul pentru prelegerile sale Antistene. Cynosarges înseamn\ cîine alb sau

gras. 29. „Cîine-adev\rat”, (aJplokuvwn) scrie în manuscrise. Reiske propune lectura

au*tokuvwn. 30. Vezi mai sus, nota 19. 31. Neanthes din Cyzic – istoric [i retor, elev

al lui Philiscos (secolul al III-lea `.H.). 32. Sosicrate din Rhodos, secolul I `.H.

33. Diodoros din Aspendos – probabil filosoful pitagorician citat de Iamblichos

în Vita Pythag., § 266, de Hermip [i Sosicrates la Athenaios, IV, 163 d, e, f.

34. Vezi mai sus, nota 22. 35. Theopompos din Chios – istoric de seam\ din

secolul al IV-lea `.H. A scris Hellenicele în 12 C\r]i [i Philippicele în 58 de C\r]i,

opere pierdute ast\zi [i din care ni s-au p\strat numai fragmente.

36. ~n Banchetul lui Xenofon, Antistene este unul dintre personajele cele mai

importante care iau parte la conversa]ii. 37. Athenaios – poet de epigrame ; este

cunoscut numai de aici (vezi [i Anth. Pal., apendice 2). 38. Fiicele Amintirii sînt

muzele, [i dintre ele aici este vorba de Erato, a [asea muz\, a poeziei [i iubirii.

39. *Apavqeia, devenit termen filosofic în toate sistemele postaristotelice

(scepticism, epicureism, stoicism), înseamn\ „insensibilitate la suferin]e”.

40. *Egkravteia, t\rie [i dominare de sine, continen]\. 41. Karthriva, „t\rie

sufleteasc\”. Mai departe Reiske cite[te politeiva/ în loc de povlei. ~n orice caz,

textul nu spune c\ Antistene a pus bazele teoriei statului, cum traduce O. Apelt,

ci vrea s\ spun\ c\ Antistene a pus bazele modului cum individul trebuie s\ se

comporte într-un stat. 42. Nu [tim în ce pasaj a spus acest lucru Xenofon.

43. Este interesant de re]inut aceast\ împ\r]ire a scrierilor lui Antistene în 10

tomuri (tovmoi), termen care nu se întîlne[te în alt\ parte în lista operelor vreunui

alt autor. Ceea ce nu împiedic\ de a cuprinde lucr\ri în mai multe C\r]i (rulouri)

în cadrul acestei împ\r]iri în tovmoi. 44. Este vorba de a[a-numi]ii logografi,

oratori care scriu discursuri spre a fi rostite de clien]ii lor în afaceri judiciare, cum

au fost Lysias, Isaios [i al]i oratori. {i Demostene a scris, între altele, discursuri

VI (n. 1-44) ANTISTENE
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judiciare. Aici îns\, în lucrarea lui Antistene, se discut\ scriitorii de discursuri

judiciare în leg\tur\ cu ap\rarea lui Orestes. 45. *Isogra;hv nu e oare scris gre[it

pentru  *Isokrathv" ? i*sogra;hv nu are un sens cunoscut din alt\ parte.

46. Nu avem un discurs  *Amavrturo" între cele p\strate de la Isocrate.

47. ;usiognwmonikw~" este greu de tradus : „care prive[te determinarea carac-

terului natural”. Physiognomonica se ocup\ cu determinarea caracterului omului

dup\ tr\s\turile [i dup\ particularit\]ile corpului. Acest lucru se poate aplica [i la

animale. Ne-a r\mas un tratat cu acest nume, apocrif, p\strat sub numele lui

Aristotel în Corpus-ul operelor acestuia. 48. Theognis – desigur marele poet de

elegii cu caracter gnomic, originar din Megara, din a doua jum\tate a secolului

al VI-lea `.H. 49. Nume propriu derivat de la cuv`ntul savqh, care înseamn\

organul viril. 50. Calchas – vestitul proroc, cunoscut din Iliada, Cîntul I.

51. Poate fi vorba despre bagheta magic\ a lui Hermes, caduceul, sau poate

mai curînd, de bagheta zei]ei Circe, cu care transforma pe oameni în porci

(Odiseea, Cîntul X, 238, trad. G. Murnu, Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1956, p. 211, v. 329).

52. Desigur, era vorba în aceast\ lucrare de Athena, zei]a ce a luat forma lui

Mentor [i care conduce [i protejeaz\ pe Telemah în Telemahia, partea ini]ial\ a

Odiseei. 53. Probabil se prezenta antiteza dintre femeia vicioas\, desfrînata Elena,

[i femeia credincioas\, Penelopa. 54. Proteus apare în Odiseea, Cîntul IV.

55. Privitor la Odiseea, Cîntul IX. 56. Vezi Odiseea, Cîntul X.

57. Vezi Odiseea, Cîntul XV, 244 [i urm. (trad. G. Murnu, Bucure[ti, E.S.P.L.A.,

1956, p. 310, v. 322). 58. Despre cîinele Argos, vezi Odiseea, Cîntul XVII, 300 [i

urm. (trad. G. Murnu, Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1956, p. 348, v. 388).

59. Probabil regele Archelaos al Macedoniei, protector al poe]ilor, la curtea

c\ruia [i-a tr\it ultimii ani [i a murit Euripide. 60. Formula de închidere a listei

scrierilor lui Antistene, a[a cum obi[nuie[te Diogenes Laertios. 6l. Vezi H. Diels,

PPhF, fragm. nr. 37. 62. Primii doi, Antisthenes Heracliteanul [i Antisthenes din

Efes sînt necunoscu]i din alt\ parte, dac\ nu vor fi unul [i acela[i personaj. ~n

acest caz ar trebui eliminat ei\" kaiV e@tero" din text. Cu Antistene, filosoful cinic,

dac\ se num\r\ [i el, dup\ cum e firesc, în cazul în care lista provine din

Omonimii lui Demetrios din Magnesia, se completeaz\ num\rul de trei dat la

început. Despre Antisthenes, istoricul din Rhodos, avem informa]ii [i la al]i autori :

Plutarh, De fluviis, 22, 3 ; Schol. la Apollonios din Rhodos, II, 569, Polybios, XVI,

14. 63. Cinicii urmeaz\ mai departe în Cartea a VI-a a lui Diogenes Laertios, stoicii

în Cartea a VII-a. Stoicii sînt considera]i ca fiind continuatori ai cinicilor.

~ntr-adev\r, morala [i atitudinea stoic\ s`nt o continuare a moralei cinice.

CAPITOLUL II

Diogene
(404-323 `.H.)

64. Diocles din Magnesia – autorul lui  *EpidromhV tw~n ;ilosov;wn.

65. Eubulide din Milet, numit oJ dialektikov" – discipol al lui Eucleides din

Megara, profesorul lui Demostene [i adversar al lui Aristotel. El a descoperit

sofisme care sînt vestite. 66. Vezi lista scrierilor lui Diogene din Sinope, mai

departe, Diogenes Laertios, VI, 80. 67. Cuvîntul grecesc novmisma are at`t sensul de

„orînduire statal\”, cît [i cel de „moned\”. Cuvîntul rostit de oracol, Diogene îl ia

în sensul al doilea. 68. Variantele acestei informa]ii cu privire la via]a lui Diogene

dovedesc cît de curînd a început s\ se brodeze în jurul unui nucleu adev\rat

pove[tile despre falsificarea monedelor. 69. Vezi lista operelor lui Theofrast, la

Diogenes Laertios, V, 44. 70. Porticul lui Zeus. Stoa (stoav) era o galerie acoperit\.

Erau multe astfel de galerii în cet\]ile grece[ti. ~n Atena, pe lîng\ Galeria lui Zeus,

unde se aciuase Antistene, mai era a[a-numita Stoa poikile (Galeria pictat\) cu

tablouri de marele pictor grec Polignot (pierdute pentru noi), unde î[i ]ineau
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stoicii lec]iile [i de unde a venit [i numele [colii. 71. Olympiodoros – om politic

din Atena (prima jum\tate a secolului al III-lea `.H.). Statuia lui de pe Acropol\

este descris\ de Pausanias, I, 25-26. Manuscrisele au [i varianta Athenodoros în

loc de Olympiodoros (vezi Cobet), dar un om politic din Atena cu numele

Athenodoros nu ne este cunoscut. 72. Polyeuctos din Sphettos (district al Aticii) –

prieten al lui Demostene, citat de multe ori de oratori [i istorici. 73. Lysanias – fiul

lui Aischrion ; nu e cunoscut din alt\ parte. 74. Metroon – templul zei]ei Cybele

(mater deorum) în Atena, în agora, lîng\ casa Consiliului. ~n Metroon se g\seau

[i arhivele statului. 75. Joc de cuvinte : scolhvn „[coal\” [i colhvn „fiere” ; mai

departe : diatribhv „lec]ie”, „curs” [i katatribhv „pierdere de timp”.

76. Este vorba, desigur, de concursurile teatrale, a[a de apreciate de publicul

atenian. Diogene este foarte aspru cu ele (cf. I. Zamfirescu, Istoria universal\ a

teatrului, vol. I, Antichitatea, Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1958, cap. I).

77. Cartea a patra a Succesiunilor lui Sotion era consacrat\ lui Platon. Aici una

din pu]inele trimiteri la o Carte anumit\ în lucrarea lui Sotion, [i anume Cartea a

II-a Aristip, C. IV Platon, C. VII Cinicii, C. VIII Stoicii, C. XI Pyrrhonienii [i C. XIII

Barbarii (Orientalii). 78. Verbul e paroruvttein. Lupt\torii cu pumnul la jocurile

olimpice obi[nuiau timp de 30 de zile înainte de concurs s\ fac\ acest exerci]iu,

s\pînd p\mîntul [i aruncîndu-l de o parte cu lopata. 79. Vezi cele povestite

despre Thales la Diogenes Laertios, I, 34, [i textul din Platon citat de noi în

comentariul nostru ad locum. 80. Deci : s\ întinzi prietenilor mîna cu degetele

întinse spre a-i ajuta, nu cu degetele îndoite spre a primi ceva de la ei.

81. Menip din Gadara – filosof cinic [i scriitor fecund (pe la mijlocul secolului

al III-lea `.H.), elevul lui Metrocle cinicul. A scris Satire, Nekyia, Testamente,

Epistole de-ale zeilor, Vinderea lui Diogene, Symposion, opere pierdute. Satirele

lui au influen]at pe Varro (Saturae Menippicae) [i pe Seneca (Apokolokyntosis).

82. Xeniades – cet\]ean din Corint care îl cump\r\ ca sclav pe Diogene [i îl

eliber\. Mai e citat de Aulus Gellius, Noct. Att., II, 18. 83. Eubulos nu este

cunoscut mai de aproape. S\ fie acela[i cu filosoful academic (secolul al III-lea

d.H.) citat de Longinos, împreun\ cu Theodotos în Porphyrios, Via]a lui Plotin,

cap. 20 ? Mai curînd trebuie s\ ne gîndim la Eubulos, filosoful sceptic, citat de

Diogenes Laertios, IX, 116, ca discipol al lui Euphranor. Acesta, citat de istoricul

Phylarchos (secolul al III-lea `.H.) ca fiind elevul lui Euphranor, nu poate dep\[i

prima jum\tate a secolului al III-lea `.H. ~n fine, putem avea la Diogenes Laertios

în textul de fa]\ (VI, 30) un alt scriitor, Eubulos, necunoscut din alt\ parte. Aici se

citeaz\ lucrarea Vinderea lui Diogene, care poate e aceea a lui Menip citat de

Diogenes Laertios pu]in mai sus, în care ar fi fost citat ceva dup\ Eubulos. O ie[ire

din aceste numeroase posibilit\]i [i ipoteze e greu de g\sit. 84. Vezi Diogenes

Laertios, II, 75. Raportarea acestor anecdote la cîte doi autori, aici Diogene

(Diogenes Laertios, VI, 32) [i Aristip (II, 75), eviden]iaz\ [i mai mult caracterul

neautentic, inventat, al întîmpl\rilor din via]a filosofilor pe care le g\sim la

biografii lor. 85. Vezi mai sus, nota 17. 86. Aici avem un joc de cuvinte în

grece[te, care e intraductibil în române[te : phvra înseamn\ „desag\”, „rucsac”, iar

a*navphro" înseamn\ „invalid”, „ciuntit de unul dintre membrele corpului”, de[i

cele dou\ cuvinte n-au nimic comun între ele decît sunetul.

87. Metrocle – filosof cinic (pe la 300 `.H.), discipol al lui Crates [i fratele

Hipparchiei. Via]a lui se afl\ la Diogenes Laertios, VI, 93-95. 88. Vezi [i mai

departe Diogenes Laertios, VI, 55. 89. Compar\ mai departe Diogenes Laertios,

VI, 43. 90. Demostene, mare orator, adversar ireductibil al lui Filip [i al

macedonenilor, ap\r\tor neînfricat al libert\]ii Atenei [i al Greciei, [eful partidului

democrat, moare bînd otrav\ în 322, în acela[i an în care moare [i Aristotel în

Chalcis, insula Eubea. Alexandru cel Mare murise cu un an înainte, în 323. Aici

avem un moment de cotitur\ a istoriei Greciei. Cu ace[ti ani, 323-322, începe

epoca elenistic\, epoca diadohilor lui Alexandru, care dureaz\ pîn\ la epoca

cuceririi Greciei [i a fostului imperiu al lui Alexandru de c\tre romani. 91. Vezi în

paragraful urm\tor, pu]in mai jos, cum Diogene, care era excentric, ar\ta cu

degetul mijlociu, nu cu degetul ar\t\tor, iar oamenii socotesc ca un semn de

VI (n. 44-91) ANTISTENE. DIOGENE
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nebunie la un om tot ceea ce iese din obi[nuit. 92. Cerameicos se numea la Atena

cartierul olarilor, de ambele p\r]i ale Dipylon-ului. Avea un cimitir unde erau

îngropa]i atenienii mor]i în r\zboi [i oamenii de seam\. 93. Corodidavskaloi erau

numi]i cei ce instruiau un cor tragic pentru reprezenta]ia teatral\. Corhgov" era cel

care avea sarcina de a suporta cheltuielile pentru instruirea unui cor tragic.

Coreuthv" era coristul, dansatorul [i cînt\re]ul care face parte dintr-un cor, iar cel

care conducea efectiv corul, pe teren, se numea koru;ai~o" (cf. I. Zamfirescu,

Istoria teatrului universal, vol. I, Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1958, p. 30 [i urm.).

94. Un calkou~" valora în Attica 1/6 dintr-un obol (o*bolov") iar un obol valora

1/6 dintr-o drahm\. O drahm\, ca greutate, reprezenta pe timpul lui Solon 4,36 g,

mai tîrziu 3,41 g. 95. Vers citat din Euripide, Medea, 410. 96. Compar\ mai sus,

Diogenes Laertios, VI, 30. Aceste variante, precum [i variantele anecdotei

urm\toare, arat\ ce vii erau legendele pe timpurile vechi [i cît de repede se

formau diferite versiuni ale lor. 97. Diocles din Magnesia pare a se fi ocupat mult

de cinici, dup\ cum se vede din faptul c\ e de mai multe ori citat în aceast\ Carte

a VI-a a lui Diogenes Laertios. 98. Zoilos din Perga – filosof ; nu ne e cunoscut

decît din acest pasaj al lui Diogenes Laertios. 99. Nauck TGF2, Adesp. 284.

100. Craneion se numea un cartier m\rgina[ din Corint, avînd o dumbrav\ [i

un gimnaziu. Xeniades, cump\r\torul lui Diogenes, fiind din Corint, s-ar putea s\

fie vorba aici de acest cartier aristocratic din cetatea de lîng\ istm. Sau exist\ un

loc numit Craneion în Atena ? 101. Anecdot\ celebr\. Vezi [i mai sus vorbele ce

se spune c\ le-a pronun]at Alexandru : „Dac\ nu eram Alexandru, a[ fi vrut s\ fiu

Diogene” (Diogenes Laertios, VI, 32 fine). 102. Grecii, popor de navigatori, se

gîndesc la bucuria marinarului cînd, dup\ o lung\ c\l\torie pe mare, vede

p\mîntul. 103. Este vorba de faimosul sofism numit „~ncornoratul”, descoperit de

Eubulide din [coala megaric\. Vezi mai sus Diogenes Laertios, II, 108, [i comen-

tariul nostru ad locum. 104. Este o vorb\ foarte r\spîndit\, din cercurile favorabile

misterelor, c\ cei neini]ia]i sînt pedepsi]i în Hades prin faptul c\ sînt cufunda]i în

mocirl\, în care chiar se complac (cf. N.A. Kun, Legendele [i miturile Greciei

antice, Bucure[ti, Editura {tiin]ific\, 1960, pp. 36-37 ; Aristofan, Broa[tele, 145

etc., trad. de E. Camilar [i H. Mih\escu, în Teatru, Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1956,

p. 233, v. 145 ; Platon, Phaidon, 69 c [i al]i mul]i). {i Heraclit din Efes face aluzie

la cei ce se complac în mocirl\ : borbovrw/ caivrein (fragm. nr. 13, Diels-Kranz5).

Aceast\ imagine a ajuns pîn\ în Apocalipsul lui Petru (apocrif), XVI, 31, ed. Erich

Klostermann (Kl. Texte f. Vorles. u. Üb., nr. 3, 1933, p. 11).

105. Makavrwn nh~soi, Insulele Ferici]ilor, sînt paradisul vechilor greci, la

marginea de vest a p\mîntului, pe malul fluviului Okeanos, care înconjoar\

p\mîntul, unde se duc sufletele mor]ilor virtuo[i [i deosebi]i prin calit\]ile [i

purtarea lor în via]\. ~n epopeile homerice nu se întîlnesc îns\ Insulele Ferici]ilor.

La Homer nu exist\ mor]i cu situa]ie privilegiat\. Numai pu]ini muritori sînt r\pi]i

de zei [i tr\iesc o via]\ f\r\ moarte, cu sufletul legat de trup, cum e cazul lui

Menelaos, ca unul care este ginerele lui Zeus prin so]ia sa Elena, care se va duce

în Cîmpiile Elysee (Odiseea, C. IV, 563 [i urm., trad. G. Murnu, Bucure[ti, E.S.P.L.A.,

1956, p. 105, v. 750). 106. Megara – cetate în Grecia antic\, a[ezat\ între Atena [i

Corint, pe istmul corintic. Patria filosofului Eucleides, discipol al lui Socrate.

107. Vezi alt\ variant\ Diogenes Laertios, VI, 66. 108. La fel [i Diogenes

Laertios, VI, 24. 109. Celebr\ anecdot\, foarte cunoscut\. 110. Cf. Diogenes

Laertios, VI, 48. 111. Cet\]ean al Atenei, Meidias a fost partizan al oligarhiei,

adversar al lui Demostene. Meidias, om de o rar\ arogan]\, love[te cu pumnul în

obraz pe Demostene, care era choreg, în plin teatru al lui Dionysos, f\cîndu-se

vinovat de sacrilegiu (350 `.H.). Demostene îl d\ mai întîi în judecat\, dup\

ac]iunea numit\ probolhv, în care Meidias e condamnat de adunarea poporului.

Dar aceast\ condamnare nu produce sanc]iuni. O a doua ac]iune deschide

Demostene împotriva lui Meidias în fa]a cur]ii Helia[tilor, pedeapsa cerut\ fiind

condamnarea la moarte. ~ntre timp îns\, din interese politice superioare,

Demostene se împac\ cu adversarul s\u, dar, de pe urma ac]iunilor celor doi ne-a
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r\mas splendidul discurs KataV Meidivou al lui Demostene, care, poate, n-a fost

niciodat\ pronun]at. Probabil c\ aceast\ afacere juridic-politic\ a dat loc la

anecdota pe care o avem aici. 112. Lysias – negustor de droguri ; nu e cunoscut

din alt\ parte. 113. Theodor – Ateul, din [coala cirenaic\, în care theodorenii

formau o sect\. Despre via]a [i opiniile lui Theodor, vezi Diogenes Laertios, II,

97-104, [i comentariile noastre. 114. Dioxippos – înving\tor în jocurile olimpice la

lupta cu pumnul, înso]itor al lui Alexandru cel Mare, citat la mul]i autori : Plutarh,

Elian, Athenaios, Diodor din Sicila. 115. Cf. Diogenes Laertios, VI, 33.

116. B\t\lia de la Cheronea din anul 338 `.H. s-a dat `ntre macedoneni, sub

regele Filip, [i atenieni. Ace[tia din urm\ pierd b\t\lia, hot\rîtoare pentru soarta

întregii Grecii, care `[i pierde astfel libertatea. {i Demostene a luat parte ca soldat,

hoplit, la b\t\lia de la Cheronea. 117. Antipater – general al lui Alexandru.

118. Athlios sau Athlias – nume propriu, necunoscut din alt\ parte. Athlios ca

substantiv comun înseamn\ „nenorocit”. De unde întreaga poant\ a vorbelor lui

Diogene. 119. Athlios – Nenorocitul, aici este în acela[i timp nume propriu.

120. Perdiccas – fiul lui Orontes, general al lui Alexandru, [i unul dintre

diadohii lui. 12l. JIeromnhvmone" sînt demnitari trimi[i de statele p\rta[e la

amfictyonii, state ce se aliaz\ pentru ap\rarea cultului unui zeu. Cea mai

important\ este amfictyonia din Delfi. 122. Cf. Diogenes Laertios, VI, 61.

123. Aici a*rethv e tradus cu „b\rb\]ie”, care e „vrednicia” leului. Pielea de leu

e [i haina lui Heracle, cel mai vrednic erou prin bravura lui. 124. Callisthenes din

Olynth, nepotul lui Aristotel, mai întîi prieten [i admirator al lui Alexandru. Cînd

îns\ acesta ceru [i de la grecii lui proskuvnhsi", prosternarea în fa]a sa ca în fa]a

unui zeu, dup\ felul monarhilor orientali, Callisthenes refuz\ [i se cert\ cu

Alexandru, care îl închise (327 `.H.). Dup\ unii ar fi fost ucis din ordinul lui

Alexandru sau chiar de Alexandru însu[i. De aici [i r\ceala din ultimii ani dintre

Aristotel [i elevul s\u Alexandru. 125. Cf. Diogenes Laertios, VI, 69. Sfidînd

prejudec\]ile, cinicii, pe lîng\ critica ce o f\ceau institu]iilor vremii, manifestau [i

dorin]a de a face pe ceilal]i s\ în]eleag\ relativitatea moravurilor, care se bazeaz\

pe conven]ie omeneasc\ (novmw/, cum ziceau sofi[tii), nu pe natur\ (;uvsei), care

singur\ consfin]e[te toate. 126. Satrapiile sînt provincii ale Imperiului persan,

care erau conduse de guvernatori numi]i de regele Persiei, guvernatori care

purtau numele de satrapi. Darius I a `mp\r]it imperiul s\u în 20 de satrapii, care

persist\ pîn\ la finele imperiului [i la cucerirea lui de c\tre Alexandru cel Mare.

O satrapie era Lydia cu capitala Sardes, alta era Ionia, alt\ satrapie cuprindea

Frygia, alta Cilicia [i Cappadocia. 127. Kottabos – joc pe care `l practicau grecii

dup\ banchet. Juc\torul bea o cup\ de vin în fundul c\reia l\sa o cantitate de

lichid pe care o proiecta de la o distan]\ dat\ într-un vas de aram\. Cantitatea de

lichid trebuia s\ cad\ în întregime în vasul de aram\, f\cîndu-l s\ emit\ un sunet

clar. Reu[ita era considerat\ ca un semn favorabil în dragoste. Mai tîrziu s-au f\cut

[i variante ale acestui joc. ~ntr-un vas mare cu lichid pluteau cupe mititele, pe care

juc\torul, prin aruncarea lichidului din cupa sa, trebuia s\ le scufunde. Poate un

astfel de joc juca tîn\rul lui Diogene în baie. 128. Asemenea anecdote îndreptate

împotriva desfrîului se întîlnesc des la Diogenes Laertios. 129.  *Epideiv–nusqai

înseamn\ în materie de oratorie a ]ine un discurs compus pentru a sus]ine o tez\.

Discursul demonstrativ, oJ e*pideiktikov" lovgo", este unul dintre cele trei genuri ale

oratoriei grece[ti. Celelalte dou\ genuri sînt constituite de discursul judiciar, a&

dikanikoV" lovgo" [i de discursul politic, oJ politikoV" lovgo". Lysias a fost cel mai

de seam\ reprezentant al oratoriei judiciare, Isocrate al oratoriei demonstrative [i

Demostene al oratoriei politice (vezi [i Oswald Ducrot, Jean-Marie Schaeffer, Noul

dic]ionar enciclopedic al [tiin]elor limbajului, Bucure[ti, Editura Babel, 1996, p. 112).

130. Grecii aveau supersti]ia c\ tot ce vine din stînga este de r\u augur :

str\nut, zbor de p\s\ri etc. Chiar [i partea stîng\ avea pentru greci influen]e

rele. De aceea, pentru a-i ocoli efectele d\un\toare, ei o numeau cu cuvinte de

bun augur, eufemistice : euwvnumo", „partea cu nume bun” [i a*risterov", „partea

cea bun\”. 131. Cunoa[tem un Hegesias, filosof din Cyrene, supranumit
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peisiqavnato", care îndemna la sinucidere. Vezi Diogenes Laertios, II, 86, 93 [i

urm. Dar mai cunoa[tem un Hegesias din Sinope, poreclit kloiov" „zgard\”, elev

al lui Diogene, cum afirm\ Diogenes Laertios, VI, 84. De acesta este, desigur,

vorba aici. 132. Joc de cuvinte intraductibil : nevmein înseamn\ „a pa[te vitele”.

Nevmea ca nume comun înseamn\ „p\[uni”, iar ca nume propriu indic\ o localitate

din Argolida unde Heracle a r\pus leul din Nemea [i unde din trei în trei ani se

serbau jocurile nemeice cu concursuri atletice. 133. Harmodiu [i Aristogiton,

numi]i tiranoctoni – doi eroi atenieni care au încercat s\ ucid\, ascunzîndu-[i

s\biile în ramuri înverzite, pe fiii lui Pisistrat, anume pe Hipparh [i pe Hippias

(534 `.H.). Numai Hipparh fu ucis. Harmodiu fu omorît pe loc, iar Aristogiton

executat mai tîrziu. Totu[i, ca unii care au dat semnalul eliber\rii de tirani, ei au

fost extrem de iubi]i de atenieni. Urma[ii lor erau hr\ni]i în Prytaneion pe

cheltuiala statului [i se bucurau de proedrie la spectacole [i s\rb\tori [i de atelie.

Numele lor era prosl\vit în cîntece populare la banchete. 134. Cei doi tirani din

Syracuza, Dionysios tat\l [i Dionysios fiul, revin mereu în anecdotele filosofilor,

întrucît se înconjuraser\ de ace[tia. Platon a fost de trei ori în Sicilia, o dat\ la

Dionysios tat\l (387 `.H.) [i de dou\ ori la Dionysios fiul (366 [i 361/60 `.H.).

135. Kallivniko" „biruitorul” poate fi [i numele propriu al proprietarului

casei. 136. Legea interzicea exportarea smochinelor din Atica. Oricine putea

observa [i denun]a pe cel care `nc\lca aceast\ lege. Denun]\torul se numea

sicofant (suko;avnth"). Cum s-au f\cut mari abuzuri prin denun]uri r\uvoitoare,

s-a ajuns ca sicofant s\ însemne „calomniator”, „denun]\tor din [ican\”. Acest

sens peiorativ îl g\sim în cuvintele atribuite aici lui Diogene cinicul.

137. Centaurul Cheiron, fiul lui Cronos [i al oceanidei Philyra. Cheiron l-a

educat pe Ahile [i l-a înv\]at pe acesta arta medicinei. R\nit de Heracle din

gre[eal\ cu o s\geat\ otr\vit\, Cheiron renun]\ la nemurirea sa de zeu în favoarea

lui Prometeu. Ca nume comun cheiron înseamn\ „mai r\u” (comparativ). Deci

vorbele lui Diogene erau cu dublu sens. Ele înseamn\ [i „care din cei doi centauri

e mai prost pictat ?” (cf. [i Diogenes Laertios, VI, 59, un joc similar, cu dublul sens

al cuvîntului ceivrwn). 138. Charybda este o stînc\ monstruoas\ legendar\, ca [i

Scylla din fa]a ei. Charybda suge de trei ori pe zi apa, producînd o vîltoare care

înghite tot ce se afl\ în apropiere, pe cînd Scylla, un monstru cu [apte capete,

prinde [i înghite pe înso]itori de-ai lui Ulise. Prima men]iune a acestor mon[tri se

afl\ la Homer, în Odiseea, Cîntul XII. S-au f\cut diverse localiz\ri ale acestor

mon[tri, între altele prin strîmtorile din jurul Siciliei. Compara]ia lui Diogene

cinicul este foarte lapidar\ [i reu[it\. 139. Didymon – flautist ; necunoscut din alt\

parte. 140. divdumo" indic\ lucruri perechi, între altele gemeni. Aici se face aluzie

la „cele dou\ testicule”. 141. Joc de cuvinte între a*leimmavtion, „mic\ fric]iune” [i

a*ll  * iJmavtion, „h\inu]\”. 142. Vezi Homer, Iliada, X, v. 343 = 387 (trad. G. Murnu,

Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1959, p. 207, v. 329). 143. Cf. Homer, Iliada, VIII, 95 = XXII,

283 (trad. G. Murnu, Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1959, p. 166, v. 92).

144. Cf. Homer, Iliada, XVIII, 95 (trad. G. Murnu, Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1959,

p. 348, v. 92). 145. Obiec]ie serioas\ a tuturor empiri[tilor [i senzuali[tilor

împotriva teoriei existen]ei separate a ideilor de lucrurile sensibile. Platon, în

dialogul Phaidon, 79 a, împarte lucrurile în dou\ clase : unele vizibile, dar nu

inteligibile (lucrurile sensibile), altele inteligibile, dar nu vizibile (ideile) (cf. [i

Republica, VI, 507 b, c). ~n grece[te, cuvintele traduse de noi cu „ideea-mas\” [i

„ideea-cup\” sînt formate din substantivul comun prin ad\ugarea sufixului – th",

care d\ un abstract : de ex. travpeza, trapezovth". 146. Cobet pune acest text

între paranteze drepte, ca introdus de cineva str\in în textul lui Diogenes Laertios.

Totu[i, interpretarea pe care o d\ introducerea în latin\ e just\ [i o accept\m [i

noi. Traducerea lui O. Apelt e imposibil\. Apelt, urmînd pe Menagius, consider\,

ca [i Cobet, textul anecdotic ca apocrif. Dar anecdota în sensul tradus de Cobet,

de Hicks [i de noi se g\se[te [i la Elian, Var. Hist., XIV, 33. 147. Cf. Diogenes

Laertios, VI, 41. Poate lipse[te a*ntiV înainte de konduvlou. Cel ce întreab\ în]elege

„în schimbul unui pumn”, iar Diogene în]elege „împotriva unui pumn”.
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148. Manes, numele sclavului lui Diogene. Numele de Manes pentru sclavi se

întîlne[te des în literatur\ : la Aristofan, Demostene etc. 149. Vezi Euripide,

Fenicienele, v. 40. 150. Homer, Iliada, V, 366 ; VIII, 45 etc. (trad. G. Murnu,

Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1959, p. 143, v. 362 ; p. 164, v. 45). 151. Cf. Diogenes

Laertios, VI, 33. ~n textul de fa]\ e o versiune mai dezvoltat\. 152. Joc de cuvinte

între tro;hv „hran\” [i ta;hv „înmormîntare”. 153. Myndos – ora[, colonie dorian\

pe coastele Cariei (Asia Mic\). 154. Homer, Iliada, V, 83 (trad. G. Murnu,

Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1959, p. 110, v. 81-83).  l55. Crateros – fiul lui Alexandros

din Orestis, general al lui Alexandru cel Mare. 156. Cunoa[tem doi retori cu

numele de Anaximenes, ambii din Lampsacos. Primul e vestitul retor [i istoric de

seam\, de care, probabil, e vorba aici. Al doilea e nepotul de sor\ al primului

(vezi Diogenes Laertios, II, 3). 157. Cf. anecdota de la Diogenes Laertios, VI, 36.

158. Una dintre multele anecdote ale filosofilor în leg\tur\ cu Dionysios,

tiranii din Siracuza (vezi mai sus, nota 134). 158. Sensul e urm\torul : a[a cum

oamenii nu se sinchisesc de p\rerea m\garilor asupra lor, a[a nu se sinchise[te

Diogene de p\rerea oamenilor asupra lui. 160. Samothrace – insul\ stîncoas\, la

nord de Insula Thasos în marea Thracic\, vestit\ prin misterele zeit\]ilor numite

Cabiri. Ele ajutau [i salvau mai ales pe naufragia]i, de unde sumedenie de ofrande

votive dedicate în templul lor de cei mîntui]i [i reflexia lui Diogene c\ cei îneca]i

erau mult mai numero[i ca cei salva]i.  16l. Diagoras din Melos – ateul, celebru

prin atitudinea lui sfid\toare fa]\ de zei, adesea citat în literatur\.

162. Cheiron e bunul centaur, dasc\lul lui Ahile (vezi mai sus, nota 137), de[i

numele înseamn\ „mai r\u”. ~n schimb, Eurytion este centaurul lasciv, care s-a

legat de so]ia lui Peiritoos, lapitul din Larissa în Thesalia, pe care a vrut s-o

r\peasc\. Vezi Homer, Odiseea, XXI, 295 [i urm. (trad. G. Murnu, Bucure[ti,

E.S.P.L.A., 1956, p. 422, v. 384 [i urm.). 163. Aceast\ tem\ a oamenilor care nu

sînt „oameni” revine mereu în anecdotele înfiripate în jurul figurii lui Diogene

cinicul. 164. Curtezan\ celebr\ prin frumuse]ea ei f\r\ seam\n, Phryne din

Thespiai (sec. IV `.H.) a fost modelul sculptorului Praxitele pentru Afrodita din

Cnidos [i a pictorului Apelles, pentru Afrodita Anadyomene. Acuzat\ de crim\ de

impietate (a*sevbeia), a fost ap\rat\ de oratorul Hypereides, care a dezvelit sînii

acuzatei pentru a-i dovedi frumuse]ea [i ob]ine achitarea. 165. Cîinele era un

animal stimat de cinici [i de greci pentru credin]\ [i alte calit\]i ale lui. Aici

Diogene se nume[te pe sine „cîine” cu mîndrie. 166. Grecii erau foarte preocupa]i

de puritatea ritual\. ~n aceast\ privin]\, mai ales atenienii erau deosebit de

precau]i. Tot ce venea în contact cu un cadavru sau cu o femeie care a n\scut

devenea impur. Tot astfel [i smochinul de care fusese spînzurat un om. Fire[te,

Diogene î[i bate joc de aceste supersti]ii. 167. Cf. Diogenes Laertios, VI, 45.

168. Joc de cuvinte : Tegea era un ora[ mare în Arcadia. Ca substantiv comun

tevgo" înseamn\ „acoperi[”, „odaie” [i mai tîrziu „bordel”. La acest din urm\ sens

se refer\ Diogene. 169. labhv înseamn\ „mîner” [i „apuc\tur\”, joc de cuvinte

greu traductibil. 170. Cobet are koima~/, în loc de koimw~mai. Textul e greu de

în]eles. 171. Cuvîntul grec e kosmopolivth". 172. Asocia]ii cu caracter religios, dar

[i comunit\]i de cona]ionali sau de meseria[i erau foarte numeroase în Grecia. Ele

purtau numele de qivaso" sau e!rano". Membrii pl\teau o cotiza]ie [i aveau mese

comune care adunau pe membrii lor la un loc. Caracterul religios nu lipsea nici

din asocia]iile cu caracter profesional. Aceste asocia]ii au fost studiate de Foucart

[i de Pohlenz. 173. Acest vers nu se g\se[te în manuscrisele Iliadei [i Odiseei.

Totu[i unii filologi moderni au introdus acest vers în diverse locuri din Iliada.

174. Sarapis, zeu sincretic, creat de Ptolemaios I Soter pentru a uni prin cultul

lui pe supu[ii s\i greci [i egipteni, lucru pe care l-a reu[it foarte bine. Sarapis a

fost un zeu deosebit de adorat în Egipt atît de egipteni, cît [i de grecii care locuiau

acolo. Numele ar veni dup\ unii de la unirea numelor Osiris [i Apis (vezi [i M.

Eliade, Istoria credin]elor [i ideilor religioase, vol. II, cap. XXVI, § 208). {i aici

Diogene î[i bate joc de credin]ele grecilor. 175. Este iar\[i vorba de teama

supersti]ioas\ a grecilor de impuritatea ritual\, de care î[i bate joc Diogene.
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176. ;iloso;iva înseamn\ „iubire de în]elepciune”. Se spune de c\tre unii c\

Pitagora ar fi fost primul care a adoptat numele de ;ilovso;o". Dup\ al]ii, Socrate

ar fi luat acest nume mai modest pentru sine decît acela de „în]elept”. Dar

termenul se g\se[te deja la Heraclit din Efes (fragm. 35, Diels-Kranz) ca adjectiv.

Mai tîrziu e substantivat, cu articol : oJ ;ilovso;o". 177. Cf. Diogenes Laertios, I,

33, despre Thales. 178. yalthvrion – instrument muzical cu coarde, avînd cutia

de rezonan]\ triunghiular\, denumit de aceea [i trivgwnon. Alt nume pentru un

instrument aproape similar este acela de mavgadi". 179. Vezi Homer, Iliada, III, 65

(trad. G. Murnu, Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1959, p. 82, v. 65-66). 180. Cf. varianta

Diogenes Laertios, VI, 41. 181. toV a*ndravpodon (neutru) înseamn\ „sclav”, probabil

de la piciorul pe care îl punea înving\torul pe prizonier, care îi devenea sclav.

Aici Diogene ia sensul compusului ca fiind „picior de om”.

182. Vezi Homer, Odiseea, I, 157, [i IV, 70 (trad. G. Murnu, Bucure[ti,

E.S.P.L.A.,1956, p. 34, v. 221-222 [i p. 87, v. 96-97). 183. Cf. Diogenes Laertios, VI,

51, unde avem un Didymon flautist, prins în flagrant delict de adulter. Probabil c\

e acela[i cu cel din pasajul de fa]\. 184. Joc asupra sensului cuvîntului kovrh, care

înseamn\ atît „pupila ochiului”, cît [i „fat\”. 185. suVn qeoi~" are dublu sens : „cu

ajutorul zeilor” [i „împreun\ cu zeii” (sociativ). Acest ultim sens e valabil în

pasajul de fa]\. 186. taV Dhvmhtro" este „mîncare” [i taV  *A;rodivth" „dragostea

sexual\”. 187. Aici se termin\ partea vie]ii lui Diogene, plin\ de anecdotele ce

s-au format în jurul persoanei lui [i pe care Diogenes Laertios le d\, multe dintre

ele, în dou\ [i chiar mai multe variante. Diogene cinicul, prin felul s\u de via]\,

i-a impresionat în mod deosebit pe greci ; contemporanii [i urma[ii au dat frîu

liber imagina]iei lor, creînd una dintre cele mai caracteristice figuri de filosof.

Via]a anecdotic\ a eroului-filosof cuprinde paragrafele 20-69 din Cartea a VI-a la

Diogenes Laertios. Paragrafele 70-73 cuprind o doxografie, la care trecem acum.

188. a!skhsi", „exerci]iul perseverent”, este unul dintre punctele fundamentale

ale moralei cinice : c\lirea individului pentru a suporta frigul, foamea, reducerea

preten]iilor lui la un minim necesar ; au*tavrkeia, îndestulare cu ceea ce ai”, iat\

]elurile urm\rite de cinici [i mijloacele pentru a ajunge la ele.

189. Vezi nota anterioar\. 190. Aici avem al doilea punct capital al conduitei

cinice, „cazna”, povno", care se acoper\ în parte cu a!skhsi". Pentru a-]i „exercita

cu perseveren]\” for]ele suflete[ti [i corporale de st\pînire de sine, ai nevoie de

„cazn\”, de munc\, trud\ înd\r\tnic\. 191. novmisma are dublul sens de „moned\”

[i de „orînduire legal\” a statului. novmisma paracaravttein înseamn\ „a falsifica

moneda” [i „a schimba orînduirea legal\”. De aici traducerea noastr\ „a r\sturna

valorile”. Ambele sensuri sînt prezente în textul grec. Vezi, de altfel, Diogenes

Laertios, VI, 20, unde ni se spune c\ sfatul zeului Apollo, care era ca Diogene s\

schimbe orînduirea legal\, a fost în]eles gre[it de acesta ca îndemn la a falsifica

monede. Ulterior a revenit Diogene la sensul adev\rat al cuvintelor de îndemn ale

lui Apollo, c\utînd s\ schimbe orînduirile omene[ti tradi]ionale.

192. Dreptul natural e kataV ;uvsin, legea uman\ este kataV novmon, conven-

]ional\. Opozi]ia dateaz\ înc\ de la sofi[tii din secolul al V-lea `.H.

193. Heracle este eroul care întruchipeaz\ cazna, povno", munca pe care o

apreciaz\ cinicii pentru exercitarea (a!skhsi") virtu]ii. 194. Cinicul este degajat,

eliberat de toate conven]iile umane. El r\stoarn\ valorile : tot ce e pre]uit de

conven]ionalismul societ\]ii el îl depreciaz\, [i invers. Proprietatea individual\ ?

Ea nu exist\ pentru cinic. Toate îi apar]in în]eleptului, lucru pe care îl

demonstreaz\ cu un silogism. 195. Iar\[i ideea c\ în]eleptul este cet\]ean al

universului ce cuprinde o orînduire natural\, c\reia to]i trebuie s\ i se supun\

(cf. Max Mühl, Die antike Menschheitsidee in ihrer geschichtlichen Entwicklung,

Leipzig, 1928). 196. Comunitatea femeilor [i copiilor f\cea parte din utopiile care

circulau în secolele al V-lea [i al IV-lea. Aristofan o ridiculizeaz\ în comediile sale,

iar Platon o ia în serios [i o adopt\ pentru cet\]enii din clasa conduc\toare a

republicii sale ideale. Dar sensul la Diogene este cu totul altul. Pentru el c\s\toria

este o conven]ie uman\ [i legea naturii e cu totul alta. 197. Diogene [tia deci c\
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exist\ popoare antropofage, [i aici caut\ din nou s\ scuture lenea de gîndire,

conformismul imprimat de tradi]ie. 198. Aici sînt singurele considera]ii de

domeniul fizicii pe care le face aceast\ doxografie a lui Diogene cinicul la

Diogenes Laertios. Ele nu sînt originale, ci sînt luate de la filosofii anteriori

cinicului. Spre exemplu, ideea c\ toate lucrurile exist\ în toate [i c\ p\trunderea

calit\]ilor contrare unele în altele este total\ face parte din doctrina lui Anaxagora

(vezi fragmentele lui, mai ales nr. 6 : pavnta pantoV" moi~ran metevcei ; nr. 12 : taV meVn

a!lla pantoV" moi~ran metevcei, Diels-Kranz5-9 ; vezi [i nr. 11 : e*n pantiV pantoV" moi~ra

e!nesti plhVn nou~. e!stin oi\si deV kaiV nou~" e!ni). Lucrurile nu se despart unele de

altele ca [i cum ar fi retezate cu toporul (pelevkei, fragm. nr. 8, unde se vede c\

lucrurile pentru Anaxagora sînt calit\]ile contrare, cum sînt caldul [i frigul etc.).

Altfel nu se poate explica cum poate deveni p\r ceea ce nu este p\r [i carne ceea

ce nu este carne (aluzie la procesul asimil\rii alimentelor ; vezi Anaxagora, fragm.

10 : pw~" gaVr a#n e*k mhV tricoV" gevnoito qriVx kaiV saVrx e*k mhV sarkov", Diels-Kranz5-9).

Aceste idei ale lui Anaxagora le adopt\ [i Diogene cinicul în textul de fa]\. Numai

c\ porii [i particulele de care se vorbe[te în plus aici nu apar]in lui Anaxagora, ci

lui Empedocle. Cum Diogene cinicul nu este un filosof original, este explicabil

acest eclectism, prin care se pun laolalt\ teorii luate din diverse p\r]i, cîteodat\

contradictorii [i greu de conciliat între ele. Cum se adun\ la un loc prin exhalare

particulele care trec prin pori nu e prea clar. Pentru o explicare trebuie recurs la

fizica lui Empedocle. 199. Aceast\ tragedie, Thyestes, este men]ionat\ în lista

operelor lui Diogene cinicul (vezi Diogenes Laertios, VI, 80). Thyestes a mîncat,

f\r\ s\ [tie, carnea g\tit\ a propriilor s\i fii de c\tre fratele s\u Atreus. Aici avea

ocazie Diogene cinicul s\ vorbeasc\ de antropofagie [i de teoriile fizice expuse

ceva mai sus în textul lui Diogenes Laertios [i în notele noastre 197 [i 198.

200. Philiscos din Egina – fiul lui Onesicritos (vezi Diogenes Laertios, VI,

75-76), discipol al lui Diogene din Sinope cinicul, împreun\ cu tat\l s\u [i cu

Androsthenes, fratele s\u mai tîn\r. Satyros (la Diogenes Laertios, VI, 80) atribuie

lui Philiscos tragediile date în lista c\r]ilor lui Diogene. ~n textul de fa]\, Diogenes

Laertios pune posibilitatea ca Thyestes, împreun\ cu celelalte tragedii atribuite

lui Diogene, s\ fie ale lui Philiscos. 201. Pasiphon, fiul lui Lucian din Eritreia,

scriitor [i filosof, mai e citat [i la Diogenes Laertios, II, 61, [i la Plutarh, Via]a lui

Nicias, 4. 202. Orientarea lui Diogene cinicul este în primul rînd etic\ [i practic\.

Cuno[tin]ele teoretice îl preocup\ numai atît cît e nevoie de ele pentru

fundamentarea practicii [i a moralei. {tiin]e ca muzica, geometria, astronomia,

care presupun o contempla]ie (qewriva) pur\ [i dezinteresat\ a adev\rului, de

care erau a[a de mîndri vechii greci, Diogene le neglijeaz\ [i le dispre]uie[te.

203. Scirpalos (în Suda, s.v. Diogene, avem Scirtalos) – pirat ; se întîlne[te

numai aici. Cicero, De nat. deorum, III, 34, 83, îl nume[te pe acest pirat, care l-a

prins [i l-a vîndut pe Diogene, Harpalus. 204. Pentru episodul din via]a lui

Diogene în leg\tur\ cu cump\rarea lui de c\tre Xeniades din Corint, vezi [i

Diogenes Laertios, VI, 29-32. Cu toate variantele [i aparen]a de caracter anecdotic,

episodul Xeniades din via]a lui Diogene trebuie s\ fie autentic, ca [i cel de la

începutul Vie]ii lui Diogene de la Diogenes Laertios, unde se vorbe[te de

falsificarea banilor. Detaliile pot fi alterate, dar fondul celor dou\ episoade trebuie

s\ fie adev\rat. 205. Cleomenes – probabil filosoful cinic, discipol al lui Metrocle

(vezi la Diogenes Laertios, VI, 95). 206. Onesicritos din Egina, împreun\ cu fiii s\i

Androsthenes [i Philiscos, discipoli ai lui Diogene din Sinope (vezi mai sus, nota

200). 207. Vezi mai sus, nota 206. 208. Vezi mai sus, notele 200 [i 206.

209. Focion, fiul lui Phocos – general atenian, n\scut pe la 402-401 `.H. ; dup\

b\t\lia de la Cheronea (338) devine comandant al Atenei. Prin prestigiul s\u

ob]ine de la Alexandru cel Mare, care cucerise Theba, ca Atena s\ fie cru]at\. ~n

afacerea Harpalos (324), el r\mîne nep\tat. Moare în 318, luînd otrav\, fiind

încurcat în luptele diadohilor lui Alexandru. A fost numit oJ crhstov" pentru

caracterul lui onest. 210. Stilpon megaricul (vezi via]a lui la Diogenes Laertios, II,

113-120). 211. Aici începe o nou\ rubric\, un tovpo" foarte îndr\git de biografi,

VI (n. 176-211) DIOGENE
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anume felul mor]ii autorului a c\rui biografie se face. ~mpreun\ cu epigramele

frumoase scrise pentru Diogene din Sinope, acest tovpo" cuprinde paragrafele

76-79. 212. Manuscrisele dau lectura booV" povda „pulp\ de bou” (vezi ed.

Meibomius [i cea de la Tauchnitz). Aceast\ lectur\ o p\streaz\ [i traduce Otto

Apelt. ~ns\ deja Isaac Casaubonus [i Aldobrandinus atrag aten]ia c\ se g\se[te

aceast\ poveste a mor]ii cu varianta poluvpoda a anecdotei la Athenaios, pe care

o accept\ Hicks, dup\ Cobet, [i pe care o traducem [i noi. 213. Cercidas din

Megalopolis – legislator [i poet, citat [i de Polybios [i Elian. Diogenes Laertios

adaug\ „sau cretan”. Megalopolis este o localitate din Arcadia. Mai exist\ un

Cercidas arcadian, partizan al lui Filip, regele Macedoniei, citat de Demostene,

dar care pare a fi un personaj diferit de poetul nostru. 214. Meliambul – vers liric

în m\sur\ iambic\. 215. Antisthenes, Succesiunile filosofilor. 216. Craneion este

deci locul cu dumbrav\ [i gimnaziu din preajma Corintului. Cf. [i Diogenes

Laertios, VI, 38, unde, dup\ indexul de la Cobet, ar fi vorba de un loc cu acest

nume, Craneion, la Atena. Totu[i coinciden]a celor dou\ nume e bizar\ (vezi mai

sus, nota 100). 217. Istmul corintic leag\ Peloponezul de Atica.

218. Marmora de Paros era cea mai apreciat\ de sculptorii greci prin albea]a,

cur\]enia [i gr\untele ei, care reda minunat pielea uman\ [i se l\sa îmbibat\ de

culoarea cu care pictau arti[tii greci statuile. 219. Proceleusmatic – vers avînd

picioare de cîte patru silabe scurte. 220. Avem mai departe continuarea variantelor

mor]ii lui. 221. Dup\ ritualul grec, era suficient a pres\ra ]\rîn\ pe corpul

neînsufle]it pentru ca sufletul s\ poat\ merge lini[tit în lumea cealalt\. A[a

procedeaz\ Antigona cu cadavrul lui Polynice, f\r\ a face o înmormîntare în toat\

regula, ceea ce de altfel nici nu putea face. 222. Ilissos – rîu `n Atica. Izvor\[te din

muntele Hymettos. 223. Probabil c\ fra]ii la care se refer\ Diogenes Laertios,

respectiv autorii informa]iei, sînt pe[tii, de[i aceast\ denumire „fra]i” e curioas\.

224. Deci Diogene ar fi murit în 323 `.H., la Corint, unde a r\mas pe lîng\

Xeniades pîn\ la sfîr[itul vie]ii (vezi [i Diogenes Laertios, VI, 77).

225. ~n r\stimpul 324-321 `.H., e cuprins [i anul mor]ii, 323, dac\ e adev\rat

c\ a murit o dat\ cu Alexandru, acesta la Babilon, iar Diogene în Corint.

226. Izvorul principal pare a fi Sotion, `n timp ce Sosicrates [i Satyros se

pronun]\ asupra neautenticit\]ii scrierilor lui Diogene. 227. Sosicrates din Rhodos,

(men]ionat la Diogenes Laertios [i `n II, 84), autor al unei Succesiuni a filosofilor.

228. Satyros, biograful. 229. Despre Philiscos, vezi mai sus, notele 200,

206-208. 230. Sotion, Cartea a VII-a a Succesiunilor sale era consacrat\ cinicilor.

Mai afl\m aici un lucru foarte important, [i anume c\ el a dat [i lista de scrieri ale

filosofilor. 231. Aici avem o list\ de tipul celor date de Sotion, fapt important

pentru a identifica originea altor liste similare. 232. Obiceiul acesta de a cita

lucr\ri prin incipit-ul lor este al lui Demetrios din Magnesia [i, prin urmare, lista

de omonimi de aci este confirmat\ ca fiind a lui. 233. Diogenes din Sicyon, istoric,

citat numai aici. 234. Desigur, locul în list\ al lui Diogene din Sinope este al lui

Demetrios. Dar formula este a lui Diogenes Laertios, fiindc\, la Demetrios, Diogene

cinicul era un personaj printre al]ii [i nu subiect principal al Vie]ii, ca la Diogenes

Laertios. 235. Diogenes din Seleucia, numit Babiloneanul, este un filosof stoic,

discipol al lui Chrysippos. Vezi fragmentele lui la Joannes ab Arnim, SVF.

236. Diogenes din Tars, discipol al lui Epicur, poet [i gramatician (vezi [i

Strabon, XIV, p. 675). 237. Cartea a VIII-a din Plimb\ri de Athenodoros este citat\

de Diogenes Laertios [i în Cartea a III-a, 3 (Via]a lui Platon), în V, 36 (Via]a lui

Theofrast), precum [i în C\r]ile lui Diogenes Laertios, VII, 68 [i IX, 42. Acest

Athenodoros poate fi un filosof, scriitor, peripatetician, de altfel necunoscut.

Cunoa[tem trei filosofi stoici cu acest nume. Nu e imposibil ca Athenodoros s\

fie unul dintre cei doi stoici, ambii din Tars, [i prieteni cu persoane de vaz\

din Roma.
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CAPITOLUL III

Monimos
(pe la 340 `.H.)

238. Sosicrates – autorul unei Succesiuni a filosofilor. 239. Aici apare iar\[i

Xeniades, cump\r\torul lui Diogene, ceea ce dovede[te c\ Xeniades este un

personaj istoric, [i tot episodul cump\r\rii lui Diogene de c\tre Xeniades are un

fond istoric, pe care îns\ a brodat anecdotica greac\. 240. Menandru din Atena

– poet comic din comedia nou\ (a doua jum\tate a secolului al IV-lea). Opera lui

e pierdut\, afar\ de mici fragmente din comediile lui, a[a c\ nu putem aprecia

cum trebuie talentul lui cu totul deosebit. A avut mare influen]\ asupra comicilor

latini Plaut [i Teren]iu, care l-au imitat, [i asupra comediei moderne prin

intermediul latinilor. ~n ultimul timp s-a descoperit o comedie a lui p\strat\ în

întregime, intitulat\ Dyskolos (Ursuzul) (Papyr. Bodmer, IV). 241. Apelt traduce

aici dovxa cu „Ruhm”, „faim\”. Desigur îns\ c\ este vorba de opozi]ia clasic\ dintre

dovxa „opinie”, cu caracterul ei [ov\ielnic, [i a*lhvqeia „adev\r”, a[a cum se întîlne[te

la Parmenide [i apoi la Platon. 242. Protreptikov" (sc. lovgo") este un titlu

obligat, Discurs de îndemn, pe care îl au multe lucr\ri ale timpului. {i Aristotel a

scris un Protreptikov" (~ndemn la filosofie), care s-a pierdut.

CAPITOLUL IV

Onesicritos
(pe la 330 `.H.)

243. Astypalaia – una dintre insulele Sporade, cu o cetate purtînd acela[i

nume. 244. Educa]ia lui Cyrus (Kuvrou paideiva) a lui Xenofon ni s-a p\strat, în

timp ce lucrarea lui Onesicritos este pierdut\. 245. Aici urmeaz\ o list\ de

discipoli mai obscuri ai lui Diogene din Sinope, pe care Diogenes Laertios nu-i

onoreaz\ cu cîte o via]\. Despre Menandros Drymos nu [tim decît ceea ce e scris

aici la Diogenes Laertios. Drumov" înseamn\ „p\dure de stejar”, „lemn de stejar”.

246. Hegesias din Sinope (ed. Meibom [i Apelt dau forma numelui Hegesaios),

poreclit „zgard\” de cîine, necunoscut mai de aproape ; nu trebuie confundat cu

Hegesias cirenaicul, supranumit Peisithanatos („~ndemn\torul la sinucidere”), care

fondeaz\ chiar o sect\ aparte printre hedoni[tii urma[i ai lui Aristip (vezi Diogenes

Laertios, II, 93 [i urm. ; cf. [i II, 86). 247. Philiscos din Egina – unul dintre fiii lui

Onesicritos (vezi mai sus, nota 200).

CAPITOLUL V

Crates
(pe la 328 `.H.)

248. Dup\ mica list\ a discipolilor lui Diogene din Sinope pus\ la finele vie]ii

lui Onesicritos, urmeaz\ via]a unui discipol mai proeminent, Crates. Via]a lui din

Diogenes Laertios este editat\ [i la H. Diels, Poet. Philos. Fragmenta, pp. 207-211.

249. Hippobotos – autorul scrierii Sectele filosofilor.  250. Bryson aheanul mai

e citat la Diogenes Laertios, Prooem., 16, în lista filosofilor care n-au l\sat nimic

scris. Mai e citat un Bryson la Diogenes Laertios, IX, 61, ca profesor prezumtiv al

lui Pyrrhon (poate din Heraclea ? Vezi Platon, Epist., XIII ; Aristotel [i comentatorii

lui, Soph. el., cap. 11 [i Anal. Post., I, 9). 251. Titlul colec]iei de versuri este

Paivgnia („Glume”). 252. Titlul  *E;hmeriv" înseamn\ „ceea ce se noteaz\ zi de zi” ;

VI (n. 211-252) DIOGENE. MONIMOS. ONESICRITOS. CRATES
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aici pare a însemna „carnetul de socoteli zilnice”. 253. Corespunde anilor

328-325 `.H. 254. Antisthenes din Rhodos, autorul unor Succesiuni ale filosofilor.

255. {i Euripide a compus o tragedie Telephos, din care ne-au r\mas

numeroase fragmente (la un loc vreo 50 de versuri). ~ns\ tragedii cu acela[i titlu

au fost scrise de diver[i poe]i tragici, a[a c\ aici la Diogenes Laertios nu putem

cunoa[te autorul tragediei citate. 256. Philemon din Soloi sau Siracuza – poet al

comediei noi, mai vechi ca Menandru, foarte fecund, care a tr\it la Atena.

Cunoa[tem titlurile comediilor  !Emporo", Qhsaurov" [i Favsma, imitate de Plaut.

257. Diocles din Magnesia e de multe ori citat în Cartea a VI-a a lui Diogenes

Laertios, consacrat\ filosofilor cinici. S-ar putea s\ fie izvorul principal al lui

Diogenes Laertios în aceast\ Carte. 258. Textul pare a avea o lacun\. ~ntre

*Alexavndrou [i  &Ipparciva" pare a fi c\zut un verb, w*/kei~to sau w*/khvqh. Casa lui

Crates la Theba trebuie s\ fi fost mare dac\ a locuit în ea Alexandru ; dar Filip a

putut locui doar în casa p\rin]ilor Hipparchiei, care erau oameni înst\ri]i.

259. Vezi nota precedent\. 260. Demetrios din Magnesia, autorul lucr\rii

Despre poe]i [i scriitori omonimi. Povestea redat\ ne arat\ caracterul lucr\rii lui

Demetrios, care nu desconsidera anecdotele. 261. Eratostene din Cyrene (secolul

al III-lea `.H.) – poet didactic [i savant remarcat nu atît prin adîncimea, cît prin

vastitatea preocup\rilor sale. S-a ocupat de astronomie, geografie, matematic\,

cronologie etc. 262. Vezi Via]a ei la Diogenes Laertios, VI, 96-98.

263. Pasicles, fiul lui Crates. Vezi [i Lexiconul Suda, s.v. Krates.

264. Pasicles, fratele lui Crates, elevul lui Eucleides din Megara [i profesorul

lui Stiplon. Vezi Lexiconul Suda, s.v. Stilpon. 265. Eucleides din Megara.

266. La grecii vechi, actul de a ruga pe cineva ceva era înso]it de îmbr\]i[area

genunchilor persoanei respective. De aceea gounou~mai înseamn\ „î]i cuprind

genunchii” = „te rog fierbinte”. Aici Crates cuprinde [oldurile gimnaziarhului, iar

acesta se sup\r\. C\ci tot ce iese din obicei produce mirare [i indignare.

267. Nicodromos c`nt\re]ul din chitar\, necunoscut din alt\ parte.

268. e*poivei, imperfectul durativ, f\cea parte din formula prin care sculptorul

sau pictorul î[i isc\lea opera [i se desemna ca autor al ei. Aici Nikovdromo" e*poivei,

cu ironie, ca autor al vîn\t\ilor c\p\tate de Crates pe obraz. 269. Demetrios din

Phaleron – filosof peripatetic [i om politic (vezi Via]a la Diogenes Laertios, V,

75-85). 270. Oi& a*stunovmoi erau magistra]i la Atena, îns\rcina]i cu supravegherea

ordinii în ora[, mai ales în pia]\. La romani le corespundeau edilii. Probabil haina

prea str\vezie a lui Crates era indecent\. 271. Probabil c\ Theophrastos era

acoperit de o asemenea pînz\ drept [ervet pentru b\rbierit. 272. Euthycrates din

Corint, cunoscut numai de aici. 273. Cf. Homer, Iliada, I, 591 (trad. G. Murnu,

Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1959, p. 53, v. 587). 274. Diocles din Magnesia, (vezi mai

sus, nota 257). 275. Menedemos din Eritreia (vezi Via]a lui la Diogenes Laertios,

II, 125-144). 276. Asclepiades din Phlius. (vezi Diogenes Laertios, II, 105, unde e

dat, al\turi de Menedem, ca discipol al lui Phaidon. Apoi Diogenes Laertios, II,

126-138 etc. Vezi [i Cicero, Tusc., V, 39 ; Athenaios, IV, 168).

277. Titlul acesta, Crei~ai, lipse[te în catalogul operelor lui Zenon stoicul

(vezi Diogenes Laertios, VII, 4-5). 278. Alexandru cel Mare s-a urcat pe tronul

Macedoniei în anul 336, în urma asasin\rii lui Filip de c\tre ni[te comploti[ti. ~n

Grecia, speran]ele scutur\rii jugului macedonean, impus de Filip în urma victoriei

de la Cheronea (338 `.H.), sînt exaltate. Dar tîn\rul monarh nu pierde nici un

moment [i, înainte de a se fi putut organiza o ac]iune bine chibzuit\, se repede

cu iu]eal\ împotriva Thebei, pe care o cucere[te în scurt timp [i o distruge

complet. La aceste evenimente face aluzie textul nostru. 279. Comedia Divdumai a

lui Menandru nu ne e cunoscut\ decît din fragmente neînsemnate.
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CAPITOLUL VI

Metrocle
(pe la 350 `.H.)

280. Maronea, ora[ pe coasta de sud a Traciei, vestit pentru vi]ele de vii

cultivate acolo. Trecerile de la o [coal\ la alta erau lucru obi[nuit la înv\]\ceii care

î[i c\utau voca]ia filosofic\ dup\ temperamentul propriu fiec\ruia.

281. Hecaton din Rhodos, scriitor [i filosof stoic (vezi Diogenes Laertios, VII,

101 [i 103 : Hecaton, Cartea a 13-a, Despre bunuri ; VII, 110 : Hecaton, Cartea a

2-a, Despre pasiuni ; VII, 123 : Cartea a 13-a, Despre paradoxe ; VII, 102 : Cartea

a 7-a, Despre scop etc. {i ~nv\]\turile lui sînt citate de mai multe ori în Cartea

a VI-a a lui Diogenes Laertios, §§ 4, 32, 85. 282. Vezi Nauck, TGF 2, Adespota, 285.

283. oi\on lh~ro" („Ce flec\real\”) e, desigur, aprecierea unui cititor f\cut\ pe

marginea unui manuscris, care la copiere a intrat în textul ce ni s-a p\strat.

284. Vezi Homer, Iliada, XVIII, 392 (trad. G. Murnu, Bucure[ti, E.S.P.L.A.,

1959, p. 356, v. 381). 285. Aceste cîteva rînduri, care compun sec]iunea a III-a,

reprezint\ o scurt\ doxografie, destul de s\r\c\cioas\. 286. Aceea[i poveste cu

moartea prin în\bu[ire, prin re]inerea r\sufl\rii se g\se[te [i la Diogene din

Sinope (vezi Diogenes Laertios, VI, 77). 287. Theombrotos – elev al lui Metrocle,

citat numai aici. 288. Cleomenes – elev al lui Metrocle, citat numai la Diogenes

Laertios (vezi [i VI, 75, Cleomenes, în Tratatul pedagogic). 289. Demetrios din

Alexandria – elev al lui Theombrotos, citat numai aici. 290. Timarchos din

Alexandria – elev al lui Cleomenes, citat numai aici. 291. Echecles din Efes, elev

al lui Cleomenes, citat numai aici. 292. Menedem din Lampsacos, a c\rui Via]\

urmeaz\ la Diogenes Laertios, VI, 102-105. 293. Menippos din Sinope este citat

numai aici, ceea ce e curios, întrucît Diogenes Laertios îl declar\ ca fiind celebru.

Menip, a c\rui Via]\ o d\ Diogenes Laertios, VI, 99-101, este fenician (din Gadara).

Altfel nu vedem de ce „vestitul” Menippos din Sinope n-ar fi citat în lista de

omonimi cu numele Menippos la Diogenes Laertios, VI, 101. Credem c\ în textul

de fa]\ Diogenes Laertios a scris gre[it Sinope în loc de Gadara.

CAPITOLUL VII

Hipparchia
(pe la 300 `.H.)

294. Lysimah – general al lui Alexandru [i pe urm\ unul dintre diadohi.

295. Theodor ateul (vezi Via]a lui la Diogenes Laertios, II, 97-104).

296. Vezi Euripide, Bacchai, v. 1236. 297. Acest pasaj despre opera scris\ a

lui Crates trebuia s\ se afle în Via]a lui, Diogenes Laertios, VI, 85-93. Asemenea

neregularit\]i se întîlnesc de multe ori la autorul nostru. Tot astfel [i finalul cap.

VII, Hipparchia : „A murit b\trîn [i a fost înmormîntat în Beo]ia”, apar]ine Vie]ii lui

Crates. Cel mult putem presupune c\ ini]ial cap.VI [i VII f\ceau parte integrant\

din cap. V relativ la Via]a lui Crates (vezi Diogenes Laertios, Cartea a II-a, cap.

VIII). Via]a lui Aristip cuprinde [i Via]a lui Theodor (§§ 97-104) (vezi [i Cartea a

VII-a, cap. I, Via]a lui Zenon, care cuprinde [i o mul]ime de al]i filosofi stoici).

VI (n. 252-297) CRATES. METROCLE. HIPPARCHIA
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CAPITOLUL VIII

Menip
(pe la 300 `.H.)

298. Menip – filosof cinic [i sclav fenician de origine din Gadara (în Siria) este

citat adesea la numero[i autori în afar\ de Diogenes Laertios : Athenaios, Strabon,

Cicero, Lucian etc. 299. Achaicos – filosof [i scriitor citat numai aici.

300. Diocles din Magnesia – autorul unei  *EpidromhV tw~n ;ilosov;wn, de care

am vorbit des în note. 301. Baton din Pont – st\pînul lui Menip ; nu ne e cunoscut

din alt\ parte. 302. Probabil c\ prin aceasta Menip a vrut s\ scape de plata

impozitului de metec, pe care cet\]ile grece[ti îl încasau de la cet\]enii str\ini

stabili]i pe teritoriul lor (vezi [i M. Clerc, Les météques athéniens. Etude sur la

condition légale, la situation morale et le rôle social et économique des étrangers

domiciliés à Athènes, Paris, 1893). 303. Meleagros din Gadara – poet, contemporan

al lui Menip ; e citat [i la Athenaios, Strabon. Athenaios îl nume[te „cinic” (vezi

Diogenes Laertios, II, 92 : „Meleagros în Cartea a II-a din Despre opinii ”).

304. Hermip din Smyrna, numit Callimachianul – autorul unor bivoi, adesea

citate de noi în note. 305. Cuvîntul grec e h&merodaneisthv", foarte sugestiv pentru

c\m\tarul care calculeaz\ dobînda banilor cu ziua.

306. ~mprumuturile maritime erau cele care aduceau dobînda cea mai ridicat\

(pîn\ la 50%), din cauza riscului de a pierde, în caz de naufragiu, banii

împrumuta]i. Dar Menip d\dea bani pe z\log. 307. Dionysios [i Zopyros din

Colofon nu-i cunoa[tem decît din acest text. 308. Menippos – istoric al Lydiei ; este

cunoscut numai din acest text. Xanthos lydianul este un logograf (istoric) care a

scris Istoria Lydiei în 4 C\r]i (secolul al V-lea `.H.). Izvor important pentru istoria

patriei sale. Din nefericire, nu ne-au r\mas decît fragmente. Herodot nu se acord\

totdeauna în relat\rile sale cu Xanthos. Artemon, gramaticianul din Pergamon,

contesta autenticitatea istoriei Lydiei atribuit\ lui Xanthos. 309. Menippos – sofist

din Stratonicea, de origine carian ; e citat [i de Strabo, Plutarh, Cicero.

310. Menippos sculptorul [i cei doi pictori cu numele Menippos sînt cita]i

numai aici. Ei nu provin din lista de la Demetrios din Magnesia, ci de la

Apollodoros (cel pu]in cei doi din urm\) pe care nu-l cunoa[tem mai de aproape

[i nu-l putem identifica. Un retor cu acest nume, Apollodoros din Pergamon,

tr\ie[te în secolul I `.H. la Roma. 311. Titlurile citate nu dau num\r de C\r]i, a[a

c\ nu putem [ti dac\ num\rul C\r]ilor dat ca 13 e exact. De altfel, adaosul final

arat\ c\ lista titlurilor nu este complet\.

CAPITOLUL IX

Menedem
(pe la 300 `.H.)

312. Colotes din Lampsacos pare a fi epicurianul împotriva c\ruia scrie Plutarh

tratatul Adversus Colotem. El pare a fi fost profesorul lui Menedem, apoi în

polemic\ cu dînsul, dup\ cum reiese din unele papirusuri din Herculanum. Vezi

W. Crönert, Kolotes und Menedemos, Texte und Unters. zur Philosophen- und

Literaturgeschichte, Leipzig, 1906. 313. Hippobotos – autor al unei scrieri PeriV

aiJrevsewn (Despre sectele filosofilor), de care am vorbit de mai multe ori. ~n afar\

de Diogenes Laertios, mai e citat de Porphyrios, Iamblichos, Clemens din

Alexandria, Lexikon Suda, s.v. ai@resi". 314. Erinys (de obicei la plural, Erinyes),

Eriniile, sînt zei]ele str\vechi, r\zbun\toare care se dezl\n]uie împotriva paricizilor.

Ele se mai numesc Eumenide, adic\, „Binevoitoare”, [i „Semnai theai”, „zei]ele

venerabile”, termeni eufemistici prin care grecii sper\ s\ le îmblînzeasc\ asprimea.

Ultima tragedie a trilogiei Orestia de Eschil, numit\ Eumenidele, e consacrat\
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conflictului dintre zei]ele vechi, Eumenidele, [i divinit\]ile noi, Apollon [i Athena,

din domnia lui Zeus, cu privire la uciderea Clitemnestrei de c\tre fiul ei Oreste.

315. Tunica cenu[ie, centura de purpur\ apar]in Eriniilor. Pe bonet\ aveau

imaginile zodiacului. {i restul portului iese din comun. 316. Cu § 103 începe o

doxografie a cinicilor, pîn\ la § 105. Formula de introducere e aici a*revskei, care

revine de mai multe ori. Diogenes Laertios d\, dup\ cum spune, p\rerile comune

tuturor cinicilor (taV koinh~/ a*revskonta au*toi~"). Aceast\ formul\ se aseam\n\ cu

cea de la stoici (vezi Diogenes Laertios, VII, 38) : Koinh~/ deV periV pavntwn tw~n stwiv

kw~n dogmavewn e!doxev moi e*n tw~/ Zhvnwno" ei*pei~n bivw/. Urmeaz\ expunerea detaliat\

(kataV mevro") a filosofiei stoice, pe care Diogenes Laertios spune c\ o ia de la

Diocles din Magnesia,  *EpidromhV tw~n ;ilosov;wn, citat\ textual. Dac\ admitem c\

prima parte a expunerii generale (ke;alaiwdw~") a doctrinei stoice provine tot de

la Diocles, atunci îl putem considera pe acesta ca autorul pe care Diogenes

Laertios îl folose[te ca izvor pentru doxografia comun\ a cinicilor. De altfel, pu]in

mai departe, în VI, 103, e men]ionat numele lui Diocles din Magnesia [i, cum el

revine foarte des în Cartea a VI-a a lui Diogenes Laertios, îl putem socoti pe acest

magnesian ca pe unul dintre autorii principali de care a uzat Diogenes Laertios în

C\r]ile a VI-a [i a VII-a. 317. Ariston din Chios – filosof stoic disident (a nu se

confunda cu Ariston din Ceos, filosof peripatetic de care am vorbit adesea). El

depreciaz\ teoreticul [i respinge Logica, socotind-o ca nefolositoare ; tot la fel

respinge Fizica, socotind-o ca inaccesibil\ fiin]ei umane, [i nu conserv\ decît

Etica. ~n domeniul acesteia, în afar\ de virtute [i de viciu, tot restul este indiferent.

Despre el ne vom mai ocupa în Cartea a VII-a a lui Diogenes Laertios. Vie]ii lui

îi e consacrat cap. II din Cartea a VII-a, 160-164. 318. Orientarea cinicilor este mai

mult etic\ decît teoretic\. Etica cinicilor va constitui baza eticii stoice. Stoicii

adaug\ la aceasta o fizic\ luat\ în mare parte de la Heraclit din Efes, a[a cum [i

Epicur se bazeaz\ pe o fizic\ luat\ în linii generale de la Democrit, [i stabile[te o

moral\ luat\ de la cirenaici, dup\ cum vom vedea în Cartea a X-a a lui Diogenes

Laertios. Ariston are comun cu cinicii faptul c\ respinge filosofia teoretic\ (Logica

[i Fizica) [i p\streaz\ numai Etica. 319. Diocles, vezi mai sus, nota 300.

320. Vezi Homer, Odiseea, IV, 392 (trad. G. Murnu, Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1956,

p. 99, v. 529). 321. Prima parte a educa]iei intelectuale (mousivkh) la greci este

constituit\ din înv\]\tura gramaticii, retoricii [i dialecticii (în Evul Mediu ele

formeaz\ a[a-numitul trivium) (cf. P. Girard, L’éducation athénienne, ed. a 2-a,

1891). 322. Aritmetica, geometria, muzica [i astronomia constituie obiectele din

faza a doua, superioar\, a educa]iei grecului (în Evul Mediu aceste obiecte intrau

în quadrivium). {i pe acestea le suprim\ din educa]ie [i le neglijeaz\ cinicii.

323. Orologiul, indicatorul orelor la greci, era sau cadranul solar, horoscopeion,

sau orologiul cu ap\, clepsidra. Despre acestea, vezi H. Diels, Die antike Technik2,

Leipz. u. Berlin, 1920. 324. Vezi Euripide, Antiope, fragm. 200, TGF2, Nauck.

325. Formula este [i aici [i mai departe a*revskei au*toi~". 326. Vezi Antistene,

lista operelor lui, la Diogenes Laertios, VI, 18. 327. Avînd în vedere afinit\]ile

dintre morala cinic\ [i cea stoic\, aceast\ apropiere nu e de mirare.

328. Vezi mai sus nota 317. 329. Avem aici formula de închidere a expunerii

vie]ilor [i filosofiei cinicilor [i trecerea la stoici, expunere care va cuprinde

întreaga Carte a VII-a.

VI (n. 298-329) MENIP. MENEDEM.
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Cartea a VII-a

CAPITOLUL I

Zenon
(aprox. 300 `.H.) (336/3-264/3 `.H. Ueberweg – Praechter12)

1. Cition – ora[ din insula Cypru, partea estic\, port pe coasta de sud, colonie

fenician\. De aici epitetul de „fenicianul” care se d\ adesea lui Zenon stoicul.

2. Timotheos din Atena – scriitor a c\rui scriere PeriV bivwn e citat\ de vreo

patru ori de Diogenes Laertios. Nu-l cunoa[tem de la vreun autor.

3. Apollonios din Tyr – filosof (secolul I `.H.), este citat la Strabo, XVI, p. 757,

cu autorul unui Tablou al filosofilor care purced de la Zenon [i scrierile lor (o& toVn

Pivna–a e*–qeiV" tw~n a*poV Zhvnwno" ;ilosov;wn –aiV tw~n biblivwn). El e citat de patru

ori la Zenon, dintre care o dat\ (VII, 6) un titlu, PeriV Zhvnwno", care, probabil,

reprezint\ o parte din lucrarea precedent\. Mai e citat [i la Porphyrios, Vita

Pythag., cap. 2. 4. Opera aceasta Despre proverbe nu se afl\ `n catalogul operelor

lui Chrysippos, dac\ este vorba, cum e probabil, de al treilea scolarh al [colii

stoice. De altfel, catalogul operelor lui Chrysippos de la Diogenes Laertios nu

con]ine dec`t pe cele logice [i o parte din cele etice. 5. Persaios din Cition –

concet\]ean [i discipol al lui Zenon, cu care tr\ia `ntr-o cas\. Zenon `l trimite `n

locul s\u la Antigonos Gonatas la curte (pe la 275-270). ~n ceea ce `l prive[te, vezi

textele la H. v. Arnim, SVF, I, nr. 435-462, pp. 96-102. 6. Este vorba de Crates

cinicul (Diogenes Laertios, VI, 85-93) [i nu de Crates academicianul (Diogenes

Laertios, IV, 21-23). Diogenes Laertios a descris via]a ambilor, în C\r]ile [i

paragrafele indicate `n paranteze. 7. Stilpon Megaricul (Diogenes Laertios, II,

113-120) [i Xenocrate, al treilea scolarh al Academiei (Diogenes Laertios, IV,

6-15). 8. S\ fie vorba de Timocrates epicurianul, frate cu Metrodor din Lampsacos,

care este citat de mul]i autori ? Dar `n ce leg\tur\ a scris Despre Dion ? Mai exist\

un Timocrates din Heraclea Pontic\, discipol al lui Lesbonax, filosof din Mytilene

[i profesorul lui Polemon din Laodiceea. 9. Polemon din Atena – al patrulea

scolarh al Academiei dup\ Xenocrate (vezi Diogenes Laertios, IV, 16-20, Via]a

lui). 10. Hecaton – filosof stoic din Rhodos, elev al lui Panaitios din Rhodos

(fondatorul stoicismului mediu). Apollonios din Tyr – filosof stoic, sec. I `.H.

(pe la mijlocul secolului) (vezi mai sus nota 3). 11. sugcrwtivzw `nseamn\

a lua aceea[i culoare cu cineva (tiniv) ; aici credem c\ `nseamn\ „a frecventa”,

„a se colora la fel cu cineva prin frecare, frecventare”. 12. ~n Xenofon,

Apomnemoneumata (Amintiri despre Socrate), Cartea a II-a, cap. 1, 21-24, se

g\se[te mitul relativ la Heracle, care, afl`ndu-se la r\sp`ntie de drumuri, avea de

luat hot\r`rea dac\ va urma `ndemnurile Virtu]ii sau cele ale Viciului, mit care este

redat din cartea sofistului Prodicos intitulat\ Anotimpuri. 13. ~n privin]a lui Crates

cinicul, vezi mai sus, nota 6. 14. <w!n> pe care l-am tradus aici cu „ar\t\”, este

ad\ugat `n text de Richards. 15. Vezi Cartea a VI-a, nota 92.

16. Vezi mai sus, nota l. 17. Kynosura – munte la vest de Marathon ; un

promontoriu din insula Salamina (printre altele vezi [i `n Arcadia, Creta) poart\ de

asemenea acest nume. Denumirea `i este dat\ c`teodat\ [i constela]iei Ursa mic\.

Aici, `n textul lui Diogenes Laertios, s`nt dou\ substantive comune [i `nseamn\

„coad\ de cîine”, desigur o ironie cu referin]\ la [coala cinic\, de care stoicismul

`n etica sa practic\ este puternic influen]at. 18. Desigur, aceste titluri nu cuprind
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toat\ opera lui Zenon. H. v. Arnim, SVF, I, pp. 71 [i urm., ne mai d\ urm\toarele

titluri, citate `n diverse locuri `n afar\ de catalog  : Diatribaiv, Ei*" *Hsiovdou

Qeogonivan, PeriV lovgou, PeriV ou&siva", PeriV ;uvsew", Crei~ai (Diserta]ii,

Comentarii `n Theogonia lui Hesiod, Despre ra]iune, Despre existen]\, Despre

natur\, ~nv\]\turi). Probabil c\ opera lui Zenon mai cuprindea [i alte opere, ale

c\ror titluri nu ni s-au p\strat. Arnim une[te ultimele dou\ titluri din al doilea

catalog  : Amintiri etice despre Crates ar fi `n cazul acesta traducerea acestor dou\

titluri `mpreunate. 19. Adic\ Stilpon, Xenocrate [i Polemon (vezi Diogenes

Laertios, VII, 1). 20. Povestea naufragiului trebuie s\ aib\ un s`mbure de adev\r.

Variantele nu fac dovad\ de neautenticitatea faptului `nt`mplat, ci ne prezint\

doar un aspect al imagina]iei `nfl\c\rate [i al `nclina]iei spre fabule [i legende ale

vechilor elini. 21. poi–ivlh stoaV (colonada sau porticul „pestri]”) era pictat [i de

aici `i venea numele. Acestea erau galerii cu coloane care sus]ineau un acoperi[,

de altfel deschise pe p\r]i, unde se putea plimba lumea `n timpul zilei, `n aer liber,

dar ferit\ de ar[i]a soarelui. 22. Peisianax – atenian, constructor al galeriei (stoav)

care a c\p\tat mai t`rziu numele de poi–ivlh „pictat\”. 23. Polygnot – fiul lui

Aglaophon, originar din Thasos ; primul mare pictor al antichit\]ii. ~ntre alte

numeroase opere, el a pictat `n anul 460 `n „Galeria pictat\”, unde `[i ]inea Zenon

cursurile, tablourile care reprezentau „C\derea Troiei” (Iliou persis) [i b\t\lia de la

Marathon etc. (cf. E. Loewy, Polygnot, ein Buch von griechischer Malerei, Viena,

1929). 24. Dup\ c\derea Atenei ̀ n anul 404 [i terminarea r\zboiului peloponeziac,

spartanii comanda]i de Lysandros instaurar\ un guvern\m`nt de 30 de b\rba]i

oligarhi, `ntre care se aflau, printre al]ii, Theramene, Critias (unchiul lui Platon) [i

Charicles. La `nceput, ace[ti 30 se comport\ moderat, dar peste pu]in `ncepur\ s\

se dedea la acte de cruzime [i tiranie, ucig`nd aproape 1500 de b\rba]i atenieni,

fapt la care se face aluzie `n textul lui Diogenes Laertios la care se refer\ nota.

Abia `n iarna anului 403 reu[e[te Thrasybulos, refugiat atenian, venind din Theba,

s\ izgoneasc\ pe cei 30 de tirani `n urma victoriei de la Munichia. 25. Deci

discipolii propriu-zi[i ai lui Zenon se numeau zenonieni. Mai t`rziu au c\p\tat [i

ei, ca tot restul aderen]ilor la [coal\, numele de stoici. 26. Epistolele lui Epicur sînt

ultima oper\ men]ionat\ în lista scrierilor lui Epicur, la Diogenes Laertios, X, 28.

Tot în aceast\ Carte a X-a vom vedea [i traducerea a trei scrisori autentice ale lui

Epicur de importan]\ primordial\ pentru cunoa[terea doctrinei filosofului.

27. Vezi mai sus, Cartea a V-a, nota 261. 28. Nu [tim nimic despre ace[ti poe]i

ai Colonadelor. ~n orice caz, informa]ia e precis\ [i vine din lucrarea Despre

vechea comedie a lui Eratosthenes.

29. Mijloacele de r\spl\tire a cet\]enilor de vaz\ erau : decretul onorific cu

scutire de impozite (a*tevleia) [i diverse alte favoruri, ca proedria, un loc ales, de

favoare în teatru etc., coroane de aur [i statuia în agora sau altundeva.

30. Ora[ul Sidon din Fenicia avea [i locuitori din Cition din insula Cypru, care

erau fenicieni stabili]i în marele ora[. 31. Antigonos, vezi mai sus, nota 5.

32. Despre Persaios, vezi mai sus, nota 5. 33. Adic\ anii 260-257 `.H.

34. Apollonios din Tyr, vezi mai sus, nota 3. 35. Cînd se scrie unei persoane

sus-puse, se pune numele ei înainte : „C\tre regele Antigonos, Zenon îl salut\”, iar

cînd scrie persoana sus-pus\, la fel, î[i pune numele ca mai sus : „Regele Antigonos

îl salut\ pe Zenon filosoful”. 36. E greu s\ ne pronun]\m dac\ acest schimb de

scrisori e autentic sau nu. 37. Pe Persaios îl cunoa[tem de mai sus. Philonides

tebanul – stoic, discipol al lui Zenon, nu e cunoscut din alt text.

38. Aceast\ Epistol\ c\tre Aristobul de Epicur este pierdut\ [i f\cea parte,

probabil, din colec]ia lui de epistole. 39. Un decret (yhv;isma) se d\dea la

propunerea cuiva, era deliberat în consiliu sau senat, compus din 500 de membri la

Atena, [i, odat\ acceptat de acesta, se ducea în fa]a poporului. Dac\ era votat [i

de acesta, decretul c\p\ta putere [i validitate. Dar r\spunderea legalit\]ii decretului

r\mînea asupra celui care l-a propus. Astfel, un decret votat cu toate formele

putea fi atacat totu[i ca ilegal (gra;hV paranovmwn), iar propun\torul lui pedepsit.

VII (n. 1-39) ZENON
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Astfel a atacat oratorul Eschine ca ilegal decretul votat de consiliu [i popor la

propunerea lui Ctesiphon în vederea încoron\rii lui Demostene în teatrul lui

Dionysos pentru serviciile aduse patriei. Acest proces a ocazionat una dintre cele

mai frumoase cuvînt\ri pe care a ]inut-o Demostene. Este vorba de faimosul

discurs Pentru coroan\ (PeriV tou~ ste;avnou), una din capodoperele literaturii

universale (vezi [i W.E. Gwathin, The Legal Arguments in Aischines against

Ktesiphon and Demosthenes on the Crown, `n „Hesperia”, XXVI (1957), nr. 2,

pp. 129-141). 40. Thrason – fiul lui Thrason din districtul Anacaia, propun\torul

decretului onorific al lui Zenon ; nu se g\se[te în alt\ parte.

41. Formulele ini]iale ale decretelor variaz\ destul de mult. De obicei, dup\

formula e!doxe th!/ boulh~/ –aiV tw~/ dhvmw/ se d\ pe rînd numele pritanului

(e*prutavneuse), numele secretarului sau grefierului (e*grammavteuse), numele

arhontelui (h\/rce), numele prezidentului (e*pestavtei) [i numele propun\torului

decretului (ei\pen). Dar sînt [i alte posibilit\]i de introducere a decretului, ca în cel

de fa]\. Urmeaz\ o alt\ serie de considera]ii, care prin repetare au luat un caracter

stereotip, prin care se scot în mod emfatic în relief meritele celui onorat fa]\ de

cet\]eni, de comunitate [i de cetate. Apoi, în al treilea rînd, urmau favorurile care

i se acordau celui cinstit, de obicei scutire de impozite (a*tevleia), loc de onoare

în teatru (proedriva), drept de oaspete public (proxeniva), inviolabilitate (a*suliva),

coroan\ de aur, statuie etc. ~n partea final\, a patra, se luau dispozi]ii cu privire

la înscrierea decretului pe stele de marmor\ [i apoi cu privire la locurile a[ez\rii

lor. Toate aceste p\r]i : 1) formula de introducere, 2) meritele beneficiarului

decretului, 3) enumerarea favorurilor acordate, 4) dispozi]ii de afi[are a decretului,

se g\sesc [i în acest decret în favoarea lui Zenon. Dar aici se iau [i dispozi]ii cu

privire la înmormîntarea lui. De aceea credem c\ are dreptate Tarn (la Hicks) cînd

afirm\ c\ textul decretului afl\tor la Diogenes Laertios este o fuziune a dou\

decrete originare : unul din timpul vie]ii lui Zenon, dispunînd încoronarea lui, [i

altul dat dup\ moartea lui, care hot\ra funeralii na]ionale (vezi [i H. Francotte, Loi

et décret sur le droit public des Grecs, Liège-Paris, 1904). 42.  *Agaqh~/ tuvch/, formul\

de urare de bine, care se întîlne[te în decrete. De multe ori se pune chiar la

începutul decretului. Dativul este, desigur, sociativ. Formula e greu de tradus :

„(S\ fie) de bun augur”. 43. Acest –ataV toVn novmon nu ferea pe propun\torul

decretului de a i se deschide ac]iune de introducere a unui decret ilegal (vezi mai

sus, nota 39). 44. Cuvîntul grec este a*rethv, care are sensuri foarte variate. Am

explicat în note anterioare sensul acestui cuvînt. 45. Cimitirul din cartierul

Cerameicos era destinat a primi resturile cet\]enilor de vaz\ ai Atenei. Vezi mai

sus, Cartea a VI-a, nota 92. Monumentul funerar al lui Zenon se va ridica dhmosiva/

„pe cheltuiala statului”. 46. grammateuv" este secretarul sau grefierul public care

citea [i actele în fa]a adun\rii. 47. <liqivnai"> este completat de Hicks, dar nu

este absolut necesar. 48. Afi[area decretului onorific pentru Zenon în Academie

[i în Lykeion, deci în incinta a dou\ [coli rivale aceleia fondate de Zenon, pare în

orice caz curioas\ [i suspect\. 49. Completarea f\cut\ de Hicks e bun\, dar nu

absolut necesar\. 50. Antigonos din Carystos – faimos biograf al filosofilor pe care

i-a cunoscut personal, despre care am vorbit mai înainte. 51. Nu prea se în]elege

cum este capacul acela cu scobitur\. lhv–uqo" era un flacon de ulei, pe care

cet\]enii îl duceau cu ei la baie [i la palestre, unde f\ceau exerci]ii gimnastice.

52. Vezi mai sus, Cartea a VI-a, nota 306. 53. Este vorba de leg\turi amoroase.

54. Aristocles chitaristul (cel care cînt\ acompaniindu-se cu chitara) mai e

citat o singur\ dat\ de Athenaios. 55. Credem c\ traducerea cu Despre bronz a

acestei lucr\ri a lui Cleante (care nu se g\se[te în lista operelor la Diogenes

Laertios, VII, 174-175) la Apelt [i Hicks nu este potrivit\. De unde traducerea de

aici cu Despre banii de aram\. 56. Textul nu este tocmai în bun\ stare. Unii

propun lectura e*nivote, `n loc de e*nivou", cum au manuscrisele. Completarea lui

Hicks <w\ste dediovta"> înainte de toV didovnai este acceptabil\. Nu prea vedem

îns\ cum putea sc\pa Zenon de inoportuni cerîndu-le cî]iva bani, ca s\-i

îndep\rteze de la prelegerile lui. Ace[ti indezirabili puteau s\ nu pl\teasc\ [i
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totu[i s\ nu plece, deoarece locul prelegerilor era public. 57. Demochares, fiul lui

Laches, nu-l cunoa[tem mai de aproape. 58. Probabil c\ Zenon s-a gîndit c\

Demochares îi va cere s\ scrie lui Antigonos în favoarea sa.

59. Nu [tim dac\ acest Thrason are ceva comun cu Thrason care propune

decretul în favoarea lui Zenon. Despre înmormîntarea în Cerameicos, vezi mai

sus, nota 45. 60. Vezi Diels, PPhF, nr. 38, p. 193. 61. Pe acest Philon, o& diale–ti–ov",

contemporan mai în vîrst\ al lui Zenon, nu-l cunoa[tem din alt\ parte.

62. Desigur, Diodoros Cronos, originar din Iasos în Caria, afiliat [colii megarice,

autorul faimosului argument „dominatorul” (o& –urieuvwn), de care ne-am ocupat

pe larg într-o not\ anterioar\. 63. Vezi Diels, PPhF, nr. 39, p. 194.

64. Trebuie citit cu Apelt ou* cuvdhn în loc de ou*c a@dhn. Hicks are ou* cavdhn,

un cuvînt care nu exist\. 65. Acest Chremonides, probabil stoic, nu e cunoscut

din alt\ parte. 66. Grecii st\teau la mese [i la banchete culca]i pe ni[te lavi]e [i

rezema]i pe perne, unul dup\ altul ; astfel capul unui comesean se afla la picioarele

celuilalt. A[a se poate în]elege întreaga scen\ descris\ în povestirea lui Diogenes

Laertios. 67. Tetradrahma atic\ a fost foarte apreciat\ în toat\ antichitatea pentru

exactitatea con]inutului s\u în argint, de[i nu era lucrat\ cu o îngrijire deosebit\,

mai ales fiind neregulat\ în rotunjime. 68. Este vorba, desigur, de Ariston din

Chios, care n-a r\mas în totul fidel doctrinei zenoniene (vezi Via]a lui la Diogenes

Laertios, VII, 160-164). 69. ~n lista operelor lui Antistene, destul de mare (Diogenes

Laertios, VI, 15-18), nu exist\ nici un studiu despre Sofocle, de[i titluri privind pe

poe]i sînt destul de numeroase : Homer (mai ales Odiseea), Theognis. Dar nu

putem [ti, în lipsa scrierilor, ce st\ ascuns în titlurile date. Astfel, în titlul Aiax sau

Discursul lui Aiax poate fi vorba de partea final\ a tragediei cu acest nume a lui

Sofocle, în care eroul î[i justific\ hot\rîrea sa irevocabil\ de a se sinucide.

70. Ap\rarea lui Antistene de c\tre Zenon se explic\ prin faptul c\ Antistene

este un premerg\tor al eticii stoice (vezi mai sus, nota 17). 71. Desigur, Polemon

din Atena, al patrulea scolarh al Academiei de la 315/314 la 270/269 `.H. (vezi

Via]a lui la Diogenes Laertios, IV, 16-20). 72. Pe Caphisias, în afar\ de Diogenes

Laertios, îl mai citeaz\, se pare, Athenaios, XIV, p. 629, sub forma Ka;hsiva" o&

au*lhthv", [i Plutarh, Via]a lui Pyrrhus, cap. 8 (vezi [i Ath., XII, p. 538).

73. Capaneus, unul dintre cei [apte care au pornit cu Polyneikes împotriva

Thebei, este ucis de fulgerul lui Zeus, ceea ce este un semn de deosebit\ onoare.

El este ars pe un rug separat de ceilal]i [efi, iar so]ia lui, Euadne, se sinucide

pentru a fi ars\ pe rug cu so]ul ei, cel pu]in la Euripide. Versurile citate de

Diogenes Laertios sînt Rug\toarele lui Euripide, 861 [i urm. 74. Dionysios

Transfugul (din Heracleea, n. pe la 330 `.H.) a p\r\sit [coala stoic\, deoarece,

îmboln\vindu-se grav, a renun]at la doctrina despre durere a acestei [coli, dup\

care durerea ar face parte din lucrurile indiferente. 75. Apollonios din Tyr, vezi

mai sus, nota 3. 76. Diodoros Cronos, vezi mai sus, nota 62. 77. Polemon, al

patrulea scolarh al Academiei vechi. 78. Iar\[i se scoate în eviden]\ originea

fenician\ a lui Zenon. 79. Acest sofism al „Sem\n\torului” e mai pu]in cunoscut

[i nu l-am g\sit explicat nic\ieri. (Vezi Lexiconul Suda s.v. qerivzein= = –atabavllein,

„a d\rîma”). 80. Kaqh~–on, Cicero officium, „îndatorirea”, este termen tehnic în

filosofia stoic\. 81. Vezi lista scrierilor lui Zenon la Diogenes Laertios, VII, 4.

82. Cf. Hesiod, Munci [i zile, 293 [i urm. (trad. St. Bezdechi, Bucure[ti,

Editura {tiin]ific\, 1957, p. 56, v. 238 [i urm.). La Diogenes Laertios ordinea de

preferin]\ este r\sturnat\. La Hesiod vine întîi cel ce gînde[te singur [i în al doilea

rînd vine omul care ascult\ de un sfat bun. 83. Hecaton, vezi nota 10. Red\m

Crei~ai, titlul unor scrieri, cu ~nv\]\turi. Ele se compun dintr-o colec]ie de

sentin]e sau maxime, pronun]ate într-un caz concret cu scopul de a da înv\]\minte.

84. Vezi Diogenes Laertios, II, 32. 85. Nu [tim de unde provin ace[ti patru

hexametri care îi aduc un omagiu lui Zenon. Acest lucru îl face, f\r\ s\ vrea,

Aristofan cu Socrate, în Norii, 412-417 (trad. de V. Botez [i St. Bezdechi, în Teatru,

Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1956, p. 352, v. 412-417) (vezi [i Diogenes Laertios, II, 27).

86. Philemon – poet comic, apar]inînd comediei noi, originar sau din Soloi (în
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Cypru), sau din Syracuza, contemporan cu Menandru. Cei trei metri iambici cita]i

de Diogenes Laertios sînt din comedia Filosofii. Poetul se mir\ c\, de[i Zenon

prescrie un regim auster, el cî[tig\ mereu noi discipoli. 87. Poseidippos – poet

comic, originar din Cassandrea în Macedonia. 88. Titlul e Meta;erovmenoi, greu

de tradus, întrucît nu cunoa[tem con]inutul comediei, care e pierdut\. Traducerea

dat\ este foarte aproximativ\. 89. Fericirea este un atribut inalienabil al în]eleptului

stoic, dup\ cum vom vedea mai departe în expunerea doctrinei etice a [colii.

90. Despre Persaios, vezi mai sus, nota 5. 91. Apollonios, desigur din Tyr (vezi

mai sus, nota 3). Deci, dup\ Apollonios, Zenon a tr\it 80 de ani. 92. Lovirea cu

pumnul în p\mînt f\cea parte la vechii greci din ritualul evoc\rii [i chem\rii

mor]ilor (vezi Eschil, Choeforele, [i Euripide, Troienele, spre final). 93. Sînt mai

multe tragedii cu titlul de Niobe, compuse de poe]i tragici greci. Timotheos e citat

de Hicks, iar Apelt citeaz\ pe Eschil ca autor al unei tragedii cu titlul Niobe.

94. Vezi mai sus, notele 15, 39 [i urm. 95. Antipatros din Sidon (secolele

II-I `.H.) – autorul unor Epigrame. 96. Ossa [i Pelion, doi mun]i din Thesalia, pe care,

în miturile grece[ti, gigan]ii i-au pus unul peste altul spre a putea escalada Olimpul,

pe timpul cînd se r\zboiau cu Zeus. 97. Zenodotos – filosof stoic, autor [i de

epigrame ; nu este cunoscut îndeaproape. Diogene este, desigur, cinicul din Sinope.

98. Aluzie la Cadmos, fondatorul Thebei, dup\ Marmor Parium, la 1518-1517

`.H. Fenician de origine, dup\ legend\, a emigrat în Beo]ia [i a adus cu sine

alfabetul fenician, pe care l-a transmis grecilor (Foini–hvïa gravmmata ; vezi

Herodot, V, 58). 99. Pe Athenaios epigramistul nu-l cunoa[tem din alt\ parte.

100. Vezi mai sus, nota 92. 101. Capere – condiment format din boabe care

cresc în ]\ri calde, pe tufe ale plantelor din familia caperaceelor.

102. Cassios scepticul nu ne este cunoscut din alt\ parte. Criticile împotriva

lui Zenon, consemnate de Diogenes Laertios, aici, sînt interesante.

103. Aceasta este doctrina stoic\ despre în]elept, de care vom avea ocazia s\

ne ocup\m [i mai departe. ~n]eleptul are toate virtu]ile [i toate calificativele bune.

El le are toate la un loc [i în]elepciunea nu are grade : sau e[ti în]elept sau nu e[ti

deloc. Progres pe calea în]elepciunii nu exist\. Este egal dac\ te îneci sub opt

metri de ap\ sau sub 20 cm de suprafa]a apei. Aceasta este situa]ia neîn]eleptului.

104. Hicks adaug\ <stivcou">, „rînduri” ; Apelt înlocuie[te dia–osivou", „dou\

sute” cu dia–ovsmou", „orînduiri”. ~n orice caz, textul transcris în mss. nu e clar.

105. Titlul Republica nu exist\ în lista operelor lui Chrysippos. Dar aceasta nu

con]ine decît scrierile de Logic\ [i unele de Etic\. Autentificarea Republicii lui

Zenon de c\tre un urma[ al s\u de valoarea lui Chrysippos este important\.

106. O lucrare a lui Zenon cu titlul Arta iubirii nu se g\se[te nici în catalogul

operelor lui, dat de Diogenes Laertios în Cartea a VII-a, 4, afar\ dac\ socotim c\

primul titlul din al doilea catalog, ibidem, Tevcnh, s-ar referi la  *Erwti–hV tevcnh din

pasajul nostru, ceea ce este îndoielnic. Am putea citi [i  *Erw<thma>ti–hV tevcnh

(„Arta de a întreba”), dar nu îndr\znim s\ aducem aceast\ modificare. ~n schimb,

Diatribaiv se g\sesc citate la Sextus Empiricus, Pyrrh. hypot., III, 245, [i Adv.

math., XI, 190. 107. Aici apare iar\[i Cassios scepticul [i Isidoros din Pergam,

retor, care de asemenea e pu]in cunoscut. 108. Athenodoros din Tars, poreclit [i

Cordylion (secolul I `.H.), vestit prin falsificarea operelor lui Zenon, a plecat la

Roma cu Caton cel Tîn\r, în casa c\ruia a [i murit. Citat [i de Strabon [i Plutarh,

Via]a lui Cato Minor, cap. 10. 109. Formul\ de închidere a unei expuneri la

Diogenes Laertios. 110. Urmeaz\ o list\ de autori omonimi, probabil dup\

Demetrios din Magnesia. Despre via]a lui Zenon din Eleea, vezi Diogenes Laertios,

IX, 25-29. 111. Zenon din Rhodos – istoric, este contemporan cu Polybiu (secolul

al II-lea `.H.) [i citat de acesta (XVI, 14-20) [i de Diodor din Sicilia. Urm\torul

Zenon, istoric [i el, e pu]in cunoscut. Al cincilea Zenon este filosof din Tars,

elevul lui Chrysippos (vezi Arnim, SVF, III, p. 209). Urm\torul Zenon este medic

din [coala lui Herophilos citat [i de Galenos. Herophilos din Chalcedon (secolul

al III-lea `.H.), elevul lui Praxagoras, a fost o mare figur\ a medicinii grece[ti, a

tr\it la curtea Ptolemeilor în Alexandria [i a f\cut studii anatomice remarcabile. Al
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[aptelea e un Zenon gramatician, mai pu]in cunoscut, iar ultimul Zenon din Sidon

este filosof epicureic adesea citat, la Athenaios, Suda, Epiphanius [i mai ales de

Cicero (vezi De nat. deor., I, 21-34, Tusc. disp., III, 17 etc.).

112. Despre Persaios vezi mai sus, nota 5. 113. La Diogenes Laertios, VII, 9

fine, ni se spune c\ Zenon a trimis pe Persaios [i pe Philonides din Theba la

Antigonos Gonatas în locul s\u, spre a-l ini]ia în felul de via]\ stoic. Aici ni se

spune c\ Antigonos l-a trimis pe Persaios la Zenon ca scrib (ei*" bibliogra;ivan).

Persaios pare a fi fost sclav. El a înv\]at lîng\ Zenon filosofia stoic\ [i se poate ca

Zenon s\-l fi trimis înapoi la Antigonos ca om de încredere al s\u [i al acestuia.

114. Halcyoneus – fiul lui Antigonos Gonatas, figur\ [tears\, care n-a jucat un

rol politic ; e citat [i de Plutarh. 115. Stoicii considerau toate bunurile exterioare,

ca bog\]ia, frumuse]ea, s\n\tatea, na[terea bun\, ca fiind indiferente, întrucît nu

stau în puterea noastr\ (ou*– e*; * h&mi~n) ca s\ ni le d\m [i, dac\ le avem, ca s\ ni

le p\str\m. Prin urmare, anecdota de aici cu Persaios este foarte sugestiv\ [i

adecvat\ : Persaios stoicul, care p\le[te cînd aude c\ [i-a pierdut toat\ averea. De

altfel, aceast\ doctrin\ a lucrurilor indiferente (a*diav;ora) o vom întîlni din nou

cînd vom ajunge la pasajele din Diogenes Laertios care trateaz\ despre etica

stoic\ (cf. [i Gh. Vl\du]escu, Filosofia `n Grecia veche, 1984, pp. 418-425).

116. Lista operelor lui Persaios pare a fi dat\ la Diogenes Laertios dup\

Sotion. 117. Ariston din Chios (vezi Via]a lui la Diogenes Laertios, VII, 160-164).

Ariston declar\ logica [i fizica nefolositoare, iar în afar\ de virtute [i de viciu tot

restul este indiferent. El e un stoic disident (vezi fragmentele lui la Arnim, SVF, I,

pp. 75-90). 118. Herillos din Cartagina (vezi Via]a lui la Diogenes Laertios, VII,

165-166 ; fragmente la Arnim, SVF, I, pp. 91-93). Herillos insist\ asupra aspectului

epistemologic al doctrinei stoice. Poate e influen]at de Aristotel. 119. Dionysios

Transfugul (o& metaqevmeno"), originar din Heraclea din Pont (vezi Via]a lui la

Diogenes Laertios, VII, 166-167 ; fragmente la Arnim, SVF, I, pp. 93-96). Dup\

stoici, suferin]a este un lucru indiferent, deoarece este exterioar\ fiin]ei umane [i

nu e în puterea noastr\ (ou*– e*; * h&mi~n) de a o suprima. Neacceptarea acestei teze

fundamentale a stoicismului reprezenta o dezicere de la doctrin\.

120. Sphairos din Bospor (vezi Via]a lui la Diogenes Laertios, VII, 177-178 ;

fragmente la Arnim, SVF, I, pp. 139-142). 121. Cleante din Assos – al doilea

scolarh al [colii stoice dup\ Zenon [i înainte de Chrysippos (vezi Via]a lui la

Diogenes Laertios, VII, 168-176 ; fragmente la Arnim, SVF, I, pp. 103-139).

122. Aici Diogenes Laertios d\ o a doua list\ de discipoli ai lui Zenon, dup\

Hippobotos (care îi avea f\r\ îndoial\ [i pe cei anteriori). Ace[ti discipoli lipseau

în prima list\ [i probabil c\ Diogenes Laertios i-a completat dup\ Hippobotos,

PeriV ai&revsewn (Despre secte). Aici mai avem pe Philonides din Theba, care a fost

trimis de Zenon, împreun\ cu Persaios, la curtea lui Antigonos Gonatas (Diogenes

Laertios, VII, 9) ; Callippos din Corint nu ne este cunoscut din alt\ parte ;

Poseidonios din Alexandria, citat numai aici [i la Suda. A nu se confunda cu

Poseidonios din Apamea în Syria, stabilit la Rhodos (secolul I ̀ .H., prima jum\tate),

din [coala stoic\ medie, urma[ al lui Panaitios din Rhodos, care a fondat stoicismul

mediu. Diogenes Laertios nu trateaz\, cel pu]in în manuscrisele p\strate din opera

lui, despre filosofii din stoicismul mediu, de[i citeaz\ pe Panaitios [i pe

Poseidonios de nenum\rate ori, ca autorit\]i pe care î[i sprijin\ afirma]iile. Dar

Panaitios [i al]i mul]i stoici se g\sesc în acea Pivnax (Tabl\ de materii) p\strat\ de

manuscrisul Parisinus gr. nr. 1759. Chestiunea dac\ au existat aceste vie]i ale

stoicilor (19 la num\r) în Vie]ile [i doctrinele filosofilor de Diogenes Laertios [i, în

caz c\ au existat, dac\ ele erau autentice este o problem\ care r\mîne deschis\.

123. Diogenes Laertios d\ aici o expunere rezumativ\ (e*piV –e;alaivwn) a

doctrinei comune (–oinw~") a tuturor stoicilor. Aceast\ prezentare cuprinde §§ 38-48,

[i este o expunere sumar\ a logicii stoicilor, dup\ cum spune Diogenes Laertios

(e*n ou\n toi~" logi–oi~" tau~t *au*toi~" do–ei~ –e;alaiwdw~"). Dup\ aceea urmeaz\

comentarea detaliat\ (–ataV mevro") a doctrinei comune tuturor stoicilor, despre

care Diogenes Laertios spune expressis verbis c\ o ia de le Diocles din Magnesia,
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[i anume din lucrarea acestuia Schi]\ a filosofilor ( *EpidromhV tw~n ;ilosov;wn).

*Epidromhv s-ar putea traduce cu „incursiune”. De partea a doua a expunerii ne

vom ocupa la timpul s\u. Partea prim\, rezumativ\, a doctrinei logice, comun\

tuturor stoicilor, ar putea fi tot a lui Diocles din Magnesia, dar ar putea avea [i un

alt izvor, care ne e necunoscut pentru moment. 124. Deoarece Diogenes Laertios

vorbe[te de obiceiul lui de a da doxografii duble [i la ceilal]i filosofi (w&sper –aiV

e*piV tw~n a!llwn poiei~n ei*wvqamen) : una rezumativ\ [i a doua detaliat\, H. Diels a

conchis c\ aceast\ expunere dubl\ ar fi o inova]ie a acestuia : prima, rezumativ\,

ar fi fost luat\ dintr-o surs\ biografic\ ce ar fi prelucrat pe scurt un material mai

amplu, adaptînd-o scopurilor mai reduse în aceast\ materie a biografiilor ; a doua

expunere, detaliat\, ar fi fost luat\ de la un izvor doxografic mai amplu. Noi

credem c\ nici aceast\ dubl\ expunere nu este o descoperire a lui Diogenes

Laertios. 125. ~mp\r]irea filosofiei în trei p\r]i dateaz\, dup\ cît se pare, de la

Xenocrate [i ea a devenit clasic\ : pe ea o accept\ atît stoicii, cît [i epicurienii ;

numai c\ ace[tia din urm\ numesc canonica partea pe care stoicii o denumesc

logica. Cartea lui Zenon intitulat\ PeriV lovgou este tradus\ de noi cu Despre

ra]iune. Pentru alte traduceri date, cit\m Hicks, On Expozition, [i Apelt, Über den

Vortrag, deci „Despre expunere”. Despre Apollodor, vezi Diogenes Laertios, VII,

181 : Apollodor din Atena cu un Compendiu al doctrinelor. ~n adaosul o&  !E;illo"

din textul nostru (VII, 39) pare a fi con]inut un epitet, deteriorat, al lui Apollodor.

Cele dou\ citate, VII, 39 [i VII, 181, sînt ale aceluia[i Apollodor, din Atena, întrucît

`n ambele locuri este citat\ aceea[i oper\, Ei*" taV dovgmata sunagwghv [i SunagwghV

tw~n dogmavtwn. S\ fie oare vorba de Apollodor cronograful, care a fost stoic [i a

avut o vast\ activitate literar\ (secolul al II-lea `.H.) ? ~n ce prive[te corectura lui

Aldobrandinus a lui  !E;illo" `n –aiV Suvllo" (acceptat\ de Hicks [i de Apelt), ea

se bazeaz\ pe textul lui Cicero, De natura Deorum, I, 34 [i 93, ceea ce i-ar face

pe Apollodor [i pe presupusul Syllos contemporani cu Zenon. Este destul de

curios c\ Syllos, substituit în textul lui Diogenes Laertios, VII, 39, a scris o oper\

cu acela[i titlu cu Apollodor. Dac\ nu e o imposibilitate, coinciden]a pare în orice

caz bizar\. Deci, în lips\ de alt\ solu]ie mai bun\, trebuie s\ r\mînem la cognomenul

Ephillos, chiar dac\ acest cuvînt n-are nici un sens, a[teptînd s\ se g\seasc\ ceva

mai potrivit. H.v. Arnim, SVF, III, p. 259, îl consider\ pe acest Apollodoros ca

originar din Seleucia, dup\ Index Stoicorum Herc., col. 51, unde este citat ca

discipol al lui Diogenes din Babilon. Dar ce facem cu epitetul  *Aqhnai~o" la

Diogenes Laertios, VII, 181, [i identitatea lucr\rii citate de acela[i, VII, 39 [i VII,

181 ? Fragmentele lui Apollodor din Seleucia le d\ Arnim, SVF, III, pp. 259-261.

Eudromos – filosof stoic, necunoscut mai de aproape. Diogenes din Babilon e

numit astfel din cauza apropierii Babilonului de Seleucia, unde s-a n\scut acest

Diogenes (vezi Diogenes Laertios, VI, 81, [i la al]ii). A fost elevul lui Zenon [i

profesorul lui Antipatros din Tars, iar acesta al lui Poseidonios (citat la Diogenes

Laertios, VII, 39). Poseidonios este un filosof stoic din Alexandria (vezi Lexiconul

Suda, s.v., [i Diogenes Laertios, VII, 38) [i nu trebuie confundat cu Poseidonios

din Apamea, respectiv din Rhodos (secolul II/I `.H.). Vezi mai sus, nota 122.

Fragmentele lui Diogenes din Babilon (Seleucia) se g\sesc adunate la Arnim, SVF,

III, pp. 210-243, iar cele ale lui Antipatros din Tars, ibidem, III, pp. 244-258.

126. Cei trei termeni grece[ti pentru denumirea p\r]ilor filosofiei sînt tovpo"

dup\ Apollodoros, ei\do" dup\ Chrysippos [i Eudromos, gevno" dup\ al]ii. Am

putea traduce tovpo" [i cu „subiect” (în loc de „locuri”). 127. Imaginile prin care

stoicii caut\ s\ explice cele trei p\r]i ale filosofiei sînt foarte sugestive [i demne

de re]inut. 128. Ordinea de expunere a p\r]ilor filosofiei în doctrina stoic\ î[i are

importan]a sa care nu e minor\. ~n fond, cele trei p\r]i sînt legate organic între

ele, astfel încît nu po]i expune una dintre p\r]i f\r\ s\ faci neîncetat apel la

cuno[tin]e ce trebuie avute cu privire la celelalte. Ar trebui oarecum intrat deodat\

în cunoa[terea [i expunerea celor trei p\r]i ca un tot indivizibil. Dar acest lucru

nu este cu putin]\, din cauza ra]iunii noastre care este discursiv\. De aici

necesitatea de a expune succesiv concep]iile stoice în cele trei p\r]i ale filosofiei.
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Diogenes Laertios ne vorbe[te de cei care au c\utat în expunerea lor s\ combine

cele trei p\r]i. Zenon, Chrysippos, Archedemos [i Eudromos ar fi început

expunerea cu logica, au continuat cu fizica [i au terminat cu etica. ~n § 41 care

urmeaz\ ni se dau alte succesiuni ale p\r]ilor în expunere. Diogenes din Ptolemais

ar fi început cu etica, iar Apollodoros pune etica în al doilea rînd. Panaitios [i

Poseidonios încep cu fizica. Cleante deosebe[te [ase p\r]i ale filosofiei etc. ~n

expunerea sumar\ a doctrinei stoice, VII, 39-48, se trateaz\ numai logica. ~n

expunerea detaliat\, pe care Diogenes Laertios o d\ ca luat\ de la Diocles din

Magnesia, VII, 49-160, se expun cele trei p\r]i ale filosofiei stoice, [i anume întîi

logica, apoi etica [i, în fine, fizica. Deci aceasta ar fi expunerea dup\ felul de a

vedea al lui Apollodoros, desigur din Seleucia (o&  !E;illo"), elevul lui Diogenes

din Babilon. Noi am început întotdeauna expunerea filosofiei stoice cu fizica, în

care intr\ [i o parte a teoriei cunoa[terii (reprezentarea, criteriul) [i în care e

con]inut\ [i teologia ; apoi am expus logica, avînd ca obiect în primul rînd

exprimabilul [i terminînd cu etica, scopul final al oric\rei filosofii. ~ntr-adev\r,

logica stoic\ nu se poate în]elege f\r\ cunoa[terea în prealabil a fizicii. Logica se

ghideaz\ dup\ concep]ia despre lume a filosofului, [i a[a cum este aceasta din

urm\, a[a trebuie s\ fie [i instrumentul destinat s\ sesizeze realitatea cosmic\ [i

uman\. Dar în cazul de fa]\ noi avem de urmat expunerea lui Diogenes Laertios

[i de interpretat ceea ce dînsul ne comunic\ despre filosofia stoic\, dup\ izvoarele

antice pe care le prelucreaz\ [i pe care nu trebuie s\ le subevalu\m.

129. Diogenes din Ptolemais nu e cunoscut din alt\ parte. O mul]ime de

localit\]i poart\ numele de Ptolemais : un trib în Atica, ora[ în Pamphilia, port în

Fenicia, port în Egiptul de mijloc, ora[ în Egiptul de sus, altul în Etiopia, ora[ pe

coasta Cyrenaicii. 130. Apollodoros, desigur din Seleucia (vezi mai sus, nota 125).

131. Poseidonios, citat dup\ Panaitios, trebuie s\ fie Poseidonios din Apamea,

din stoicismul mediu, [i nu Poseidonios din Alexandria, tot filosof stoic, citat de

Lexiconul Suda [i de Diogenes Laertios, VII, 38, unde e dat ca discipol al lui

Zenon, deci apar]inînd stoicismului vechi. 132. Phanias – elev al lui Poseidonios ;

nu e cunoscut din alt\ parte. 133. Cleante din Assos – al doilea scolarh al [colii

stoice, de la 264/3-233/2 (vezi Via]a lui la Diogenes Laertios, VII, 168-176 ;

fragmentele la Arnim, SVF, I, pp. 103-139). 134. Zenon din Tars – filosof stoic,

elev al lui Chrysippos. Citat, în afar\ de Diogenes Laertios, [i de Eusebios, precum

[i de Lexiconul Suda (vezi fragmentele la Arnim, SVF, III, p. 209).

135. Canoanele [i criteriile sînt o problem\ de prim\ importan]\ în [colile

postaristotelice : epicurienii [i stoicii admiteau existen]a lor, pe cînd scepticii

negau acest lucru. 136. Terminologia filosofic\ stoic\ este strict\ tehnic\ [i

constant\, a[a c\ vom reda în rom^ne[te fiecare termen filosofic, pe cît se poate,

cu o traducere unic\. Un astfel de termen tehnic, no]iune fundamental\ în filosofia

stoic\, este cel de aici : ;antasiva, pe care îl vom reda întotdeuna cu „reprezentare”

[i a c\rui defini]ie urmeaz\ mai departe. 137. Pe grece[te e!nnoia „no]iune

general\”. 138. Ast\zi retorica greac\ se divide tot în trei genuri, dar altele :

1) judiciar\, discursuri compuse pentru procese între particulari de c\tre retori

numi]i logografi. Lysias [i Isaios sînt cei mai de seam\ reprezentan]i ai ei ;

2) demonstrativ\, în care se sus]ine o tez\. Cea laudativ\, (e*g–wvmion), al\turi de

cea glumea]\ (paivgnion) etc., sînt subgenuri ale acestui gen. Reprezentan]ii ei cei

mai de seam\ sînt Gorgias [i Isocrate, acesta din urm\ fiind unul dintre cei mai de

seam\ scriitori, fondatorul prozei atice ; 3) politic\, contînd fie în discursuri ]inute

în fa]a senatului [i adun\rii poporului, fie în pledoarii în procese politice sau

discursuri deliberative (sumbouleuti–oiv), care sînt subgenuri. Cel mai mare orator

politic a fost Demostene : dup\ el vin Eschine [i Hyperide. Clasificarea dat\ de

Diogenes Laertios ca fiind a stoicilor este mai pu]in stringent\. 139. Acestea sînt

p\r]ile clasice ale oric\rui discurs oratoric ; exordiul, nara]iunea, discu]ia, perora]ia

(vezi Oswald Ducrot, Jean-Marie Schaeffer, Noul dic]ionar enciclopedic al [tiin]elor

limbajului, Bucure[ti, Editura Babel, 1996, p. 113). 140. „Subiecte” traduc taV

shmainovmena ca „lucrurile semnificate” ; le–tav sînt „exprimabilele” ; a*xiwvmata sînt

VII (n. 123-140) ZENON
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„judec\]ile”. Ca [i ;antasiva, tot astfel le–tovn este un termen specific, f\r\

corespondent la filosofii dinaintea stoicilor. Stoicii nu admit existen]a ideilor în

sens platonician, iar „exprimabilele” sînt într-un grad oarecare substitutul lor.

*Axiwvmata sînt la ei judec\]ile, pe care Aristotel le nume[te lovgo" (la singular).

141. „Complet” traduce pe au*totelev", termen tehnic stoic, iar „predicatele”

sînt numite –athgorhvmata. 142. Acestea se numesc ast\zi sofisme logice (adic\

cele paraV thVn ;wnhvn) [i sofisme materiale (adic\ cele paraV taV pravgmata).

143. De sofismele numite „Voalatul” [i „~ncornoratul” am vorbit cu ocazia lui

Eubulides (vezi Cartea a II-a, nota 332). „Nimeni” este sofismul str\vechi prin care

Ulise scap\ de urm\rirea ciclopilor. Polifem, în[elat de Ulise, care îi declarase c\

se numea Nimeni, cînd vin ciclopii s\-l întrebe, dup\ orbire, cine i-a f\cut un r\u,

el r\spunde : „Nimeni”. Pentru sofismul „Secer\torul”, mai pu]in cunoscut, vezi

mai sus, nota 79. 144. Defini]iile solecismului [i barbarismului urmeaz\ mai jos în

textul lui Diogenes Laertios. 145. Katavlhmma, aici, este un a@pax legovmenon [i are

acela[i sens ca [i simplexul lh~mma „premis\”. La Aristotel, în logica lui, premisa se

nume[te provtasi". 146. „Ra]ionament” traduce aici pe lovgo", care la Aristotel

înseamn\ judecata logic\ compus\ dintr-un subiect [i un predicat (de obicei

nominal), pe cînd la Aristotel ra]ionamentul compus din mai multe judec\]i, dac\

e deductiv, se cheam\ sulogismov", silogism (vezi [i enthymema [i soritul), iar

dac\ e inductiv (cu enumerare complet\) e*pagwghv (cf. A. Dumitriu, Istoria logicii,

vol. I, 1993, pp. 203 [i urm. ; 218 [i urm. ; 238 [i urm.). 147. „Premis\” (lh~mma),

vezi mai sus, nota 145. 148. „Concluzia” la stoici se nume[te e*pi;orav, iar la

Aristotel sumpevrasma.  *Epi;orav ar fi „inferen]\”, concluzia tras\ de la un caz

particular la un alt caz particular : dac\ cineva a fost z\rit cu mîinile pline de sînge

în preajma cadavrului, atunci el este criminalul. 149. Deci silogismul este format

din premise [i concluzie. 150. Defini]ia demonstra]iei la stoici este asem\n\toare

cu cea a lui Aristotel, dar sensul este diferit. La Aristotel, în demonstra]ia silogistic\

se arat\ cu ajutorul termenului mediu care leag\ cei doi termeni extremi, în

premise, c\ un predicat revine în mod necesar unui subiect. La stoici, se leag\ cu

ajutorul premiselor, în concluzie, dou\ fenomene individuale ca fiind

concomitente, unul dintre fenomene fiind semnul celuilalt, care e mai pu]in

evident : „Dac\ a fost r\nit la inim\, va muri” ; „Dac\ are lapte, femeia a n\scut”.

La Aristotel, ra]ionamentul are ca obiect „universalul” ; la stoici obiectul

ra]ionamentului este „evenimentul”. Real este îns\ numai ceea ce e material sau

corporal, cum zic ei. Evenimentul este prins de „exprimabil”, de expresia verbal\

(le–tovn), [i este incorporal. Deci logica stoic\ sesizeaz\ concomiten]a de date

senzoriale, pe cînd cea a lui Aristotel stabile[te implica]ii ale universalelor, ale

conceptelor. Prima duce la o logic\ a propozi]iei, pe cînd a doua r\mîne o logic\

a conceptului (cf. E. Namer, Le concept et le contact dans la science contemporaine,

`n Actes du XI ème Congrès int. des philos, 1953, vol. VI ; vezi [i A. Dumitriu, Istoria

logicii, vol. I, 1993). 151. Defini]ia „reprezent\rii” (;antasiva), dat\ aici dup\

Zenon, este de o extrem\ importan]\. Ea este foarte clar\. „Imprimare” se spune

pe grece[te tuvpwsi". Imaginea e luat\ de la amprenta sigiliului unui inel în cear\.

Dup\ cum vom vedea mai jos, pentru a eluda obiec]ia c\ noi trebuie s\ primim

mai multe impresii succesive ale aceluia[i obiect în sufletul nostru care s-ar

suprapune [i ar produce estomparea contururilor, Chrysippos a modificat aceast\

defini]ie înlocuind cuvîntul tuvpwsi" „imprimare” prin cuvîntul a*lloivwsi"

„schimbare”, „alterare”, bineîn]eles a*lloivwsi" e&n th~/ yuch/~ sau th~" yuch~". Deci

formula definitorie a lui Zenon : „reprezentarea (;antasiva) este o imprimare în

suflet” a obiectului exterior perceput este înlocuit\ de Chrysippos cu urm\toarea :

„reprezentarea” este o schimbare în suflet produs\ de obiectul exterior. S\ mai

observ\m c\ ;antasiva, reprezentarea, cuprinde atît senza]ia actual\ a obiectului

în suflet, cît [i reziduul memorat cînd obiectul nu mai e de fa]\.

152. Vezi nota anterioar\. 153. Nu mai pu]in important\ este pentru stoicism

expresia –atalhpti–hV ;antasiva, pe care o traducem totdeauna cu „reprezentare

comprehensiv\”, urmînd ca cititorul s\ aib\ prezent\ în minte defini]ia ce se d\



471

mai departe la Diogenes Laertios. La fel [i expresia a*–atavlhpto" ;antasiva,

„reprezentarea necomprehensiv\”. Vezi defini]iile acestor termeni care se dau în

cele ce urmeaz\ la biograful nostru. 154. Text foarte important. Reprezentarea

comprehensiv\ este, dup\ stoici [i Zenon în special, criteriul adev\rului, prin

urmare este identic\ cu criteriul. Dar aceast\ afirma]ie va fi atacat\ cu toat\

vigoarea de scepticismul academic : Arcesilaos [i Carneade. Dup\ ace[tia, nu

exist\ reprezentare comprehensiv\ [i nici un criteriu dup\ care se recunoa[te

adev\rul. 155. Defini]iile care urmeaz\ sînt concludente : „Reprezentarea

comprehensiv\, care e [i criteriul de judecare a lucrurilor, e produs\ de un obiect

real, imprimat\ [i întip\rit\ în conformitate cu acel obiect”. Dar problema este de

a [ti cum o reprezentare vine de la un obiect real [i de unde [tim acest lucru.

Desigur c\ [i pentru stoici aceasta e greu de clarificat [i de explicat. Reprezentarea

comprehensiv\ vine de la un obiect real, zice defini]ia. Dar cum putem noi

constata dac\ obiectul de la care vine o reprezentare e real ? Pîn\ la sfîr[it, stoicii

ajung la concluzia c\ reprezentarea comprehensiv\ este aceea c\reia î[i d\

adeziunea (sug–atavqesi") în]eleptul. 156. Traducerea [i cuvintele grece[ti tranhv"

[i e!–tupo" amintesc oarecum de criteriul adev\rului la Descartes : e adev\rat ceea

ce se concepe [i se sesizeaz\ prin idei clare [i distincte. Dar sensul adînc este cu

totul diferit. La Descartes, adev\rul ideilor clare [i distincte este garantat de

veracitatea divin\, c\ci Dumnezeu nu ne poate în[ela, întrucît este ens

perfectissimum. La stoici nu exist\ a[a ceva. 157. Cuvîntul grec pentru „virtute”

este a*rethv, despre care am vorbit în mai multe note anterioare.

158. „Lips\ de precipitare”, a*proptwsiva. 159. „Socotin]a”, a*nei–aiovth".

160. „Lips\ de [ov\ial\”, a*nelegxiva. Fire[te, traducerile sînt relative. Cuvîntul

grec înseamn\ „irefutabilitate”. 161. „Lips\ de vanitate”, a*mataiovth".

162. „Deprindere” red\ cuvîntul grec e@xi", care înseamn\ o habitudine, o

dispozi]ie constant\ în urma unei exercit\ri repetate. 163. „Comprehensiune

ne[ov\ielnic\”, –atavlhyi" a*s;alhv". 164. Reprezent\rile comprehensive sînt

esen]iale [i condi]ie indispensabil\ a unei conduite juste. Etica stoic\ este

fundamentat\ de o cunoa[tere prealabil\ a adev\rului, deci urmeaz\ tradi]iei

socratice : cunoa[te ce este binele [i atunci vei face binele. Numai c\ stoicii se

exprim\ pu]in altfel : s\ ai numai reprezent\ri comprehensive despre lucruri (care

de altfel sînt criteriul adev\rului), [i atunci vei exercita virtutea [i vei fi un în]elept

[i un fericit. 165. Aici se termin\ partea rezumativ\ a expunerii doctrinei stoice la

Diogenes Laertios, care se m\rgine[te numai la logic\ (VII, 48 fine).

166. De la § 48 fine [i pîn\ la sfîr[itul Vie]ii lui Zenon urmeaz\ o expunere a

doctrinei stoice, comun\ tuturor filosofilor acestei [coli ([i expunerea rezumativ\

era comun\), dar care intr\ în detaliile acestei filosofii [i este dat\ dup\ Diocles

din Magnesia,  *EpidromhV tw~n ;ilosov;wn, cuprinzînd (spre deosebire de

expunerea rezumativ\, care trata numai logica) toate cele trei p\r]i ale filosofiei :

logica, etica [i fizica. ~n fond nu [tim pîn\ unde merge citatul din Diocles. Poate

la începutul § 49 este citat ad litteram [i mai departe se d\ o expunere liber\. De

asemenea nu [tim dac\ expunerea rezumativ\ e luat\ tot dup\ Diocles. F.

Nietzsche crede c\ da ; H. Diels sus]ine c\ nu. 167. Traducem cu „adeziune”

cuvîntul grec sug–atavqesi", termen tehnic [i no]iune fundamental\ în filosofia

stoic\. Pe latine[te assensus. 168. Despre a*lloivwsi", „schimbare”, „alterare”, vezi

mai sus, nota 151. 169. „Incorporalele” se numesc pe grece[te a*swvmata [i se

opun corpurilor (swvmata). No]iunea este de importan]\ fundamental\ în stoicism.

Incorporalele cele mai importante sînt spa]iul, timpul, vidul [i exprimabilul. Ele

nu pot cauza nimic, nu pot suferi efectul unei ac]iuni, deoarece numai corporalele

pot ac]iona [i suferi efectul unei ac]iuni. Exprimabilele sînt obiectul logicii la

stoici. Ele prind punctele de contact ale realit\]ilor corporale, adic\ evenimentele.

170. „Suflul”, pneu~ma, este o no]iune fundamental\ în fizica stoic\. h&gemoni–ovn

este partea conduc\toare a sufletului [i corespunde ra]iunii (nou~") la Platon [i

Aristotel. Numai c\ la stoici „ra]iunea conduc\toare” (h&gemoni–ovn) este material\,

este corp (sw~ma), [i anume foc (pu~r) sau aer cald (pneu~ma), cu diferite grade de
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puritate, dup\ calitatea sufletului individului respectiv, a[a cum vom vedea în

partea de expunere consacrat\ fizicii. 171. „Tranzi]ie”, metavbasi". Dup\ Zeller, ar

fi vorba de tranzi]ia de la lucrurile vizibile (swvmata) la lucrurile imperceptibile

(a*swvmata) (vezi nota lui Apelt ad loc.). 172. Antipatros din Tars, Apollodoros din

Seleucia [i Boethos din Sidon – stoici din [coala veche stoic\. Problema criteriului

prezentat\ aici e foarte interesant\. Dup\ Zenon, criteriul adev\rului este repre-

zentarea comprehensiv\. De aceea[i p\rere par a fi Antipatros [i Apollodoros.

Boethos admite patru criterii : ra]iunea, senza]ia, pofta [i [tiin]a. Chrysippos pare

a împ\rt\[i opinia lui Zenon, dar pe de alt\ parte admite drept singurele criterii

senza]ia [i anticipa]ia. ~n acest fel de a vedea, credem c\ Chrysippos este influen]at

de Epicur, dup\ care singurele criterii necontestate ale adev\rului sînt senza]ia [i

anticipa]ia. Prin aceast\ modificare a doctrinei zenoniene despre criteriu [i

reprezentarea comprehensiv\, el sper\ s\ preîntîmpine atacurile distrug\toare ale

lui Arcesilaos, fondatorul Academiei medii sceptice, împotriva criteriului [i

reprezent\rii comprehensive zenoniene. Dup\ Poseidonios, criteriul este ra]iunea

dreapt\ (vezi textul mai jos). 173. „Anticipa]ia” (pe grece[te provlhyi") – termen

epicurian adoptat [i de stoici, în primul rînd de Chrysippos, cum am v\zut mai

sus. Defini]ia anticipa]iei este foarte bun\ la Diogenes Laertios, respectiv la izvorul

lui. ~n orice caz, la stoici [i la epicurieni nu poate fi vorba de idei primite de suflet

într-o stare prenatal\, cu care individul n\scut intr\ în existen]\ posedîndu-le mai

dinainte de a se na[te. Pentru stoici, sufletul omenesc la moarte se contope[te cu

focul universal (pneu~ma sau pu~r), iar o nemurire individual\ nu exist\. La fel [i la

Epicur, sufletul e muritor [i se contope[te cu elementele din care e constituit,

intrînd în circuitul atomilor universali, el însu[i fiind format din atomi. Anticipa]ia

este pentru stoici [i epicurieni substitutul procesului de idea]ie din filosofiile lui

Platon [i Aristotel. Pentru stoici exist\ simpatia universal\, leg\tura organic\ a

tuturor lucrurilor din univers, deci [i a sufletului omenesc, care este o parcel\ din

focul cosmic [i, ca atare, poate anticipa anumite cuno[tin]e. Vom vedea ce

înseamn\ anticipa]ia la Epicur cînd ne vom ocupa de doctrina acestuia în Cartea

a X-a a lui Diogenes Laertios. 174. Poseidonios din Apamea, din stoicismul mediu,

cu toate c\ Diogenes Laertios vorbe[te de stoicii vechi. Dar mai exist\ [i un

Poseidonios din Alexandria (vezi VII, 38). 175. C\ sunetul este o percu]ie a

aerului, o [tiau filosofii greci de mult. Astfel, Archytas, fragm. 1 Diels-Kranz, Vors.5,

I, pp. 432 [i urm. 176. Sunetul (;wnhv) este corp (sw~ma), c\ci altfel n-ar putea fi

nici cauz\, nici efect, dup\ cum se vede din pasajul care urmeaz\ (vezi mai sus,

nota 177). 177. Archedemos din Tars – filosof stoic apar]inînd stoicismului vechi

(vezi fragmentele la Arnim, SVF, III, pp. 262-264). 178. Enun]ul acesta este

fundamental pentru stoici : pa~n toV poiou~n sw~mav e*sti, „tot ce produce un efect

este corp”. 179. Forme dialectale : vezi în dialectul ionic thalassa [i în dialectul

atic h¹mer®. 180. Tabloul sunetelor (fonemelor) simple nu este complet aici.

Lipsesc mai întîi cele trei oclusive surde aspirate : kh, th [i ph, apoi cele patru

consoane lichide : nazalele m [i n, precum [i lichidele propriu-zise, l [i r, apoi

siflanta s. Mai exist\ trei consoane duble : ds, ks [i ps. 181. Blityri e o combina]ie

de sunete întîmpl\toare, care se poate pronun]a, dar nu are nici un sens în limbile

cunoscute. 182. „Exprimabilele”, le–tav. 183. Diogenes din Babilon, vezi mai sus,

nota 125. 184. Considera]iile de gramatic\ ale stoicilor sînt, desigur, interesante,

de[i nu prea dezvoltate. Aici, dup\ ce s-a dat o fonetic\ rudimentar\, se expun

p\r]ile de vorbire [i se trece la considera]ii de stil. Primele începuturi de gramatic\

le-au f\cut sofi[tii : Prodicos cu sinonimiile, Protagoras cu corectitudinea atribuirii

cuvintelor la lucruri, Hippias [i al]ii. ~n Poetica lui Aristotel (cap. 20) se admit trei

p\r]i de vorbire : o!noma, cuprinzînd substantivul [i adjectivul, eventual tot ce are

desinen]\ cazual\, r&h~ma – verbul [i suvndesmo" – conjunc]ia, care cuprinde,

probabil, [i particulele [i prepozi]iile. La stoici, num\rul p\r]ilor de vorbire e

ridicat la cinci, dar nu putem spune c\ e o clasificare mai [tiin]ific\. {i Crates din

Mallos, care era stoic, se ocup\ de gramatic\ (secolul al II-lea `.H.). ~n general,

grecii au fost slabi gramaticieni, nu atît din vina lor, cît din cauza limbii grece[ti,
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care a suferit modific\ri de sunete atît de profunde – înc\ din epoca str\veche,

pierderea lui s [i j intervocalic [i la începutul cuvintelor cînd erau urmate de o

vocal\ ; în epoca istoric\, pierderea lui v (=F) –, încît structura limbii grece[ti nu

se putea analiza [i descoperi prin propriile ei mijloace. Abia dup\ cunoa[terea

limbii sanscrite, la începutul secolului al XVIII-lea, [i a operelor gramaticienilor

vernaculari ca P®nini (secolul al IV-lea `.H.), s-a putut analiza pe acela[i model [i

limba greac\. De aici [i diferen]a cu totul în favoarea indienilor între un P®nini [i

un Dionysios Thrax. Antipatros din Tars : partea de vorbire mijlocie, e discutabil

c\ ar fi vorba de adverb. 185. D\m cuvintele grece[ti, în textul traducerii, cu litere

latine. 186. „~nsu[iri”, a*retaiv – cuvînt cu sensuri suple [i subtile, despre care am

vorbit în notele noastre. 187. „Fraza poetic\” e traducerea cuvîntului poivhma, cu

sufixul tematic al rezultatului ac]iunii ; cuvîntul grec se traduce, de obicei, cu

„poem\”. 188. „Poezie”, poivhsi", cu sufixul tematic al ac]iunii în desf\[urare.

189. o@ro" înseamn\ „defini]ie”, cum am tradus aici [i cum traduce Apelt, dar

poate însemna [i „termen” (logic), cum traduce Hicks. Prefer\m prima traducere,

în care caz cuvîntul urm\tor, lovgo", trebuie tradus cu „propozi]ie” sau „judecat\”

(logic\). Dar gra]ie bog\]iei semantice a cuvintelor grece[ti, în cazul c\ se ia

sensul „termen” pentru o@ro" ca la Hicks, atunci lovgo" trebuie tradus prin „cuvînt”.

190. „Descriere”, pe grece[te u&pogra;hv. 191. „Genul”, pe grece[te gevno".

Defini]ia genului la stoici este conform\ cu concep]ia lor nominalist\ despre

lucruri. 192. „Reprezentare a min]ii” traduce expresia greac\ ;avntasma dianoiva".

Dar, fa]\ de ;antasiva „reprezentare”, care este o tuvpwsi" (dup\ Zenon) sau

a*lloivwsi" (dup\ Chrysippos) e*n th~/ yuch/~, termenul ;avntasma, cu sufixul tematic

al rezultatului ac]iunii (-ma-), este o reprezentare care exist\ în ra]iunea, mintea

omului, neavînd nimic substan]ial sau calitativ, ci e ca [i o substan]\ [i ca [i o

calitate. „Substan]a” pe grece[te se exprim\ prin pronumele nehot\rît neutru

singular tiV. {i în filosofia indian\ a Upani[adelor, tot un pronume, dar demonstrativ

neutru singular, tat, exprim\ substan]a absolut\. „Calitate” traduce pe poiovn.

193. Crinis – filosof stoic ; se întîlne[te, credem, numai la Diogenes Laertios

de mai multe ori, unde i se citeaz\ lucrarea diale–ti–hV tevcnh [i se vorbe[te o

dat\ [i de adep]ii lui, oi& periV Krivnin. Vezi [i SVF III, pp. 268-269.

194. au*lhtriv", într-un cuvînt, înseamn\ „flautista”, iar desp\r]it în dou\

cuvinte, au*lhV triv", înseamn\ „casa de trei ori...”. Au*lhv înseamn\ „curte” [i „curtea

împreun\ cu con]inutul ei”, adic\ „împreun\ cu casa”. 195. Poseidonios din

Apamea, din stoicismul mediu ? Mai exist\ un Poseidonios din Alexandria, filosof

stoic mai pu]in ilustru ca primul citat de noi [i de care credem c\ este vorba în

textul lui Diogenes Laertios. 196. „Semne”, taV shmaivnonta ; „lucruri semnificate”,

taV shmainovmena. 197. „Exprimabilele”, le–tav. 198. „Exprimabilele complete” se

numesc taV le–taV au*totelh~. 199. „Judec\]i”, a*xiwvmata. 200. „Silogismele”,

sullogismoiv. Acest termen aristotelic este conservat [i de stoici, chiar dac\

ra]ionamentul deductiv silogistic al lui Aristotel difer\ cu totul de silogismul stoic

bazat pe o premis\ care e o propozi]ie ipotetic\. {i Aristotel cunoa[te ra]iona-

mentul ipotetic, dar, dup\ dînsul, acesta nu este [tiin]ific (cf. A. Dumitriu, Istoria

logicii, vol. I, 1993, pp. 228 [i urm.). 201. „Eliptic”, e*lliphv" ; „predicat”,

–athgovrhma, „direct [i indirect”, o*rqoVn –aiV u@ption. To]i ace[ti termeni sînt defini]i

mai departe. 202. „Reprezentare ra]ional\”, ;antasiva logi–hv.

203. „Exprimabilele complete”, le–taV au*totelh~. 204. „Exprimabilele eliptice”,

le–taV e*lliph~. Mai departe urmeaz\ defini]iile acestor expresii.

205. Apollodoros din Seleucia. 206. Predicate intranzitive, sumbavmata, sînt

predicatele complete la verbele intranzitive, spre exemplu Divwn peripatei~ („Dion

umbl\”). De aceea e de presupus c\ în text este o lacun\. H.v. Arnim, în aparatul

s\u critic (SVF, II, p. 59) remarc\ : multa exciderunt, certe : taV deV parasumbavmata.

207. Dup\ men]ionarea predicatelor directe (o*rqav), indirecte (u@ptia) [i nici

de unele nici de altele (ou*devtera), urmeaz\ defini]iile lor. 208. Primele, o*rqav,

dup\ exemplele date, sînt predicate active tranzitive, u@ptia sînt predicate pasive,

„r\sturnate”, întrucît aici obiectul devine subiect, iar „nici de unele, nici de altele”
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sau „neutre” sînt predicatele active, dar intranzitive. Exemplele la aceast\ din

urm\ categorie sînt : peripatei~ care e intranzitiv ; al doilea exemplu, ;ronei~

(„gînde[te”), este în grece[te tot intranzitiv ; verbul nu se întîlne[te nici în forma

medial\, nici în cea pasiv\. 209. „Predicatele reflexive”, a*ntipeponqovta, au form\

indirect\ (diateza medio-pasiv\), ca cele pasive, dar sens activ. Exemplu :

–eivretai, „el se tunde”. 210. „Dion se plimb\”. Obiceiul de a se cita, chiar [i în

timpul cursurilor ]inute de profesor, exemple concrete cu personaje cunoscute

era foarte r\spîndit la filosofi. Mai sus pu]in (VII, 63) avem exemplul „Socrate

scrie”. Cine este acest Dion, nu [tim. Probabil c\ este vorba de discipolul [i

prietenul lui Platon, unchiul lui Dionysios cel Tîn\r, tiranul din Siracuza. De[i e

curios, acest lucru totu[i nu e exclus. Nu cunoa[tem vreun alt Dion din istoria

stoicismului. Exist\ un Dion, atenian din districtul Paiania, citat în Decretul onorific

pentru Zenon, unde e men]ionat printre cei [ase supraveghetori pentru executarea

mormîntului funerar al lui Zenon, dar e pu]in probabil ca acest personaj obscur

s\ fie dat drept exemplu. {i Aristotel citeaz\ mereu pe Coriscos în cursurile sale,

poate c\ acesta fiind chiar de fa]\ la prelegere. Coriscos [i cu Erastos sînt ambii

din Scepsis, discipoli ai lui Platon la filiala Academiei platonice din Assos (în

Troada). Lor le e adresat\ scrisoarea a 6-a a lui Platon [i în acela[i timp lui

Hermias, scrisoare pe care o consider\m autentic\. 211. a*xiwvma se nume[te la

stoici „judecata” logic\, spre deosebire de Aristotel, unde termenul lovgo" red\

judecata.  *Axivwma se întîlne[te la Aristotel, dar în alt sens : a*xivwma este o propozi]ie

admis\ drept adev\rat\, f\r\ demonstra]ie. a*xiovw, verbul, înseamn\ „a pre]ui”, „a

cere”, „a pretinde”, „a socoti”. 212. Inachos – rîu lîng\ Argos. Versul e dintr-o

tragedie necunoscut\. Lacuna indicat\ mai departe este descoperit\ de Hübner.

Lipsesc defini]iile pentru o&ri–ovn, a*rati–ovn [i u&poqeti–ovn, pentru expresii de

jur\mînt, optative [i ipotetice. 213. Versul e din Homer, Iliada, IX, 96 (trad. G.

Murnu, Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1959, p. 181, nr. 96). 214. Dintr-o tragedie

necunoscut\ (Nauck, TGF 2, fr. 286). 215. To]i ace[ti stoici sînt cunoscu]i din

notele anterioare. 216. Propozi]ii sau judec\]i simple se numesc pe grece[te

a*xiwvmata a&pla~ ; judec\]i complexe sau nesimple, a*xiwvmata ou*c a&pla~.

217. Eliminat din text de Ross. 218. Ad\ugat de Arnim.

219. Judec\]ile a*po;ati–ovn [i a*rnhti–ovn sînt cam acela[i lucru : judecat\

negativ\. Urmeaz\ în citare continu\ toV sterhti–ovn, toV –athgori–ovn, toV

–athgoreuti–ovn [i toV a*ovriston. Acestea sînt propozi]iile sau judec\]ile simple

(a&pla~) (cf. A. Dumitriu, Istoria logicii, vol. I, 1993, pp. 291-292).

220. Judec\]ile complexe sau compuse sau nesimple (ou*c a&pla~) se numesc :

ipotetic\ (toV sunhmmevnon), asertoric\ (toV parasunhmmevnon), conjunctiv\ (toV

sumpeplegmevnon), disjunctiv\ (toV diezeugmevnon), cauzal\ (ai*tiw~de") [i compa-

rativ\ (toV diasa;ou~n toV ma~llon –aiV toV h%tton) (cf. A. Dumitriu, op. cit., p. 293)

221. Propozi]ia sau judecata cu nega]ie dubl\ se nume[te u&perapo;ati–ovn,

adic\ „supernegativ\”. 222. Diogenes din Babilon, vezi mai sus, nota 125.

223. Propozi]ia ipotetic\, sunhmmevnon, este complex\ („nesimpl\” pe grece[te)

[i e format\ din dou\ propozi]ii sau judec\]i (în gramatic\ protaza, provtasi", [i

apodoza, a*povdosi"), care în logica stoic\ poart\ urm\toarele nume : prima

propozi]ie (cea secundar\), introdus\ cu particula „dac\”, se nume[te „condu-

c\toare”, toV h&gouvmenon, tradus [i cu „ini]ial\” sau „încep\toare”, iar propozi]ia a

doua (principal\) se nume[te „terminal\”, toV lh~gon. Propozi]ia ipotetic\ se

nume[te lh~mma, „ceea ce e luat, admis sau dat”. Deci în ra]ionamentul de tip stoic

propozi]ia : „Dac\ e zi, e lumin\” este lh~mma propriu-zis. „Dac\ e zi” este toV

h&gouvmenon ; „e lumin\” este toV lh~gon. A doua propozi]ie a ra]ionamentului sun\

astfel : „Dar e zi”. Aceasta este numit\ provslhyi", „adaos”, „ceea ce e luat în

plus”. Dar împreun\ cu propozi]ia precedent\ ele pot purta [i numele de lhvmmata,

adic\ „premise”. Prima propozi]ie-premis\ este de categoria ou*c a&plou~n „nesimpl\”

sau „complex\” [i este lh~mma propriu-zis, pe cînd a doua propozi]ie din

ra]ionament este numit\ provslhyi" [i este simpl\ (a&plou~n). Ea se mai nume[te

deci [i lh~mma în sens subsidiar. A treia propozi]ie a unui ra]ionament stoic este
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concluzia, e*pi;orav, propriu-zis „inferen]\”, dac\ se respect\ sensul etimologic

(spre deosebire de Aristotel, care numea concluzia sumpevrasma). Aceast\ e*pi;orav

este tot o propozi]ie sau o judecat\ simpl\, a&plou~n ; în exemplul de mai sus :

„Deci este lumin\”. La aceast\ not\ ne vom referi [i vom reveni mai departe

(cf. A. Dumitriu, op. cit., pp. 300 [i urm.). 224. Este vorba de conjunc]ia e*peiv

„deoarece”. ~n cele ce urmeaz\, ca [i aici, este vorba de propozi]iile luate una cîte

una, deci de judec\]i logice, spre deosebire de ra]ionament, care e format din mai

multe judec\]i. ~n propozi]ia „Deoarece e zi, e lumin\”, nu numai c\ a doua

aser]iune („e lumin\”) urmeaz\ din prima ca o consecin]\ („deoarece e zi”), dar

în aceast\ propozi]ie se afirm\ [i adev\rul de fapt al primei propozi]ii, prin

urmare „Deoarece este de fapt zi, este lumin\”. 225. Ad\ugat de Arnim.

226. „Propozi]ia ini]ial\” într-o judecat\ ipotetic\ complet\ se nume[te toV

h&gouvmenon (de exemplu : „Dac\ e zi”), iar „propozi]ia terminal\” se nume[te toV

lh~gon (de exemplu : „este lumin\”). 227. „Judecata probabil\” se nume[te toV

piqanoVn a*xivwma. {i Carneade, fondatorul Academiei noi sceptice, întrebuin]eaz\

termenul piqanovn [i îl ia ca o expresie fundamental\ în scepticismul s\u pentru

a ajunge la un probabilism. Avem aici o concesie f\cut\ de Carneade, dup\ cum

s-ar p\rea, stoicismului [i marelui s\u adversar Chrysippos din Soloi sau Tars.

Scepticismul academic, atît acel al lui Arcesilaos (Academia medie), cît [i cel al lui

Carneade (Academia nou\) au abandonat scepticismul radical al [colii vechi

sceptice reprezentat\ prin Pyrrhon din Elis [i elevul acestuia Timon din Phlius.

228. „Adeziune” traduce termenul tehnic al filosofiei stoice sug–atavqesi",

despre care vom mai avea de vorbit. 229. „Propozi]ie” sau „judecat\ verosimil\”,

pe grece[te eu!logon a*xivwma. Termenul eu!logon e întrebuin]at de Arcesilaos, dup\

cît se pare, a[a cum piqanovn este întrebuin]at de Carneade. Dar cuvîntul (eu!logon)

se g\se[te deja la Aristotel, pentru a indica ceea ce este „rezonabil” de a[teptat c\

se va întîmpla în majoritatea cazurilor (w&" e*piV toV poluV). 230. „Premisa întîi”,

lh~mma ; „premisa ad\ugat\”, provslhyi" ; „concluzia”, e*pi;orav. 231. „Ra]ionamentul

figurativ”, logovtropo", e ra]ionamentul exprimat prin simboluri (aici „primul”, „al

doilea”). „Ra]ionamentele neconclusive”, lovgoi a*pevrantoi ; „Ra]ionamentele

conclusive”, lovgoi peranti–oiv. 232. Aici qevma are acela[i sens ca lh~mma, „premis\”.

Ne gîndim chiar dac\ n-ar fi de înlocuit qevmata, care nu mai apare nic\ieri în acest

ansamblu, cu lhvmmata. 233. Ad\ugat de Arnim. 234. Cuvintele între paranteze

ascu]ite lipsesc în manuscrisele cele mai importante ale lui Diogenes Laertios,

anume în B, P, [i F [i sînt completate de Arnim. 235. Completat de Arnim.

236. Avem aici iar\[i sofismele de care am vorbit în notele noastre, mai ales

la Diogenes, II, 108. 237. Din nefericire, aici a c\zut din textul lui Diogenes

Laertios explica]ia primelor dou\ sofisme : „Voalatul” [i „Ascunsul”. Textul r\mas

explic\ sofismul numit „Gr\mada” (sorites), care e foarte bine l\murit.

238. Aici au c\zut iar\[i din text explica]iile la sofismul „~ncornoratul”.

Urmeaz\ explica]ia la sofismul „Nimeni”, care e foarte bun\. 239. Completarea

textului, aflat\ între paranteze ascu]ite, apar]ine lui Arnim. Aici, în acest sofism,

a[a cum este expus de Diogenes Laertios, este un joc de cuvinte între ti" „cineva”

[i ou!ti" „nimeni”, care nu se poate reda în traducere. Dac\ ti" „cineva” e aici,

urmeaz\ c\ ti" „cineva” nu e la Rhodos. Dar cineva este aici ; deci ou!ti" „nimeni”

nu e la Rhodos. 240. ~n]eleptul este nu numai „dialectician”, ci el posed\ toate

virtu]ile (a*retaiv), dup\ cum vom vedea. 241. o*nomavtwn o*rqovth", „rectitudinea

denumirilor”, este termen tehnic, datînd de la sofi[ti (vezi la Protagoras, la Platon,

Phaidros, 226 d [i urm., unde termenul e o*rqoevpeia). 242. Citim împreun\ cu

Apelt nomoqevtai în loc de novmoi al manuscriselor. {i referirea la Platon, Cratylos,

care se g\se[te la Apelt, este potrivit\ [i o accept\m [i noi. 243. Aici se încheie

expunerea teoriei comune a stoicilor despre logic\, expunere f\cut\ detaliat,

într-o oarecare m\sur\, dup\ Diocles din Magnesia, citat de Diogenes Laertios.

Aceast\ expunere cuprinde din Cartea a VII-a, §§ 49-83. Mai departe urmeaz\

expunerea detaliat\ a eticii comune tuturor stoicilor. 244. Aceast\ clasificare sau

diviziune a eticii în problema de tratat este de importan]\ capital\. D\m [i titlurile
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grece[ti : 1) periV o&rmh~" ; 2) periV a*gaqw~n –aiV –a–w~n ; 3) periV paqw~n ; 4) periV

a*reth~" ; 5) periV tevlou" ; 6) periV prwvth" a*xiva" ; 7) periV pravxewn ; 8) periV –aqh-

–ovntwn ; 9) periV protropw~n –aiV a*potropw~n. Avem aici o concordan]\ remarcabil\,

de[i cu mici variante, cu expunerea eticii stoice la Cicero, De finibus bonorum et

malorum, Cartea a III-a, care ]ine, cu mici întreruperi, de la cap. 5, § 16, pîn\ la

finele C\r]ii, cap. 22, § 76. Iat\, subiectele tratate de Cicero în succesiunea lor :

Despre înclina]ii ; Despre valoare ; (aestimabile) ; Despre scop (finis, tevlo") ;

Despre bine (bonum) ; Despre pasiuni (pavqo", morbus) ; Despre lucruri de ales,

de respins [i indiferente ; Despre îndatoriri (–aqhv–onta, officia) ; Despre în]elept

(sapiens). Ordinea e pu]in diferit\ de cea de la Diogenes Laertios, dar capitolele

eticii stoice sînt acelea[i la ambii autori. Cicero are un scurt capitol Despre

pasiuni. ~n schimb, la Diogenes Laertios lipse[te capitolul Despre în]elept. De

altfel, el nu respect\ ordinea capitolelor. Mai exist\ un extras din Areios Didymos

la Stobaios, Eclogai, destul de sec, ale c\rui capitole corespund cu cele de la

Diogenes Laertios [i Cicero, mai pu]in ordinea lor. Concluziile care trebuie trase

din faptele expuse mai sus sînt urm\toarele : exista o ordine tradi]ional\ a

expunerii eticii stoice, care dateaz\ din timpul stoicismului vechi ; tot astfel [i

con]inutul capitolelor. Cea mai complet\ expunere o avem la Cicero [i ea trebuie

pus\ la baza oric\rei prezent\ri a eticii stoice. Mai departe, în textul lui Diogenes

Laertios, VII, 94, avem dovada c\ aceast\ împ\r]ire (u&podiairou~sin) a eticii pe

capitole dateaz\ de la Chrysippos, marele renovator al stoicismului vechi, [i a fost

acceptat\ de discipolii lui : Archedemos din Tars, Zenon din Tars, Apollodoros din

Seleucia, Diogenes din Babilon, Antipatros din Tars [i Poseidonios (din

Alexandria ?), pe cînd Zenon din Cition [i Cleante din Assos aveau o diviziune mai

simpl\ (a*;elevsteron). 245. Vezi nota anterioar\. 246. {i Zenon, cu Cleante, au

dat oarecare subdiviziuni logicii [i fizicii, a[a cum d\duser\ [i o împ\r]ire simpl\

a eticii pe un num\r de subiecte. 247. Completat de Arnim. Mai departe textul

grec este neclar, dac\ nu deteriorat. 248. Senza]ia ai!sqhsi" [i, ca urmare a ei,

înclina]ia (o&rmhv) sau instinctul apar pe treapta organic\ a animalelor, ele lipsind

la plante. Stoicii nu recunosc cele trei p\r]i ale sufletului de la Platon [i Aristotel,

ci acela[i suflu-foc (pneu~ma, pu~r) str\bate toate lucrurile, dîndu-le un tovno", o

for]\ de coeziune care le face s\ d\inuiasc\ [i care are diverse grade de tensiune :

`n lucrurile neanimate, `n pietre, el se nume[te e@xi", la plante ;uvsi", `n animale

yuchv, `n om h&gemoni–ovn. Dar acestea apar]in fizicii, [i ne rezerv\m în partea

despre fizic\ o expunere complet\ a lor (vezi mai sus, nota 356).

249. Completat de Arnim. 250. tecnivth" „artistul” se refer\ la lovgo", ra]iunea.

Despre ra]iunea sau focul-artist, care, str\b\tînd toate, creeaz\ [i anim\ toate, ne

vom ocupa la partea privitoare la fizic\ (vezi mai sus, nota 349).

251. Lucrarea se g\se[te citat\ în catalogul operelor lui Zenon (Diogenes

Laertios, VII, 4) sub titlul PeriV o&rmh~" h# periV ;uvsew" a*nqrwvpou.

252. Formula este vestit\ pentru a da o sintetizare a scopului în morala stoic\ :

o&mologoumevnw" th~/ ;uvsei zh~n. Ea apare sub diferite variante, care, toate, exprim\

acela[i lucru. Cum omul este o parcel\ din univers, a tr\i în conformitate cu

natura sa înseamn\ a tr\i în conformitate cu natura universal\. Acest lucru, via]a

conform\ cu natura, este [i via]a conform\ cu virtutea (–at * a*rethVn zh~n), c\ci

virtutea consist\ în capacitatea sau dispozi]ia de a îndeplini func]ia esen]ial\

pentru care exist\m [i pe care ne-a dat-o natura. 253. Vezi nota anterioar\.

254. Cleante, Poseidonios, Hecataios ne sînt cunoscu]i. Ei ar fi avut aceea[i

p\rere [i formulare ca [i Zenon în acest punct al eticii. 255. Chrysippos d\ o

formulare pu]in diferit\ : „a tr\i în conformitate cu virtutea înseamn\ a tr\i în

acord cu experien]a mersului naturii”, c\ci natura noastr\ individual\ [i natura

universal\ sînt identice. 256. Despre Zeus, care str\bate [i conduce din\untru

toate lucrurile [i este identic cu focul-artist (creator) [i cu ra]iunea (lovgo") vom

vorbi în partea despre fizic\ (vezi mai jos, nota 349). 257. o& par * e&–avstw/ daivmwn

este geniul pe care fiecare om îl are în el, dup\ o concep]ie foarte veche care a

d\inuit mult\ vreme la greci. Cine are un geniu bun este fericit, eu*daivmwn, cuvînt
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care înseamn\ „dotat cu un geniu bun” [i, mai departe, „fericit” [i „bogat”. {i

Heraclit din Efes zicea : h\qo" a*nqrwvpw/ daivmwn, „caracterul este pentru om Zeul

lui” (d\t\tor de fericire sau nenorocire) (fragm. 119, Diels-Kranz5-9).

258. ~n pasajul anterior se vede cum nu poate fi tratat\ etica f\r\ o cunoa[tere

prealabil\ a fizicii stoice. Aceast\ implica]ie a celor trei p\r]i ale filosofiei, care

formeaz\ un tot la stoici [i nu se pot separa sau în]elege una f\r\ de cunoa[terea

celeilalte, se poate vedea în toat\ expunerea filosofiei lor (vezi mai sus, nota 128).

–aqhv–onta, officia, sînt îndatoririle morale. 259. ~n formula „a tr\i în conformitate

cu natura”, Chrysippos în]elege sub cuvîntul „natura” (;uvsi") atît pe cea universal\,

cît [i cea individual\, pe cînd Cleante în]elege numai natura universal\, diferen]iere

care este important\. 260. Aici se vede optimismul fundamental al stoicismului.

R\ul vine de la o înstr\inare de la natur\. ~ndemnurile naturii sînt bune fiindc\

natura noastr\ individual\ este conform\ cu cea universal\. De aici recomandarea

unei vie]i conforme cu natura, fie ea individual\ sau universal\.

261. {i Aristotel admitea existen]a a dou\ feluri de virtu]i : intelectuale sau

dianoetice (teoretice zic stoicii) [i virtu]i etice (neteoretice zic stoicii) : dianohti–hv

[i h*qi–hv în terminologia aristotelic\, qewrhmati–hv [i a*qewvrhto" în terminologia

stoicilor din textul nostru. Dar distan]a este mare între cele dou\ concep]ii etice,

dup\ cum se vede din exemple. ~n stoicism, nu este vorba de virtu]i etice, ci de

calit\]i fizice : s\n\tate, vigoare fizic\. 262. „Virtutea poate fi înv\]at\” sau „virtutea

nu poate fi înv\]at\” este un vechi tovpo" al sofisticii. Astfel avem un vechi tratat

anonim, intitulat DissoiV lovgoi al vechii sofistici, scris în dialect doric, al c\rui cap.

6 poart\ titlul PeriV ta~" so;iva" –aiV ta~" a*reta~" ai* dida–tovn (Diels-Kranz, Vors.5-9,

II, p. 414). 263. To]i ace[ti filosofi stoici ne sînt cunoscu]i [i am mai vorbit de ei.

264. Apollophanes apar]ine stoicismului vechi, din genera]ia discipolilor lui

Zenon (vezi fragmentele lui la Arnim, SVF, I, p. 90). 265. „Cumin]enia” traduce pe

;rovnhsi", care este la stoici ca [i la Aristotel, în]elepciunea practic\ ; la Platon,

;rovnhsi" însemna [tiin]a superioar\ a ideilor, care d\ omului directiva în via]a sa

activ\. Pentru a ajunge la cunoa[terea adev\rat\ a ideilor, trebuie s\ te lepezi de

datele senzoriale [i s\ faci cercetarea ghidat fiind de ra]iunea pur\ (vezi textul

caracteristic în dialogul Phaidon, 65 a – 66 a). 266. Cele patru virtu]i cardinale,

stabilite de Platon : sw;;osuvnh „cump\tare”, a*ndreiva „curaj”, so;iva „în]elepciune”

[i di–aiosuvnh „justi]ia”, format\ din armonia celorlalte trei. Platon, în Republica,

atribuie aceste virtu]i celor trei clase sociale din statul s\u, „cump\tarea” pentru

]\rani [i meseria[i, „curajul” pentru militari [i „în]elepciunea” pentru conduc\tori.

Din armonia lor rezult\ „dreptatea”. {i sufletul, la Platon, are trei p\r]i, c\rora le

atribuie pe rînd una dintre virtu]i : în]elepciunea e virtutea pentru ra]iune, curajul

pentru partea sufletului care produce pasiunile generoase, iar cump\tarea pentru

partea apetent\ din suflet. Acordul dintre aceste p\r]i, produs prin exercitarea de

c\tre individ a virtu]ilor proprii fiec\rei p\r]i a sufletului s\u, îi d\ fericirea [i

armonia interioar\, care e dreptatea. 267. S-au pierdut din textul lui Diogenes

Laertios în manuscrise defini]ia justi]iei [i a cump\t\rii. 268. „{tiin]\”, e*pithvmh.

269. „Deprindere”, e@xi". 270. „Prezen]a de spirit”, a*gcivnoia.

271. „Ceea ce se cuvine s\ fie f\cut”, traduce grecescul –aqh~–on. Mai departe

pu]in, „hot\rîrea bun\” traduce pe eu*bouliva, deci „capacitatea de a lua o hot\rîre

bun\”. 272. Completat de Arnim. 273. Defini]ie important\ : toV tevleion –ataV

;uvsin logi–ou~ w*" logi–ou~. Se vede aici caracterul intelectualist, ra]ionalist al

moralei stoice. Conformarea cu ra]iunea, care face parte din natura fiin]ei umane,

constituie pentru aceasta perfec]iunea. Omul o poate avea dintr-o dat\, fiindc\

ra]iunea constituie esen]a fiin]ei sale. Pe cînd la Aristotel virtutea este o e@xi", o

„deprindere”. Spre deosebire de Platon [i Aristotel, la stoici nu exist\ un a!logon

mevro" th~" yuch~" care s\ explice pasiunile. 274. Dup\ împ\r]irea bunurilor în

scopuri (teli–av) [i mijloace (poihti–av), Diogenes Laertios, sau izvorul s\u, trece

la cercetarea acestei împ\r]iri, aplicat\ la virtute. Cuvîntul <a*retaiv> „virtu]i” este

completat de Lipsius, el lipsind în manuscrise. Morala antic\ nu cunoa[te principiul

eterogenit\]ii scopurilor, pe care l-a formulat W. Wundt [i l-a aplicat la etic\.
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275. Cuvîntul <–a–ivai> „vicii” e completat de Arnim. 276. „Deprinderi”,

e@xei". 277. „Dispozi]iuni”, diaqevsei". {i aici se vede deosebirea dintre morala

stoic\ [i cea aristotelic\. Pentru Aristotel, virtu]ile sînt deprinderi, e@xei", rezultatul

unui exerci]iu, pe cînd pentru stoici deprinderile sînt realiz\rile profesionale. La

stoici, virtu]ile sînt dispozi]ii înn\scute ale ra]iunii conduc\toare (h&gemoni–ovn) din

om, care e pneu~ma sau pu~r, suflu sau foc, de diferite grade de puritate, dup\

indivizi. Doctrina stoic\, sub forma ei extrem\, nu admite grade [i progres în

domeniul în]elepciunii (vezi mai sus, nota 103). 278. „Beneficiul dintr-o între-

prindere”, a*nti–atavllaxi". 279. „Aplecarea fireasc\ pentru a-[i îndeplini bine

func]ia sa”, toV eu\ pe;u–evnai proV" toV i!dion e!rgon, este tocmai ceea ce se cere

virtu]ii, a*rethv, care e capacitatea unei fiin]e sau a unui lucru de a-[i îndeplini în

mod cît mai des\vîr[it func]ia esen]ial\. 280. „Frumosul moral”, toV –alovn ; la

Cicero, honestum. 281. Formula „toate bunurile sînt egale”, pavnta taV a*gaqav i!sa,

este tipic\ pentru morala stoic\, care nu admite o grada]ie [i nici progres în

în]elepciune. Formula „toate lucrurile existente sînt sau bune, sau rele, sau nici

bune, nici rele” reprezint\ o trihotomie a no]iunilor, care se întîlne[te adesea în

stoicism. Astfel, dintre lucruri, unele sînt de preferat, altele de respins, altele nici

de preferat, nici de respins (adic\ indiferente) [i a[a mai departe. 282. La începutul

§ 102 avem cele patru virtu]i cardinale ale grecilor [i viciile opuse lor. Apoi vin

lucruri nici bune, nici rele, deci indiferente (a*diav;ora). Lucrurile preferabile

(prohgmevna) [i cele de respins (a*poprohgmevna) fac, în fond, parte din lucrurile

indiferente (a*diav;ora) în sine. 283. Aici se arat\ foarte bine cele dou\ sensuri ale

cuvîntului „indiferent” (a*diav;oron). E indiferent ceea ce nu contribuie la fericirea

sau la nenorocirea omului, cum sînt bunurile exterioare (s\n\tate, bog\]ie etc.) pe

care le posed\m sau le pierdem. Deci, din acest punct de vedere, [i lucrurile

preferabile, [i cele de respins sînt indiferente. ~n al doilea sens, sînt indiferente

lucrurile care nu contribuie cu nimic la fericirea sau la nenorocirea omului : spre

exemplu, dac\ num\rul firelor de p\r din cap este pereche sau nepereche.

284. Completat de Arnim. 285. Termenii între ghilimele sînt promghevna [i

a*poprohgmevna. Aici se spune expressis verbis c\ ele fac parte din lucrurile

indiferente, a*diav;ora. 286. „Nedemnitate”, a*paxiva, contrariul lui a*xiva.

287. „Valoarea”, a*xiva. Se dau mai departe trei defini]ii ale acestei no]iuni

importante în morala stoic\, care are o rubric\ special\ pentru expunerea ei (vezi

Diogenes Laertios, VII, 84. PeriV th~" prwvth" a*xiva", [i Cicero, De finibus, III, 6, 20,

unde a*xiva este tradus cu aestimabile). 288. „Via]a armonioas\”, o&mologouvmeno"

bivo", aduce aminte de o&mologoumevnw" zh~n th/~ ;uvsei [i se în]elege acela[i lucru :

via]a în armonie cu natura proprie a individului [i cu natura universal\. Vezi mai

sus, nota 252. 289. O formul\ asem\n\toare este [i o& –ataV ;uvsin bivo", care se

g\se[te aici. 290. Textul pare deteriorat, întrucît nu prea se în]elege ce caut\

catîrul aici. Hans von Arnim propune lectura proV" taV" h&miolivou" –riqav", în loc

de proV" taV" suVn h&miovnw/ –riqav" , ceea ce ni se pare acceptabil. Deci se vorbe[te

de un schimb de o m\sur\ de grîu contra o m\sur\ [i jum\tate de orz.

291. „Conformarea în procesul vie]ii”, toV a*–ovlouqon e*n th~/ zwh/~. Termenul

a*–ovlouqon exprim\, între altele, „acordul”, „armonia”. Deci avem iar\[i formula

acordului cu via]a, cu natura (vezi mai sus, nota 252). 292. Cu „îndatorire”

traducem termenul, a[a de important în morala stoic\, toV –aqh~–on, lat. officium.

Cicero a consacrat trei C\r]i acestei no]iuni [i problemelor legate de ea, în tratatul

De officiis. 293. Etimologia greac\ –atav tina" h@–ein nu spune mare lucru [i nu

credem c\ e exact\ în fond : [i în rom^ne[te cuvîntul „cuvine” î[i trage obîr[ia de

la cuvîntul „vine”, dar sensurile celor dou\ cuvinte n-au vreo leg\tur\ între ele.

Unul este un verb de mi[care : „vine”, iar cel\lalt exprim\ convenien]a moral\ :

„cuvine”. 294. Dup\ Platon [i Aristotel, sufletul are trei p\r]i ; dup\ Platon : nou~",

qumov", e*piqumiva, ra]iune, pasiune generoas\, dorin]\. Dup\ Aristotel : nou~" sau toV

logi–ovn, toV ai*sqhti–ovn [i toV qrepti–ovn, partea ra]ional\, senzitiv\ [i hr\nitoare.

Ultimele dou\ p\r]i, atît la Platon cît [i la Aristotel, sînt de multe ori contopite sub

denumirea de a!logon (sc. mevro" th~" yuch~"), partea ira]ional\ a sufletului, a[a



479

încît r\mîn fa]\ în fa]\ dou\ p\r]i : toV logi–ovn [i toV a!logon mevro" th~" yuch~".

Partea ira]ional\ a sufletului explic\ la Platon [i la Aristotel pasiunile, care sînt

st\ri sau mi[c\ri ale sufletului provocate de aceast\ parte a sufletului. Dup\ cum

vom vedea, stoicii nu recunosc existen]a unei p\r]i ira]ionale a sufletului, ceea ce

duce la teoria conform c\reia pasiunile s`nt judec\]i false. Dup\ stoici, conform

textului din Diogenes Laertios, sufletul are opt p\r]i. Dar s\ nu uit\m c\ la ei

sufletul este material, este un suflu de foc (pneu~ma, pu~r), care p\trunde tot corpul

[i îi d\ o tensiune (tovno") specific\. Sub aspectul lui ra]ional, sufletul se nume[te

partea conduc\toare, neexistînd o parte ira]ional\ în el. Cele opt p\r]i ale sufletului

sînt realmente p\r]i materiale. Acestea sînt cele cinci sim]uri (taV pevnte

ai*sqhthvria), partea vorbitoare (toV ;wnhti–oVn movrion), partea gînditoare (toV

dianohti–ovn) [i partea procreatoare (toV gennhti–ovn). 295. Vezi nota precedent\.

296. „Tulburare” traduce grecescul a*–atastasiva, „lips\ de stabilitate”,

„nelini[te”, „nestatornicie”. Aici se vede originea intelectual\ a pasiunilor la stoici,

care vor g\si ceva mai departe o formul\ [i mai net\ : pasiunile sînt judec\]i

false. Aici pasiunile sînt declarate o perversiune a min]ii, a ra]iunii, ce provine

dintr-o considerare eronat\ a lucrurilor, e*– deV tw~n yeudw~n e*pigivnesqai thVn

diastro;hVn e*piV thVn diavnoian. {i aici se vede originea intelectualist\ a pasiunilor.

297. Cele dou\ defini]ii ale lui Zenon sînt celebre [i foarte importante :

pasiunea (pavqo") e definit\ ca h& a!logo" –aiV paraV ;uvsn yuch~" –ivnhsi", dar

mi[carea ira]ional\ a sufletului nu provine dintr-o parte ira]ional\ din suflet

(h&gemoni–ovn), ci dintr-o perversiune a ra]iunii sau, mai bine-zis, dintr-o

considerare eronat\ a lucrurilor. A doua defini]ie spune c\ pasiunea este o&rmhV

pleonavzousa, un impuls instinctual care cre[te în mod exagerat. {i aici nu este

vorba de un principiu psihic ira]ional din care ar proveni pasiunea, ci de o

cre[tere a impulsului pe care ra]iunea n-are grij\, la anumi]i indivizi, s-o controleze

[i s-o domine. 298. ~n cele ce urmeaz\ vom avea o sumedenie de traduceri ale

unor denumiri grece[ti de pasiuni, pe care trebuie s\ le declar\m aproximative,

întrucît de cele mai multe ori nu avem un cuvînt echivalent rom^nesc adecvat

pentru a le reda exact. Prin urmare, aceste traduceri trebuie s\ le lu\m drept ceea

ce sînt : red\ri cît mai apropiate posibil ale termenului grec. Din fericire, defini]iile

ce urmeaz\ în text [i care de multe ori sînt foarte bune precizeaz\ sensul. Noi

vom c\uta s\ red\m în note [i termenul grecesc. Aici avem cele patru genuri mari

ale pasiunilor : luvph, ;ovbo", e*piqumiva,h&donhv. 299. Aici se spune în mod precis c\

pasiunile sînt judec\]i (f\r\ îndoial\ eronate), taV pavqh –rivsei" ei\nai, dup\

Chrysippos în Despre pasiuni, dîndu-se chiar dou\ exemple : despre avari]ie [i

despre be]ie. 300. Se define[te durerea drept sustolhVn a!logon a sufletului. Dar

vom vedea c\ aceast\ strîngere ira]ional\ a sufletului provine din gre[eala ra]iunii

[i nu de la un alt principiu sufletesc care dep\[e[te ra]iunea.

301. Speciile durerii : e!leo", ;qovno", zh~lo", zhlotupiva, a!cqo", e*novclhsi",

a*niva, o*duvnh, suvgcusi". 302. Frica (;ovbo") e a[teptarea r\ului. Aici se vede

caracterul intelectualist al defini]iei. Speciile ei sînt : dei~ma, o!–no", ai*scuvnh,

e!–plhxi", qovrubo", a*gwniva. 303. Speciile dorin]ei (e*piqumiva), definit\ ca a!logo"

o!rexi", s`nt spavni", mi~so", ;ilonei–iva, o!rghv, e!rw", mh~ni", qumov". Traducerile

ultimelor dou\, „pica” [i „ciuda”, sînt nesatisf\c\toare, dar nu se poate g\si ceva

mai bun. ~n orice caz, defini]iile date clarific\ lucrurile. 303a. Vezi Homer II, I 81

[i urm. 304. Pl\cerea (h&donhv) e definit\ ca o exaltare ira]ional\ care rezult\ din

ceea ce pare a fi demn de alegere. {i aici caracterul intelectualist al concep]iei

stoice despre pasiuni este evident. Este vorba de o „alegere” (ai&retov", „ceea ce

e demn de ales”). Nu vom mai insista de aici înainte asupra acestui caracter

ra]ionalist, intelectualist în definirea pasiunilor, l\sînd acest lucru în seama

cititorilor. Speciile pl\cerii sînt : –hvlhsi", e*picaire–a–iva, tevryi", diavcusi".

Termenul e*picaire–a–iva se g\se[te [i la Aristotel în teoria virtu]ilor, definite ca o

medietate între dou\ vicii extreme (Etica c\tre Nicomah, II, 7).  *Epicaire–a–iva,

„bucuria de r\ul altuia”, [i ;qovno", „întristarea produs\ de fericirea meritat\ a

cuiva”, sînt cele dou\ vicii extreme, între care se afl\ la mijloc nevmesi", „indignarea
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produs\ de fericirea nemeritat\ a cuiva”. Aceasta din urm\ e o virtute [i un

sentiment, zice Aristotel, demn de zei [i de oamenii cu sentimente alese, nobile.

305. „~ntoarcere”, protrophv. 306. Compara]ia cu infirmit\]ile corpului este

interesant\. Ea se face `ns\ numai aici. „~nclinare” [i „tendin]\” traduc cuvintele

eu*emptwsiva [i eu*–ata;oriva. 307. St\ri emo]ionale bune (eu*pavqeiai) sînt trei la

num\r : carav, eu*lavbeia, bouvlhsi". 308. Speciile lor sînt date în ordine invers\.

Specii ale voin]ei, bouvlhsi" sînt : eu!noia, eu*mevneia, a*spasmov", a*gavphsi".

309. Speciile pruden]ei (eu*lavbeia) sînt : ai*dwv", a&gveiva.

310. Speciile bucuriei (carav) sînt : tevryi", eu*;rosuvnh, eu*qumiva. Acest din

urm\ termen se g\se[te la Democrit pentru a exprima starea de fericire spre care

tinde omul. Vezi Diogenes Laertios, IX, 46 ; vezi [i fragm. 3, Diels-Kranz, Vors.5-9.

311. Paragrafele 117 [i urm. se ocup\ cu „în]eleptul”, ultima parte a eticii

stoice, a[a cum e expus\ la Cicero, De finibus, III, 22, 75-76. Titlul periV tou~ so;ou~

lipse[te în lista ini]ial\ de la Diogenes Laertios, VII, 84. Tratarea „în]eleptului” ]ine,

la Diogenes Laertios, de la § 117 pîn\ la § 125. 312. Apollodoros din Seleucia.

313. „F\r\ divinitate”, a!qeo", „ateu”. 314. Aceast\ negare a oric\ror grade pe

calea gre[elilor [i tot a[a pe calea în]elepciunii este o caracteristic\ a filosofiei

stoice. Toate gre[elile sînt egale [i tot a[a nu exist\ stadii intermediare între

în]elept [i neîn]elept (vezi mai sus, nota 103). 315. Teoria egalit\]ii gre[elilor este

dat\ de Diogenes Laertios ca fiind a lui Chrysippos, Persaios [i Zenon. Aceast\

citare a celor trei autori în ordine cronologic\ invers\ este curioas\. S\ fie

Chrysippos izvorul lui Diogenes Laertios, sau izvorul izvorului lui, [i s\ fi g\sit pe

Persaios [i pe Zenon cita]i la Chrysippos ? 316. Imaginea e foarte bun\ pentru a

reda ideea pe care vor s-o exprime stoicii. Stadionul este o unitate de m\sur\ de

lungime, pu]in mai mic\ de 200 m. Lungimea diferea de la o localitate la alta.

Stadionul ca unitate de lungime avea în Olympia 192 m, la Epidaur 181 m, la

Delphi 177 ½ m etc. Canobos era capitala unui district din Egipt, la vest de Abukir.

317. toV –atorqou~n înseamn\ aici „conduit\ dreapt\” (germ., „das richtige

Verhalten”). 318. Ultimii doi autori sînt cunoscu]i mai dinainte ; Heracleides din

Tars este elevul lui Antipatros din Tars ; îl întîlnim numai aici.

319. „Asentimentul” sau „adeziunea”, sug–atavqesi". La animale, dup\ senza]ie

[i reprezentare (ai!sqhsi" [i ;antasiva) urmeaz\ imediat impulsul spre ac]iune

(o&rmhv). La om îns\, dup\ stoici, între reprezentare [i impulsul spre ac]iune trebuie

s\ se produc\ asentimentul. Deci la om senza]ia [i reprezentarea nu produc direct

ac]iunea, ci numai prin intermediul adeziunii. De aici importan]a acesteia din

urm\ pentru conduita uman\. E[ti liber s\-]i dai sau nu adeziunea la o reprezentare

[i atunci actul se produce sau nu se produce. Dup\ cum am v\zut, pasiunile sînt

pentru stoici ni[te judec\]i false. ~n]eleptul nu-[i d\ adeziunea decît la

reprezent\rile comprehensive. Despre problema adeziunii la stoici a scris o tez\

latin\ Victor Brochard, De assensione Stoici quid senserint, Nancy, 1879 (cf. [i Gh.

Vl\du]escu, Filosofia ̀ n Grecia veche, 1984, p. 415). 320. Apollodoros din Seleucia,

vezi mai sus, nota 125. 321. Am tradus prin „cum vrea” cuvîntul au*topragiva,

propriu-zis „facultatea de a ac]iona din propria voin]\” [i „ac]iunea s\vîr[it\ din

propria voin]\”. 322. Orice magistrat la Atena [i în alte p\r]i era dator la sfîr[itul

magistraturii sale, mai ales dac\ aceasta era legat\ de gestionarea banilor publici,

s\ dea socoteal\ (eu*quvnh) [i s\ justifice modul cum a întrebuin]at banii încredin]a]i.

Numai dinastul, regele, nu d\ socoteal\ nim\nui, este a*nupeuvqunoi. Eschine a

atacat decretul onorific votat la cererea lui Ctesifon în favoarea lui Demostene,

pentru serviciile aduse patriei, pe motivul c\ era ilegal, întrucît fusese votat

înainte ca Demostene s\ fi depus socotelile unei magistraturi pe care o de]inea

(vezi Eschine, KataV Kthsi;w~nto", [i Demostene, PeriV tou~ ste;avnou ; vezi [i mai

sus, nota 39). 323. O list\ a lucr\rilor lui Chrysippos citate în diferite opere de

erudi]ie din antichitate care nu se g\sesc în lista lui Diogenes Laertios, acesta

neavînd decît titlurile lucr\rilor de logic\ [i cîteva de etic\, vezi la Hans von

Arnim, SVF, III, 194-205. 324. Mila (ca [i la Spinoza mai tîrziu) este socotit\ la

stoici ca un afect negativ, care produce perturbare în suflet [i nu corespunde unei
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reprezent\ri comprehensive. 325. Carwvneion ; dup\ unii ar fi vorba de canale

subterane considerate ca drumuri spre infern. Dup\ al]ii ar fi vorba de u[ile

închisorii prin care ie[eau condamna]ii du[i la execu]ie. 326. Aici avem iar\[i

dogma stoic\ c\ între în]elepciune [i nebunie nu exist\ stadii intermediare (vezi

mai sus, nota 103). 327. Ismenias – celebru flautist, citat de mul]i autori.

328. Apollodoros din Seleucia, vezi mai sus, nota 320.

329. {i aici stoicii neag\ c\ ar exist\ stadii intermediare între virtute [i viciu

(vezi mai sus, nota 103). „Progresul” este pro–ophv. ~ntre cele dou\ st\ri extreme

nu exist\ un intermediar, cum admit peripateticienii. 330. „Comprehensiuni certe”,

bevbaiai –atalhvyei", sînt acela[i lucru ca [i reprezent\rile comprehensive.

331. „Frumuse]ea moral\” traduce pe toV –alovn, redat de Cicero cu honestum.

332. Poseidonios deviaz\ aici de la linia stoic\ rigid\ care afirma c\ toate

bunurile exterioare sînt indiferente pentru fericirea omului. Poseidonios se apropia

deci de peripateticieni, care afirmau c\ pentru fericirea omului, în afar\ de virtute,

este necesar un minimum de bunuri materiale. De altfel, stoicismul mediu în

general – Panaitios [i Poseidionios – p\r\se[te unele pozi]ii rigide [i prea [ocante

ale stoicismului [i încearc\ o apropiere de platonism [i de peripatetism.

333. „Mintea” traduce aici pe yuchv. Stoicismul nu cunoa[te, contrar aristo-

telismului, lucruri în posibilitate (dunavmei) de a deveni în act (e*nergeiva/), ci la stoici

totul este în act, în actualizare realizat\. 334. Avem aici vechea opozi]ie sofist\

dintre natur\ (;uvsai) [i conven]ia uman\ (qevsei). 335. Vezi mai sus, nota 331.

336. Thrasonides – stoic, necunoscut din alt\ parte (vezi [i Suda, s.v. e!rw").

337. Ideea comuniz\rii femeilor este veche. Teorii similare batjocore[te [i

Aristofan în secolul al V-lea, în special în Adunarea femeilor. Platon reia aceast\

idee în Republica sa. 338. Formele mixte de guvern\mînt, ca mai bune, erau

admise în diverse p\r]i. Aristotel admite trei forme de guvern\mînt bune :

regalitatea, aristocra]ia [i democra]ia (fire[te, la el, neamestecate), [i trei rele, care

sînt devieri (pare–bavsei") ale celor precedente : tirania, oligarhia [i demagogia.

Dar [i Aristotel admite forme moderate de guvern\mînt ca mai bune. Dac\ la

stoici, dup\ cum vom vedea mai departe, toate sînt amestecate în toate, iar

focul-ra]iune, care e Zeus, p\trunde prin toate, de ce nu s-ar amesteca [i formele

de guvern\mînt valabile pentru a da pe cea mai bun\ ? 339. Aici se termin\

expunerea eticii stoice, pe care Diogenes, în paragraful ini]ial, VII, 48, o declara

ca o expunere detaliat\ luat\ dup\ Diocles din Magnesia. Aici se vorbe[te de

„prezentare sumar\” [i „elementar\”. Poate a intervenit o schimbare de izvor la

Diogenes Laertios, iar referatul –ata mevro" al lui Diocles ar cuprinde numai

expunerea logicii (§§ 49-83), a[a cum [i referatul rezumativ, e*pi –e;alaivwn,

(§§ 39-48) s-a ocupat tot numai de logic\. Atunci, în expunerea eticii [i fizicii,

Diogenes Laertios ar avea un izvor diferit de Diocles. 340. Aici începe expunerea

fizicii stoicilor, care ]ine pîn\ la finele capitolului despre Zenon (§§ 132-160). Cu

„rubric\” am tradus cuvîntul grec tovpo", „loc”. 341. Primele patru rubrici trateaz\

corpurile (swvmata), ultimele trei incorporalele (a*swvmata). A doua împ\r]ire :

universul, elementele, cauzele, cuprind numai corpurile, ceea ce nu înseamn\ c\

în tratarea lor se poate evita de a se vorbi [i de incorporale. 342. „Matematicienii”

(oi& a*poV tw~n maqhmavtwn) sînt astronomii, care aveau calcule de f\cut mai ales cu

horoscoapele. Vezi Hora]iu : „...Nec Babylonios... numeros...” (Ode, I, 11).

343. Problema m\rimii Soarelui [i a Lunii a preocupat mult pe filosofii [i

oamenii de [tiin]\ greci. Thales [tia, probabil de la babilonieni, c\ diametrul

aparent al Soarelui [i al Lunii intr\ de 720 de ori în circumferin]a cerului. Nu se

prea în]elege exact ce vor s\ spun\ doxografii (mai ales Aëtios) cînd afirm\ c\,

dup\ Anaximandru, roata Soarelui este de 27-28 ori mai mare ca p\mîntul, iar

roata Lunii de 18 sau 19 ori mai mare. Prin roat\ ei în]eleg un cerc imens de aer

în interiorul c\ruia se afl\ foc, care ]î[ne[te printr-o deschiz\tur\ [i reprezint\

astrul care ne este vizibil nou\. Deschiz\tura pare a fi socotit\ de m\rimea

P\mîntului. De unde diferen]a între 27 [i 28, precum [i 18 [i 19, dup\ cum se

socote[te [i deschiz\tura astrului în totalul ro]ii sau nu. ~n schimb, Anaxagora
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afirm\ precis c\ Soarele are dimensiuni mai mari ca Peloponezul (vezi Diogenes

Laertios, II, 8). Numai Heraclit afirma c\ Soarele are l\]imea unui picior omenesc

(fragm. 3 Diels-Kranz5), atît cît se vede pe cer. ~n secolul al III-lea `.H. se calculau

chiar cu aproxima]ie destul de bun\ dimensiunile [i distan]ele celor doi a[tri :

Soarele [i Luna (vezi Aristarch din Samos periV megevqwn –aiV a*posthmavtwn h&livou

–aiV selhvnh"). Este, desigur, curioas\ pozi]ia stoicilor [i epicurienilor cînd afirm\,

m\car ca ipotez\, egalitatea Soarelui cu l\]imea lui aparent\. La stoici, aceasta se

explic\, probabil, prin dependen]a lor de Heraclit, a c\rui fizic\ au prelucrat-o în

fizica lor. La Epicur vom explica, în Cartea a X-a a lui Diogenes Laertios, sensul

acestor afirma]ii ale lui. 344. „Principiul conduc\tor”, toV h&gemoni–ovn, este ra]iunea

conduc\toare din om [i din univers, identic\ cu suflul-foc care p\trunde [i anim\

toate lucrurile. 345. –aiv este omis în manuscrisele BPF.

346. „Conflagra]ia universal\”, e*–puvrwsi", este starea final\ a universului

absorbit în focul-ra]iune care l-a produs. Dup\ aceast\ conflagra]ie urmeaz\ o

nou\ creare a lumii (dia–ovsmhsi" sau a*po–avtastasi") [i acest proces cosmic, cu

repetarea ve[nic\ a acelora[i st\ri, nu va avea niciodat\ sfîr[it. Unii stoici nu

admiteau aceast\ e*–puvrwsi", conflagra]ie a lumii. 347. Manuscrisele lui Diogenes

Laertios au swvmata, pe cînd a*swvmata este scos din Suda, s.v. a*rchv (vezi la Hicks).

Dar este îndoielnic c\ principiile sînt incorporale. La începutul paragrafului nostru

(VII, 134) se spune c\ principii ale tuturor lucrurilor sînt ac]iunea [i pasiunea (toV

poiou~n –aiV toV pavscon). Dac\ ac]iunea [i pasiunea în sine se exprim\ printr-un

verb : „taie”, „este t\iat”, ele sînt incorporale [i se exprim\ prin cîte un le–tovn, pe

cînd lucrul activ [i lucrul pasiv sînt obiecte corporale de la care eman\ sau care

primesc ac]iunea. Astfel, obiectul activ imprim\ reprezentarea sa asupra sufletului

(h&gemoni–ovn) nostru, care e pasiv. 348. Toate aceste defini]ii au intrat în geometrie

[i sînt men]ionate pe alocuri, ca în faimosul Comentariu la Cartea I a Elementelor

lui Euclid de Proclos Diadochos. Teoria limitelor de care se vorbe[te prezint\ idei

asem\n\toare cu cele ale lui Henri Poincaré în Analysis situs.

349. Realitatea corporal\ suprem\, activ\ prin excelen]\, cap\t\ la stoici

diferite denumiri, care pun în relief anumite aspecte ale ei : zeul (o* qeov"), ra]iunea

(lovgo"), destinul (ei&marmevnh sau peprwmevnh), Zeus (Zeuv") sînt numai o parte din

aceste denumiri. Mai putem men]iona : suflul cald de natura focului (pneu~ma),

focul-artist (pu~r tecni–ovn) etc. 350. Aceast\ idee a unui principiu (a*rchv) din care

se nasc toate lucrurile [i în care se întorc la sfîr[itul unei deveniri într-un ritm care

nu înceteaz\ niciodat\ este foarte veche [i general admis\ la vechii fiziologi greci,

începînd cu Anaximandru din Milet, primul care a scris un tratat filosofic în proz\

(vezi fragm. 1 Diels-Kranz5-9). Stoicii au adoptat în mare parte fizica lui Heraclit

din Efes. 351. {i aceast\ cosmologie elementar\ a fost luat\ de stoici de la

Heraclit, cu adaosuri de la ceilal]i filosofi. Cele patru elemente apar]in lui

Empedocle. Heraclit pare a nu cunoa[te decît trei elemente, al patrulea, aerul,

fiind conceput ca o stare intermediar\ între ap\ [i foc, sub denumirea de „tromb\

arz\toare” (prhsthvr, fragm. 31 Diels-Kranz5) sau de „exhala]ie” (a*naqumivasi"),

care poate fi luminoas\ [i pur\ sau obscur\ (vezi Diogenes Laertios, IX, 9,

probabil, prin intermediari, de la Theofrast). 352. „Calitatea specific\” traduce

expresia i*divw" poiovn. Zeus – suflu – foc – ra]iune p\trunde toate lucrurile din

univers de la un cap la altul, dîndu-le o tensiune (tovno") care ofer\ coeziunea

necesar\ pentru a-[i p\stra p\r]ile laolalt\ f\r\ a se risipi, [i, în acela[i timp, prin

acest suflu-foc str\b\t\tor al tuturor lucrurilor, lucrurile din cosmos sînt legate

laolalt\ prin simpatia universal\ (suvmpnoia). Aceast\ tensiune intern\ este specific\

fiec\rui lucru [i `i d\ particularitatea lui, calitatea care îl face s\ fie el însu[i [i nu

altul. Aceasta este i*divw" poiovn al fiec\rui lucru. 353. „Ziditorul” sau „creatorul”,

o& dhmiourgov", demiurgul. 354. Vezi mai sus, nota 452. 355. „Providen]a”, pe

grece[te provnoia. Stoicii cred cu fervoare în conducerea universului [i a vie]ii

umane de c\tre divinitate, divinitatea corporal\, foc-artist, ra]iune, suflet, Zeus,

care prevede [i orînduie[te toate. ~n schimb, Epicur [i discipolii lui neag\

providen]a divin\. Ace[tia admit existen]a zeilor, dar zeii lui Epicur stau în spa]iile
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dintre numeroasele lumi admise de el (meta–ovsmia, intermundia) [i nu se

intereseaz\ de soarta oamenilor. 356. „For]a de coeziune”, e@xi". Acela[i suflu-foc

(pneu~ma, pu~r) p\trunde în toate lucrurile, îns\ cu grade diferite de tensiune

(tovno") constituind calitatea specific\ (i*divw" poiovn) a fiec\rui lucru, dînd în

acela[i timp lucrului respectiv coeziunea p\r]ilor [i unitatea fiin]ei (vezi mai sus,

nota 248). La stoici nu avem persisten]a st\rilor inferioare în cele superioare. La

Aristotel, plantele aveau numai suflet vegetativ, pe care îl p\streaz\ [i animalele

[i omul. Animalele mai cap\t\ pe lîng\ sufletul vegetativ [i un suflet senzitiv.

Omul are, pe lîng\ sufletul vegetativ [i sufletul senzitiv, înc\ un suflet ra]ional,

care intr\ în f\t într-o faz\ a gesta]iei, [i intr\ în el din afar\ (quvraqen), cum zice

un text celebru al Stagiritului (De generatione et corruptione, B 3, 736 b, 27), care

îl declar\ ca fiind divin (qei~o"). Pentru stoici, imanen]a divinit\]i în lume sub

forma ei material\ de suflu-foc face inutil\ admiterea de p\r]i ale sufletului care

se adaug\ la fiecare treapt\ a fiin]ei. Acela[i suflu-foc, prin modificarea tensiunii

sale, d\ treapta nou\ a fiin]elor, f\r\ vreun adaos din afar\.

357. „Partea conduc\toare”, h&gemoni–ovn. Aici Diogenes Laertios nu vorbe[te

decît de prima treapt\, e@xi", [i ultima treapt\, h&gemoni–ovn, pe care o prime[te

suflul-foc în peregrin\rile sale în diverse locuri din lume pe care le str\bate. ~n

nota precedent\ am dat [i celelalte trepte intermediare : e@xi", ;uvsi", yuchv,

h&gemoni–ovn. Stoicii vorbesc adesea de yuchv [i la om. ~ns\ trebuie s\ ]inem

prezent în minte c\ acest yuchv uman este identic cu h&gemoni–ovn [i c\ nu avem

dou\ principii existînd unul lîng\ altul. Prin urmare, a spune c\ reprezentarea

(;antasiva) este o tuvpwsi" e*n th~/ yuch~/ este acela[i lucru cu a spune c\ e o

tuvpwsi" e*n tw~/ h&gemoni–w~/. 358. A[a cum omul are o ra]iune conduc\toare, tot a[a

[i universul are un h&gemoni–ovn, universul fiind [i el un animal ra]ional mai

des\vîr[it ca omul. Astfel, dup\ Antipatros din Tyr, h&gemoni–ovn al universului este

eterul, partea senin\ [i luminoas\ a aerului din regiunile înalte ale cerului.

Antipartos din Tyr se întîlne[te, în afar\ de aici, la Strabon [i Plutarh. Dup\

Chrysippos [i Poseidonios, h&gemoni–ovn-ul lumii ar fi cerul, iar dup\ Cleante,

Soarele. 359. Vezi nota anterioar\. 360. Vezi mai sus, notele 356 [i 357.

361. Vidul (toV –enovn), spa]iul (tovpo"), timpul (crovno") [i exprimabilul (le–tovn)

sînt cele mai importante incorporale (a*swvmata). 362. „Armonia”, suvmpnoia ;

„tensiunea”, sutoniva. 363. Apollophanes din Nisibis – filosof stoic, urma[ al lui

Zenon din Cition (vezi fragmentele la Arnim, SVF, I, p. 90). 364. Textul este cu

totul nesigur. Ultimul cuvînt, în loc de „corpuri”, e transmis în manuscrise ca

„incorporale”. E îndoielnic c\ acest cuvînt, fie c\ e „corpuri” sau „incorporale”,

s-ar referi la „simpatie [i tensiune”, cum vrea Hicks. 365. Platon define[te timpul

ca „imaginea eternit\]ii” (Timaios : ei*–wVn –inhtoVn ai*w~no", 37 d), iar la Aristotel

timpul este „num\rul mi[c\rii dup\ anterioritate [i posterioritate” (o& crovno"

a*riqmov" e*sti –inhvsew" –ataV toV provteron –aiV toV u!steron, Physica, D 11, 219 b,

1, [i 220 a, 24). Dup\ stoici, timpul este distan]a mi[c\rii lumii : diavsthma th~" tou~

–ovsmou –inhvsew" (Diogenes Laertios, VII, 141). 366. Dup\ Platon, lumea ar fi

creat\ de demiurg, din materia preexistent\ dup\ modelul ideilor, dac\ descrierea

crea]iei din dialogul Timaios, care e pur mitic\, se poate considera ca real\. Plotin

[i al]i autori neag\ c\ aceast\ descriere conjectural\ ar fi considerat\ de Platon ca

fiind real\. ~n schimb, dup\ Platon, lumea va dura ve[nic, deoarece divinitatea nu

are nici un motiv ca s-o distrug\. La Aristotel, lumea n-a fost creat\, exist\ din

ve[nicie [i va exista în ve[nicie. Pentru stoici, lumea a fost creat\ de focul-artist,

de Zeus-ra]iune [i suflu cald (pneu~ma) în acela[i timp, din propria substan]\ a

Zeului foc-ra]iune, [i va fi absorbit\ în conflagra]ia universal\ din nou, în focul

din care s-a n\scut, [i aceast\ crea]ie [i distrugere, care are loc periodic, nu va

avea niciodat\ sfîr[it. 367. Aceast\ descriere corespunde cu cea a lui Heraclit, al

c\rui fragment corespunz\tor îl d\m în nota urm\toare. Se [tie c\ fizica stoic\

urmeaz\ îndeaproape pe cea a lui Heraclit. 368. Fragmentul 31 (Diels-Kranz5) al

lui Heraclit descrie prima faz\ a cosmogoniei [i ultima a pieirii lumii. Iat\-i

traducerea : „Prefacerile focului : mai întîi marea, iar jum\tate din mare (se preface
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în) p\mînt [i jum\tate în tromb\ arz\toare.” Dup\ un text explicativ al lui Clement

din Alexandria care citeaz\ aceste rînduri, urmeaz\ un alt citat din Heraclit,

reprezentînd faza final\ a distrugerii lumii : „(P\mîntul) se revars\ în mare, iar

aceasta cap\t\ aceea[i m\sur\ pe care o avea înainte de a se preface în p\mînt.”

Asem\narea cu expunerea lui Diogenes Laertios pentru stoici e evident\.

369. Panaitios este unul dintre aceia care neag\ conflagra]ia lumii. Stoicismul

mediu, în general, se dep\rteaz\ în multe puncte de stoicismul vechi, c\utînd o

apropiere de platonism [i aristotelism. 370. Boethos din Sidon – urma[ al lui

Chrysippos, stoic din [coala veche (vezi fragmente la Arnim, SVF, pp. 265-267).

371. Lumea este corporal\ [i finit\, vidul exterior este un incorporal [i e

infinit. La fel [i pentru Platon [i Aristotel, lumea este finit\. 372. ~n revolu]ia lui

anual\, Soarele se mi[c\ pe cercul numit ecliptic\, care este înclinat\ fa]\ de

ecuator cu circa 23°. Cercul eclipticii se afl\ în mijlocul bandei zodiacului, care se

întinde în ambele p\r]i ale eclipticii ; Luna [i planetele se mi[c\ [i ele în zodiac de

o parte [i de alta a eclipticii, pe care o taie din cînd în cînd, f\r\ a se dep\rta prea

mult de ea. Mi[carea în spiral\ a Lunii s\ se refere oare la linia rezultat\ din

mi[carea diurn\ a Lunii [i din mi[carea de-a lungul zodiacului în timpul unei luni ?

373. Pentru greci, meteorologia cuprindea atît fenomenele meteorologice

propriu-zise, cît [i cele cere[ti, între care ei nu f\ceau distinc]ie net\.

374. ~n aceast\ epoc\, grecii aveau cuno[tin]e mai precise [i mai adecvate

despre corpurile cere[ti, despre m\rimile [i distan]ele lor, de[i sîntem înc\ departe

de preciziile moderne. Poseidonios, de altfel, a fost un mare savant, între altele [i

un astronom de seam\. Cartea astronomului Cleomedes, De motu circulari

corporum caelestium, care ni s-a p\strat, are în mare parte ca izvor pe Poseidonios.

375. Acest lucru nu se poate constata decît prin eclipsele de Lun\ [i în timpul

lor. 376. ~nlocuirea lec]iunii noerovn a manuscriselor cu noterovn de c\tre Apelt nu

ni se pare justificat\ sau cel pu]in nu e necesar\. Desigur, dup\ stoici, Soarele este

o facl\ de foc dotat\ cu inteligen]\. Apelt se refer\ [i la H. Diels, Lucrezstudien,

II, 4 [i urm. 377. Pentru în]elegerea celor spuse aici, trebuie s\ ne ducem la

expunerea cosmologiei lui Heraclit de la Diogenes Laertios, IX, 9 (probabil dup\

Theofrast) : „Se produc dou\ feluri de exhala]ii : unele din p\mînt [i altele din

mare, cele din mare fiind str\lucitoare [i pure, cele din p\mînt obscure. Primele

nutresc focul, iar cele din p\mînt m\resc umezeala.” 378. Nu putem accepta

traducerea lui Apelt a lui a*nagrav;ei cu „scrie”, deoarece, cînd este vorba de o

expunere simpl\ a opiniilor unui filosof, Diogenes Laertios întrebuin]eaz\ termeni

ca levgei, ;hsiv etc. Deci accept\m traducerea lui Hicks, dup\ care este vorba de

un desen ilustrativ care acompania textul, a[a cum obi[nuiau savan]ii greci în

materie de matematic\ sau de astronomie. 379. „Conjunc]ie” se nume[te în

astronomie întîlnirea a dou\ planete în aceea[i figur\ a zodiacului. {i Luna se

poate întîlni cu Soarele în punctele în care traiectoria lunar\ taie ecliptica. Aceste

puncte se numesc „noduri”. Eclipse de Lun\ [i de Soare nu pot avea loc decît

numai în punctele nodale, [i anume cînd Soarele [i Luna se afl\ în acela[i timp în

aceste puncte : eclipse de Soare numai cînd ambii a[tri se afl\ în acela[i punct

nodal [i deci cînd e „Lun\ nou\”, iar eclipsa de Lun\ cînd cei doi a[tri se afl\ „în

opozi]ie”, adic\ în puncte nodale opuse [i e lun\ plin\. 380. Deci, pentru o

eclips\ de Lun\, faptul c\ trebuie s\ fie Lun\ plin\ este o condi]ie necesar\, dar

nu suficient\. Opozi]ia trebuie s\ fie în punctele nodale (cele dou\ puncte în care

cercul de revolu]ie al Lunii taie ecliptica), astfel încît Soarele, P\mîntul [i Luna s\

fie pe aceea[i linie. 381. „Opozi]ie” traduce aici pe –ataV diavmetron. Pentru ca s\

fie Lun\ plin\ trebuie ca Luna s\ r\sar\ la r\s\rit, atunci cînd Soarele apune la

apus. Babilonienii numeau aceast\ situa]ie a celor doi a[tri opu[i pe cer, Luna la

r\s\rit [i Soarele la apus : Sin u ©am½u ½ilkulu „Soarele [i Luna î[i ]in balan]a”,

expresie care se g\se[te tradus\ la Democrit (la Plutarh, De facie in orbe lunae,

c. 16), dup\ cum a ar\tat Robert Eisler, AGPh, 31, (N.F.24), 1917, pp. 52-54.

382. Adic\ orbita Lunii taie ecliptica, îndep\rtîndu-se de ea înspre nord [i

înspre sud în cadrul zodiacului. 383. Aceste afirma]ii nu pot fi explicate de noi pe
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baza cuno[tin]elor astronomice pe care le avem. 384. Deci stoicii nu admit

antropomorfismul divinit\]ilor grece[ti pe plan fizic, de[i admit providen]a, deci

faptul c\ ei se îngrijesc de oameni ca un p\rinte bun. ~n schimb, Epicur, care

neag\ providen]a, admite forma uman\ a divinit\]ilor, întrucît Epicur, ca un

adev\rat grec, admite forma corpului omenesc ca cea mai frumoas\ [i mai

des\vîr[it\ realizare a naturii.

385. „F\uritor”, dhmiourgov". 386. Diva este acuzativul numelui zeului suprem

al grecilor [i e pus în leg\tur\ cu prepozi]ia diav, care înseamn\ „prin” [i exprim\

calitatea zeului foc ra]ional de a str\bate toate lucrurile din univers. Vom mai

întîlni [i mai departe asemenea apropieri de cuvinte. Alt nume este Zh~na, adic\

tot Zeuv" la acuzativ, care este pus în leg\tur\ cu verbul zh~n „a tr\i”, „a vie]ui”.

Zei]a Athena e pus\ în leg\tur\ cu „eterul”, Ai*qhvr, nu atît prin asem\narea de

nume, cît prin faptul c\ „eterul”, ca [i zei]a Athena, este considerat ca fiind

„ra]iunea conduc\toare” (h&gemoni–ovn) a universului. Zei]a Hera a fost de mult

pus\ în leg\tur\ cu „aerul” (acuzativ a*evra) înc\ de Empedocle (fragm. 6

Diels-Kranz5-9 [i comentariile celor ce citeaz\ fragmentul). 387. Vezi nota

anterioar\. 388. Vezi mai sus, nota 386. 389. Vezi mai sus, nota 386.

390. E firesc ca Hefaistos, zeul focului, s\ fie identificat cu focul-artist (toV

tecni–oVn pu~r). 391. Tot astfel Poseidon, zeul m\rii, e st\pîn peste mare.

392. La fel Demeter [i-ar lua numele de la st\pînirea ei asupra p\mîntului. Aici

avem un joc al cuvintelor Dhmhvthr [i Gh~ mhvthr. 393. Aici „calitatea” traduce pe

oi*–eiovth", care, în sens strict, înseamn\ „rudenie”, „prietenie”, „leg\tur\ intim\”.

394. La începutul § 148, „substan]a divinit\]i”, ou*siva qeou~. Aceasta este de

natur\ aerian\, a*eroeidhv", întrucît zeul este pneu~ma, suflu cald, de natura focului

care p\trunde prin tot universul. 395. Vezi mai sus, nota 370.

396. Natura, ;uvsi", la stoici, în sens propriu-zis, este suflul cald (pneu~ma,

pu~r), care, cu tensiunea specific\ lui, face s\ creasc\ plantele. Ceea ce nu

împiedic\ de a fi întrebuin]at [i în sens mai larg, pentru a denumi ceea ce d\

coeziune oric\rui lucru [i se nume[te e@xi". Cunoa[tem grada]iile de tovno" pe

care le are pneu~ma pe treapta lucrurilor [i fiin]elor din lume : e@xi" pentru pietre,

;uvsi" pentru plante, yuchv pentru animale [i h&gemoni–ovn pentru om.

397. „Ra]iunile seminale”, spermati–oiV lovgoi, sînt de natur\ corporal\ (altfel

n-ar putea produce ac]iuni), s\l\[luiesc în pneu~ma, care e pu~r [i lovgo" în acela[i

timp. Ele sînt germenii tuturor lucrurilor care se produc în decursul evolu]iei

lumii. 398. Produsul este asemenea cu produc\torul, copiii cu p\rin]ii [i a[a mai

departe. 399. „Destinul”, ei&marmevnh, de la meivromai, „a avea ca parte”, este

termenul preferat de stoici. Ei prefer\ acest participiu perfect mediu. Tot a[a

peprwmevnh (de la porei~n „a procura”) înseamn\ „ceea ce e dat de destin”.

Termenii vechi grece[ti datînd de la poe]i, Homer în special, erau moi~ra [i ai\sa.

Destinul are un mare rol în filosofia stoic\. Ace[tia sînt partizani ai unui

determinism absolut. Omul este liber doar în m\sura în care se conformeaz\

hot\rîrilor destinului [i le accept\. Dac\ îns\ ac]ioneaz\ împotriva destinului,

atunci este dus cu sila de acesta, precum este cîinele legat de un car [i care merge

în urma lui. Dac\ acest cîine urmeaz\ drumul [i merge dup\ car, el merge în mod

liber. Dar dac\ el caut\ s\ se abat\ din drumul carului, atunci este tîrît de acesta.

400. Aici avem dou\ defini]ii ale destinului. Dup\ prima, destinul este nexul

cauzal, iar dup\ a doua, el este „legea” (lovgo") sau „ra]iunea” în conformitate cu

care se petrec lucrurile (vezi [i Heraclit, fragm. 1 Diels-Kranz5).

401. Stoicii credeau cu fervoare în mantic\, adic\ în arta prevestirii viitorului,

ceea ce e legat, desigur, de determinism. F\r\ acest determinism absolut al

lucrurilor n-ar fi posibil\ nici prevestirea. Epicurienii neag\ mantica, a[a cum,

dup\ cum vom vedea, [i determinarea evenimentelor lumii este, dup\ ei, de alt

tip (vezi mai sus, nota 399). 402. Panaitios neag\ îns\ mantica, declarînd c\ ea nu

are o baz\ real\. 403. Textul aici este deteriorat. Cuvintele între paranteze ascu]ite

sînt completate de Arnim. Despre întregul text, vezi aparatul critic la Arnim, SVF,

II, p. 158. Sensul pare a fi c\, dup\ Chrysippos, diviziunea merge la infinit, adic\
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n-are o limit\ la care s\ se opreasc\, dar materia nu este infinit divizat\ în mod

actual, de[i poten]ial nu exist\ o limit\ pentru divizarea ei. Faptul c\ Chrysippos

s-a ocupat de problemele infinitului mic se vede [i din Plutarh, De commun. not.,

39, 1079 e, unde el r\spunde problemei ridicate de Democrit cu privire la sec]iunea

unui con printr-un plan paralel cu baza (vezi Democrit, fragm. 155 Diels-Kranz5-9).

404. „Amestecul total”, –ra~si" di * o@lou, este o concep]ie caracteristic\ a

stoicismului. ~n afar\ de amestecurile obi[nuite prin combinarea a dou\ lucruri

sau prin juxtapunere, ceea ce duce la m\rirea spa]iului ocupat de cele dou\

lucruri la un loc prin ad\ugarea celor dou\ spa]ii unul la altul, stoicii mai admit

un amestec total în care dou\ corpuri se întrep\trund în întregime, astfel încît ele

ajung s\ ocupe în acela[i timp acela[i spa]iu. Acest lucru este menit s\ explice

p\trunderea acelui pneu~ma suflu cald de natura focului, prin toate lucrurile acestei

lumi, f\r\ a m\ri volumul lucrurilor p\trunse de el. 405. Traducerea „genii tutelare”

red\ daivmone", divinit\]i mai mici cu caracter anonim care protejeaz\ via]a

oamenilor. 406. Despre eroi, vezi mai sus, Cartea a III-a, nota 33.

407. Aceste descrieri [i explica]ii ale anotimpurilor [i ale meteorilor n-au

nimic nou sau original. 408. Pasajul între paranteze ascu]ite este introdus de Isaac

Casaubonus, dup\ Plutarh (=Aëtius, Doxogr. Gr., 374 a, 23). Completarea este

aproape cert\. 409. Cele trei fenomene cere[ti se numesc –omhvth", pwgwniva" [i

lampadiva". Ele sînt greu de identificat, mai ales ultimele dou\. Acestea trebuie s\

fie comete cu un anumit aspect special. 410. Completat de Menagius, dup\

Lexiconul Suda, (O. Apelt). 411. Cartea a VIII-a a Meteorologiei la Poseidonios.

412. Termenii greci sînt casmativa", –limativa" (Cobet ; în loc de –aumativa")

[i brasmativa". Acestea sînt specii de cutremure care nu se pot determina mai de

aproape. Traducerea e deci conjectural\, dat\ dup\ Hicks. 413. Adic\ axa

p\mîntului, care pentru greci era [i axa lumii. Vezi Apelt. 414. ~n emisfera sudic\.

415. Adic\ antarcticul. 416. „Focul-artist”, pu~r tecni–ovn, care este pneu~ma,

lovgo", Zeuv", creeaz\ lumea [i o conduce pîn\ la conflagra]ia universal\

(e*–puvrwsi"). 417. Ad\ugat de H. v. Arnim. 418. „Ra]iunile seminale, spermati–oiV

lovgoi, exist\ în noi [i în univers. ~n noi ele constituie puterea generatoare.

419. Aici se încearc\ o explicare a viziunii, care, oricît de naiv\ ar fi, nu e

lipsit\ de interes. Bastonul, respectiv metafora bastonului, vrea s\ explice

instantaneitatea viziunii. Imaginea este întrebuin]at\, dup\ cît ne aducem aminte,

[i de Descartes. Cînd mi[ti un cap\t al bastonului, se mi[c\ concomitent [i cel\lalt

cap\t, f\r\ a fi nevoie de un timp de transmisie a mi[c\rii dintr-un cap al

bastonului la cel\lalt (fire[te, nu se ]ine seama de elasticitatea [i compresibilitatea

bastonului chiar în direc]ie longitudinal\). Tot a[a impresia obiectului este

transmis\, dup\ stoici, imediat [i instantaneu, prin conul vizual, ochiului care

vede, „la fel ca un baston”. 420. „Tensiunea sim]urilor”, ai*sqhti–oV" tovno". Ceea

ce percepe în noi este acel i*divw" poiovn, acea form\ specific\ a suflului-foc, care

e o frîntur\ din focul universal [i are o tensiune, un tovno", prezent în sim]uri [i

prelungindu-se pîn\ în partea conduc\toare, h&gemoni–ovn, tensiune prin care acest

h&gemoni–ovn prime[te imaginea lucrurilor. Cînd tensiunea din sim]uri se relaxeaz\,

urmeaz\ somnul. 421. „Partea conduc\toare” a sufletului, h&gemoni–ovn.

422. „Suflul vital”, pneu~ma. 423. Aici urmeaz\ o embriologie rudimentar\,

ceea ce nu e de mirare pentru timpul în care ne afl\m. 424. Sphairos din Bospor

– discipol al lui Cleante, stoic de vaz\ (vezi Via]a lui la Diogenes Laertios, VII,

177-178, fragmentele la Arnim, SVF, I, pp. 139-142). Sphairos sus]ine c\ s\mîn]a se

adun\ din întregul organism, pentru a da o explica]ie faptului c\ s\mîn]a are

capacitatea de reproduce întregul organism. 425. „Partea conduc\toare” a

sufletului, toV h&gemoni–ovn. 426. Cicero traduce toV h&gemoni–ovn cu principale.

427. B\trînul filosof medic Alcmaion din secolul al IV-lea, apoi Platon localizau

gîndirea uman\ în creier. Aristotel [i stoicii o localizau în inim\.

428. Cuvintele prin care Diogenes Laertios încheie expunerea sa detaliat\ a

doctrinei comune a stoicilor sînt programatice. El ]ine cont, dup\ spusele sale, de

dimensiunile pe care voia s\ le dea lucr\rii sale [i vrea s\ p\streze o just\
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propor]ie a p\r]ilor. Dar e posibil s\ se fi terminat expunerea din izvorul s\u, [i

atunci el caut\ s\ dea o explica]ie [i s\ se justifice, ca [i cum din propriul imbold

ar fi decis s\ încheie aici expunerea sa. 429. Vie]ile stoicilor care urmeaz\,

Diogenes Laertios spune c\ le d\ ca s\ arate pe filosofii [colii care aveau p\reri

deosebite. Deci dup\ expunerea –oinw~" vine cea –aq * e@–aston pentru fiecare

filosof în parte, afar\ de Zenon, fondatorul, a c\rui via]\ [i doctrin\ s-au terminat.

CAPITOLUL II

Ariston
(pe la 240 `.H.)

430. Ariston din Chios este un stoic din vechea genera]ie, disident, deoarece

s-a îndep\rtat de unele din tezele fundamentale ale stoicismului în materie de

etic\. Nu trebuie confundat cu Ariston din Ceos, peripateticianul, iar în texte, cînd

e citat numai cu numele de Ariston [i informa]ia dat\ este despre ceea ce Ariston

a spus despre al]ii, nu e u[or de g\sit despre care dintre cei doi Ariston este vorba

(vezi fragmentele lui la Arnim, SVF, I, pp. 75-90). 431. Aici vedem deja cum

Ariston neag\ fizica [i logica, aceste p\r]i a[a de legate de etic\, ea c\p\tîndu-[i

sensul din celelalte p\r]i ale filosofiei [i se cantoneaz\ numai în etic\ (vezi mai

sus, nota 128). 432. Stoicii puneau mare pre] pe dialectic\, pe care o considerau

ca împrejmuirea care ap\r\ livada sau ca o coaj\ de ou care ap\r\ interiorul [i a[a

mai departe. Ariston, prin desconsiderarea dialecticii, se dovede[te [i asupra

acestui punct un disident. 433. Moduri relative, trad. lui Hicks, pentru toV prov" tiv

pw" e!cein. 434. Cynosarges, „cîinele alb” sau „cîinele gras”, str\lucitor de gras ce

e, era numele unei pie]e publice din Atena, în regiunea de est, la poalele dealului

Lycabettos. Aici se afla o incint\ sacr\ (tevmeno") [i un templu al lui Heracle. Aici

î[i ]ineau prelegerile Antistene [i cinicii (vezi mai sus, Cartea a VI-a).

435. Deci Ariston e fondatorul unei secte (ai@resi") disidente a stoicismului.

436. Milthiades,  *Aristwvneio", necunoscut din alt\ parte. La fel Diphilos, care

nu trebuie confundat cu Diphilos, poreclit Labuvrinqo", numit [i –osmiwvtato"

(vezi Lucian, Banchetul, cap. 6, 23, 36). 437. Polemon – al patrulea scolarh al

Academiei, de care am mai vorbit. 438. Arcesilaos – fondatorul Academiei sceptice

medii (vezi Via]a lui la Diogenes Laertios, IV, 28-45). Spre deosebire de

scepticismul radical al [colii vechi sceptice fondate de Pyrrhon din Elis [i

continuat\ de elevul acestuia, Timon din Phlius, Academia sceptic\ admite un

probabilism. Arcesilaos vorbea de ceea ce e „rezonabil” de admis ca fiind adev\rat,

iar Carneade, fondatorul Noii Academii sceptice, vorbea de piqanovn, „ceea ce e

conving\tor” sau probabil. Dar cînd era vorba de „reprezentarea comprehensiv\”

[i de „criteriul adev\rului” pe care le sus]ineau stoicii, atunci scepticii Academiei

erau adversari ireductibili. Unul dintre argumentele acestora împotriva

„reprezent\rii comprehensive” era incapacitatea în]eleptului stoic de a distinge

între dou\ lucruri identice, ca dou\ ou\ sau doi gemeni. Dac\ ar exista

reprezentarea comprehensiv\, ar trebui ca aceste lucruri s\ aib\ semne distinctive

prin care s\ le deosebim unul de altul, ceea ce nu este cazul. 439. Este vorba de

Academia medie sceptic\ a lui Arcesilaos. 440. Acolo unde sînt scrise cifre în

manuscrisele lui Diogenes Laertios, punem [i noi tot cifre în traducere, iar acolo

unde num\rul este scris întreg cu litere, d\m num\rul în litere. Scrisul în cifre este

mai nesigur, întrucît se poate citi gre[it la copierile succesive. De aceea în alte

liste de scrieri, num\rul C\r]ilor e dat în cifre : 1, 2, 3... 441. Alexinos – filosof din

[coala megaric\, de care ne-am mai ocupat (vezi Diogenes Laertios, II, 109 ; II,

135-136 etc.). 442. Sosicrates, originar din Rhodos (cf. II, 84), autor a unei

Succesiuni a filosofilor. 443. Vedem aici un caz în care Ariston din Chios, stoicul,

este confundat cu Ariston din Ceos, peripateticianul. 444. Choliambii sînt trimetri

iambici, ca cei întrebuin]a]i în lirica lui Archiloh [i a altora, în tragedie [i în
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comedie, numai c\ ultimul picior se termin\ în spondeu. Inventatorul lor ar fi,

dup\ cum se spune, Hipponax. 445. Iar\[i una din epigramele cele mai prost

inspirate ale lui Diogenes Laertios. 446. Nu ni se spune nimic despre ocupa]ia

primului Ariston din lista de omonimi de la Diogenes Laertios. El este numit

Ariston din Iulis, capitala insulei Ceos, [i se poate identifica cu Ariston din Ceos,

pe care Diogenes Laertios îl cunoa[te ca filosof peripatetic [i îl citeaz\ adesea.

Ceilal]i Aristoni sînt obscuri. Ultimul, din Alexandria, e [i el filosof peripatetic.

CAPITOLUL III

Herillos
(pe la 260 `.H.)

447. Periferiile lumii grece[ti sau grecizate, mai mult sau mai pu]in, încep s\

dea filosofi [i oameni de cultur\. Herillos este din Cartagina, la fel ca [i

Cleitomachos, de care ne-am ocupat (vezi Via]a lui la Diogenes Laertios, IV, 67).

Din pasajul la care se refer\ nota se vede c\ Herillos punea ca scop [tiin]a, deci

atribuia un primat teoreticului fa]\ de practic, [i prin aceasta se îndep\rta de

stoicism, apropiindu-se de Aristotel, dup\ care virtu]ile dianoetice, adic\

intelectuale, au prec\dere fa]\ de virtu]ile etice, adic\ practice-morale. Pentru

fragmentele lui vezi Arnim, SVF, I, 91-93. 448. Deci vedem la Herillos o atitudine

mult mai moderat\ decît cea a stoicismului rigid al lui Zenon fondatorul.

449. Aceast\ atribuire de scopuri diferite, primare [i secundare, iar\[i nu este

în tradi]ia stoicismului, cu masivitatea [i intransigen]a lui. Pentru stoicismul

ortodox, singurul scop este virtutea [i exercitarea ei, din care decurg toate :

în]elepciune, fericire etc. 450. Maieutica este arta moa[ei de a asista la na[teri.

Socrate a adoptat acest termen, declarînd c\ el este o moa[\ spiritual\, care, de[i

este steril în ceea ce îl prive[te, ajut\ pe al]ii s\-[i nasc\ ideile pe care le au în cap.

Maeuticul este deci cel care asist\ pe cineva la g\sirea adev\rului.

CAPITOLUL IV

Dionysios
(sec. III `.H.)

451. Avem iar\[i de-a face cu un disident, dup\ cum se vede [i din porecl\ :

„Transfugul” (o& metaqevmeno"). Aici ni se spune c\ el pune ca scop pl\cerea, la fel

ca cirenaicii [i epicurienii (vezi fragmentele lui Dionysios la Arnim, SVF, I,

pp. 93-96). 452. Diocles din Magnesia, întîlnit adesea. 453. Heracleides din

Heraclea pontic\, de care ne-am ocupat mai înainte (vezi Via]a lui la Diogenes

Laertios, V, 86-94). 454. Pentru Alexinos, vezi mai sus, nota 441. Menedem din

Eritreia de care ne-am ocupat mai înainte, vezi Via]a lui la Diogenes Laertios, II,

125-144. 455. Aratos din Soloi, n\scut pe la 315 `.H. Venit la Atena pentru studii,

el i-a cunoscut pe Zenon [i pe Menedem. L-a cunoscut [i pe Callimah, poetul [i

eruditul. Avea [i o ini]iere în astronomie [i matematic\. A tr\it la curtea lui

Antigonos, regele Macedoniei, unde a compus celebrul lui poem astronomic

Fainovmena, pe la 276-274, care s-a bucurat de o imens\ popularitate. Marele

astronom Hipparh l-a comentat într-un tratat din tinere]e, care ni s-a p\strat. {i în

latin\ a fost mult prelucrat. Africanul Manilius a dat o splendid\ prelucrare a

aceluia[i subiect, inspirat de Aratos. Cicero [i al]ii au dat traduceri. Aratos a murit

pe la 240-239 `.H. 456. Traducere conjectural\ în lipsa operei care ne-ar fi l\murit

despre ce este vorba.
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CAPITOLUL V

Cleante
(331-232 `.H.)

457. Assos – ora[ în Asia Mic\ în Troada. Aici era o ramur\ a Academiei

condus\ un timp de Xenocrate [i Aristotel. De aceast\ ramur\ ]ineau Hermias,

potentatul din Atarneus, socrul [i prietenul lui Aristotel, apoi Erastos [i Coriscos.

Lui Hermias, Erastos [i Coriscos este adresat\ a VI-a Epistol\ a lui Platon (vezi

fragmentele lui Cleanthe la Arnim, SVF, I, pp. 103-139). 458. Antisthenes din

Rhodos – scriitor de succesiuni. 459. Heracles este simbol al „muncii”, povno",

pentru cinici [i pentru stoicii care au preluat [i prelucrat morala cinicilor, dîndu-i

o nou\ fundamentare teoretic\, de[i aceasta nu lipsea nici la Antistene din Atena,

fondatorul [colii. 460. Fragm. 41 la Diels, PPhF, p. 194. 461. Ariston din Chios,

stoicul, vezi mai sus, nota 430. 462. „~ndatorirea”, toV –aqh~–on, în latin\ officium.

463. Arcesilaos, fondatorul Academiei medii sceptice. 464. Euripide, Electra,

versul 140. 465. Homer, Odiseea, IV, 611 (trad. G. Murnu, Bucure[ti, E.S.P.L.A.,

1956, p. 107, v. 814). 466. Text greu de tradus din cauza jocului de cuvinte [i al

obscenit\]ii lui. gastrivzein este verb derivat de la gasthvr. De la mh~ro" e format

pe acela[i model verbul mhrivzein care nu exist\ în alt\ parte. Propozi]ia între

paranteze drepte este eliminat\ din text de Cobet, ca fiind o explica]ie marginal\

f\cut\ de cineva str\in [i care a p\truns în textul lui Diogenes Laertios. 467. Vezi

Nauck, TGF 2, p. 823 Sositheos este poet grec tragic din Alexandria în Troada.

Dup\ al]ii, el ar fi din Atena sau din Siracuza. Este citat de diver[i autori :

Athenaios, Hyginos, Suda, Stobaios, Theocrit. 468. Traducem o!stra–a cu „cioburi

de oale”. Acestea erau cel mai ieftin material de scris. ~n Egipt s-au p\strat

numeroase astfel de „cioburi” cu texte importante. Ele se g\sesc de altfel [i în alte

p\r]i (în Atena spre exemplu). Prefer\m traducerea lui o!stra–on cu „ciob de

oal\” aceleia cu „scoic\”, dat\ de Apelt. Hicks e [i mai precis : „scoic\ de stridie” !

Fire[te, se putea scrie pe orice obiect care prezenta o suprafa]\ lat\ pentru a primi

caracterele scrisului, cum era omoplatul de bou. Foi preg\tite din tulpina plantei

papirus din Egipt erau extrem de r\spîndite în întreaga antichitate, iar comer]ul cu

ele era extrem de întins [i aduc\tor de cî[tig (vezi Theodor Birt, Kritik und

Hermenutik. Abriss des antiken Buchwesens (fire[te ultima parte intereseaz\ aici),

în Hb. I. v. Müller, continuat de W. Otto, I, 3 München, 1913). 469. Cuvîntul grec

este o&rmhv. Poate s-ar putea reda mai bine cu „înclina]ie”. {i Cicero traduce cu

inclinatio. 470. „Nunta”, u&menai~o". Hicks traduce cu „c\s\torie”, în care caz ar fi

trebuit s\ stea în text cuvîntul gavmo". 471. Probabil despre poetul prin excelen]\,

care e Homer, a[a cum traduce Hicks : „Despre Homer”. Prefer\m îns\ traducerea

literal\. 472. Gorgyppos ne e necunoscut [i nu-l putem identifica. 473. Cuvîntul

trovpo" are nenum\rate semnifica]ii : „obicei”, „caracter”, „tonalitate muzical\”,

„figur\ retoric\” etc. ~n lipsa textului operei, e greu de aflat la ce se refer\ acest

titlu. 474. Cifra anilor tr\i]i este omis\ de manuscrisele B [i P.

CAPITOLUL VI

Sphairos
(secolul al III-lea `.H.)

475. Ora[ul Bospor pe partea de est a istmului care leag\ Marea Neagr\ de

Marea Azovului. ~n antichitate se mai numea [i Panticapaion ; ast\zi se afl\ pe

acela[i loc ora[ul Kerci din sudul Ucrainei (vezi [i fragmentele lui Sphairos la

Arnim, SVF, I, pp. 139-142). 476. Ptolemaios Filopator este al IV-lea Ptolemaios [i

a domnit de la 221 la 203 `.H. 477. „A avea opinii” (deci nu o cunoa[tere bazat\

pe reprezent\ri comprehensive), se spune doxavzein. 478. „A-[i da adeziunea”,
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sug–atativqesqai. 479. „Reprezentare fals\”, yeudhV" ;antasiva. 480. „Imagini”,

ei!dwla, sînt peliculele care, dup\ teoria senza]iei la Democrit, se degaj\ necontenit

din lucruri [i vin s\ loveasc\ sim]ul v\zului, ochiul, producînd în modul acesta

vederea. 481. Poate e preferabil\ traducerea cu „Despre înclina]ii”.

482. „Deprindere” traduce cuvîntul grec e@xi", habitus.

CAPITOLUL VII

Chrysippos
(282-209 `.H.)

483. Prin urmare, nu se [tie sigur dac\ Chrysippos este din Soloi sau din Tars,

Soloi – ora[ portuar din Cilicia ; Tars – alt ora[ din Cilicia. 484. Este vorba de

Alexandros Polyhistor, mare erudit, pu]in dezordonat, autor al unei Succesiuni a

filosofilor. 485. Fa]\ de cantitatea imens\ de lucr\ri scrise, nu e de mirare c\

Chrysippos scria neglijent, neavînd vreme s\ se corecteze. 486. Este vorba nu de

peste 705 lucr\ri, ci de lucr\ri care toate la un loc cuprindeau 705 rulouri de

papirus. 487. Deci Chrysippos umplea scrierile sale cu citate din autori str\ini [i

din poe]i (vezi fragmentele lui la Arnim, SVF, vol. II [i III). 488. Problema

Apollodorilor este destul de greu de rezolvat. Apollodor din Atena poate fi

chronograful care a tr\it în secolul al III-lea `.H. [i este autorul unei importante

lucr\ri Despre zei, pierdut\, în 24 de C\r]i, reprezentînd o mitologie [i istorie a

religiei eline. Lui i se atribuia [i o Bibliotheke în care se d\ o mitologie greac\, îns\

dup\ cercet\rile moderne aceasta ar fi compus\ în secolul al II-lea d.H. Apollodor

din Atena cronograful a studiat filosofia în cadrul [colii stoice [i a fost elev al

filologului Aristarchos din Samothrace. Dar Apollodor din Atena de care vorbe[te

Diogenes Laertios în textul de fa]\ (VII, 181) este un admirator al lui Epicur [i

adversar al felului de a scrie al lui Chrysippos. Diogenes Laertios, în Cartea X, 25,

citeaz\ pe un Apollodoros epicurian, poreclit –hpotuvranno". Mai exist\ un

Apollodoros din Seleucia, supranumit [i !E;illo", de numeroase ori citat de

Diogenes Laertios (vezi Arnim, SVF, III, pp. 259-261). Pentru ora[ul lui de na[tere,

Seleucia, vezi Index Stoic. pap. Herc., col. 51. Nu sîntem siguri c\ am identificat de

fiecare dat\ în mod just pe ace[ti trei Apollodori în textele pe care le avem (vezi

mai sus, nota 125). ~n orice caz, din dou\ pasaje, Diogenes Laertios, VII, 39 [i 181,

trebuie s\ recunoa[tem c\ Apollodor din Atena purta [i porecla de o&  !E;illo".

Arnim atribuie cognomenul o&  !E;illo" (pe care nu-l schimb\ în –aiv Suvllo", cum

au f\cut Aldobrandinus, Apelt [i Hicks) lui Apollodor din Seleucia, c\ruia îi

atribuie pasajul din Diogenes Laertios, VII, 39. ~n schimb, nu citeaz\ ̀ n fragmentele

acestui Apollodoros pe Diogenes Laertios, VII, 181. ~n orice caz, originea din

Seleucia a lui Apollodoros stoicul nu se g\se[te decît în Indexul filosofilor stoici,

col. 51 (probabil extras din Suvntaxi" tw~n ;ilosov;wn de Philodemos), g\sit pe un

papirus în Herculanum [i publicat de Comparetti. Pentru unificarea celor doi

Apollodori s-ar putea presupune c\ Apollodoros din Seleucia [i-a schimbat

denumirea patriei, din Seleucia, în cea de Atena, cum au mai f\cut [i al]ii, cînd au

tr\it mult timp într-un loc anumit, cum pare a fi f\cut, dup\ unii autori, [i Herodot,

care a schimbat denumirea patriei sale Halicarnas, adoptînd ca patrie Thurioi.

489. Diocles din Magnesia, vezi mai sus, nota 452. 490. Vezi mai sus, nota 15.

491. Kruvyippo" „Cel ascuns de cal” – joc de cuvinte cu numele lui Chrysippos,

Cruvsippo". 492. Ariston din Chios, stoicul disident. 493. Versuri din Euripide,

Oreste, 253 [i urm. 494. Vers din Odiseea, X, 495. 495. Chrysippos este socotit ca

al doilea fondator al [colii stoice. Arcesilaos exercitase o critic\ nimicitoare

împotriva [colii stoice, fondate de Zenon, mai ales împotriva reprezent\rii

comprehensive [i criteriului adev\rului. Chrysippos a ap\rat doctrina stoic\,

introducînd modific\ri necesare pentru a elimina obiec]iile lui Arcesilaos. De aici

versul care spune : „F\r\ Chrysippos n-ar fi nici [coala stoic\”. Dar din sînul
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Academiei sceptice s-a ridicat un mare adversar al lui Chrysippos, anume Carneade

din Cyrene, fondatorul Noii Academii sceptice. Acesta, la rîndul s\u, spunea

despre sine, tot într-un trimetru iambic : „De nu ar fi Chrysippos n-a[ exista nici

eu” (vezi Diogenes Laertios, IV, 62). 496. Lacydes din Cyrene este elevul [i

urma[ul lui Arcesilaos din Pitane la conducerea Academiei medii sceptice.

Arcesilaos conduce [coala între anii 268/64 [i 241/40, iar Lacydes între 241/40 [i

224/22. 497. Obiceiul de a dezvolta succesiv dou\ teze contradictorii este vechi

în filosofia greac\. Mai ales sofi[tii aveau acest fel de a dezvolta teze contrare

pentru a ar\ta imposibilitatea de a afirma c\ o singur\ alternativ\ este adev\rat\

[i cealalt\, opus\, fals\. Din secolul al V-lea `.H., avem tratatul anonim, destul de

mediocru, Divssoi lovgoi, care ni s-a conservat (vezi textul la Diels-Kranz Vors 5-9,

II, pp. 405 [i urm.). {i la Euripide g\sim astfel de discursuri dezvoltate în

contradictoriu. Chrysippos, care era un mare dialectician, de[i partizanul unei

doctrine filosofice dogmatice, se pricepea [i el în a dezvolta o tez\ [i, îndat\ dup\

aceea, teza contrar\. S`nt cunoscute din Plutarh (Cat. mai., cap. 22) istoria

ambasadei la Roma a lui Diogenes din Babilon, Carneade [i Critolaos în 156/55

`.H. [i conferin]ele publice ]inute de ace[tia în care dezvoltau cu egal\ virtuozitate

teze contradictorii, spre admira]ia tinerilor auditori [i spre dezolarea lui Cato, ce

sf\tui Senatul s\ expedieze cît mai repede din Roma pe cei trei ambasadori ai

Atenei care veniser\ s\ ob]in\ iertarea unei amenzi impuse de romani cet\]ii

filosofilor. 498. ~n Academia platonic\, tradi]ia de a se ocupa de matematic\

r\m\sese înc\ în vigoare. „M\rimile”, megevqh, sînt geometrice, iar „mul]imile”,

plhvqh, sînt aritmetice. Chrysippos este men]ionat în textul lui Plutarh, De commun.

not., 39, 1079 e (vezi Diels-Kranz Vors5-9, II, p. 173), în care se vorbe[te de t\ierea

unui con prin planuri paralele cu baza [i considera]iile despre m\rimile

infinitezimale pe care le face Democrit. 499. Hermip din Smyrna, Callimachianul,

secolul al III-lea `.H., autorul unor însemnate Bivoi. 500. Odeion se nume[te

cl\direa unui teatru destinat pentru audi]ii muzicale, de la w*/dhv, „cîntec”, „poezie

cîntat\”. La Atena, vechiul Odeion fusese construit sub Pericle. Odeion-ul lui

Herodes Atticus (160-170 d.H.) de la Atena e foarte bine conservat.

501. Vinurile din Grecia [i Italia era foarte tari [i nu se beau decît amestecate

cu ap\. A bea vin curat era un lucru neobi[nuit, care nu se c\dea.

502. Olimpiada a 143-a corespunde cu anii 208-205 `.H.

503. Apollodor din Atena, cronograf `n secolul al II-lea `.H. Cronicile sale s`nt

izvorul cel mai important al lui Diogenes Laertios. 504. B\trîna îngrijitoare a lui

Chrysippos se întîlne[te mai departe (vezi Diogenes Laertios, VII, acela[i paragraf).

Vezi [i § 181. 505. Vezi nota anterioar\. 506. Nepo]ii de sor\ ai lui Chrysippos,

Aristocreon [i Philocrates. Aristocreon mai e citat de Plutarh, De Stoic. rep., c. 2,

ca elev al lui Chrysippos. 507. La Lykeion, un loc unde se afl\ o dumbrav\ sacr\

consacrat\ lui Apollo Lykeios, unde î[i avea [coala, cu cl\dirile ei, Aristotel.

Probabil c\ Chrysippos î[i ]inea cursurile în aer liber în acela[i loc, dar nu în

[coala lui Aristotel, respectiv a peripateticienilor, urma[i ai Stagiritului.

508. Ehrysippos din Cnidos – elevul lui Eudoxos [i profesorul lui Metrodoros

medicul (vezi Sextus Empiricus, Adv. math., I, 258 ; vezi [i Diogenes Laertios, VIII,

89). ~n textul de fa]\, Diogenes Laertios, VII, 186, vedem c\ acest medic Chrysippos

din Cnidos a fost [i profesorul lui Erasistratos. 509. Erasistratos din Iulis, pe insula

Ceos, este unul dintre cei mai de seam\ medici ai antichit\]ii (secolul al III-lea

`.H.). A fondat o [coal\ medical\ în Alexandria, care a avut vaste repercusiuni în

medicin\. Erasistratos a fost un anatomist remarcabil [i a f\cut mari descoperiri în

acest domeniu. El este un adept al [colii pneumatice, de origine stoic\, [i

abandoneaz\ teoria celor patru umori a [colii hippocratice.

510. Mai avem aici un medic Chrysippos, fiul celui precedent, [i un alt

Chrysippos, medic, elev al lui Erasistratos, în fine Chrysippos care a scris Despre

agricultur\. To]i ace[tia sînt mai pu]in cunoscu]i. 511. Hierofantul era un preot

cu un rol important în cultul misterelor de la Eleusis [i din alt\ parte. El ini]ia pe

cei neini]ia]i, de unde sofismul lui Chrysippos. 512. Textul grec pare deteriorat. ~n

VII (n. 478-512) CHRYSIPPOS
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orice caz, este vorba de obi[nuitele sofisme, atît de gustate de greci. 513. Toate

aceste sofisme, destul de banale, sînt, desigur, mai vechi decît Chrysippos ; ele

dateaz\ din [coala megaric\, de la Eubulides [i al]ii, de care ne-am ocupat mai

înainte. E regretabil c\ Diogenes, în loc s\ fi g\sit [i redat o bun\ doxografie a lui

Chrysippos, vine cu asemenea banalit\]i. 514. Eubulide din Milet – elev al lui

Eucleides din Megara (despre Eubulide, vezi Diogenes Laertios, II, 108 [i urm.).

515. Oi& periV pinav–wn gravyante" sînt „scriitorii despre pictur\” (Apelt) [i nu

„bibliografii care au scris despre titluri de c\r]i”, cum traduce Hicks. Acest lucru se

vede din autorii cita]i imediat mai departe, ca Polemon [i Antigonos din Carystos,

care au scris despre opere de sculptur\ [i pictur\. 516. Polemon din Ilion, pe la

200 `.H., a descris monumente [i opere de art\ din Grecia ; a fost un precursor al

lui Pausanias, a c\rui Descriptio Graeciae ni s-a p\strat (secolul al II-lea d.H.).

Polemon e adesea citat de Diogenes Laertios, în rubricile de Omonimi, cînd este

vorba de arti[ti, pictori sau sculptori. 517. Hypsicrates nu e cunoscut [i nu se

poate identifica. Exist\ un Hypsicrates din Amisos, istoric, citat de Strabon. Dup\

Köpcke [i Wilamowitz, trebuie citit Xenocrates în loc de Hypsicrates din

manuscrisele lui Diogenes Laertios. Apelt accept\ aceast\ lectur\ (vezi nota lui ad

locum.). 518. Antigonos, desigur din Carystos, care a scris despre opere de art\

sculptural\ [i pictural\ [i o biografie a filosofilor. Despre el avem minunata

monografie a lui Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf, Antigonos von Karystos (în

Philologischen Untersuchungen, caietul IV, Berlin, 1881). 519. „Via]a” face parte

din lucrurile exterioare omului care nu sînt în puterea lui (ou*– e*; *h&mi~n) ca s\ [i

le dea sau s\ le conserve, ca atare, dup\ teoria stoic\ face parte din lucrurile

indiferente pentru fericirea omeneasc\. 520. Pentru filosofia stoic\, virtutea

singur\ este suficient\ pentru a da omului fericirea. ~ntr-o formul\ lapidar\,

Spinoza spune : beatitudo non est virtutis praemium, sed ipsa virtus, idee care se

g\se[te [i la Augustin, [i în Elegia c\tre Eudemos a lui Aristotel.

521. Ca izvor al catalogului scrierilor lui Chrysippos l-am desemnat pe

Apollonios din Tyr. Aceast\ list\ bogat\, care cuprinde peste 400 de C\r]i (rulouri

de papirus), con]ine în întregime lista scrierilor logice ale lui Chrysippos ; apoi

urmeaz\ lista scrierilor etice [i se întrerupe în mod brusc în mijlocul unui titlu :

„Despre argumente în favoarea...”. Sînt citate scrieri etice în aproximativ 60 de

C\r]i (rulouri). Cîte mai lipsesc, nu [tim. Mai departe lipsesc în întregime scrierile

de fizic\. Desigur, catalogul era redat complet de Diogenes Laertios, îns\ o parte

din titlurile c\r]ilor de etic\ [i totalitatea titlurilor de c\r]i privind fizica au disp\rut

din textul pe care ni l-au transmis manuscrisele. ~n expunerea doctrinei comune

stoicilor, pe care Diogenes Laertios o d\ în Via]a lui Zenon (VII, 38-160), dup\

prezentarea rezumativ\ a doctrinei, care cuprinde numai logica (VII, 39-48),

urmeaz\ o prezentare în detaliu a doctrinei în care este cuprins\ logica, etica [i

fizica, succesiune a p\r]ilor care corespunde [i cu ordinea catalogului scrierilor lui

Chrysippos (c\r]ile de fizic\ lipsesc din catalog, al c\rui sfîr[it nu-l avem). Titlurile

lucr\rilor lui Chrysippos sînt destul de lungi. Cum toate aceste opere sînt pierdute

pîn\ la cîteva fragmente (vezi H.v. Arnim, SVF, vol. II [i III), nu e întotdeauna u[or

de dat o traducere care se bazeaz\ pe presupunerea unui con]inut pe care nu-l

cunoa[tem. ~n aceste titluri vedem c\ multe opere sînt adresate c\tre o

personalitate în general din filosofie, prieteni sau discipoli ai lui Chrysippos. Cel

mai mult apar în aceste dedica]ii Metrodoros [i Aristocreon, nepotul de sor\ al lui

Chrysippos (fiecare de cîte nou\ ori). Apoi apar : Zenon (din Tars), Athenades,

Aristagoras, Athenodoros, Thearos, Dion, Gorgippides, Cleitos, Phylarchos, al

doilea nepot de sor\ al lui Chrysippos, Apollonides, Pasylos, Sosigenes,

Alexandros, Dionysios, Philippos, Nicias, Apollas, Panthoides, Epicrates,

Dioscurides, Stesagoras, Agathon, Timostratos, Timocrates, Philomanthes,

Ameinias, Meleagros, Hedylos, Laodamas, Onetor, Aristobulos, Menecrates,

Heracleides, Pollis, Sphairos, Theoporos, Aristocles, Diocles, Zenodotos, Diodoros,

Timonax, Pythonax, Leptines [i Cleon. Unii dintre ace[ti sînt personaje cunoscute,

al]ii sînt greu de identificat. 522. Pentru sensul cuvîntului –athgoreuti–ovn vezi
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Diogenes Laertios, VII, 70. Kathgoreuti–ovn se nume[te propozi]ia format\ dintr-un

pronume demonstrativ la nominativ (deci subiect) [i un predicat verbal ; exemplul

dat : „Acesta se plimb\”. Kathgori–ovn se nume[te propozi]ia format\ dintr-un

nume la nominativ (subiect) [i un predicat verbal. Exemplul dat : „Dion se plimb\”.

523. Traducerea dat\ e dup\ Hicks. Apelt traduce ai@resi" cu „Wahl” cu un

semn de întrebare. E greu de determinat sensul acestui cuvînt, izolat, a[a cum

apare în text. 524. Este greu de determinat la ce se refer\ diaV triw~n, „prin trei”.

525. Este vorba, probabil, de Philon o& diale–ti–ov", contemporan cu Zenon

(vezi Diogenes Laertios, VII, 16). 526. Hicks traduce cu „Despre cazuri directe [i

oblice”. Traducerea din text, care este [i cea a lui Apelt, ni se pare mai potrivit\

(vezi la Diogenes Laertios, VII, 64 [i urm., defini]iile termenilor o*rqav [i u@ptia în

leg\tur\ cu diateza verbului). 527. Cuvîntul sunavmmata, care se afl\ aici izolat,

este greu de tradus. Apelt traduce acest titlu cu „Von den Verbindungen”, cu un

semn de întrebare. 528. Cuvîntul grec e parevm;asi", care apare aici izolat [i care

este greu de tradus. Apelt traduce cu : „Von der Nebenbedeutung”, deci în]elesul

l\turalnic care înso]e[te un cuvînt. La gramaticieni îns\ cuvîntul înseamn\ pur [i

simplu „în]elesul unui cuvînt”. 529. Cuvîntul levxi", care se afl\ izolat aici, este

greu de tradus. El înseamn\ „cuvînt izolat”, „expresie”, „stil”, „cuvînt specific unui

autor”. 530. diairouvmenoi poate însemna „cei ce admit diviziunile”, dar [i „cei ce

pun semne de desp\r]ire între propozi]ii”. Aici cu nega]ie. Prima traducere,

„contra celor care resping diviziunile”, e dat\ de Hicks ; cea de-a doua traducere

acceptat\ aici, „c\tre cei ce nu pun semne de punctua]ie”, este a lui Apelt.

531. Hicks traduce sunhmmevna cu „materiale strînse”, Apelt cu „Verbundene

Sätze”. S-ar mai putea traduce cu „judec\]i ipotetice pentru introducerea la studiul

ambiguit\]ilor”. De o decizie sigur\ nu poate fi vorba în lipsa scrierii, care e

pierdut\, ca toat\ opera filosofului Chrysippos. 532. Apelt traduce periV tw~n

lovgwn cu „Über die Reden”, iar Hicks cu „Of Syllogisms”. 533. A nu se confunda

cu judec\]ile modale în logica lui Aristotel. 534. Urm\m interpretarea lui Apelt.

535. „Concluzia” la stoici se nume[te e*pi;orav, „inferen]\”.

536. Vezi mai sus, nota 525. 537. Cuvîntul e!–qesi" (în text la plural), pe care

l-am redat cu „circumscriere”, este termen tehnic în logica lui Aristotel. Termenul

are sensuri numeroase destul de complexe. ~n logic\, el este o metod\ de

demonstrare a silogismelor, BOCARDO din figura a treia [i cel de tipul BAROCO

din figura a doua, care nu se las\ demonstrate prin reducerea la figura întîi cu

ajutorul conversiunii judec\]ilor [i al demonstra]iei apagogice (despre e!–qesi" vezi

H. Maier, Die Syllogistik des Aristoteles, II, 1, 1900, pp. 310-320, [i mai ales II, 2,

1900, pp. 141-149, vezi [i O. Hamelin, Le système d’Aristote, ed. a 2-a de L. Robin,

1931, pp. 196 [i urm.). Subiectul tratatului lui Chrysippos Despre circumscrieri ne

este necunoscut. Dar întrucît sîntem în domeniul logic, presupunem ceva similar

sau în leg\tur\ cu metoda lui Aristotel. 538. {apte titluri de lucr\ri care vin mai

departe se ocup\ cu sofismul Mincinosului. Dac\ un mincinos spune c\ minte,

spune adev\rul sau minte ? Vedem deci ce importan]\ acordau filosofii greci

acestor sofisme. 539. ~n acest titlu lipse[te expresia o& yeudovmeno", dar se poate

deduce din ansamblul celorlalte titluri în mijlocul c\rora se afl\.

540. Aici sensul expresiei paraV mi–rovn, tradus cu „infinitezimal”, e departe de

a fi sigur, cum observ\ [i Apelt. 541. Sofismele care urmeaz\ : „Voalatul”,

„Ascunsul” [i „Nimeni”, au mai fost discutate de noi mai înainte. 542. Dou\ titluri

de scrieri, dintre care una discut\ o tez\ [i a doua, antiteza ei. 543. Dac\ socotim

separate rubrica ini]ial\ cu tratate generale de logic\ [i rubrica final\ cu aceste

cercet\ri logice în 31 de C\r]i, am avea trei rubrici speciale în care se trateaz\

probleme logice de o anumit\ categorie. ~n total sînt deci cinci rubrici de scrieri

logice. Totalul de 311 C\r]i (rulouri) de logic\ dep\[e[te cu pu]in num\rul C\r]ilor

men]ionate în aceast\ list\. 544. Titlurile scrierilor de etic\ au trei rubrici. ~n

mijlocul unui titlu din a treia rubric\ se întrerupe catalogul. 545. <etice> este

ad\ugat de Arnim. 546. „A avea p\reri sau opinii”, doxavzein, înseamn\ a nu avea

o cunoa[tere sigur\, dup\ stoici, bazat\ pe reprezent\ri comprehensive.

VII (n. 512-546) CHRYSIPPOS
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547. „Comprehensiunea”, –atavlhyi", este cunoa[terea adecvat\ a lucrurilor

prin reprezent\ri comprehensive (vezi mai sus, notele 153-155). Stoicii defineau

[tiin]a ca un sistem de cunoa[tere bazat numai pe reprezent\ri comprehensive :

suvsthma –atalhvyewn. 548. „Deprindere”, e@xi". 549. Calit\]ile, poiav, sînt una

dintre categoriile stoice. Acestea sînt la stoici în num\r de patru [i claseaz\

lucrurile [i nu no]iunile sau predicatele, cum era cazul la Aristotel. Aceste patru

categorii stoice sînt : taV u&to–eivmena, „substratele sau substan]ele” ; poiav,

„calit\]ile” ; pw~" e!conta, „modurile” ; [i prov" tiv pw" e!conta, „rela]iile” (vezi textele

la Arnim, SVF, II, pp. 124-133). Virtu]ile sînt calit\]i, dar calit\]ile sînt corporale

(swvmata). Gra]ie propriet\]ii de amestec total (–ra~si" di *o@lou), ele pot coexista

în suflet [i ocupa acela[i loc. 550. „Binele moral”, toV –alovn, honestum.

551. Aici se termin\ brusc catalogul scrierilor etice. Cum lipsesc aproape 350

de C\r]i (rulouri), partea final\ a catalogului care s-a pierdut trebuie s\ fi fost înc\

destul de lung\. Avem pîn\ acum 202 paragrafe, [i Cartea a VII-a, chiar în forma

ei actual\, mutilat\, e cea mai lung\ din cele 10 C\r]i ale operei lui Diogenes

Laertios. Nu [tim unde mai putea fi loc în aceast\ Carte, în afar\ de aproximativ

jum\tate din lista scrierilor etice, [i pentru întreaga list\ a scrierilor fizice, apoi

pentru înc\ 19 capitole, oricît de scurte ar fi fost ele, cu filosofii stoici care s-ar fi

g\sit în unele manuscrise dup\ tabla de materii a C\r]ii a VII-a dat\ de manuscrisul

Parisinus Graecus, 1759. Deci e de presupus c\ aceste 19 vie]i, notate în P 1759,

nu erau autentice, dac\ au existat în vreun manuscris, pe care nu-l mai avem.

Astfel se termin\ Cartea a VII-a, consacrat\ stoicilor în opera lui Diogenes Laertios.
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Cartea a VIII-a

CAPITOLUL I

Pitagora
(pe la 582-500 `.H.)

1. Cu Pitagora începe [coala filosofic\ din Italia, dup\ Sotion, [i continu\,

dup\ listele cele mai complet p\strate, cu Xenofanes, Parmenide, Zenon din

Eleea, Leucip, Democrit, Protagoras, Metrodoros din Chios, Diogenes din

Apollonia, Anaxarh, Pyrrhon, Nausiphanes, Epicur, r\mînînd afar\ din seria celor

dou\ [coli : ionic\ [i italic\, Heraclit [i Empedocle, care sînt socoti]i ca izola]i

(sporavdhn), [i, ca atare, neapar]inînd nici uneia dintre cele dou\ direc]ii. La

Diogenes Laertios, Cartea a VIII-a con]ine pe Pitagora, Empedocle, Epicharmos,

Archytas, Hippasos, Philolaos, Eudoxos, deci marea mas\ a pitagoricienilor ; Cartea

a IX-a cuprinde pe Heraclit, Xenofanes, Parmenide, Melissos, Zenon, Leucip,

Democrit, Protagoras, Diogenes din Apollonia, Anaxarh, Pyrrhon, deci pe elea]i,

atomi[ti [i sceptici, iar Cartea a X-a e în întregime consacrat\ lui Epicur.

Pentru Pitagora mai avem dou\ Vie]i importante ale lui [i care ni s-au p\strat :

1) Vita Pythagorae de Prophyrios (ed. Nauck2) ; 2) Vita Pythagorica de Iamblichos

(ed. Deubner), ambele provenind deci din [coala neoplatonic\. ~n schimb, ni s-au

pierdut Via]a lui Pitagora de Aristoxenos (vezi Diogenes Laertios, I, 118) [i Via]a

lui Pitagora în cel pu]in dou\ C\r]i de Hermip (f\cînd parte desigur din izvoarele

lui Diogenes Laertios, VIII, 10). ~n fine : 3) Via]a lui Pitagora de Diogenes Laertios,

care a fost publicat\ de A. Delatte [i p\r]i din ea de Diels-Kranz, în Die Fragmente

der Vorsokratiker 5-9, vol. I. Tot aici se g\sesc [i fragmente din Aristoxenos (vezi

pp. 467-478). 2. Aristoxenos deci atribuie lui Pitagora o origine etrusc\, gr.

Turrhnov". Aceast\ informa]ie este totu[i de re]inut, chiar dac\ Pitagora era

complet grecizat. Centrul insulelor etrusce (tyrrheniene) îl constituia insula

Lemnos, unde s-a descoperit o celebr\ inscrip]ie, probabil în limba etrusc\. Tot

a[a i se atribuia lui Thales o origine fenician\ sau mai verosimil\ este originea

carian\ (dup\ numele tat\lui, Examyas). Ceea ce nu împiedic\ faptul c\ Thales

era complet grecizat. 3. Deci genealogia lui Pitagora, dup\ ace[ti autori, ar fi :

Cleonymos din Phlius → Euthyphron → Hippasos (nimic comun cu Hippasos

pitagoricianul, a c\rui via]\ se g\se[te la Diogenes Laertios, VIII, 84) → Marmacos

(stabilit la Samos) → Pitagora. 4. Probabil Ferekyde din Syros. Nu ne este cunoscut

ca Ferekyde s\ fi locuit la Lesbos. Zoilos, unchiul lui Pitagora, nu ne e cunoscut

din alt\ parte. 5. Eunomos, fratele lui Pitagora, este citat [i într-un Scholion la

Platon. Tyrrhenos, al doilea frate e citat [i de Lexiconul Suda, s.v. Puqagovra".

Tyrrhenos înseamn\ pe grece[te „Etruscul”. 6. Zamolxis (transmis [i sub forma

Zalmoxis), zeu chthonian al ge]ilor [i tracilor. Dup\ Herodot, ar fi fost un sclav,

elev al lui Pitagora, care a fost mai tîrziu zeificat. Ca izvoare principale, vezi

Herodot, IV, 94-96 ; Platon, Charmides, 156 d [i 158 b, Strabon ; Diodor din Sicilia,

Iamblichos etc. 7. Vezi nota anterioar\ ; vezi [i Gr. Tocilescu, Dacia înainte de

romani, Bucure[ti, 1880, pp. 321 [i urm. ; I.I. Rusu, Religia geto-dacilor. Zei, credin]e,

practici religioase, Cluj, 1947, pp. 84 [i urm. ; W. Thomaschek, Die alten Thraker,

vol. II, partea 1, Viena, 1893, pp. 62-67 ; G.I. Kazarov, Zamolxis, în „Klio”, an XII

(1912), pp. 355-364 ; G. Seure, Les images de Zeus Keraunos Zebelsurdos, Gebeleizis,

Zamolxis, în „Revue des études grecques”, an XXVII (1913), pp. 258-260.

8. Hermodamas din Samos, din neamul lui Creophilos, profesorul lui Pitagora ; se
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mai întîlne[te la Iamblichos, V.P., 11, [i Porphyrios, V.P., 1, 2, 15. Probabil to]i

copiaz\ acela[i izvor, pe Aristoxenos. 9. Istoria rela]iilor dintre Amasis, faraonul

Egiptului, [i Policrate, tiranul din Samos, se g\se[te la Herodot, III, 39 [i urm.

10. Dac\ a stat mai mult\ vreme în Egipt (cel pu]in cîteva luni) [i a avut

contact cu preo]ii, nu este exclus ca Pitagora, ca un grec inteligent [i iscoditor, s\

fi înv\]at s\ vorbeasc\ pu]in egipteana, dar nu [i s\ citeasc\ texte hieroglifice.

11. Antiphon din Atena, sofistul sau oratorul ? Afar\ de cazul cînd ambii sînt

aceea[i persoan\ (secolul al V-lea `.H.). 12. C\l\torii ale în]elep]ilor greci la

chaldeeni [i la magi sînt povestite de autorii greci, mai ales din secolul al III-lea

încoace. 13. Ceva specific care s\ arate influen]a concep]iei despre zei a

egiptenilor asupra lui Pitagora nu se g\se[te în tot ce se relateaz\ despre doctrina

sa. Credin]a în transmigra]ia sufletelor, pe care Herodot (II. 123) o atribuie eronat

egiptenilor, se bazeaz\ pe o confuzie. Egiptenii credeau c\ sufletul mortului poate

anima în mod temporar mumia sa sau statui cu asem\narea mortului, dar aceasta

nu e metempsihoz\ (cf. M. Eliade, Istoria credin]elor [i ideilor religioase, vol. I,

cap. IV, §§ 28, 30 ; vol. II, cap. XXII, §§ 182-183). 14. Este sensul cuvîntului grec

a*risto–rativa. 15. Probabil Heracleides din Pont punea într-unul din dialogurile

sale s\ vorbeasc\ pe Pitagora [i s\-[i povesteasc\ incarna]iile anterioare. Aceast\

povestire a fost luat\ drept informa]ie autentic\. 16. Aithalides, fiul lui Hermes [i

al Eupolemeei, era crainicul argonau]ilor (vezi Apollonios din Rhodos, I, 54, [i III,

1171 ; Orph. Argonautica, 134 ; cf. [i Porphyrios, V.P., 45). Euphorbos, fiul lui

Panthoos troianul, r\ne[te pe Patrocle (Iliada, XVI, 806, trad. G. Murnu, Bucure[ti,

E.S.P.L.A., 1959, p. 325, v. 776 [i urm.) [i este ucis de Menelau (Iliada, XVII, 59,

ed. cit., p. 329, v. 58-59). Despre scutul lui consacrat de Menelau în templul Herei

la Mycene, vezi Pausanias, II, 17, 3, care difer\ de versiunea lui Diogenes Laertios.

Dar prima versiune se g\se[te [i la Porphyrios, V.P., 27, [i Iamblichos, V.P., 14.

Euphorbos e citat [i la al]i autori : Diodor din Sicilia, Philostratos, Aulus Gellius

(dup\ Dicaiarchos) etc. Euphorbos frigianul este citat [i în ni[te Iambi ai lui

Callimah (vezi Diogenes Laertios, I, 25), unde Euphorbos = Pythagora, întrucît

acesta e o incarna]ie a lui Euphorbos. Callimah îi atribuie unele descoperiri în

domeniul geometriei (vezi textul lui Callimah la Diels-Kranz, Vors 5-9, I, p.73).

17. Transmigra]ia sufletelor face parte din `nv\]\tura lui Pitagora. Xenofanes,

care e contemporan cu Pitagora (secolul al VI-lea `.H.), batjocore[te aceast\

doctrin\ pitagorician\ (vezi Xenofanes, fragm. 7, Diels-Kranz5-9).

18. Hermotimos, vechi în]elept, pu]in probabil s\ fie identic cu Hermotimos

din Clazomene, de la care s-ar fi inspirat Anaxagora în teoria sa despre „ra]iunea

cosmic\” (vezi Aristotel, Metaph., A. 3, 984 b, 15 sqq.). 19. Dup\ acest text, scutul

lui Euphorbos ar fi fost atîrnat, ca ofrand\, în templul lui Apollo din localitatea

Branchidai de lîng\ Milet. ~n nota 16 am v\zut c\ al]i autori afirmau c\ scutul ar

fi fost atîrnat în templul zei]ei Hera din Mycene. 20. Pyrrhos, pescarul din Delos,

incarna]ia anterioar\ a lui Pitagora, este citat [i la Porphyrios, V.P., 45. Deci

incarna]iile lui Pitagora ar fi :

Aithalides (fiul lui Hermes),

Euphorbos (erou din r\zboiul troian),

Hermotimos (un str\vechi în]elept),

Pyrrhos (pescar din Delos),

Pitagora din Samos, filosoful.

21. Aceast\ versiune c\ Pitagora n-ar fi scris nimic este foarte verosimil\.

22. Heraclit, fragm. 129, Diels-Kranz5-9, este a[ezat de editori printre fragmentele

incerte. John Burnet îns\ îl consider\ ca autentic. {i noi am fi înclina]i s\-l consider\m

ca autentic din cauza cuvîntului i&storivh, cu sensul de „cercetare a fenomenelor

naturale”, care se g\se[te în acest fragment. Cf. [i Iamblichos, V.P., 18, 89, unde

se spune : e*–alei~to deV h& gewmetriva proV" Puqagovrou i&storiva (vezi sensul

cuvîntului în acest text la Árpád Szabó, Deivk,umi als mathematischer Terminus für

beweisen, în revista „Maia”, X (1958), fasc. II, pp. 2 [i urm. [i p. 2, nota 5). Nu

credem c\ tauvta" taV" suggra;av" s-ar referi la c\r]ile lui Pitagora, ci ar putea
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indica operele altora pe care el le-a exceptat. Ultimele dou\ cuvinte (polumaqivh

[i –a–otecnivh) au un aspect autentic heraclitean. 23. Vezi nota precedent\.

24. Acest fragment de la începutul c\r]ii lui Pitagora este, desigur, un fals. El

are o oarecare asem\nare cu începutul c\r]ii lui Heraclit, unde este propov\duit

lovgo"-ul „legea devenirii cosmice”, pe un ton emfatic [i apodictic. Textul

pseudopitagorician dat la Diogenes Laertios are acela[i ton [i se `ncheie cu

cuv`ntul lovgo", pe care l-am tradus cu „tratat” [i este un decalc lipsit de

profunzimea gîndirii exprimate de Heraclit. Invoca]ia aerului pe care îl respir\ [i

a apei pe care o bea este de prost gust [i lipsit\ de orice semnifica]ie filosofic\.

25. Lysis din Tarent ar fi fost, împreun\ cu Archippos, tot din Tarent, singurii

supravie]uitori atunci cînd conjura]ii, condu[i de Cylon, au dat foc casei lui Milon

din Crotona unde erau întruni]i pitagoricienii, care au pierit în fl\c\ri (Iamblichos,

V.P., cap. 35, cu versiunile lui Aristoxenos, Nicomah [i Apollonios ; vezi [i lista

pitagoricienilor, ibid., cap. 35, 267 ; [i versiunile despre revolta lui Cylon împotriva

pitagoricienilor, la Porphyrios, V.P., §§ 54 [i urm.). 26. Epaminonda din Theba –

om de stat [i general, n\scut pe la 420 `.H. [i mort în 362 `.H. în b\t\lia de la

Mantinea, pe care o cî[tig\. A fost un general de seam\, dar om politic f\r\

orizont larg. El a fost discipolul lui Lysis, dup\ cum spune textul de fa]\.

27. Este vorba de Heracleides Lembos, fiul lui Sarapion, epitomatorul lui

Sotion [i al lui Satyros. 28. Hippasos din Metapont (dup\ al]ii din Crotona),

pitagorician din vechea genera]ie. El ar fi divulgat doctrina secret\ a

pitagoricienilor, fapt pentru care ar fi fost pedepsit de zei (vezi textele relative la

Hippasos la Diels-Kranz Vors 5-9, I, pp. 107-110). 29. Aston din Crotona, scriitor

pitagorician ; nu e cunoscut din alt\ parte. 30. Nici Themistocleia din Delfi nu ne

e cunoscut\ din alt\ parte. 31. Ion din Chios este un literat cu bogat\ activitate de

scriitor. A scris tragedii, elegii, opere filosofice [i o lucrare istoric\ despre Chios

(vezi fragmentele filosofice la Diels-Kranz Vors 5-9, I, pp. 377-381 ; jum\tatea a

doua a secolului al V-lea `.H.). 32. Orfeu, poet legendar [i fondator de religie. Ar

fi luat parte la expedi]ia argonau]ilor, ceea ce l-ar a[eza în secolul al XIII-lea î.H.

Dar influen]a religiei orfice, fondat\ de el începe cu secolul al VII-lea. Deci

legenda cu participarea la expedi]ia argonau]ilor pare a fi o proiec]ie tardiv\ a

persoanei lui, dac\ a existat, într-un trecut îndep\rtat (cf. N.A. Kun, Legendele [i

miturile Greciei antice, Bucure[ti, 1960, pp. 256-261). Mai departe, pîn\ în secolul

al V-lea, nu se [tie despre originea trac\ a lui Orfeu. ~n Promenada (levsch)

cnidienilor de la Delfi, pictat\ de Polygnot (secolul al V-lea `.H.), Orfeu era

reprezentat în costum grecesc, pe cînd costumul trac este o caracteristic\ a lui

Orfeu în arta plastic\ ulterioar\. Deci orfismul filosofic [i religios cu pronun]at

con]inut mistic trebuie datat `ncep`nd din secolul al VII-lea `.H. 33. Sosicrates din

Rhodos, autorul unei lucr\ri intitulate Succesiunile filosofilor. 34. Leon, tiran în

Phlius sau Sicyon (Diogenes Laertios, Proem., 12 ; vezi [i Cicero, Tuscul. Disp., V, 3).

35. Se spune c\ Pitagora ar fi întrebuin]at primul [i ar fi adoptat denumirea de

;ilovso;o"„prieten al în]elepciunii”, nu cel de sov;o" „în]elept”, care ar fi prea

preten]ios. Heraclit întrebuin]eaz\ termenul ca adjectiv propriu-zis : ;ilovso;oi

a!vndre" (fragm. 35, Diels-Kranz5). 36. qeathv" este „spectatorul”, termen care are

aceea[i r\d\cin\ cu cuvîntul qewriva „contempla]ia” în general [i „contempla]ia

adev\rului [tiin]ific” în particular. {tim ce rol joac\ qewriva în concep]iile filosofice

[i [tiin]ifice ale grecilor. 37. –aqoli–w~", „în mod general”, „rezumativ”.

38. Timaios din Tauromenion – istoric al Siciliei (pe la 346-250 `.H.). Polybios

îl critic\ cu asprime. 39. Hermip a scris Bivoi din care face parte lucrarea Despre

Pitagora, în cel pu]in dou\ C\r]i, citat\ aici. 40. Este vorba de ]ara hyperboreenilor,

aflat\ la extremul nord al lumii locuite. 41. Nessos este numele unui centaur de

lîng\ rîul Euenos în Etolia. Centaurul Nessos fu ucis de Heracle (vezi N.A. Kun,

Legendele [i miturile Greciei antice, Bucure[ti, Editura {tiin]ific\, 1960, p. 207).

42. Timaios, vezi mai sus, nota 38. Istoria sa, Si–eli–av, avea 38 de C\r]i

(rulouri). 43. Kovrh „fat\”, e numele Persefonei (lat. Proserpina), fiica zei]ei

VIII (n. 8-43) PITAGORA



NOTE {I COMENTARII498

Demeter [i so]ia lui Hades, r\pit\ de acesta. Nuvm;h este „zîn\” [i în acela[i timp

înseamn\ „mireas\”, „so]ie”. Mhvthr e „mam\”, zei]a Demeter, sau Magna Mater,

Cybele din Frigia. 44. Moiris – descoperitorul elementelor geometrice ; se g\se[te

numai aici. 45. Anticleides – istoric al lui Alexandru ; mai e citat de Plutarh,

Strabon, Athenaios etc. 46. Aspectul aritmetic al geometriei ; credem c\ este vorba

de aspectul numeric al figurilor geometrice. Pitagoricienii socoteau c\ liniile [i

figurile geometrice din care sînt constituite toate lucrurile sînt numere. De aici

considerarea geometric\ a numerelor. Exist\ numere p\trate, dreptunghiulare,

triunghiulare, poligonale, cubice etc. Aceast\ geometrie analitic\ r\sturnat\ este

lipsit\ de biunivocitate. Euclid, în Elemetele de geometrie, nu admite decît numere

linii, numere suprafe]e [i numere solide. 47. Monocord – un instrument format

dintr-o coard\ unic\, ce se poate întinde cu ajutorul unei greut\]i care poate

varia. Cu acest instrument, numit –anwvn, se stabilesc legile numerice ale armoniilor

muzicale. 48. Apollodoros, numit o& logisti–ov", „calculatorul”, e citat de dou\ ori

la Diogenes Laertios, I, 25 [i VIII, 12. 49. Teorema denumit\ „a lui Pitagora”. Pare

a fi cunoscut\ în Orient, mai ales la babilonieni, unde se g\sesc tablouri cu trei

coloane de numere avînd raporturile indicate prin teorema lui Pitagora. Totu[i

generalizarea [i demonstra]ia ei sînt de esen]\ pur greac\ (vezi studiul nostru

Recherches des mathématiques suméro-akkadiennes, égyptiennes et grecques, III,

în „Bulletin Mathématique”, Bucure[ti, nouv. sér., t. I (49), 4, 1957).

50. Credin]a în metempsihoz\, adic\ în transmigra]ia sufletelor prin corpurile

a diverse animale, atrage dup\ sine oarecum interdic]ia de a mînca animale (vezi

Empedocle, fragm. 137, Diels-Kranz5-9). 51. Una dintre cele 158 de constitu]ii ale

statelor-cetate grece[ti (Diogenes Laertios, V, 27), pierdute afar\ de una :

Constitu]ia Atenei. 52. Pitagora este o figur\ legat\ de zeul Apollo. Unii f\ceau

din Pitagora fiul lui Apollo (Porphyrios, V.P., 2) ; al]ii îl identificau chiar cu Apollo

(Iamblichos, V.P., 27, 133). 53. Aristoxenos din Tarent – filosof discipol al lui

Aristotel ; a fost [i muzician [i teoretician de seam\ al muzicii. De la dînsul ne-au

r\mas excerpte din lucrarea sa  &Armoni–av (editate de Marquard, 1868) [i fragmente

privitoare la ritmic\. Aristoxenos a fost [i filosof, istoric [i biograf plin de erudi]ie

[i patim\. 54. Identitatea celor doi Luceferi este cunoscut\ de mult în Orient, în

Chaldeea [i Egipt, a[a c\ nu e de presupus ca astronomii greci s\ fi a[teptat pîn\

la venirea lui Pitagora pentru a recunoa[te identitatea lor.

55. Vezi Parmenide, c\ruia i se atribuie aceast\ descoperire de c\tre Favorinus,

la Diogenes Laertios, IX, 23. 56. Leucania (= Lucania) – teritoriu din Italia de sud

(Grecia Mare) ; peucetienii sînt un trib str\vechi care locuia în Apulia (coasta de

est a Italiei) ; messapienii s`nt tot un popor din Italia de sud (în jurul ora[ului

Brundisium), de la care ne-au r\mas numeroase inscrip]ii într-o limb\ necunoscut\.

57. Philolaos din Crotona – filosof pitagorician ; a fost contemporan cu Socrate

(pe la 440 `.H.). El pare a fi scris c\r]i din care ni s-au p\strat fragmente. Unii

înv\]a]i contest\ autenticitatea acestor scrieri. Ultimii ani ai vie]ii sale, Philolaos i-a

tr\it la Theba `n Beo]ia, unde l-au cunoscut Simmias [i Cebes, interlocutorii lui

Socrate în dialogul Phaidon al lui Platon. Pentru „Via]a [i `nv\]\tura lui Philolaos”

vezi Filosofia greac\ p`n\ la Platon, vol. II-2, 1984, pp. 70-99.

58. ~n [coala lui Pitagora era valabil\ interdic]ia de a revela celor neini]ia]i

doctrina, fapt care atest\ înc\ o dat\ caracterul ei esoteric. Hippasos ar fi fost

pedepsit de destin pentru divulgarea doctrinei secrete a maestrului (vezi mai sus,

nota 28). 59. Zaleucos din Thurioi [i Charondas din Catania sau Thurioi –

legislatori care au dat legi pentru diverse cet\]i grece[ti din sudul Italiei ; discipoli

ai lui Pitagora. Pu]in mai departe în text, „preceptele” traduc cuvîntul grec suvmbola.

60. Cuvîntul grec qa~–o" e tradus de Apelt cu „[ezutul”.

61. Toate aceste „simboluri”, precepte sau, mai bine-zis, interdic]ii (întrucît

mai toate con]in opriri de a face ceva), sînt tabu-uri extrem de vechi, de un

caracter arhaic ca [i acelea de la sfîr[itul operei lui Hesiod Munci [i zile (trad. {t.

Bezdechi, Bucure[ti, Editura {tiin]ific\, 1957. 62. Interpret\rile date acestor
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„precepte” ale lui Pitagora sînt arbitrare [i caut\ s\ dea o explica]ie ra]ional\ [i

spiritualist\ unor interdic]ii str\vechi, care au cu totul alt\ semnifica]ie, mult mai

concret\. „A nu a]î]a focul cu cu]itul” înseamn\ c\ focul, care e sacru, nu trebuie

atins cu un instrument ce se întrebuin]eaz\ la t\iat [i dezmembrat animale [i

lucruri. Nu putem s\ le explic\m pe toate, dar ele n-au, desigur, caracterul

simbolic pe care `l confer\ scriitorii t`rzii. Spre exemplu, ultimului precept din

aceast\ serie, interdic]ia de a întoarce capul la frontier\ cînd ie[i din ]ara ta, se

g\se[te în multe supersti]ii : interdic]ia de a te întoarce înapoi, odat\ plecat de

acas\. Aici este ideea c\ prin întoarcerea capului ai vedea duhurile casei care ies

în urma celui ce pleac\, iar vederea lor înseamn\ moartea. Astfel zei]a marin\ Ino

Leucotheia, în Odiseea (V, 350, trad. G. Murnu, Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1956, pp. 128

[i 443) `i d\ lui Ulise, în timpul furtunii care îi distruge nava, o centur\ ca s\ se

salveze prin înot, [i îi recomand\ s\-i arunce înapoi centura, dup\ salvare, f\r\ a

întoarce îns\ capul, recomandare pe care Ulise o respect\ cu stricte]e.

63. Interdic]iile de mîncare sînt numeroase în pitagorism [i sînt raportate de

mul]i autori, dar nu întotdeauna acelea[i. Interdic]ia de a mînca bob revine foarte

des [i s-au dat foarte multe explica]ii destul de pu]in verosimile. {i aici trebuie s\

fie un tabu str\vechi. Apoi se interzice mîncarea inimii de la animale, probabil ca

sediu al sufletului, a[a cum în religia ebraic\ se interzice a mînca animalul cu

sîngele nescurs din el, întrucît sîngele este sediul sufletului, dac\ nu însu[i sufletul

[i gîndirea, cum va afirma mult mai tîrziu Empedocle (fragmentul 105,

Diels-Kranz5). Mitra era de asemenea interzis\ la mîncare, desigur ca fiind

recipientul în care este conceput\ [i se dezvolt\ fiin]a vie pîn\ la na[tere. Apoi era

interdic]ia categoric\ de a se hr\ni cu animale, interdic]ie urmat\ cu toat\ stricte]ea

de Plotin (în secolul al III-lea d.H.), de[i Aristoxenos, dup\ cum vom vedea pu]in

mai departe, era de alt\ p\rere cu privire la Pitagora. (Pentru „Modul de via]\

pythagoreic dup\ secven]ele transmise de Aristoxenos” vezi Filosofia greac\ p`n\

la Platon, vol. II-2, 1984, pp. 35-49.) 64. Pe[tii men]iona]i mai înainte se numesc

e*riqi~no", melavnouro" [i trivgla. ~n general, denumirile de pe[ti sînt greu de

identificat. Ace[tia de aici sînt dintre cei care sînt mai cunoscu]i.

65. Este îndoielnic ca în secolul al IV-lea `.H. coloniile grece[ti înfloritoare din

sudul Italiei s\ nu fi cunoscut inul. 66. Unele dintre aceste comportamente se

g\sesc între maximele atribuite celor [apte în]elep]i. Astfel, ultima comportare se

g\se[te la Diogenes Laertios, III, 39, cu privire la Platon.

67. Cuvîntul grec pedarta~n este citit de Cobet în loc de pelarga~n. Dup\

Suda, acesta din urm\ înseamn\ nouqetei~n. ~n ce prive[te pedarta~n, el este o

form\ eolic\ [i înseamn\ meqarmovzein, „a îndrepta”, „a face s\-[i schimbe p\rerea”.

68. Aristoxenos r\stoarn\ aici toat\ tradi]ia despre interdic]ia de a mînca

animale. Dup\ Aristoxenos, Pitagora mînca orice fel de carne. Interdic]ia de a t\ia

pentru mîncare boii de jug este foarte veche, anterioar\ lui Pitagora.

69. Vezi mai sus, nota 30, la Diogenes Laertios, VIII, 8. 70. Hieronymos din

Rhodos – mai întîi peripatetician, apoi adversar al lui Lycon, care e al patrulea [ef

al [colii (prima jum\tate a secolului al III-lea `.H.). A scris opere filosofice [i

istorice, ast\zi pierdute. 71. „Coborîrea în Hades”, Ei&"  @Aidou –atavbasi", era

titlul multor opere cu caracter mistic care descriau o vizit\ în Infern presupus\ ca

fiind f\cut\ de cineva viu [i care se întoarce pe p\mînt [i poveste[te ceea ce a

v\zut acolo. O astfel de scriere era atribuit\ lui Pitagora (adic\ circula sub numele

lui), o alta lui Orfeu, dac\ cele dou\ nu sînt una [i aceea[i scriere. Din aceast\

scriere apocrif\ î[i ia Hieronymos informa]iile pe care ni le relateaz\. Seria acestor

vizite în Hades începe cu Nekyia din Cîntul al XI-lea al Odiseei. Pentru informa]ii

antice cu privire la Coborîrea în Hades a orficilor, vezi Otto Kern, Orphicorum

fragmenta, Berlin, 1922, pp. 304-307. 72. Critica adresat\ lui Homer [i Hesiod,

pentru c\ au atribuit fapte ru[inoase zeilor (furturi, adultere, în[el\ciuni) este

obi[nuit\ la filosofi, începînd cu Xenofanes din Colofon (fragm. 11, 12, Diels-Kranz5)

[i continuînd cu Heraclit din Efes (fragm. 42, 56, 57, Diels-Kranz5).
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73. Aristippos din Cyrene, autorul scrierii PeriV ;usiolovgwn, citat\ aici, pare a

fi altul decît Aristip din Cyrene, fondatorul [colii hedoniste [i elev al lui Socrate.

74. ~ncercarea de a stabili etimologia numelui lui Pitagora este mai mult sau

mai pu]in reu[it\. Aceea[i etimologie o d\ Lexiconul Suda. Vezi alt\ etimologie la

Iamblichos, V.P., 2, 7 : a fost numit Pitagora fiindc\ na[terea lui a fost prezis\ lui

Mnesarchos, tat\l lui, de c\tre Apollo. 75. Aici avem confesiunea p\catelor, care

se întîlne[te în atîtea religii ; în Cartea Mor]ilor din Egipt, în buddhism, în cre[tinism

etc. Cel mai amplu studiu asupra problemei l-a f\cut R. Pettazzoni, La confessione

dei peccati, I, 1929 etc. 76. Ideea este confuz [i contradictoriu exprimat\. Probabil

vrea s\ spun\ c\ fiin]a matur\ preced\ na[terea unei noi fiin]e asem\n\toare, [i

de aceea i se cuvine primei un respect deosebit. Compara]ia care urmeaz\ este

for]at\ : a[a cum în univers r\s\ritul preced\ apusul, în via]\, începutul sfîr[itul, iar

la fiin]a vie, na[terea preced\ moartea. 77. Isaac Casaubonus introduce nega]ia

ou*, bazîndu-se pe Diogenes Laertios, VIII, 20, [i pare a avea dreptate. {i Apelt

accept\ aceast\ corectur\. Deci, dup\ aceast\ lucrare, Pitagora sf\tuia s\ nu se

admit\ orice fel de profe]ie. 78. Interdic]ia de a mînca bob revine mereu în

leg\tur\ cu înv\]\turile lui Pitagora. 79. Influen]a alimenta]iei asupra viselor este

îndeob[te cunoscut\ înc\ din antichitate. 80. Alexandros din Milet, secolul I `.H.,

numit [i Polyhistor, se ocup\ de istoria babilonian\ [i asi rian\. Scrierile sale din

domeniul filosofiei s`nt : Filosov;wn diadocaiv (Diogenes Laertios, VIII, 24 [i urm.)

[i PeriV Puqagorikw~n sumbovlwn, izvor important pentru neopitagorism.

81. Aici urmeaz\ o doxografie destul de ampl\ [i de interesant\, a c\rei

singur\ deficien]\ este c\ nu reproduce p\rerile lui Pitagora (ceea ce nici nu

putea face în lipsa unor opere autentice ale acestuia), ci concep]iile unor

pitagoricieni de mai tîrziu. {i aici, probabil, elementele nu sînt toate din aceea[i

epoc\. ~n general, credem c\ este vorba de opinii asem\n\toare cu cele ale

„a[a-numi]ilor pitagoricieni”, oi& –alouvmenoi Puqagovreioi, de care vorbe[te

Aristotel în operele ce ni s-au p\strat de la el. Aristotel a scris chiar despre

pitagoricieni opere speciale, care s-au pierdut (vezi catalogul scrierilor lui la

Diogenes Laertios, V, 25, proV" touV" Puqagoreivou" a v [i PeriV tw~n Puqagoreivwn

a v). {i Aristoxenos a scris Despre Pitagora [i discipolii lui (Diogenes Laertios, I,

118). Izvorul lui Diogenes Laertios trebuie s\ fi fost apropiat de Aristotel sau

Aristoxenos, `ns\ el este un izvor doxografic, bazîndu-se pe tradi]ia lui Theofrast,

întrucît problemele sînt tratate în ordinea obi[nuit\ la doxografi : despre principii

(periV a*rcw~n), despre univers (periV –ovsmou), despre meteori (periV metarsivwn),

despre p\mînt (periV gh~"), despre suflet (periV yuch~"), despre corp (periV

swvmato"). Dar doxografia lui Pitagora de la Diogenes Laertios (VIII, 25 [i urm.)

provine dintr-un Compendiu doxografic care a aranjat tratarea acestor materii pe

autori, pe cînd în vechile doxografii autorii erau distribui]i pe materie. Izvorul dat

aici de Diogenes Laertios (VIII, 24 fine) este Alexandros Polyhistor. Nu credem c\

Alexandros Polyhistor (sec. I. `.H.) este un creator în acest domeniu [i probabil c\

el a copiat compendiul unui doxograf mai vechi ca el.

82. Capitolul Despre principii (periV a*rcw~n) cuprinde la Diogenes Laertios

Cartea a VIII-a, § 25, [i este foarte interesant. Originea lui, ca [i a celor urm\toare,

este dat\ de Alexandros Polyhistor ca fiind ni[te Comentarii pitagoriciene

(Puqagori–aV u&pomnhvmata). „Unitate”, grece[te monav". Evit\m traducerea cu

„monad\”, pentru a nu de[tepta reminiscen]e leibniziene. „Doimea nedefinit\”,

a*ovristo" duav", se întîlne[te în doctrina nescris\ (a!gra;a dovgmata) a lui Platon

din ultima faz\ a platonismului, pe care o expune [i o critic\ Aristotel în operele

care ne-au r\mas, mai ales în Metafizica. Dar cine [tie ce e platonician [i ce e

pitagorician în doctrina lui Platon, care în ultima parte a vie]ii lui a înclinat

puternic spre pitagorism ? Totu[i, formularea pare platonician\, iar „doimea

nedefinit\” este substitutul materiei din doctrina dialogurilor finale ale lui Platon

(vezi în primul rînd Timaios).

83. Generarea fiin]elor matematice în acest text e urm\toarea
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Cu ultimele dou\ se trece de la fiin]ele matematice la lumea real\, concret\,

sensibil\. Unitatea introduce în doimea indefinit\ determinarea, care produce

rînd pe rînd numerele (vezi în dialogul Philebos al lui Platon entit\]ile pevra"

„limita” [i a!peiron „nelimitatul”). Din num\r se na[te punctul (stigmhv) care e

definit la Proclus ca „unitatea avînd pozi]ie” (monaV" qevsin e!cousa). Cf. In primum

Euclidis librum commentarii, ed. G. Friedlein 1873, p. 59, 18. Punctul produce

linia, linia suprafa]a [i suprafa]a solidul, prin mi[carea lor ; dup\ cum spun al]i

autori, linia (grammhv) este „curgerea unui punct” (r&uvsi" shmeivou, Proclus, ibid.,

p. 97, 6) [i la fel se pot forma celelalte figuri pîn\ la solidul matematic, din

mi[carea figurii precedente. 84. Din figurile geometrice solide (adic\ cu trei

dimensiuni) se formeaz\ corpurile sensibile (taV ai*sqhtaV swvmata) prin ad\ugarea

calit\]ilor fizice, sensibile, care lipsesc la solidul matematic. Astfel se produc cele

patru elemente, dup\ textul la Diogenes Laertios, adic\ : focul, apa, p\mîntul,

aerul. Aceste patru elemente apar îns\ abia la Empedocle. Chiar Heraclit (prima

jum\tate a secolului al V-lea `.H.) nu pare a considera „aerul” ca element. El pare

a cunoa[te celelalte trei elemente, iar substitutul aerului, care leag\ p\mîntul [i

apa de jos cu focul de sus, este numit prhsthvr „tromb\ arz\toare”, în fragm. 31

(Diels-Kranz) sau „emana]iile”, umede [i uscate, luminoase [i obscure, de care

vorbe[te doxografia de la Diogenes Laertios (IX, 9-10), probabil dup\ Theofrast

(printr-unul sau mai multe compendii doxografice intermediare). Deci se poate ca

opinia despre elemente reprodus\ de Diogenes Laertios aici s\ fie a pitago-

ricienilor, dar a acelora ulteriori lui Empedocle. Mai departe se spune c\ cele

patru elemente se pot transforma unele în altele. Dup\ Empedocle, cele patru

elemente erau eterne [i neschimb\toare [i nu se puteau transforma unele în

altele. Aristotel admite cele patru elemente ca Empedocle, îns\ la Aristotel

elementele constituite din cele patru calit\]i fundamentale : cald, rece, uscat,

umed, asociate dou\ cîte dou\, se pot transforma unele în altele prin schimbarea

unei calit\]i în alta. Focul e cald [i uscat, aerul e cald [i umed, apa e rece [i

umed\, p\mîntul e rece [i uscat. Dac\ în ultimul r\ceala se transform\ în cald,

avem focul. Dac\ în foc uscatul se transform\ în umed, avem aerul, [i a[a mai

departe. La Platon, numai trei dintre elemente, focul, aerul [i apa, se pot transforma

unele în altele din cauza triunghiurilor care le constituie atomii lor, pe cînd

p\mîntul, care are un triunghi constitutiv aparte, nu se poate transforma în

celelalte elemente, nici acestea nu se pot transforma în p\mînt. Doctrina

pitagorician\ a transform\rii elementelor unele în altele, expus\ aici de Diogenes

Laertios, este deci posterioar\ lui Aristotel. 85. ~n mijlocul capitolului Despre

univers e introdus\ o scurt\ expunere despre P\mînt. Constatarea faptului c\

p\mîntul e sferic este o descoperire a lui Pitagora sau a vechilor pitagoricieni. De

alt\ p\rere e Erich Frank, Plato und die sogenannten Pythagoräer, Haale (Saale),

1923, care se bazeaz\ pe un pasaj din Phaidon al lui Platon pentru a sus]ine c\

forma sferic\ a p\mîntului era o descoperire recent\ pe timpul lui Platon (prima

jum\tate a secolului al IV-lea `.H.). 86. Dac\ pitagoricienii vechi [tiau c\ P\mîntul

e rotund, era firesc ca ei s\ pun\ [i problema antipozilor. 87. Cele patru calit\]i
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primare ale elementelor la Aristotel [i de la el încoace sînt : qermovn, yucrovn,

xhrovn [i u&grovn. Problema anotimpurilor, care urmeaz\ mai departe, apar]ine

capitolului Despre meteori sau Despre atmosfer\ (periV metarsivwn).

88. Despre Lun\ [i Soare, compendiul doxografic vorbe[te în capitolul Despre

univers. Avem aici o mic\ perturbare a ordinii consacrate, care n-are nimic

excep]ional, c\ci ordinea de expunere a problemelor în doxografie nu reprezint\

un canon invariabil. 89. Abia dup\ Anaxagora au [tiut grecii c\ Luna e luminat\

de Soare, Anaxagora fiind primul care a afirmat acest lucru. {i chaldeenii (dup\

Berossos) credeau c\ Luna are lumina ei proprie. Deci, dac\ pitagoricienii credeau

c\ Luna e luminat\ de Soare, atunci ace[tia sînt pitagoricienii posteriori lui

Anaxagora. 90. Providen]a divin\ este o concep]ie caracteristic\ a stoicilor, ceea

ce nu înseamn\ c\ nu exista aceast\ p\rere [i înainte de ei. Astfel, Platon pare a

admite în mod net grija zeilor fa]\ de oameni (vezi dialogul Phaidon). La Aristotel,

divinitatea este transcendent\ lumii. Ea se afl\ în afara sferei stelelor fixe [i nu

intervine direct în mersul lumii, ci o conduce pe aceasta prin n\zuin]a pe care

lucrurile inferioare o au c\tre ea (vezi Metafizica, în Cartea L). 91. Destinul,

ei&marmevnh, este un concept care ia o figur\ net\ abia în stoicism. Dar au existat

[i prefigur\ri anterioare. Ideea de determinare a vie]ii omene[ti [i a vie]ii zeilor se

g\se[te [i la poe]i începînd cu Homer, acest destin purtînd denumirile de moi~ra,

ai~sa, tuvch. 92. „Raza de lumin\”, a*–tiv", care p\trunde pîn\ în adîncurile (bevnqh)

universului, are mare asem\nare cu suflul-foc (pneu~ma, pu~r) al stoicilor, care

p\trunde în toate lucrurile [i le cîrmuie[te din\untru. Aici ar putea fi o adaptare

pitagorician\ a ideilor stoicilor, în care preu~ma-pu~r a fost înlocuit cu a*–tiv". Tot

astfel teoria celor dou\ eteruri : unul cald, care e de natura focului, [i altul rece,

umed [i dens pe care îl numesc „aer”, pare destul de arhaic\, dar e amestecat\ [i

construit\ prin analogie cu doctrine mai recente. 93. Sufletul este o anumit\ stare

a eterului-foc, care exist\ în toate lucrurile, dar nu în toate acest eter-foc este [i

suflet. 94. Sufletul care este o frîntur\ (a*povspasma) din eterul cald [i eterul rece,

este nemuritor ca [i eterul din care provine, dar nu are o nemurire individual\.

Dup\ moarte el trebuie s\ se contopeasc\ în eterul universal. Cu aceste concep]ii

despre eter [i despre suflet e interesant de comparat [i p\rerile marelui poet tragic

Euripide (jum\tatea a doua a secolului al V-lea `.H.). Paragrafele 28, 30 [i urm. ale

lui Diogenes Laertios din Cartea a VIII-a se ocup\ de suflet (PeriV yuch~").

95. Ceea ce urmeaz\ este o embriologie care intr\ în capitolul Despre corp

(PeriV tou~ swvmato"). ~n pasajul marcat de nota noastr\, reiese c\ Pitagora nu

accept\ ideea c\ exist\ oameni n\scu]i din p\mînt. Atenienii aveau preten]ia c\

sînt autohtoni în Attica, adic\ n\scu]i din p\mînt. Aristocra]ia teban\, urma[\ a lui

Cadmos, pretindea c\ provine din din]ii balaurului lui Ares, ucis de Cadmos [i

s\di]i în p\mînt. Vezi mai tîrziu, în religia mithriac\, cum zeul Mithras e „n\scut

din stînc\”, petrhgenhv". 96. Embriologia care urmeaz\, de[i rudimentar\, este

foarte interesant\ [i valoroas\, reprezentînd prima încercare [tiin]ific\ în acest

sens. Ea nu este proprie pitagoricienilor, ci adopt\ idei care se g\sesc la medicul

Alcmaion din Crotona, Parmenide, Empedocle, Democrit [i al]ii. Ideea c\ sperma

se concretizeaz\ [i provine din creier se g\se[te [i la al]i fiziologi, ca Alcmaion, la

Aëtios, V, 3, 3 (=Doxogr. Gr., p. 417) [i Censorinus 5, 2 sqq. (la Diels-Kranz,

Vors.5-9, I, p. 213). Zilele [i lunile necesare pentru formarea f\tului amintesc de

doctrina despre numere a pitagoricienilor, numere care constituie toate lucrurile.

„Propor]iile”, grece[te lovgoi th~" zwh~", „care constituie via]a”, sau ra]iunile seminale.

97. „Intervale regulate”, tetagmevnoi –airoiv. 98. Finalul § 29 este ocupat de o

teorie a senza]iilor, mai ales a v\zului. Pitagoricienii de aici sus]in, ca [i Empedocle

[i al]ii, c\ eterul din ochi iese, p\trunde prin aer, care e eterul rece, [i merge întru

recunoa[terea [i perceperea lucrurilor. Dup\ Democrit, sînt efigii sau, mai bine

zis, simulacre (ei!dwla) care, ca ni[te pelicule, se degaj\ din lucruri [i intr\ în

organele noastre de v\z, producînd senza]ia. 99. {i § 30 este consacrat psihologiei

pitagoriciene. Dup\ ei, suflul ar avea trei p\r]i, ca la Platon (vezi dialogurile

Phaidros [i Republica). Dar pitagoricienii dau o form\ inconsecvent\ teoriei
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p\r]ilor sufletului prezentat\ aici, întrucît nu se vede prin ce se disting primele

dou\ p\r]i : nou~" („ra]iunea” în traducerea din text) [i ;revne" (tradus cu „mintea”)

care sînt acela[i lucru. A treia parte se nume[te qumov". La Platon avem trei p\r]i

ale sufletului [i anume : nou~" (ra]iunea), qumov" (pasiunea generoas\) [i e*piqumiva

(pofta senzual\). 100. Sediul sufletului în vechime, la Homer spre exemplu, pare

a fi regiunea inferioar\ a toracelui [i cea superioar\ a abdomenului, în jurul

diafragmei (;revne" luat în sens concret de viscere). Mai tîrziu sufletul se plaseaz\

în inim\ (–ardiva). Alcmaion, medicul din Crotona, afirm\ primul c\ sediul

sufletului gînditor e în creier. Aceast\ p\rere este adoptat\ [i de Platon, [i de

Hipocrate. Aristotel [i stoicii revin la opinia c\ sediul sufletului este inima.

Pitagoricienii din textul de fa]\ plaseaz\ sufletul din creier pîn\ în inim\. Textul

grec zice a*rchv, tradus la noi cu „sediu”, deci „locul unde sufletul î[i are începutul

sau obîr[ia”. Deci vedem la pitagoricieni o inten]ie eclectic\. Ei împac\ cele dou\

tabere adverse, afirmînd c\ locul de origine al sufletului se întinde din creier pîn\

în inim\. Animalele ar avea [i ele nou~" („ra]iune”), dar numai omul ar avea ;revne"

(„minte”). Nu se poate întrevedea ce diferen]\ fac pitagoricienii între nou~" [i

;revne". „Stropi”, grece[te stagovne". 101. Cuvîntul toV ;rovnimon e tradus cu

„mentalul”, ca s\ men]inem deriva]ia de la ;rhvn, tradus cu „minte”. Acest „mental”

ar fi singura parte nemuritoare a sufletului. To]i filosofii greci, vechi [i recen]i,

cînd era vorba s\ atribuie nemurire unei p\r]i a sufletului, numesc aceast\ parte

nou~" (vezi Aristotel, De anima, III, 5, 430 a, 17 [i urm., [i De generatione et

corruptione, II, 3, 736 b, 27 [i urm.). Deci [i aici, în textul lui Diogenes Laertios,

se vede caracterul fluctuant, eclectic [i, ca atare, tardiv al doxografiei pitagoriciene

expuse în el. 102. Cuvîntul grec tradus cu „facult\]i” e lovgoi. Acestea sînt poten]e

concrete exercitate de sufluri. 103. „Leg\turile”, desmav. 104. Cele trei epitete ale

lui Hermes sînt : pompai~o", pulai~o" [i cqovnio". 105. Eriniile ( *Erivnue") p\zesc

nu numai ordinea uman\, ci [i pe cea cosmic\. Astfel, zice Heraclit : „Soarele nu-[i

va dep\[i m\sura. C\ci altminteri, Eriniile, slujnicele drept\]ii, îl vor prinde asupra

faptului” (fragm. 94, Diels-Kranz5-9). 106. Formula pare a data de la Thales : toV de

pa~n e*myucon –aiV qew~n (sau dai movnwn) plhvrh. 107. „Genii”, traduce pe daivmone".

~n timpurile vechi, qeov" [i daivmwn erau cuvinte sinonime. Dar, deja la Homer,

daivmwn cîteodat\ pare a fi o divinitate nedeterminat\ mai de aproape. Totu[i,

acela[i sens poate avea [i qeov" la Homer. Cu timpul, diferen]a dintre cele dou\

sensuri se accentueaz\, pîn\ cînd daivmwn ia sensul de „divinitate inferioar\”, iar în

cre[tinism acela de „demon”, de „divinitate r\u-f\c\toare”. Eroii, h@rwe", sînt

divinit\]i provenite de multe ori din oameni de seam\ mor]i, avînd o raz\ de

ac]iune limitat\ în jurul mormîntului sau heroon-ului, templul eroului.

108. „Purific\ri”, –aqarmoiv ; „rituri expiatorii”, a*potropiasmoiv ; „prevestiri din

sunete”, –lhdovne". 109. Poate c\ propozi]ia are o lacun\ în mijlocul ei, cum

indic\ Hicks. 110. ZeuV" o@r–io". Cu § 33 pare c\ se trece la precepte care se

transform\ în interdic]ii [i prescrip]ii cu caracter ritual arhaic. 111. Abstinen]ele

sînt puse în leg\tur\ cu ritualurile de ini]iere (teletaiv) în sanctuare.

112. Lucrarea aceasta este citat\ în lista operelor lui Aristotel (vezi Diogenes

Laertios, V, 25). 113. Vedem deci un num\r de alte presupuneri, printre atîtea

altele, pentru a explica ab]inerea, prescris\ de Pitagora, de a mînca bob.

114. Iar\[i un num\r de explica]ii ra]ionaliste ale interdic]iei de a ridica buc\]i

de mîncare c\zute de pe mas\. Mîncarea c\zut\ pe jos apar]ine sufletelor mor]ilor.

A o ridica [i a o mînca înseamn\ a muri. 115. Comedia Eroii a lui Aristofan este

pierdut\. Dup\ aceasta, ce c\dea sub mas\ apar]inea eroilor. 116. Explica]ii ale

diverselor tabuuri str\vechi se dau prin interpret\ri analogice, ra]ionaliste, care

n-au de cele mai multe ori nici o baz\ real\. 117. ~n tabloul celor zece perechi de

contrarii ale pitagoricienilor la Aristotel (Metaph., A, 5, 986 a, 15 [i urm.) avem

perechile 8 [i 9 : ;w~"-s–ovto" [i a*gaqovn-–a–ovn. Prima pereche se poate identifica

[i cu leu–ovn-mevlan. 118. Iar\[i explica]ii ra]ionaliste, care nu au nici o leg\tur\ cu

interdic]ia str\veche. 119. Vezi nota precedent\. ~n loc de touvtou, manuscrisul B

are tovpou. ~n ambele lecturi, în]elegerea pasajului este grea [i nesatisf\c\toare.

VIII (n. 87-119) PITAGORA



NOTE {I COMENTARII504

120. Ideea perfec]iunii sferei [i a cercului se g\se[te [i la Platon [i Aristotel.

Toat\ cosmologia greac\ ulterioar\ este bazat\ pe aceast\ idee a perfec]iunii

mi[c\rii circulare fa]\ de cea în linie dreapt\, prima valabil\ în lumea supralunar\,

cea de-a doua în lumea sublunar\, cum exprim\ acest lucru în mod clar Aristotel.

121. Iar\[i construc]ii arbitrare, ra]ionaliste, pentru a explica aprecierea

deosebit\ dat\ s\rii. 122. Aici se termin\ expunerea la Alexandros Polyhistor,

dat\ dup\ Comediile pitagoriciene. Care este partea care urmeaz\ [i provine de la

Aristotel ? S\ fi c\zut aceast\ expunere din textul care ni s-a p\strat ? Cum Aristotel,

cu lucrarea sa PeriV Puqagoreivwn e citat [i în § 34, am putea presupune c\

expunerea la Diogenes Laertios, VIII, 25-32, care are o oarecare unitate [i

asem\nare între p\r]ile ei ar apar]ine lui Alexandros, iar VIII, 33-35 ar apar]ine lui

Aristotel. Aceasta este ipoteza cea mai plauzibil\. 123. Vezi fragm. 57, Diels, PPhF,

p. 199. 124. Vezi fragm. 7, Diels-Kranz, Vors 5-9, pp. 130 [i urm.

125. Dup\ Meineke ar fi vorba de un Cratinos mai recent, poet al comediei

noi (secolul al III-lea `.H.). Aici avem un fragment din comedia Tarentinele.

126. Mnesimachos din Atena – poet din comedia medie, citat de mul]i autori.

Aici avem un fragment din comedia lui intitulat\ Alcmaion. 127. Loxias – epitet

al lui Apollo, „Strîmbul” ; dup\ unii numit astfel din cauza prorocirilor lui obscure,

dup\ al]ii din cauza drumului Soarelui (=Apollo) pe ecliptic\, care este înclinat

fa]\ de ecuator. 128. Aristofan – poet comic, citat [i de Athenaios, VI, 283 b.

129. Pluton – un nume al lui Hades, eufemism, care înseamn\ „d\ruitorul de

bog\]ie”. A nu-l confunda cu Plutos, bog\]ia, [i personificat : Zeul bog\]iei.

130. ~n § 39 se vorbe[te de felul mor]ii lui Pitagora, o rubric\ (tovpo") deosebit

de afec]ionat\ de biografi. Cu aceast\ ocazie se aminte[te aici de r\scoala

provocat\ la Crotona de un oarecare Cylon, adversar al pitagoricienilor, care

incendiaz\ casa lui Milon, celebrul atlet din Crotona unde erau întruni]i

pitagoricienii. Ace[tia mor în fl\c\ri. Aici [i mai departe avem variante ale modului

cum a pierit Pitagora. Avem înc\ dou\ povestiri ale complotului lui Cylon [i

moartea pitagoricienilor la Porphyrios, V.P., 54 [i urm., [i Iamblichos, V.P., 35, 248

[i urm. 131. Pasaj pus între paranteze drepte de Cobet ca fiind neautentic.

132. Archippos din Tarent – pitagorician din vechea genera]ie, salvat din

incendiu. Citat la mai mul]i autori. Lysis, tot din Tarent, pitagorician din vechea

genera]ie, salvat din incendiu, a venit la Teba [i a fost acolo profesorul lui

Epaminonda, generalul [i omul politic. 133. Dicaiarchos – filosof peripatetic [i

istoric al culturii eline. El face parte din vechea genera]ie a elevilor lui Aristotel,

ca [i Aristoxenos. Cu toate c\ nici unul dintre cei doi n-au fost [efi ai [colii

fondate de Aristotel, ei sînt figuri remarcabile ale gîndirii grece[ti.

134. Aceasta e o nou\ versiune a mor]ii lui Pitagora : la Metapont în templul

Muzelor. 135. Heracleides Lembos – fiul lui Sarapion. 136. Vezi [i Diogenes

Laertios, I, 118. 137. Cylon din Crotona – comandantul r\scoalei împotriva lui

Pitagora [i a discipolilor lui (vezi mai sus, nota 130). 138. Avem aici iar\[i o

sumedenie de variante ale mor]ii lui Pitagora. 139. Aceast\ povestire dezlînat\,

care vrea s\ prezinte pe Pitagora într-o postur\ de [arlatan, arat\ maniera cum

scria Hermip din Smyrna o biografie. El amestec\ lucruri de prost gust cu informa]ii

pre]ioase. De altfel, anecdotele de acest soi sînt destul de vechi. Vezi la Herodot

o povestire similar\ despre zeul Zalmoxis (IV, 95-96). 140. Numele acestui

pitagorician din vechea genera]ie are formele Brontinos [i Brotinos. Dup\ unii

autori e din Crotona, dup\ al]ii din Metapont (ultima versiune în catalogul

pitagoricienilor la Iamblichos, V.P., 36, 267). Acest Brontinos pare men]ionat [i în

incipit-ul c\r]ii lui Alcmaion din Crotona, conservat la Diogenes Laertios, VIII, 83

(vezi fragmentele lui Bro(n)tinos la Diels-Kranz, Vors.5-9, I, p. 106 sq.).

141. Atît Lysis, cît [i Hippasos sînt vechi pitagoricieni care l-au cunoscut pe

maestru. Despre ei am vorbit mai sus (vezi notele 25 [i 28). 142. Scrisoarea, cu tot

dialectul s\u doric, este un fals evident. 143. ~n catalogul succesiunilor de la

Diogenes Laertios, I, 15 (Prooemium) este men]ionat Telauges-fiul ca succesor al

lui Pitagora. 144. Empedocle, f\r\ îndoial\, a fost influen]at de pitagorism în
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concep]iile sale teologice [i eshatologice, mai ales a[a cum erau fixate în lucrarea

sa Purific\ri (Kaqarmoiv). Dar el nu poate fi elevul direct al lui Telauges, ultimul

apar]inînd secolului al VI-lea, iar Empedocle secolului al V-lea.

145. Versul acesta e pus de Diels-Kranz5-9 între fragmentele false ale lui

Empedocle (fragm. 155). 146. Aceste vorbe privesc pe Theano, so]ia lui Pitagora

[i mama lui Telauges. Autenticitatea lor este îndoielnic\, din cauza caracterului

anecdotic al celor relatate. 147. Heracleides Lembos, epitomatorul lui Sotion [i al

lui Satyros. 148. au*toV" e!;a era formula celebr\ prin care se invoca autoritatea

maestrului ale c\rui cuvinte erau citate. 149. Nu trebuie c\utat un sens mai adînc

în aceste cuvinte, ci ele con]in inten]ia de a crea un paradox printr-o serie de

enun]uri contradictorii. 150. Vezi versiunea luptei dintre siracuzani [i agrigentini,

la Diogenes Laertios, VIII, 40. 151. Corespunde cu anii 540-537 `.H.

152. Vezi catalogul pitagoricienilor la Iamblichos, V.P., 36, 267. Printre textele

privitoare la Philolaos [i fragmentele lui, vezi Diels-Kranz, Vors.5-9, I, pp. 398-419,

iar pentru Eurytos, ibid., pp. 419-420. Catalogul pitagoricienilor, ibid., I,

pp. 446-448 (cf. [i Filosofia greac\ p`n\ la Platon, vol. II-2, 1984, pp. 70-99 pentru

Philolaos [i pp. 193-197 pentru Eurytos).

153. Vezi mai sus, nota 148. Aici avem un prim tablou de omonimi, cuprinzînd

patru b\rba]i purtînd numele de Pythagoras, inclusiv filosoful nostru. Primul, din

Crotona, cu înclina]ii spre tiranie, nu ne e cunoscut din alt\ parte. Al doilea e din

Phlius, maestru de gimnastic\, de care s-a mai vorbit (vezi Diogenes Laertios, VIII,

13). Al treilea e din Zakynthos. Nu [tim nimic altceva despre el. Poate e muzician

(vezi Athenaios, XIV, 637 c). Textul îl lu\m a[a cum a fost modificat [i citit de

Nietzsche [i Cobet. Manuscrisele au omis numele lui Pitagora filosoful, raportînd

informa]iile ce se refer\ la acesta celui din Zakynthos, cel pu]in în grupul de

manuscrise întrebuin]ate de Meibomius [i de edi]ia Tauchnitz. Nu [tim dac\

aceast\ list\ provine de la Demetrios din Magnesia, întrucît avem aici un Pythagoras

maestru de gimnastic\, despre care nu [tim dac\ a scris ceva, [i cel din Zakynthos,

poate muzician, despre care nu [tim nimic. Demetrios a scris numai Despre poe]i

[i scriitori omonimi. 154. Lista a doua de omonimi care urmeaz\ în mod sigur nu

e de Demetrios. Ea con]ine : un sculptor din Rhegion cu numele de Pythagoras,

citat [i de Pausanias, Dion Chrysostomos, Tatian, Plinius, Varro. Altul din Samos,

tot sculptor, citat [i de Pliniu. Ceilal]i purt\tori ai numelui Pythagoras sînt mai mult

sau mai pu]in cunoscu]i. Olympiada a 48-a corespunde anilor 588-585 `.H.

Eratosthenes, în urma lui Aristotel, s-a ocupat de cronologie, alc\tuind liste de

înving\tori la diverse jocuri na]ionale, între care [i cele olimpice. Eratosthenes nu

e consultat direct de Diogenes Laertios, ci e citat, dup\ cum indic\ cu con[tiin-

ciozitate textul nostru, din Favorinus, Istorii felurite, Cartea a VIII-a. 155. Theaitetos,

compozitor de epigrame ; nu ne e cunoscut mai de aproape (vezi o alt\ epigram\

la Diogenes Laertios, IV, 25). 156. Epigrama este conceput\ ca înscris\ pe

piedestalul statuii lui Pythagoras boxerul, iar statuia e socotit\ ca vorbind [i

pronun]înd textul epigramei. 157. Poate c\ pitagoricienii au încercat definiri

rudimentare ale lucrurilor, dar Aristotel declar\ defini]ia ca o crea]ie a lui Socrate.

~n Metafizica sa (M, 4, 1078 b, 27), Aristotel spune c\ dator\m lui Socrate dou\

mari descoperiri pe care le-a introdus în filosofie : ra]ionamentele inductive [i

defini]iile generale (touV" e*pa–ti–ouV" lovgou" –aiV toV o&rivzesqai –aqovlou). Aristotel,

la rîndul s\u, a dat teoria [tiin]ific\ a defini]iei, prin genul proxim [i diferen]a

specific\. 158. Universurile nenum\rate pe care le admitea Anaximandru erau

numite „ceruri” (ou*ranouv"). Vezi Simplicius, Phys., 24, 13 (Dox. Gr., p. 476) ;

Ps-Plutarchos, Strom., 2 (Dox. Gr., p. 579) ; Hippolytos, Ref., I, 6, 2 (vezi textele

acestea la Diels-Kranz, Vors.5-9, I, pp. 83 [i urm.). Este verosimil ca Pitagora sau cei

mai vechi pitagoricieni s\ fi descoperit sfericitatea P\mîntului, întrucît s-au ocupat

mult de astronomie. Parmenide s-a ocupat mai pu]in de astfel de probleme. El a

putut lua ideea c\ p\mîntul e rotund de la pitagoricieni (cf. [i mai sus nota 85).

Cum ajunge Zenon s\ declare c\ Hesiod a cunoscut rotunjimea P\mîntului nu

[tim. Poate c\ se refer\ la textul din Hesiod, Theogonia, v. 720 [i urm., ceea ce nu
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justific\ afirma]ia f\cut\. Zenon – probabil cel din Cition, fondatorul stoicismului.

159. Cylon este adversarul politic al lui Pitagora (vezi mai sus, nota 130). Nu e

cunoscut vreun Antilochos adversar al lui Socrate. Apelt se gînde[te [i la Antiphon

sofistul, sprijinindu-se pe Xenofon, Memorabilia, I, 6, unde se reproduce o lung\

discu]ie între Socrate [i Antiphon ca potrivnic. 160. Pythagoras atletul, vezi mai

sus nota 153 [i Diogenes Laertios, VIII, 13 sau boxerul din lista a doua.

161. Scrisoarea e, probabil, apocrif\. ~n orice caz în ea se vorbe[te de veleit\]ile

politice ale lui Pitagora, care nu era numai om de [tiin]\. Luînd parte, dup\ o

versiune, la r\zboiul siracuzanilor împotriva agrigentinilor de partea acestora din

urm\, el ar fi c\zut în lupt\ (vezi Diogenes Laertios, VIII, 40). 162. Empedocle

pare a fi fost socotit de Sotion printre „sporadici” împreun\ cu Heraclit, ambii

filosofi neaflîndu-se pe listele de succesiuni sotioniene pe care le avem.

CAPITOLUL II

Empedocle
(484-424 `.H.)

163. Referatele antice, între care Via]a lui Empedocle a lui Diogenes Laertios

[i fragmentele poemelor lui Empedocle, se g\sesc editate critic în Fragmente der

Vorsokratiker5-9 de Diels-Kranz, I, pp. 276-375 (`n Filosofia greac\ p`n\ la Platon,

vol. I-2, 1979, pp. 474-532).

Genealogia lui Empedocle e urm\toarea :

164. Adaosul între paranteze ascu]ite este de H. Diels.

165. Familia lui Empedocle a jucat un rol politic important în cetatea Agrigent

(pe grece[te Acragas). 166. Heracleides Ponticul, pe care l-am întîlnit adesea. Vezi

Diogenes Laertios, V, 86-94. 167. Cre[terea de cai de ras\ era o îndeletnicire de

predilec]ie a familiilor aristocrate bogate, ai c\ror membri aveau timpul liber [i

averea necesar\ spre a se ocupa de acest lucru. De aici sumedenia de nume

proprii compuse cu Hippo- ca prim element al lor sau ca al doilea în –ippos. Vezi

la începutul Norilor lui Aristofan, conflictul iscat între Strepsiades [i so]ia lui, la

na[terea fiului lor, în vederea numelui ce i se va da (trad. D. Botez [i {t. Bezdechi,

în Teatru, Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1956, p. 327). So]ia vrea un nume aristocratic ca

Harippos sau Callipide. Strepsiade un nume serios (un nume de bun augur [i

pentru caracterul copilului) ca Feidonide („economul”). Pîn\ la urm\, spre a fi

împ\cate ambele p\r]i, se ajunge la numele Feidipide. 168. Lucrarea lui

Eratosthenes se nume[te Olumpioni~–ai. {i Aristotel a scris o oper\ cronografic\

cu acela[i titlu (Diogenes Laertios, V, 26) [i o alta cu titlul Puqioni~–ai. Pentru

aceast\ ultim\ lucrare, Aristotel a primit [i un decret onorific din partea locuitorilor

din Delfi. 169. Vezi nota anterioar\. Aici se vede c\ lucrarea lui Eratosthenes se

baza pe cea a lui Aristotel. 170. Corespunde anului 496 `.H.

171. Aici avem o serie de citate din Chronografia lui Apollodor din Atena, în

iambi originali, a[a cum era scris\. Ora[ul Thurioi a fost colonie atenian\, fondat\

în 445/444 `.H. pe locul cet\]ii Sybaris. Glaucos nu ne e cunoscut. Aici cronograful

Apollodor se ridic\ împotriva versiunii dup\ care Meton (sau Empedocles

bunicul ?) ar fi murit luptînd de partea siracuzanilor împotriva atenienilor, aceasta

fiind o imposibilitate cronologic\. 172. Vezi aparatul critic la Diels-Kranz,Vors.5-9,

I, p. 277, 17 (cf. [i Diogenes Laertios, IX, 3 fine). 173. Corespunde anului 496 `.H.

174. Trimetru iambic din Chronografia lui Apollodor. 175. Heracleides

Lembos, fiul lui Sarapion ; vezi mai sus, nota 135. 176. qewrov" este trimisul oficial

al unei cet\]i ca s\ întrebe oracolul sau s\ aduc\ un sacrificiu ori o ofrand\.
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Trimisul poate avea [i îns\rcinarea de a asista, în numele cet\]ii care îl trimite, la

o serbare religioas\ sau la un concurs festiv. 177. Callicratides, fratele lui

Empedocle, citat aici [i în Lexiconul Suda. 178. Scrisoare, probabil, apocrif\.

179. Lucrarea se nume[te Kaqarmoiv (vezi versurile acestea la Diels-Kranz,

Vors 5-9, I, p. 354, fragm. 112). 180. Acragas, numele grecesc al rîului care trece pe

lîng\ cetatea cu acela[i nume (Agrigent) (vezi mai sus, nota 165).

181. Timaios din Tauromenion – istoric al Siciliei, criticat de Polybios, despre

care am mai vorbit. 182. Despre acuza]iile de plagiat împotriva lui Platon, vezi la

Diogenes Laertios, Via]a lui Platon (Cartea a III-a). 183. Vezi fragm. nr. 129,

Diels-Kranz5-9. 184. Neanthes din Cyzic, istoric (secolul al III-lea `.H.), a scris o

lucrare Despre b\rba]ii vesti]i. 185. Adic\ poet care scrie în hexametri.

186. Hippasos [i Brontinos (sau Brotinos) – doi pitagoricieni din vechea

genera]ie. Hippasos este socotit ca un disident care a dezv\luit secretul

pitagorician, publicînd doctrina maestrului. 187. Xenofanes este, desigur, un poet

dotat, pe cînd Parmenide este un mare gînditor, dar poet mediocru ; poemul s\u,

de[i compus în hexametri, are un caracter prozaic. De aceea probabil Empedocle,

care e [i el un mare poet, e pus în leg\tur\ direct\ cu Xenofanes, a c\rui oper\,

desigur, a cunoscut-o. 188. Alcidamas – nu [tim dac\ e identic cu retorul din

Eleea, elev al lui Gorgias, citat la mai mul]i autori. Zenon din Eleea – îndeob[te

cunoscut ca elevul lui Parmenide (vezi dialogul Parmenide al lui Platon, partea

de început). 189. Din lucrarea lui Aristotel Sofistul (dialog din tinere]e, pierdut)

(vezi lista operelor lui la Diogenes Laertios, V, 22 ; cf. [i Sextus Empiricus, Adv.

math., VII, 6 etc.). 190. Zenon din Eleea, care a ridicat aporiile contra existen]ei

mi[c\rii [i cele împotriva existen]ei m\rimii, prin felul s\u subtil de argumentare

riguroas\, este socotit ca fondatorul dialecticii. 191. Tratatul lui Aristotel PeriV

poihtw~n, în trei C\r]i, este tot o oper\ din tinere]e pierdut\ (vezi lista operelor lui

la Diogenes Laertios, V, 22). 192. Acest lucru se vede din cele aproape 350 de

versuri [i semiversuri din PeriV ;uvsew" [i cam 120 din Kaqarmoiv, care ne-au

r\mas [i unde imaginile poetice reu[ite abund\. 193. Xevrxou diavbasi" înseamn\

propriu-zis „Trecerea (Helespontului) de c\tre Xerxes”. Acest poem [i imnul c\tre

Apollo sînt pierdute [i nu avem nici un vers din ele conservat în vreun citat.

194. Hieronymos din Rhodos – peripatetician, adversar al lui Lycon, al patrulea

scolarh al Lyceului. A tr\it în secolul al III-lea `.H. 195. {i din aceste opere

(tragedii [i discursuri politice) nu ne-a r\mas absolut nimic. 196. Heracleides

Lembos, vezi mai sus, nota 135. 197. au*tw~n e&ptav, în loc de au*toVn e!peita al

manuscriselor, este o corectur\ a lui H. Diels. 198. {i în versurile r\mase de la

Empedocle (aproape 500 la num\r) se constat\ prezen]a cuno[tin]elor medicale,

o medicin\ amestecat\ cu supersti]ii [i magie. 199. Prin Tevcnh se în]elegea „Arta”,

[i anume arta prin excelen]\, adic\ oratoria. 200. Gorgias din Leontinoi – sofist

din vechea genera]ie (secolul al V-lea `.H.), orator [i scriitor care a avut mare

influen]\ asupra form\rii, nu totdeauna în bine, a prozei atice. 201. Vezi fragm.

111, Diels-Kranz5-9. 202. Caracterul magic al realiz\rilor lui Empedocle se vede

bine din acest fragment : filosoful are preten]ia de a învia mor]ii (probabil cazuri

de le[in sau de trans\). 203. Timaios din Tauromenion – istoric al Siciliei.

204. Vînturile etesiene sînt vînturi din emisfera de nord, care sufl\ periodic în

Mediterana. 205. Heracleides Ponticul, a c\rui lucrare Ai*tivai periV novswn se g\se[te

în lista lucr\rilor lui la Diogenes Laertios, V,  87. 206. Heracleides Ponticul pare

a fi scris o lucrare Despre femeia le[inat\ (PeriV th~" a!pnou), citat\ de Diogenes

Laertios, I, 12 (Prooemium). 207. Desigur, este vorba de lucrarea Despre luxul

celor vechi (PeriV a*rcaiva" tru;h~") a lui Pseudo-Aristippos. 208. Fragm. nr. 1,

Diels-Kranz5-9. 209. Gela – ora[ pe coast\ de sud a Siciliei. 210. Despre Persefona,

vezi mai sus, nota 43. La autorii greci se mai întîlne[te [i forma Persephassa a

numelui [i Persephatta (vezi [i inscrip]iile). 211. Heracleides din Pont. Lucrarea

Despre femeia le[inat\ (vezi mai sus, nota 206) f\cea parte din una mai mare,

Despre boli. ~n Diogenes Laertios (V, 87) avem men]ionat titlul lucr\rii Ai*tivai periV

novswn a v în lista scrierilor lui Heracleides. 212. Vezi mai sus, nota 180. L\s\m
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deoparte discu]ia de text la acest pasaj. Vezi Diels, ap. critic, Apelt, Hicks.  213.

Timaios din Tauromenion – istoricul Siciliei, despre care am vorbit mai sus, fiind

de mai multe ori citat de Diogenes Laertios. 214. Vezi nota 165. 215. Cleomenes

rapsodul se mai întîlne[te [i la Athenaios. 216. Poemul lui Empedocle intitulat

Purific\ri (Kaqarmoiv) se ocup\ de purific\ri rituale, religioase [i trateaz\ despre

metempsihoz\. Cel\lalt poem al s\u este Despre natur\ (PeriV ;uvsew") (Poemul

Purific\rii se afl\ `n „Fragmentele” lui Emedocle, Filosofia greac\ p`n\ la Platon,

vol. I-2, 1979, pp. 513-528 ; Despre natur\, ibid., pp. 474-512.) 217. Aceast\

afirma]ie nu se g\se[te în vreuna din operele conservate de la Aristotel ; poate se

g\sea în vreuna din Politici sau în alt\ oper\ ast\zi pierdut\. 218. Nu cunoa[tem

din alt\ parte pe acest Xanthos, care a scris Despre Empedocle. 219. Acron din

Agrigent – medic vestit din Agrigent, contemporan cu Empedocle. Despre el, vezi

M. Wellmann, Die Fragmente der sikelischen Ärzte Akron, Philistion und des

Diokles von Karystos, Berlin, 1901, pp. 108 [i urm., unde sînt adunate textele

referitoare la el. Consiliul este o adunare a b\trînilor, un fel de senat, ca la Atena.

Hot\rîrile acestuia trebuiau sanc]ionate de adunarea poporului pentru a c\p\ta

putere de lege. 220. Toat\ epigrama se bazeaz\ pe un joc de cuvinte cu numele

medicului Acron [i al tat\lui s\u, Akros, [i cuvîntul grec care înseamn\ „înalt”,

„în\l]ime”. 221. Simonides din Iulis în insula Ceos (n\scut pe la 559, mort pe la

469 `.H.) – poet liric de seam\, autor de epigrame celebre. 222. Timaios din

Tauromenion – istoric al Siciliei. 223. Adaosurile între paranteze ascu]ite sînt

f\cute de H. Diels. 224. Accept\m lectura oi*–<t>izomevnou a lui Apelt în loc de

oi*–izomevnou al manuscriselor, care nu are nici un sens. 225. Primele realit\]i,

denumite principii, sînt admise ca neavînd alte principii înaintea lor. Nu e clar la

ce se gînde[te Timon. Poate la calit\]ile primare : cald-rece, umed-uscat etc., care

ar fi anterioare celor patru elemente ale lui Empedocle : foc, aer, ap\, p\mînt.

226. Heracleides din Pont, vezi mai sus, nota 211. 227. Acest Peisianax nu e

cunoscut din alt\ parte. Nu [tim unde se afla aceast\ cîmpie a lui Peisianax

(Peisiavna–to" a*grov"). 228. Toat\ întîmplarea povestit\ este f\urit\ pentru a

explica transformarea lui Empedocle în zeu. De altfel, Empedocle însu[i afirm\ în

opera sa c\ el este un zeu care r\t\ce[te pe p\mînt pentru isp\[irea anumitor

p\cate (vezi fragm. 112, 115 etc., Diels-Kranz5-9). 229. Cum nu avem vreo oper\

scris\ de Pausanias, acesta î[i exprim\ dezaprobarea probabil în calitate de

personaj al unui dialog al lui Heracleides din Pont. 230. Diodoros din Efes –

scriitor, necunoscut din alt\ parte. Poate este acela[i cu cel citat de Diogenes

Laertios, IV, 2, ca autor al unor Amintiri ( *Apomnhmoneuvmata), Cartea I.

231. Neanthes din Cyzic – istoric, de care am mai vorbit. 232. Meton – numele

tat\lui lui Empedocle. 233. Megara – cetate a[ezat\ în sudul Aticii, între Atena [i

Corint. 234. Vezi [i Diogenes Laertios, VIII, 58, dup\ Apollodor chronograful.

235. Corespunde anilor 444-441 `.H. 236. Demetrios din Troizena – gramatician

[i istoric, citat [i de Athenaios, precum [i de Clemens din Alexandria. 237. ~n cele

anterioare am avut o frumoas\ eflorescen]\ de legende ]esute în jurul mor]ii lui

Empedocle. Figura lui are ceva de farsor, totul dezvoltat de r\uvoitori nu f\r\ vina

lui. 238. Vezi Diogenes Laertios, VIII, 53 [i 55, unde se vorbe[te de scrisoarea lui

Telauges, fiul lui Pitagora, c\tre Philolaos. 239. Doxografia lui Empedocle,

reprodus\ aici de Diogenes Laertios, este foarte sumar\. Empedocle, primul, a

vorbit de cele patru elemente materiale : focul, aerul, apa [i p\mîntul, din care e

constituit\ lumea, cosmosul. Alte dou\ elemente active : Iubirea [i Cearta, produc

unirea [i desp\r]irea elementelor materiale, opera]ii prin care i-au na[tere lucrurile

din univers. Exist\ dou\ st\ri extreme : 1) Iubirea a p\truns în interiorul lumii,

producînd un amestec total al elementelor, iar Cearta e gonit\ în afara lumii ;

2) Cearta e în interiorul lumii, c`nd cele patru elemente se afl\ separate în sfere

concentrice, iar Iubirea e eliminat\ în afara lumii. Apoi dou\ st\ri intermediare [i

de durat\ : 1) cînd Cearta din afar\ p\trunde în interiorul lumii, gonind treptat

Iubirea din ea, [i 2) cînd Iubirea din afar\ p\trunde în univers gonind treptat
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Cearta din ea, amestecînd laolalt\ elementele. Aceste patru st\ri se succed f\r\

încetare (cf. [i Gh. Vl\du]escu, Filosofia `n Grecia veche, 1984, pp. 99-109).

240. Celor patru elemente, care constituie baza material\ a lumii, Empedocle

le d\ denumiri de zeit\]i. ~n privin]a identific\rii lui Hera [i Aidoneus (Hades) cu

elementele lor sînt divergen]e : dup\ Diogenes, Hera e p\mîntul [i Aidoneus

aerul ; dup\ al]i autori îns\ Hera e aerul [i Aidoneus p\mîntul (cf. fragm. 6,

Diels-Kranz5-9 ; vezi de exemplu, pentru a doua interpretare, Aëtius I, 3, 20 etc. ;

cf. Diels-Kranz, Vors.5-9, I, p. 289, 14 [i urm.). 241. Vezi nota anterioar\.

242. Vezi fragm. 17, 6, Diels-Kranz5-9. Devenirea cosmic\ între cele dou\ st\ri

extreme, descris\ de noi în nota 239, are loc f\r\ încetare. 243. Vezi fragm. 17, 7-8.

244. Aici avem o scurt\ cosmologie, extrem de condensat\. 245. Se men]io-

neaz\ aici, foarte pe scurt, transmigra]ia sufletelor, al c\rei partizan era Empedocle,

urmînd pe pitagoricieni. 246. Vezi fragm. 117. 247. Aici avem o scurt\ list\ a

operelor lui Empedocle, cu num\rul de versuri. Din primele dou\ poeme ne-au

r\mas vreo 500 de versuri, deci cam a zecea parte.

CAPITOLUL III

Epicharmos
(circa 550-460 `.H.)

248. Epicharmos din Cos a fost poet comic ; [i-a dezvoltat arta în Sicilia, unde

a emigrat. El e [i filosof, considerat ca elev al lui Pitagora. N-a scris tratate

filosofice, ci [i-a dezvoltat ideile în comediile sale. Fragmentele lui filosofice sînt

publicate de Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker 5-9, I, pp. 190-210.

Micul capitol din Diogenes Laertios, în Via]a lui, ibid., p. 191.

249. Exist\ o localitate Megara [i în sudul Italiei. 250. „Eu” se refer\ la statuie,

care e socotit\ c\ pronun]\ cele scrise pe inscrip]ia ei. 251. Nu avem fragmente

din aceste a[a-numite Comentarii, iar autenticitatea lor e foarte îndoielnic\.

CAPITOLUL IV

Archytas
(pe la 400 `.H.)

252. Este vorba de întîmpl\ri din prima c\l\torie a lui Platon în Sicilia

(388/7 `.H.). Dionysios, tiranul din Siracuza, este cel B\trîn. 253. Cu „iscusin]\”

este redat cuvîntul a*rethv. 254. Scrisoarea lui Archytas c\tre Platon este, dup\

toate probabilit\]ile, apocrif\, la fel [i cele dou\ scrisori ale lui Platon, dintre care

una se afl\ reprodus\ la Diogenes Laertios. 255. „Urma[ii” lui Ocellos sînt,

metaforic exprimat, lucr\rile lui, ale c\ror titluri se dau mai departe. Ocellos, al

c\rui nume are [i formele Okkelos [i Okkilos, este un vechi pitagorician, citat [i

în catalogul pitagoricienilor la Iamblichos (Vita Pyth., 267). Texte referitoare la el,

vezi Diels-Kranz, Vors.5, I, pp. 440-441. Operele citate de Diogenes Laertios sînt,

desigur, apocrife. Scrierea PeriV th~" tou~ pantoV" ;uvsew" (Despre natura

universului), transmis\ sub numele lui Okkelos, este un fals tardiv (posterior lui

Andronicos din Rhodos, dup\ Diels, Doxogr. Gr., pp. 187 [i urm.). Via]a lui

Archytas la Diogenes Laertios, VIII, 79-83, e editat\ [i de Diels-Kranz, Vors.5-9, I,

p. 421 (minus scrisorile). 256. Formula final\ vrea s\ dea iluzia autenticit\]ii

operelor lui Ocellos [i a scrisorii lui Archytas, f\r\ îns\ a reu[i. 257. Aceasta

constituie scrisoarea a XII-a din colec]ia scrisorilor lui Platon [i e, desigur, apocrif\,

ca [i scrisoarea a IX-a, care nu se g\se[te la Diogenes Laertios [i e tot apocrif\.

258. Myra – ora[ în Lycia (Asia Mic\). Laomedon – tat\l lui Priam. dar mai sînt

[i al]i Laomedoni troieni (vezi Quintus Smyrnaeus, II, 293). 259. Primii patru
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Archytas par lua]i dintr-o list\ de omonimi ca acelea ale lui Demetrios din

Magnesia. Al cincilea pare ad\ugat din alt\ parte. Dar obiceiul de a cita incipit-ul

lucr\rilor, a[a cum se face aici, este frecvent la Demetrios din Magnesia. Deci

credem c\ Archytas arhitectul era citat la Demetrios, poate tot sub form\ de

adaos, ca aici. 260. Aceast\ informa]ie pare just\ : aplicarea matematicii, sau, mai

bine zis, tratarea matematic\ a mecanicii, metod\ pe care o va duce la culmi

neb\nuite Arhimede (287-212 `.H.) (vezi S.I. Luria, Arhimede, Bucure[ti, Editura

{tiin]ific\, 1958, cap. X). 261. Textul acestei construc]ii al lui Archytas, dup\

Eudemos, istoricul matematicilor grece[ti, conservat la Eutocius, in Archimedis

sphaer. et cyl., II, (III2, 84, Heiberg), împreun\ cu traducerea lui Paul Gohlke, se

g\se[te la Diels-Kranz, Vors.5-9, I, pp. 425-427 (vezi [i B.L. van der Waerden,

Erwachende Wissenschaft, 1956, pp. 249-252). 262. Este îndoielnic c\ pasajul la

Platon, Republica, VII, 528 b, s-ar raporta la aceast\ „descoperire” a lui Archytas.

De altfel, descoperirea cubului, care e o figur\ cît se poate de simpl\ [i fireasc\,

trebuie s\ fi fost mult anterioar\ lui Archytas.

CAPITOLUL V

Alcmaion
(Nu se poate determina mai de aproape timpul cînd a tr\it)

263. Textul scurtului capitol despre Alcmaion se g\se[te [i la Diels-Kranz,

Vors.5, I, p. 210. Referate despre Alcmaion [i fragmentele lui, ibid., în continuare,

pp. 210-216. Calitatea de medic a lui Alcmaion este bine stabilit\. Concep]ia lui

medical\ este legat\ de cea filosofic\ [i reciproc. 264. Alcmaion, în cosmologia,

ca [i în doctrina lui medical\, pune accentul pe perechile de contrarii : umed-uscat,

frig-cald, amar-dulce, alb-negru, bun-r\u etc. Vezi Aristotel, Metaph., A 5, 986 a,

22 [i urm. Apoi Aëtius, V, 30, 1 (fragm. 4, Diels-Kranz5). Echilibrul (i*sonomiva)

acestor contrarii în organismul uman produce starea de s\n\tate, iar domina]ia

uneia dintre ele (monarciva) e produc\toare de boal\. 265. Acest lucru nu e

verosimil. Primul tratat cosmologic [i filosofic, care a c\p\tat mai tîrziu titlul de

PeriV ;uvsew", Despre natur\, pare a-l fi scris Anaximandru din Milet.

266. Avem oare cu Alcmaion prima divinizare la greci a corpurilor cere[ti ?

C\ci, pentru un grec, numai divinul este etern. Concep]ia despre natura divin\ a

a[trilor este str\in\ grecilor ; în schimb e familiar\ babilonenilor, de la care grecii

au primit aceast\ idee ca [i astrolatria. S\ fie Alcmaion primul care a introdus-o în

Grecia ? {tim c\, mai tîrziu, Platon, Aristotel, stoicii [i neoplatonicii au crezut [i ei

în natura divin\ a a[trilor. 267. Avem deci aici începutul c\r]ii lui Alcmaion, care

prezint\ o concep]ie agnostic\ despre lucruri. 268. Sufletul, care e principiu de

mi[care în natur\, trebuia deci s\ aib\ mi[carea ve[nic\ [i, ca atare, s\ fie

nemuritor. ~n concep]ia grecilor, ceea ce e principiu de mi[care are mi[carea

con]inut\ în esen]a lui : mi[carea constituie esen]a lucrului care e principiu de

mi[care, încît acesta nu-[i poate pierde mi[carea f\r\ a-[i pierde esen]a, ceea ce

nu e cu putin]\. De aceea sufletul e ve[nic în mi[care [i nepieritor.

CAPITOLUL VI

Hyppasos
(secolul al IV-lea `.H.)

269. Scurtul text de la Diogenes Laertios, precum [i alte referate despre

Hippasos se g\sesc la Diels-Kranz, Vors.5-9, I, pp. 107-110 (`n Filosofia greac\ p`n\

la Platon, vol. I-2, 1979, pp. 133-140). }inînd cont de faptul c\ Hippasos face

parte din vechea genera]ie de pitagoricieni [i c\ ideile lui sînt destul de rudi-

mentare, prefer\m s\-l plas\m, împreun\ cu van der Waerden (op. cit., p. 177), la

începutul secolului al V-lea `.H. Ideea c\ universul este limitat [i c\ e asemenea

unui animal ce respir\ [i introduce în corpul s\u aerul exterior nelimitat, dîndu-i
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în modul acesta o limitare, este o concep]ie arhaic\ pitagorician\. Mi[carea ve[nic\

este iar\[i o idee care se întîlne[te la to]i fiziologii, începînd cu Anaximandru.

270. Informa]ia lui Demetrios din Magnesia cum c\ el n-ar fi scris nimic este

interesant\. Dup\ al]ii, el, primul, ar fi divulgat doctrina pitagorician\, care era

pîn\ atunci secret\, din care cauz\ ar fi pierit pe mare (Iamblichos, Vita Pyth., 88).

Dup\ Nicomahos (la Iamblichos, Vita Pyth., 81), el ar fi fondat secta pitagorician\

a acusmaticilor. 271. Despre Hippasos Laconianul, istoric, nu [tim mare lucru. Se

întîlne[te [i la Athenaios.

CAPITOLUL VII

Philolaos
(pe la 440 `.H.)

272. Textul vie]ii lui Philolaos de la Diogenes Laertios se g\se[te editat critic

la Diels-Kranz, Vors.5-9, I, p. 398, iar referate despre Philolaos [i fragmente r\mase

de la el, ibid., pp. 398-419 (vezi [i „Via]a [i `nv\]\tura” lui Philolaos [i „Fragmente”

`n Filosofia greac\ p`n\ la Platon, vol. II-2, 1984, pp. 70-99). Acuza]ia de plagiat,

dup\ care Platon ar fi copiat în dialogul s\u Timaios o lucrare a lui Philolaos (vezi

[i mai jos, Diogenes Laertios, VIII, 85), provine, dup\ p\rerea noastr\, în ultim\

analiz\, de la Aristoxenos din Tarent, discipolul lui Aristotel [i adversarul lui

Platon. 273. Este vorba de Dion [i nu de Philolaos, cum crede Diogenes Laertios,

dup\ cum se vede din versurile biografului nostru, care urmeaz\ mai departe. Se

vede deci c\ el [i-a în]eles gre[it izvorul. Philolaos, dup\ distrugerea [colii

pitagoriciene prin r\scoala provocat\ de Chilon [i arderea casei lui Milon din

Crotona, unde se întruneau partizanii [colii, s-a refugiat la Theba [i a murit,

probabil, în Peloponez. 274. Ca pitagorician, Philolaos acord\ mare importan]\

armoniei, adic\ rela]iei fixate numeric între lucruri ca factor în cosmologie.

275. Philolaos ar fi socotit c\ P\mîntul se învîrte[te nu în jurul Soarelui, ci

P\mîntul împreun\ cu Soarele, Luna, celelalte cinci planete cunoscute în

antichitate, cerul stelelor fixe [i un nou corp ceresc imaginat de el [i numit

antichton (pentru a completa num\rul de 10, care e perfect), se învîrte[te în jurul

Focului Central, denumit de el C\min (Hestia) (vezi Aëtios, II, 6, 5 [i III, 11, 3 ;

vezi [i Diels-Kranz, Vors.5-9, I, p. 403). Hicetas din Siracuza, pitagorician vechi,

dar nu din prima genera]ie de dup\ Pitagora (lipse[te în catalogul lui Iamblichos

[i al pitagoricienilor), a sus]inut, spre deosebire de Philolaos, învîrtirea P\mîntului

în jurul axei sale, dup\ cum afirm\ precis acest lucru Cicero, Academica priora,

II, 39, 123 (cf. [i Aëtios, III, 9, 1 [i urm.). 276. Vedem c\ [i în aceast\ privin]\

(plagiatul lui Platon) circulau diverse versiuni, dup\ înclina]ia greac\ spre

fabula]ie. 277. Cuvintele între paranteze ascu]ite sînt completate de H. Diels.

278. Avem aici un incipit, dup\ obiceiul lui Demetrios din Magnesia, care e

citat pu]in mai sus. Despre autenticitatea fragmentelor p\strate de la Philolaos,

contestat\ de unii, sînt discu]ii, care nu sînt înc\ definitiv încheiate. A intra în

aceste controverse dep\[e[te planul comentariilor noastre.

CAPITOLUL VIII

Eudoxos
(circa 550-460 `.H.)

279. Despre Eudoxos din Cnidos, vezi B.L. van der Waerden, Erwachende

Wissenschaft, Basel-Stuttgart, 1956, pp. 292-313. Este unul dintre cei mai de

seam\ astronomi [i matematicieni ai antichit\]ii. ~n astronomie, el este creatorul

teoriei sferelor homocentrice pentru a explica anomaliile mi[c\rilor planetelor,

teorie continuat\ [i dezvoltat\ mai departe de Callippos [i apoi de Aristotel. ~n

matematic\, el a formulat teoria propor]iilor (Cartea a V-a a Elementelor lui Euclid
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pare a proveni de la el). Eudoxos este descoperitorul multor propriet\]i de seam\

ale figurilor geometrice, precum [i creatorul metodei exhaustiunii, care este o

prefigurare a calculului integral modern. 280. Informa]iile c\ ar fi înv\]at geometria

de la Archytas [i medicina de la Philistion sicilianul par a fi corecte [i provin de

la un izvor bun : Callimah, în ale sale Pivna–e". Fragmentele medicului Philistion

din Locroi, vezi la M. Wellmann, Die Fragmente der sikelischen Ärzte Akron,

Philistion und des Diokles von Karystos, Berlin, 1901, pp. 109-116. A tr\it la curtea

lui Dionysios cel Tîn\r din Siracuza, continuator al lui Empedocle ca direc]ie

medical\. 281. Callimah – poet, erudit, primul conduc\tor al Bibliotecii din

Alexandria. A str`ns un material enorm de informa]ie `n faimoasele sale Tablouri

ale celor ce au str\lucit `n toate domeniile culturii [i ale scrierilor lor, `n 120 de

C\r]i (rulouri), de care s-a folosit elevul s\u Hermip din Smyrna spre finele

secolului al III-lea `.H. 282. Pe Theomedon, medicul, nu-l cunoa[tem decît din

acest text al lui Diogenes Laertios.

283. Chrysippos – nume purtat de mai mul]i medici. Chrysippos, discipol al lui

Aethlios care a scris despre Tratamentul ochilor, este citat mai jos (Diogenes

Laertios, VIII, 89). 284. Nectanabis – faraon al Egiptului din dinastia a XXV-a,

detronat de per[i, sau vreun alt personaj necunoscut. Forma obi[nuit\ a numelui

în grece[te, Nectanebo, se g\se[te la Diodor din Sicilia, XVI, 48, [i la al]ii. Mai sînt

[i alte forme ale numelui care se g\sesc la autorii greci. 285. Ca s\ nu poat\ ie[i

în public [i s\ se consacre numai studiului. Acest lucru se spune c\ l-au mai f\cut

[i al]ii : de exemplu Demostene, care s-a ras în cap cu acela[i scop.

286. Oktaeteris este un interval de opt ani, un ciclu introdus pentru a pune

calendarul lunar de acord cu cel solar. Aici Oktaeteris e titlul unei lucr\ri a lui

Eudoxos. 287. so;isteuvein înseamn\ „a exercita meseria de sofist”, deci „a da

lec]ii ca sofist”. 288. Mausol – rege al Cariei (377-352 `.H.) [i so]ul reginei

Artemisia (diferit\ de Artemisia care a luat parte la b\t\lia de la Salamina, 480 `.H.) ;

a devenit celebru prin monumentul funerar ridicat de Artemisia în cinstea lui,

monument care a luat numele de mausoleum (Mauswvleion), împodobit cu

basoreliefuri sculptate de marele sculptor Scopas, una dintre cele [apte minuni

ale antichit\]ii. 289. ~n general, raporturile dintre Eudoxos [i Platon ar fi fost

cordiale, Eudoxos socotindu-se ca un aliat, dac\ nu ca apar]inînd direct Academiei

platonice. Informa]ia de aici este interesant\. Nu e exclus ca Platon s\ nu-[i fi dat

seama de la început de marea valoare a omului de [tiin]\ Eudoxos. De altfel, [i în

idei, dup\ cum vom vedea, sînt diferen]e între Eudoxos [i Platon.

290. Aranjamentul este de natur\ s\ m\reasc\ num\rul locurilor la mas\, ceea

ce dovede[te dota]ia lui Eudoxos [i în domeniul geometriei practice.

291. Deci, dup\ Eudoxos, pl\cerea (h&donhv) este binele (toV a*gaqovn), lucru la

care, desigur, n-ar fi subscris Platon. Problema pl\cerii este tratat\ de Platon

într-unul din ultimele lui dialoguri filosofice, Philebos. 292. Cartea a IV-a a lucr\rii

Despre cei [apte în]elep]i a lui Hermip face parte, probabil, din marea lucrare a

acestuia, cu titlul Bivoi. Cu ce ocazie vorbe[te Hermip în Despre cei [apte în]elep]i

de Eudoxos, nu [tim. Probabil c\ e o apreciere l\turalnic\, întrucît nu vedem ce

leg\tur\ are Eudoxos cu cei [apte în]elep]i. 293. Despre descoperirile lui Eudoxos

în domeniul matematicii, vezi lucrarea lui B.L. van der Waerden citat\ mai sus

(nota 279). 294. Nu cunoa[tem nimic altceva despre aceste trei fiice ale lui

Eudoxos. Philtis se întîlne[te [i în Lexiconul Suda, s.v. Eu!doxo".

295. Nu [tim cine e acest Baton c\ruia `i e dedicat\ lucrarea lui Eratostene.

Diogenes Laertios (VI, 99) citeaz\ pe un Baton st\pîn al lui Menip. Menip tr\ie[te

pe la mijlocul secolului al III-lea `.H. Anii între care a tr\it Eratostene sînt cam

276-194 `.H. (vezi Ueberweg-Praechter, Grundriss 12, 1926, p. 15).

296. Nu [tim mai de aproape con]inutul acestor dialoguri. 297. Cuno[tea

Eudoxos limba egiptean\ [i putea traduce din ea ? Lucrul n-ar fi imposibil. Dar ce

caut\ dialoguri cinice scrise pe limba egiptean\ în prima jum\tate a secolului IV

`.H., deci înaintea Ptolemeilor ? Eudoxos a murit în 355/54 `.H. 298. Chrysippos,

fiul lui Erineos – unul din numero[ii medici care poart\ numele de Chrysippos ; a
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fost elevul lui Eudoxos [i a scris despre tratamentul ochilor. Vezi [i nota 283.

299. Despre Philistion, vezi mai sus, nota 280. 300. Despre Aristagoras, fiul lui

Eudoxos, [i despre Chrysippos, nepotul de bunic al lui Eudoxos nu [tim mai mult

decît se spune aici de c\tre Diogenes Laertios. 301. Eudoxos din Rhodos, care a

scris ~nconjurul P\mîntului (Gh~" perivodo"), desigur a p\mîntului cunoscut de

greci, a tr\it în jum\tatea a doua a secolului al III-lea `.H.

302. Corespunde cu anii 368-365. Deci Eudoxos s-a n\scut pe la 408-405 `.H.

[i a murit la 53 de ani (355-352). 303. Vezi B.L. van der Waerden, citat în nota 279.

304. Despre taurul sacru Apis (sau Hapi) avem informa]ii mai ales din izvoare

grece[ti : Herodot, III, 27 [i urm. ; Hecataios la Diodor din Sicilia, I, 85 ; Strabon,

807 etc. Apis era o întrupare a lui Osiris [i Ptah. 305. e!ndoxo" înseamn\ „ilustru”.

Deci avem aici un joc de cuvinte. 306. Aici se încheie Cartea a VIII-a [i afl\m c\

în Cartea urm\toare, a IX-a, se vor trata filosofii „sporadici”, care ies în afara

cadrelor celor dou\ [coli de filosofie stabilite de Sotion : [coala ionian\ [i [coala

italic\. Totu[i, dup\ listele de succesiuni ale filosofilor, care mai de aproape sau

mai de departe reproduc lista lui Sotion, numai Empedocle [i Heraclit sînt l\sa]i

în afara listelor, ceea ce ar duce la concluzia c\ numai Empedocle [i Heraclit fac

parte din filosofii numi]i „izola]i”.

VIII (n. 279-306) EUDOXOS



NOTE {I COMENTARII514

Cartea a IX-a

CAPITOLUL I

Heraclit
(pe la 500 `.H.)

1. Aceast\ Via]\ a lui Heraclit din Diogenes Laertios se g\se[te editat\ critic

în Diels-Kranz, Vors.5-9, I, pp. 139-143. Referate despre el [i fragmentele lui în

continuare, ibid., pp. 143-190 (vezi Filosofia greac\ p`n\ la Platon, vol. I-2, 1979,

„Via]a [i `nv\]\tura” lui Heraclit, pp. 323-350 ; „Fragmente”, pp. 350-368). Numele

Bloson al tat\lui lui Heraclit este mai bine atestat (Suda, inscrip]ii) decît cel de

Blyson (ms. F.). Vezi asupra întregii chestiuni aparatul critic de la Diels-Kranz.

2. Corespunde anilor 504-501 `.H. 3. Acest lucru reiese foarte bine [i din cele

circa 130 de fragmente care ni s-au p\strat din cartea lui. 4. Fragm. 40, Diels-Kranz.

Cuvîntul pentru „erudi]ie mult\” e polumaqivh. Patru autori sînt acuza]i de acest

defect : Hesiod, Pitagora, Xenofanes [i Hecateu, deci autori din domenii destul de

diferite, un poet didactic, un filosof reformator politic, un filosof poet [i un

istoric-geograf. 5. Fragm. 41. Cuvîntul tradus cu „ra]iune cosmic\” este gnwvmh.

Diels Kranz îl traduc cu „gîndire”. Dar aici este vorba de o entitate care conduce,

care guverneaz\ toate lucrurile. Verbul e*–ubevrnhse e la aorist gnomic.

6. Fragm. 42. ~n Etica eudemic\, H, 1, 1235, a 25, afl\m cauza pentru care

Heraclit voia s\-l goneasc\ pe Homer din concursuri [i s\-l lase s\ fie b\tut cu

nuiele [i anume fiindc\ Homer f\cuse urarea ca Cearta s\ piar\ dintre zei [i

oameni (Iliada, XVIII, 107 ; trad. G. Murnu, Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1959, pp. 348-349,

v. 104-105). Dac\ acest lucru s-ar întîmpla, lumea [i întreaga devenire, dup\

concep]ia lui Heraclit, s-ar opri în loc [i ar pieri. C\ci el spune în fragmentul 8 :

„Ceea ce se opune se îmbin\, iar cea mai frumoas\ armonie se na[te din lucruri

care difer\.” Fragm. 51 : „Ei (oamenii obi[nui]i) nu în]eleg c\ ceea ce difer\ se

acord\ cu sine : armonie r\sfrînt\, ca cea a arcului [i a lirei.” Iar fragm. 54 :

„R\zboiul este p\rintele tuturor lucrurilor, regele tuturor lucrurilor. El este acela

care pe unii `i arat\ ca zei, pe al]ii ca oameni, pe unii îi face sclavi [i pe al]ii

oameni liberi.” Fragmentele în care Heraclit vorbe[te de armonia contrariilor [i

lupta creatoare a acestora sînt foarte numeroase. ~n afar\ de cele citate mai sus,

vezi fragm. 10, 50, 54, 60, 61, 62, 67, 80, 84 a, 88, 111, 126 etc. Archilochos din Paros,

mare poet iambic (secolul al VII-lea `.H.), creator al genului. Fire de aventurier, a

luptat ca mercenar (e*piv–ouro") în diverse armate. De la el nu avem p\strate decît

fragmente. 7. Fragm. 43. 8. Fragm. 44. 9. Hermodoros din Efes – contemporan cu

Heraclit, om politic [i [eful frac]iunii aristocrate din cetate, cu care simpatiza [i

Heraclit. Hermodoros a fost exilat din Efes, unde, dup\ venirea per[ilor, domnea

democra]ia, sus]inut\ de per[i pentru c\ era mai pu]in periculoas\ pentru

domina]ia lor. Dup\ unii, el ar fi plecat la Roma [i ar fi luat parte la redactarea

legii celor 12 table [i din aceast\ cauz\ i s-ar fi ridicat o statuie la Roma.

10. Fragm. 121. 11. Aceste detalii despre via]a [i faptele lui Heraclit, ca [i la

al]i autori, s-au format mai tîrziu, probabil construite din anumite afirma]ii ale

autorului, în cazul de fa]\ din cele spuse de Heraclit în fragm. 52 : „Veacul este un

copil care joac\ la ar[ice. St\pînirea e a unui copil.” Ce este „veacul”, cine e

„copilul”, care e „st\pînirea” lui ? A[a se prezint\ fragmentele lui Heraclit, cu o

franj\ de indeterminare în care se pot ascunde fel de fel de sensuri neîn]elese [i

de nep\truns. De aici sumedenia de interpret\ri de multe ori total diferite [i opuse
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care s-au dat sentin]elor lui. Probabil c\ posedarea operei întregi ne-ar fi ajutat

mult la elucidarea sensului aforismelor sale. Vedem deci cît de interesante sînt

aprecierile despre stilul lui Heraclit pe care le vom întîlni la Diogenes Laertios.

Vezi [i studiul nostru Die Typerbildende Geistesart der Hellenen in der Plastik und

Literatur, în „Das Altertum”, III (1957), p. 140, cu privire la modul cum s-au creat

anecdotele despre vie]ile filosofilor. 12. Dac\ floarea vîrstei a atins-o pe la 504-501

`.H. (vîrst\ de 40 de ani dup\ sistemul cronologic al lui Apollodoros din Atena),

atunci Heraclit a tr\it cam de la 544-541 pîn\ la 484-481 `.H. Despre puzderia de

versiuni ce s-au înfiripat în jurul mor]ii lui Heraclit, vezi studiul nostru citat în nota

precedent\. 13. Vezi finele notei precedente. Moartea unui filosof [i felul cum ea

a avut loc este una dintre rubricile cele mai apreciate [i mai bine dotate cu pove[ti

de tot felul ale biografilor. 14. Fragm. 101, citat de Plutarh, Adversus Colotem, 20,

1118 c, : „M-am cercetat pe mine însumi.” Dictonul are o aparen]\ socratic\, dar,

desigur, el are cu totul alt sens la Heraclit, chiar dac\ nu-l putem determina cu

toat\ precizia [i siguran]a. 15. E pu]in probabil ca Heraclit s\ fi fost elevul lui

Xenofanes. Acesta era în floarea vîrstei (40 de ani) cînd s-a n\scut Heraclit. De[i

Efesul nu e departe de Colofon, Xenofanes [i-a p\r\sit de timpuriu patria [i a

r\t\cit ca poet elegiac prin Grecia, mai ales prin Italia de sud, stabilindu-se pîn\

la urm\ la Eleea. 16. Credem c\ este vorba de Ariston din Chios stoicul. Este

cunoscut\ leg\tura fizicii stoice cu cea a lui Heraclit, a[a încît mai repede a scris

Despre Heraclit Ariston din Chios stoicul decît Ariston din Ceos peripateticul sau

vreun alt Ariston. 17. S-ar putea ca atît Ariston, cît [i Hippobotos s\ fie cita]i de

Diogenes Laertios dup\ Sotion, a c\rui lucrare, dup\ p\rerea noastr\, a avut-o în

mîinile sale. 18. Aceast\ tripl\ diviziune a c\r]ii lui Heraclit este interesant\, dar

n-o putem stabili mai de aproape din fragmentele r\mase. Desigur, acestea cu

greu pot fi împ\r]ite pe cele trei p\r]i indicate : cosmologie, politic\, teologie. Mai

curînd este aceast\ împ\r]ire o construc]ie stoic\, de[i p\r]ile, trei la num\r, ale

filosofiei stoice – fizica, logica [i etica – nu se acoper\ cu cele date aici pentru

cartea lui Heraclit. 19. Motivele pentru care a scris Heraclit în felul în care îi e

caracteristic sînt mai adînci decît numai dorin]a de a nu fi în]eles de profani, ci ele

se bazeaz\ pe îns\[i concep]ia lui despre Real. Despre acest lucru am vorbit în

Études de Philosophie présocratique : Héraclite d’Éphèse, 1933, p. 32.

20. Fragm. 42, Diels, PPhF, 1901, p. 195. 21. Desigur, aceast\ caracterizare a

stilului lui Heraclit, dat\ de Theofrast, este foarte reu[it\ [i valoroas\.

22. Prin basileuv" nu trebuie în]eles titlul de rege. Este vorba de titlul pe care

îl c\p\tau [efii unui num\r de familii aristocrate dintr-o cetate, beneficiind de

anumite prerogative : politice, juridice, religioase. ~n acest sens se întîlne[te

cuvîntul [i la Homer [i Hesiod. 23. Aceast\ sect\ a heracliteenilor ( &Hra–leitistaiv,

mai obi[nuit  &Hra–leivteioi) a d\inuit pîn\ pe timpul lui Platon. Cratylos era unul

din aceast\ sect\. 24. La to]i filosofii lucrurile se nasc din a*rchv [i se întorc iar\[i

în a*rchv, în „principiul ini]ial”. La Thales, a*rchv e „apa”, la Anaximandros „infinitul”,

la Anaximenes „aerul”, la Heraclit e „focul”. 25. Termenul ei&marmevnh pentru

destin este, probabil, stoic de[i se întîlne[te [i la Platon. Termenul vechi, pentru

timpul lui Heraclit, era a*navg–h. 26. Vezi textele citate în nota 6 de mai sus.

Devenirea cosmic\, de altfel ca [i cea uman\, are loc prin jocul de interferare [i

echilibrare a contrariilor. Dezvoltarea prea mare a unui contrariu aduce dup\ sine

imediat reac]ia celuilalt contrariu, dezvoltarea acestuia, concomitent cu retragerea

celuilalt, [i aceasta are loc f\r\ încetare, printr-o oscilare perpetu\ între cele dou\

contrarii. 27. Ideea aceasta se g\sea [i la Thales. Ea nu con]ine nimic mistic în ea.

„Sufletul”, ca [i „zeii”, care sînt for]e ale naturii, este principiu de mi[care, de

transformare în univers, [i în om. Tot ce are mi[care spontan\ [i posed\ facultatea

de a se preface în altceva, are „suflet” (yuchv) sau con]ine un principiu care e

numit „zeu”. De aceea toate lucrurile din univers sînt pline de suflete [i de zei.

Dup\ Thales, piatra magnetic\ avea suflet, deoarece poseda facultatea spontan\

de a mi[ca fierul. 28. Cf. fragm. 3, dup\ Aëtios, II, 21, 4 : dup\ Heraclit, Soarele

are l\]imea unui picior omenesc. 720 de asemenea l\]imi constituie m\rimea

IX (n. 1-28) HERACLIT
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circumferin]ei cere[ti (este vorba de l\]imea unghiular\ a Soarelui). Dac\ se iau

dou\ l\]imi sau o dubl\ l\]ime a Soarelui, atunci avem 360 de diviziuni ale

circumferin]ei cere[ti, sau 360 de grade. 29. Cuvîntul tradus aici cu „con]inut” este

lovgo" la Heraclit. Avem iar\[i unul dintre acele fragmente cu interpret\ri felurite

din cauza cuvîntului lovgo", care are atît de multe sensuri. Traducerile latine pun

în locul cuvîntului grec pe ratio, care e tot a[a de ambiguu (Meibomius, Cobet).

Diels-Kranz traduc cu „Sinn” (sens), Otto Apelt, „Grund” (fundament), Hicks

„cause” (cauz\), J. Burnet „measure” (m\sur\). {i n-am f\cut decît s\ d\m, cum

ne-a venit în minte, o mic\ spicuire din toate traducerile cuvîntului lovgo" în acest

pasaj. Dac\ se consider\ interpret\rile care s-au dat de diver[i autori fragmentului

respectiv (acestea se num\r\ cu zecile), atunci cap\t\ o bog\]ie de forme

fantastic\. Acest lucru este adev\rat [i pentru multe alte fragmente, ca, spre

exemplu, cele cu numerele 1, 2, 16, 18, 26 (în mod special greu de în]eles), 27,

28, 41, 45, 50, 52, 54, 62, 63, 64, 66, 67 (partea a doua), 72, 85, 86, 108, 115, 119,

120, 129. 30. Cuvîntul tradus cu „p\rere proprie” este oi!hsi". El are sens peiorativ

[i înseamn\ „închipuirea necorespunz\toare realit\]ii, pe care cineva [i-o face

despre un lucru sau despre lucruri”. Epilepsia era numit\ de greci „boal\ sacr\”,

deoarece ei credeau c\ este trimis\ de zei. Avem între tratatele hipocratice unul

intitulat Despre boala sacr\, Pe i*rh~" nouvsou, la începutul c\ruia se arat\ c\ nu

exist\ boli trimise de vreun zeu [i ca atare boala sacr\, sau mai bine-zis toate

bolile, sînt sacre, deoarece ele vin de la natur\. Tratatul acesta credem c\ nu e de

Hippocrate, pentru motivele pe care le-am dezvoltat în La méthode hippocratique

dans le „Phèdre” de Platon, Bucure[ti, 1941, pp. 22 [i urm. Mai departe Heraclit

spune c\ v\zul nu este veridic [i poate în[ela. Dar, în fragm. 55, Heraclit afirm\ :

„Prefer lucrurile care se pot vedea, auzi, înv\]a.” Neavînd decît frînturi smulse din

ansamblul în care se aflau, e foarte greu s\ interpret\m afirma]iile lui, cîteodat\

contradictorii. Probabil, în primul pasaj, Heraclit afirma c\ vederea poate da iluzii

optice. ~n al doilea text, el spune c\ în]elege s\ porneasc\ de la datele sim]urilor

pentru a ajunge la cunoa[terea adev\rat\. 31. Aceast\ caracterizare a stilului lui

Heraclit, plasat\ între cele dou\ doxografii, am fi înclina]i s-o atribui lui Theofrast.

32. Aici începe expunerea doctrinei lui Heraclit în detaliile ei. Termenul

stoicei~on „element” nu este al lui Heraclit. Nici Platon nu-l cunoa[te înc\. El se

g\se[te în mod curent la Aristotel. ~n vechime se întrebuin]au termeni ca a*rchv,

r&ivzwma, „r\d\cin\” (Empedocle), spevrma „s\mîn]\” (Anaxagora), poate [i phghv,

„izvor”. 33. {tim cu precizie c\ „rarefac]ia [i condensarea” materiei primordiale, în

spe]\ a aerului, pentru explicarea na[terii lucrurilor în lume a fost afirmat\ pentru

prima dat\ de Anaximenes din Milet (vezi Hyppolyt, Ref., I, 7, 3 ; Hermias, Irrisio,

7 ; [i mai ales fragm. 1. Diels-Kranz 5-9 = Plutarh, De primo frigido, 7, 747 e). Dar

la Heraclit, ne spune doxograful (dup\ Theofrast), lucrurile nu era explicate clar

în privin]a aceasta. 34. Vezi sfîr[itul notei precedente. Aprecieri de genul acesta,

indicînd lipsa unei explica]ii mai precise a unei teorii la autorii de care se ocup\,

este un obicei al lui Theofrast. Vezi mai jos textele notate cu numerele de note 43

[i 51. Astfel de expresii se g\sesc [i în lucr\ri autentice ale lui Theofrast ajunse

pîn\ la noi, cum e De sensu, 3, 4 etc. : o@lw" ou*deVn a*;wvri–en sau ou*deVn e!ti

diwvri–en etc. 35. Ideea curgerii ve[nice a lucrurilor este caracteristic\ pentru

doctrina lui Heraclit. Platon, în dialogul Cratylos, 402 a, exprim\ astfel acest

lucru : „Spune undeva Heraclit c\ toate se mi[c\ [i nimic nu st\ pe loc [i compar\

lucrurile cu scurgerea unui rîu, spunînd c\ în acela[i rîu nu vei intra de dou\ ori.”

Fragmentele din cartea lui Heraclit care vorbesc de scurgerea ve[nic\ a lucrurilor

s`nt cele care poart\ la Diels-Kranz5-9 numerele 12 [i 91, primul citat de Areios

Didymos, al doilea de Plutarh. Vezi [i fragm. 49 a din Alegoriile homerice ale unui

oarecare Heraclit (care nu e Heraclit din Efes, dar citeaz\ acest text din filosoful

nostru). 36. Num\rul lumilor a c\ror existen]\ simultan\ o admit diver[i filosofi

este una dintre rubricile îndr\gite de doxografi. Un text important din Aëtios, II,

1, 3, d\ pe urm\torii filosofi ca admi]înd o pluralitate de lumi simultane :

Anaximandru, Anaximene, Archelaos, Xenofanes, Diogenes (din Apollonia),
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Leucip, Democrit, Epicur. Asupra primului, Anaximandru, [i chiar a celui de-al

doilea, Anaximene, am avea îndoieli c\ ar fi admis existen]a a numeroase lumi

simultane (vezi [i Paul Tannery, Pour l’histoire de la science hellène). Anaximandru

a afirmat c\ materia primordial\ e „infinitul”, de unde s-a putut deduce c\ pentru

el [i lumile erau infinite. Anaximene a afirmat de asemenea c\ materia primordial\

e „aerul infinit”. Dar doxograful Aëtios afirm\ mai departe, în acela[i text, c\,

dup\ Anaximandru, aceste nenum\rate lumi simultane erau echidistante, ceea ce

înseamn\ c\ izvorul lui Aëtios avea în vedere un text mai precis al milesianului

care vorbea de aceste lucruri. Noi [tim c\ la Epicur lumile sînt infinite la num\r

[i echidistante. Deci, r\mîn ca cei care au admis existen]a unei singure lumi

urm\torii : Thales (poate lipseau date la el [i în antichitate asupra acestei

probleme), Pitagora, Heraclit, Alcmaion, Parmenide (în partea a II-a a poemului

s\u), Zenon (care poate c\ nici n-a pus problema), Melissos, Empedocle,

pitagoricienii, Anaxagora, Platon, Aristotel. ~n general, cei care accept\ o singur\

lume într-un timp dat admit un proces de na[tere [i de pieire a lumii, care se

succed\ la infinit. Mai precis, se afirm\ acest lucru de Heraclit [i Empedocle. La

Platon, lumea e creat\ (dac\ se poate lua ad litteram crea]ia din Timaios), dar e

ve[nic\, de[i pieritoare, fiindc\ divinitatea nu are nici un motiv ca s-o fac\ s\

piar\. Dup\ Aristotel, lumea este necreat\ [i nu va pieri niciodat\, deci este

ve[nic\ [i în trecut [i în viitor. La Anaxagora, lumea iese dintr-un haos primordial,

din starea în care toate elementele erau cufundate laolalt\ (pavnta crhvmata h\n

o&mou~), ele fiind orînduite în cosmosul actual de c\tre ra]iunea cosmic\ (nou~"), din

care ra]iunea uman\ e o parcel\. Dar el nu mai vorbe[te de o stare viitoare cînd

lucrurile iar\[i vor fi confundate la un loc. 37. Vezi nota anterioar\. Deci lumea

se na[te din foc [i se întoarce iar\[i în foc. Aceast\ concep]ie este admis\ [i de

stoici (cu excep]ia lui Panaitios, care nu admitea incendiul final al lumii). Ei

numesc na[terea lumii din foc dia–ovsmhsi" sau a*po–atavstasi", iar incendiul

final al lumii care se întoarce în foc e*–puvrwsi". Dar aceast\ stare ultim\ nu este

[i definitiv\, ci se na[te din nou lumea, spre a tr\i, a se preface [i a ajunge iar\[i

la e*–puvrwsi". Termenii ace[tia nu se g\sesc la Heraclit, dar ni se pare destul de

clar c\ el admite aceast\ desf\[urare ritmic\ a lumii [i a devenirii. Vezi, în afar\ de

doxografii (textul de aici de la Diogenes Laertios, care, dup\ toate probabilit\]ile,

provine printr-o serie de intermediari de la Theofrast, admite incendiul final al

lumii), [i fragm. 30 (–ovsmo" trebuie tradus aici cu „orînduire”, nu cu „lume”), 31,

66. Au fost autori moderni care au negat c\ Heraclit ar fi admis un incendiu final

al lumii. Primul dintre ace[tia este Lassalle, în monografia sa despre Heraclit ;

toat\ interpretarea sa asupra filosofiei lui Heraclit se pr\bu[e[te `n condi]iile `n

care convingerea c\ Heraclit n-a admis incendiul final nu se adevere[te. Lassalle

socote[te c\ „focul” la Heraclit este un simbol al mobilit\]ii, al devenirii [i c\ nu

este focul real. Mai aproape de noi, John Burnet [i Emile Bréhier au negat

apartenen]a ideii incendiului final al lumii la doctrina lui Heraclit. 38. Ei&marmevnh

„destinul”. E pu]in probabil ca termenul s\ fi fost întrebuin]at de Heraclit. ~n

fragm. 1, cu care începe [i cartea lui, Heraclit spune c\ toate lucrurile au loc în

conformitate cu logos-ul (ginomevnwn gaVr pavntwn –ataV toVn lovgon tovnde). Lovgo"

a fost tradus în cele mai diferite moduri imaginabile : vorbire (Rede), cuvînt, doctrin\,

ra]iune, norm\, lege etc. etc. Ceea ce e clar în textul citat mai sus este c\ logos

înseamn\ „legea” sau „norma” în conformitate cu care are loc devenirea tuturor

lucrurilor. Dar la grecii de la începutul secolului al V-lea lovgo" nu poate însemna

numai „legea” sau „norma” abstract\, ci este în acela[i timp îns\[i „orînduirea”

cosmic\ în concret. De aceea e oarecum justificat Theofrast sau autorul intermediar

al lui Diogenes Laertios cînd red\ –ataV toVn lovgon tovnde, la care pare a se referi

textul nostru, în terminologia secolului al IV-lea, spre sfîr[it, cu –aq * ei&marmevnhn.

39. Despre r\zboiul [i pacea, precum [i armonia final\ la Heraclit, am vorbit

mai înainte (vezi mai sus, nota 6). 40. Vezi [i fragm. 60 [i 59. Transformarea

focului în ap\ (prin intermediul exhala]iilor) [i a apei în p\mînt este drumul în jos,

iar transformarea invers\, a p\mîntului în ap\ [i a apei în foc (prin intermediul
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exhala]iilor), este drumul în sus. Aceste duble transform\ri au loc în permanen]\

cu doz\ri diferite, cu ritmuri deosebite, [i ele constituie devenirea în univers [i în

om. Prefacerile drumului în sus domin\ în timpul zilei, verii [i incendiului final,

prefacerile drumului în jos domin\ în timpul nop]ii, iernii [i na[terii lumii. Deci

trei ritmuri, trei unduiri, din care cea mai mic\, mai scurt\ se insereaz\ `n cea mai

mare, mai larg\ : zi, var\, incendiu, pe de o parte, noapte, iarn\, creare, pe de alta.

Lor le corespund în om : starea de veghe, tinere]ea, moartea, iar pe de alt\ parte

somnul, b\trîne]ea, na[terea. Pentru transform\rile pe drumul în sus [i în jos, vezi

fragm. 76 („aerul” nu apar]ine lui Heraclit) [i 77 (unde yuchv este egal cu pu~r).

Pentru triplul ritm cosmic, vezi fragm. 67 : „Zeul este zi [i noapte, iarn\ [i var\,

r\zboi [i pace, saturare [i foame.” Ultimele dou\ perechi corespund incendiului

final (pace, saturare) [i na[terii lumii (r\zboi, foame). Pentru triplul ritm în fiin]a

uman\, vezi fragm. 88 : „Acela[i lucru este viu [i mort, treaz [i adormit, tîn\r [i

b\trîn.” Dac\ mai sus am pus pe o linie starea de veghe, tinere]ea [i moartea, iar

pe alt\ linie somnul, b\trîne]ea, na[terea, acest lucru nu trebuie s\ ne surprind\.

Moartea corespunde cu e*–puvrwsi", incendiul lumii, starea suprem\ în univers.

Vezi fragm. 62 : „Nemuritorii sînt muritori, muritorii nemuritori. Ace[tia tr\iesc

moartea acelora [i mor via]a lor.” 41. Heraclit nu cuno[tea decît trei elemente :

focul, apa [i p\mîntul. Cele patru elemente, luate sistematic, au fost afirmate de

Empedocle. Aerul este un element mai pu]in evident, fiind invizibil. El se releveaz\

omului fie în mi[carea sa, în vînt, fie ca cea]\, brum\ sau ca luminozitate a cerului

albastru (ai*qhvr) (vezi lucrarea noastr\ Le monde homérique, Paris, 1934, p. 25).

Totu[i, Heraclit [i-a dat seama de deosebirea prea mare dintre foc [i ap\ [i a sim]it

necesitatea de a introduce un intermediar ca substitut al aerului în vederea

transform\rii focului în ap\ [i a apei în foc. Acest intermediar este „exhala]ia”,

a*naqumivasi", care joac\ un rol fundamental în devenirea cosmic\, dup\ cum

afirm\ chiar aici în mod expres doxograful nostru (Diogenes Laertios sau izvorul

lui). Acesta ne vorbe[te, dup\ Heraclit, de o a doua exhala]ie, care joac\ rol de

intermediar între p\mînt [i ap\ în vederea transform\rilor lor reciproce. Deci

exhala]ia luminoas\ face trecerea de la ap\ la foc, iar exhala]ia întunecoas\ face

trecerea de la p\mînt la ap\. Prima se degaj\ din ap\, a doua din p\mînt. ~n § 31,

exhala]ia luminoas\, care face trecerea de la ap\ la foc, se nume[te prhsthvr,

„tromb\ arz\toare”. Fragm. 31 este cosmogonic. Partea a doua din el se refer\ la

faza final\ a lumii, înainte de incendiul cosmic. 42. Vezi sfîr[itul notei anterioare.

43. Vezi mai sus, nota 34. 44. Dac\ stelele sînt b\rci, atunci cerul ar trebui s\

fie un ocean pe care se mi[c\ b\rcile, a[a cum credeau egiptenii. Soarele, zeul Ra,

se afl\ într-o barc\, pe care o schimb\ din cînd în cînd, b\rcile avînd diferite

nume. Ele se mi[c\, navigheaz\ în oceanul ceresc, Nun. Heraclit pare a fi luat

prima parte, cea despre stelele-b\rci, de la egipteni, f\r\ a considera îns\ cerul ca

ocean, idee str\in\ de concep]iile despre cer ale grecilor. 45. Deci stelele provin

din exhala]iile luminoase aprinse, care sînt acumulate în albiile b\rcilor cere[ti,

care au concavitatea întoars\ spre noi. 46. Heraclit [tie c\ Soarele e mai departe

de noi decît Luna. Diferen]a lor de lumin\ [i de c\ldur\ o explic\ prin gradul de

puritate sau de impuritate a regiunilor în care se afl\. Deci Heraclit nu [tie c\ Luna

prime[te lumina de la Soare. Acest lucru îl va stabili abia Anaxagora.

47. Explica]ia eclipselor [i a fazelor lunii este, desigur, naiv\, dar e naturalist\.

Anaximandru le atribuie astup\rii orificiului în cercul de aer comprimat al astrului,

prin care ]î[ne[te focul vizibil pentru noi. Anaximene admitea corpuri cere[ti

negre, f\r\ lumin\ proprie, pentru a explica eclipsele. Cel pu]in a[a spun doxografii

(vezi Aëtios, II, 13, 10). Adev\rata cauz\ a eclipselor a stabilit-o Anaxagora.

48. Deci „exhala]iile” (a*naqumiavsei") explic\ toate fenomenele meteorologice

la Heraclit. 49. Manuscrisele au –uv–lw/. Reiske propune s\ se citeasc\ –oivlw/.

Schimbarea cuvîntului nu e necesar\. Traducerea din textul nostru le combin\ pe

amîndou\. 50. Vezi mai sus, nota 40, cele trei ritmuri cosmice. A treia unduire

lipse[te aici : oscila]ia zi-noapte persist\ atît vara, cît [i iarna, de[i vara ziua e mai

mare [i noaptea mai scurt\, iar iarna invers. Probabil, cînd lumea se apropie de
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incendiul total, atunci vara se face din ce în ce mai lung\, cu zile din ce în ce mai

lungi, iar iarna mai scurt\, cu nop]i mai scurte. Crearea din nou a lumii dup\

incendiul cosmic se face în mod brusc, focul transformîndu-se masiv în ap\, iar

apa în p\mînt [i tromb\ arz\toare, dup\ cum descrie fragm. 31, partea I. ~n partea

a II-a a fragmentului se descrie faza final\ a lumii : „<p\mîntul> (dup\ Kranz [i

al]ii. Diels voia s\ completeze <focul>) se revars\ în mare, iar apa cap\t\ aceea[i

m\sur\ pe care o avea înainte de a deveni p\mînt”. 51. Vezi mai sus, nota 34.

52. Formula cu care se închid expunerile doxografice. 53. Vezi Diogenes

Laertios, II, 22. 54. Probabil Ariston din Chios în lucrarea sa Despre Heraclit (vezi

Diogenes Laertios, IX, 5, unde e men]ionat Ariston [i aceast\ carte a lui).

55. Seleucos din Alexandria, gramatician, poreclit &Omhri–ov", citat de mai

mul]i autori : Athenaios, Lexiconul Suda, Stephanos Byzantios etc. Unii socotesc

c\ n-ar fi acela[i cu Seleucos gramaticianul, citat aici de Diogenes Laertios.

56. Croton [i Crates nu sînt cunoscu]i din alt\ parte.

57. Subiectul subîn]eles al propozi]iei este Socrate [i nu Crates, cum presupune

Hicks. Acest lucru e confirmat de cele spuse de Diogenes Laertios, II, 22. A[adar

paranteza pus\ de Diels de la „Seleucos” pîn\ la „Crates” este foarte indicat\.

Asemenea paranteze, introduse de multe ori în mod destul de nepotrivit în

mijlocul unui text curg\tor dac\ se elimin\ textul parantezei, sînt lucruri obi[nuite

la Diogenes Laertios. Acest lucru l-a exasperat pe Hermann Usener, care a emis

ipoteza c\ Diogenes plagiaz\ textul bine compus al unui alt autor, introducînd din

cînd în cînd, sub form\ de parantez\, informa]ii care tulbur\ textul de baz\ copiat

[i care, de multe ori, nu-[i au locul acolo. Usener crede c\ poate fixa mai

îndeaproape [i metoda de lucru a lui Diogenes Laertios. Acesta ar fi pus pe scribi

s\ copieze un text de baz\ al unui alt autor, iar textele parentetice care trebuiau

introduse în acest text le-ar fi prins pe fi]uici pe marginea textului de baz\, f\r\

s\-[i dea osteneala s\ le introduc\ el [i l\sînd aceast\ opera]ie pe seama scribilor.

Ace[tia au plasat textul fi]uicilor cum s-au priceput, de multe ori în locuri

nepotrivite. De[i constatarea faptelor este just\ la Usener, totu[i interpretarea lor

ni se pare c\ merge prea departe. Diogenes, care este totu[i un c\ut\tor mig\los

de informa]ii erudite, a putut da el însu[i aceste informa]ii suplimentare sub form\

de paranteze, pentru care n-a g\sit locul adecvat, pl\sîndu-le mai mult sau mai

pu]in fericit în textul s\u. 58. Cufund\torii delieni erau celebri în Grecia pentru

dib\cia lor la înot [i plonjare. Expresia „cufund\tor delian” a devenit proverbial\,

desemnînd pe cel capabil de performan]e remarcabile în orice domeniu.

59. Toate aceste titluri nu sînt autentice. ~n vechime, c\r]ile nu purtau titlu.

Autorul î[i scria în capul lucr\rii numele s\u, locul de origine [i, în continuare,

anun]a subiectul c\r]ii sale [i inten]iile pe care le urm\re[te în scriere. Avem o

mul]ime de astfel de începuturi-titlu de la diver[i autori : Herodot, Tucidide (de la

ace[tia avem opera întreag\), Hecateu, Alcmaion, Ion din Chios, Heraclit din Efes

(de la ultimii doi avem începutul, f\r\ numele [i patria autorului) etc.

60. Aceast\ scrisoare a lui Darius c\tre Heraclit, ca [i urm\toarea cu r\spunsul

acestuia, este un fals evident. 61. Vezi nota precedent\. 62. Demetrios din

Phaleron e un autor cunoscut, a c\rui via]\ se afl\ în Diogenes Laertios, V, 75-85.

~n catalogul scrierilor lui (V, 80-81) se afl\ un titlu : Socrate, din care Ap\rarea lui

Socrate men]ionat\ ar putea fi numai o parte. 63. Heraclit a avut numero[i

comentatori [i, în afar\ de ace[tia, a fost foarte mult citat [i întrebuin]at de al]i

autori. Aici sînt cita]i : Antisthenes din Rhodos, istoric din secolul al II-lea `.H., care

a scris Diadocaiv, o carte despre Succesiunile filosofilor ; Heracleides din Pont,

cunoscut din Via]a lui scris\ de Diogenes Laertios, V, 86-94 ; Cleante [i Sphairos,

doi filosofi stoici de seam\ : primul [eful [colii dup\ Zenon din Cition, originar din

Assos ; al doilea din Bospor ; Diogenes Laertios le-a consacrat cîte un capitol cu

via]a lor (VII, 168-176 [i VII, 177-178) ; Pausanias, numit Heracliteanul, care nu

este cunoscut din alt\ parte ; la fel Nicomedes (identic cu Acanthianul citat la

Athenaios ?), Dionysios care e greu de identificat din cauza num\rului enorm de

purt\tori ai acestui nume care ne sînt cunoscu]i, dac\ ar fi cazul s\ fie identic cu
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vreunul dintre scriitorii cu acest nume cita]i de autorii vechi (aproape de 100) [i

Diodotos gramaticianul (mai avem un filosof peripatetician contemporan cu

Strabon, citat de acesta, [i un filosof stoic, profesorul lui Cicero, citat de elevul

s\u). 64. Informa]ia lui Diodotos cum c\ scrierea lui Heraclit ar fi tratat despre

politic\ [i numai în subsidiar despre natur\ este interesant\, dar pu]in verosimil\.

Poate c\ aplicarea de c\tre Heraclit a ideilor sale despre cosmos [i devenirea lui

la om [i guvern\mîntul lui, au f\cut ca lui Diodotos s\ i se par\ c\ politica este

ultimul ]el la care ajunge Heraclit, ceea ce desigur este eronat. Avem m\rturiile

unor autori, ca Platon, Aristotel, care pun tot accentul, în prezentarea doctrinei lui

Heraclit, asupra aspectului ei cosmologic [i metafizic ce apare dominant.

65. Hieronymos din Rhodos – peripatetician despre care am mai vorbit, citat

de multe ori de Diogenes Laertios [i de al]i autori. Scythinos din Teos – istoric [i

poet citat la mul]i autori : Athenaios, Stobaios, Plutarh etc. (finele secolului al

IV-lea `.H.). Texte privitoare la el [i fragmentele lui, vezi la Hermann Diels, PPhF,

1901, pp. 169 [i urm. 66. Autorul sau autorii acestor epigrame sînt necunoscu]i. ~n

prima epigram\, cuvintele puse în gura lui Heraclit se refer\ la caracterul mîndru

[i dispre]uitor al filosofului din Efes. A doua epigram\ red\ foarte profund impresia

gre[it\ de obscuritate a sentin]elor în]eleptului nostru ; dar e destul s\ cuno[ti în

profunzime miezul doctrinei lui pentru ca tot ce spune s\ devin\ clar ca lumina.

67. Avem aici, în fine, o list\ de scriitori omonimi, probabil dup\ Demetrios

din Magnesia. Poetul liric care a scris laude celor 12 zei nu ne este cunoscut din

alt\ parte. Urm\torul, poetul elegiac din Halicarnas, e citat [i de Strabon. Avem

aici citat\ epigrama frumoas\ compus\ de marele poet Callimah pentru el. Gra]ia,

delicate]ea versurilor poetului alexandrin, sentimentul de triste]e resemnat\,

evocarea clipelor dragi de conversa]ie cu cel mort pe cînd era înc\ în via]\, nemurirea

versurilor lui pe care nici Hades n-o poate lua, toate aceste sentimente ginga[e fac

din epigrama de fa]\ una dintre cele mai reu[ite ale ilustrului poet [i erudit care

era Callimah. Heracleitos, istoricul din Lesbos, nu ne e cunoscut din alt\ parte. Un

Heracleitos chitaredul din Lesbos e citat [i de Athenaios. Este el acela[i cu

m\sc\riciul lui Diogenes Laertios ? Ca atîtea alte cazuri cînd este vorba de identific\ri

de autori cu acela[i nume, trebuie [i aici s\ termin\m cu un semn de întrebare.

CAPITOLUL II

Xenofanes
(pe la 540 `.H.)

68. Aceast\ via]\ a lui Xenofanes se g\se[te editat\ critic la Diels Kranz,

Vors.5-9, I, pp. 113 [i urm. Referate [i fragmentele din Xenofanes, în continuare,

ibidem, pp. 114-139. Diogenes Laertios, Via]a lui Xenofanes [i urm\toarele trei

vie]i, ale lui Parmenide, Melissos [i Zenon, sînt traduse [i comentate de D.M.

Pippidi, Fragmentele elea]ilor, Bucure[ti, 1947 (`n Filosofia greac\ p`n\ la Platon,

vol. I-2, 1979, „Via]a [i `nv\]\tura” lui Xenofones, pp. 175-193 ; „Fragmente”,

pp. 194-200). Colofon este un ora[ din Asia Mic\, aproape de Milet.

69. Desigur Apollodor din Atena, în cartea lui Chronologiile.

70. Diels, fragm. 60, PPhF, p. 200. Text mai complet (cu cele dou\ versuri în

continuare) se g\se[te la Sextus Empiricus, Pyrrh hypot., I, 224. 71. Textul are o

lacun\ în manuscrise, care a fost completat\ de Diels. 72. Boton nu ne este

cunoscut din alt\ parte. Dup\ Ps.-Plutarchos, Vitae decem oratorum, Via]a lui

Isocrate, 3, Theramenes ar fi compus o lucrare de retoric\ cu titlul Boton. Diels,

în PPhF, p. 20, aparatul critic la rîndul 5, emite ipoteza plauzibil\ c\ tot acest

pasaj, pus în parantez\, apar]ine de Via]a lui Xenofon. ~ntr-adev\r, cum poate fi

Xenofanes, care a tr\it în secolul al VI-lea, elevul lui Archelaos, care tr\ie[te în

secolul al V-lea `.H. ? 73. {i acest lucru nu pare verosimil. Anaximandru moare

pu]in dup\ 547/6 `.H. S\ fi ascultat Xenofanes în tinere]e pe filosoful milesian ?
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Dar Xenofanes a fost în primul rînd un bard, poet elegiac, iar ideile lui cosmologice

nu prezint\ nici o asem\nare cu concep]iile lui Anaximandru. Xenofanes este

original în ceea ce prive[te ideile sale despre zei, dar nu învedereaz\ nici o

influen]\ din partea lui Anaximandru. Chiar dac\ Sotion a afirmat c\ Xenofanes a

fost discipolul lui Anaximandru, el pune în Succesiunile sale pe Xenofanes în

continuarea lui Pitagora, deci în succesiunea filosofilor din [coala italic\, nu din

cea ionic\. 74. De la Xenofanes avem fragmente scrise în hexametri din poemele

PeriV ;uvsew" (Despre natur\) [i Silloi. Acestea din urm\ erau versuri satirice în

care Xenofanes ataca credin]a lui Homer [i Hesiod, precum [i a grecilor în

general, în zeii antropomorfi. Elegiile lui, din care avem 9 fragmente (la

Diels-Kranz), cu un total de 48 de versuri, sînt scrise în distihuri elegiace. Nu

avem fragmente în iambi. Pare deci a fi o confuzie cu Silloi, care la Xenofanes sînt

scrise în hexametri. 75. Vezi Diels-Kranz, Vors.5-9, fragm. 11-16, în care, cu o

vigoare neîntrecut\, Xenofanes atac\ credin]a grecilor în zeii antropomorfi, care

fur\, comit adultere [i se în[al\ unul pe altul, dup\ cele ce spun Homer, Hesiod.

Apoi arat\ c\, dac\ boii, caii [i leii ar avea mîini [i ar putea picta ca oamenii, ei

ar reprezenta pe zei, ca [i oamenii, dup\ propria lor asem\nare. ~n fine, mai

spune c\ negrii î[i imagineaz\ pe zeii lor cu nasul cîrn [i negri la culoare, iar

tracii, cu ochii alba[tri [i p\rul ro[cat. Ultimul text e foarte important prin vechimea

lui pentru cunoa[terea înf\]i[\rii tracilor, întrucît apar]ine secolului al VI-lea `.H.

Concep]ia sublimat\, neantropomorf\ despre zei a lui Xenofanes se g\se[te în

fragm. 23-26, despre care vom mai vorbi. 76. Xenofanes, dup\ plecarea din

patrie, din Colofon, a exercitat profesiunea de bard r\t\citor, care î[i recita

propriile sale poeme. Vezi [i versurile lui citate pu]in mai departe de c\tre

Diogenes Laertios. 77. Concep]iile astronomice ale lui Xenofanes sînt cu totul

diferite de cele ale lui Thales [i Pitagora. De Pitagora, respectiv de doctrina

transmigra]iei sufletelor la acesta, el se leag\ în mod batjocoritor în fragm. 7 (din

Elegii). 78. Fragm. 8. Deci la 92 de ani Xenofanes era înc\ în via]\ [i scria elegii.

79. Cuvîntul stoicei~on, „element”, nu este al lui Xenofanes (vezi mai sus,

nota 32). Exist\ dou\ monografii valoroase, chiar dac\ nu prea sînt de acord între

ele : una de Hermann Diels, Elementum. Eine Vorarbeit zum griechischen und

lateinischen Thesaurus, Leipzig, 1899, [i alta de Otto Lagercrantz, Elementum.

Eine lexicologische Studie. I (Skrifter utgifna of K. Humanistika Vetenskaps-

-Samfundet i Uppsala, IX, 1), Uppsala-Leipzig, 1911. ~n orice caz, Xenofanes nu

cunoa[te cele patru elemente, care dateaz\ de la Empedocle. Nici Heraclit nu

cunoa[te cele patru elemente ca fiind constitutive ale universului.

80. Aceast\ scurt\ [i sumar\ doxografie a lui Xenofanes pe care o d\ Diogenes

Laertios aici nu l\mure[te [i nu ne informeaz\ despre ideile originale pe care

Xenofanes le avea în materie de cosmologie. Astfel, dup\ dînsul, suprafa]a

P\mîntului se termin\ la picioarele noastre, ea merge în l\turi la infinit, iar

P\mîntul în adîncime iar\[i este infinit (vezi fragm. 28) ; desigur, [i atmosfera e

infinit\. Exist\ un num\r infinit de sori. Soarele vine din infinit [i se duce în infinit,

încît în fiecare zi r\sare [i apune un alt soare (vezi Hippolytos, Refut., I, 14, 3 ;

Aëtios, II, 24, 9). 81. Deci, dup\ Xenofanes, exist\ o singur\ lume, infinit\ ca

dimensiuni [i care nu se na[te [i nu piere în timp. 82. Vezi fragm. 30.

83. Vezi fragm. 23, în care îns\ nu se vorbe[te de forma sferic\ a divinit\]ii.

S-a discutat mult dac\ zeitatea lui Xenofanes este transcendent\ lumii sau dac\

este imanent\ în întregul univers, deci dac\ Xenofanes este teist sau panteist (vezi

S. Freudenthal, Über die Theologie des Xenofanes, Breslau, 1886 [i Zur Lehre des

Xenophanes, în „Archiv für Gesch. der Philosophie”, I (1888), pp. 89-95).

84. Vezi fragm. 24 ; cf. [i Epicharmos, fragm. 12 (Diels-Kranz), despre ra]iune,

probabil inspirat din Xenofanes. 85. Cuvintele mhV mevntoi a*napnei~n sînt foarte

importante. Ele învedereaz\ o polemic\ cu Pitagora, dup\ care lumea respir\,

tr\gînd suflarea sau vidul din afara ei. Aceste cuvinte, care trebuie s\ fie scoase de

undeva din poemele lui Xenofanes, garanteaz\ autenticitatea doctrinei pitago-

riciene despre lumea limitat\ ca dimensiune, care respir\. Vezi de altfel [i Aristotel,
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Physica, 6, 213 b, 22 [i Stobaios, Eclog., I, 18, 1 c (Doxogr. Gr., p. 310). Dar

m\rturia lui Xenofanes este cu atît mai pre]ioas\, cu cît ea este cu dou\ secole

anterioar\ celei a lui Aristotel. Xenofanes este un contemporan ceva mai tîn\r al

lui Pitagora [i, prin urmare, confirm\ autenticitatea doctrinei pentru timpul lui

Pitagora. 86. Vezi [i fragm. 24-26. 87. Aici avem rubrica primului descoperitor,

obi[nuit\ la biografi. Atribuirile celor dou\ descoperiri lui Xenofanes sînt ni[te

banalit\]i : „tot ce se na[te piere” [i „sufletul este suflare” încît cu greu credem c\

au a[teptat aceste afirma]ii ca s\ fie descoperite abia de filosoful din Colofon.

88. Ansamblul în care a afirmat acest lucru nu e cunoscut.

89. Empedocle nu e contemporan cu Xenofanes, a[a încît n-a putut conversa

cu el. Xenofanes tr\ie[te aproximativ de la 580 la 490, iar Empedocle de la 480 la

420 `.H. Sotion ar fi f\cut din Xenofanes, dup\ cum afirm\ aici Diogenes Laertios,

un precursos al scepticismului. Nu [tim pe cine reproduce Diogenes Laertios cînd

afirm\ c\ Sotion s-a în[elat cînd l-a declarat pe Xenofanes agnostic [i, prin

urmare, sceptic. Avem fragmentele autentice ale lui Xenofanes care exprim\

îndoielile acestuia cu privire la cognoscibilitatea lucrurilor (vezi fragm. 18 : „Nu de

la început au dezv\luit zeii oamenilor toate lucrurile, ci ace[tia, c\utînd într-una,

g\sesc cu timpul ce-i mai bine.” {i, mai ales, fragm. 34 (citat de Sextus) : „Nu este

[i nu va fi om care s\ fi cunoscut limpede cele cu privire la zei [i cele ce le spun

cu privire la toate celelalte lucruri. C\ci, chiar de s-ar întîmpla s\ vorbeasc\ lucruri

împlinite în cel mai înalt grad, totu[i el nu le cunoa[te. Ci peste toate domne[te

iluzia.”). 90. Din aceste dou\ poeme nu avem fragmente. 91. Corespunde anilor

540-537 `.H. 92. Titlul acestei lucr\ri se afl\ în lista operelor lui Demetrios din

Phaleron, de la Diogenes Laertios, V, 81, PeriV ghvrw", într-o Carte.

93. Titlul PeriV eu*qumiva" este consacrat pentru tratate cu caracter etic. Vezi

lista operelor lui Democrit la Diogenes Laertios, IX, 46, PeriV eu*qumivh", care poate

fi identic cu cel intitulat Eu*estwv [Buna dispozi]ie] [i despre care Diogenes

Laertios spune c\ nu este de g\sit (vezi Diels-Kranz, Vors.5-9, II, p. 132, 11).

94. Cu privire la Anaxagora, vezi Diogenes Laertios, II, 13. 95. Completat de

Diels. Numele celui care l-a vîndut ca sclav pare pierdut. Dup\ textul manuscri-

selor, a[a cum se prezint\ ele, pitagoricienii Parmeniscos [i Orestades l-au vîndut

pe Xenofanes, ceea ce e exclus. Poate toat\ povestea cu vînzarea lui Xenofanes

este n\scocit\ dup\ ceea ce i s-a întîmplat realmente lui Platon, cînd se întorcea

din prima sa c\l\torie din Sicilia, c`nd a fost vîndut ca sclav la Egina [i r\scump\rat

de Anniceris. 96. Parmeniscos (sau Parmiscos) [i Orestades se g\sesc în catalogul

pitagoricienilor lui Iamblichos (V.P., 267), ambii din Metapont. Athenaios mai

citeaz\ o lung\ poveste despre Parmeniscos (XIV, 614 a) (vezi textele la

Diels-Kranz, Vors.5-9, I, pp. 112 [i urm.). 97. Xenofanes – poet iambic din Lesbos ;

nu ne e cunoscut din alt\ parte. 98. Aici s-ar p\rea c\ [i Xenofanes e printre

filosofii izola]i, f\r\ [coal\. Dar Sotion, cel pu]in listele de succesiuni considerate

ca provenind de la el, îl a[eaz\ pe Xenofanes în succesiunea filosofilor italici. ~n

fond, se pare c\ numai Heraclit, poate [i Empedocle dintre filosofii mai de vaz\,

fac parte din categoria celor „izola]i” (sporavdhn).

CAPITOLUL III

Parmenide
(pe la 500 `.H.)

99. Edi]ia critic\ a Vie]ii lui Parmenide de la Diogenes Laertios se g\se[te în

Diels-Kranz, Vors.5-9, I, pp. 217 [i urm. Referate [i fragmente, în continuare,

ibidem, pp. 218-246 (`n Filosofia greac\ p`n\ la Platon, vol. I-2, 1979, „Via]a [i

`nv\]\tura” lui Parmenide, pp. 214-229 ; „Fragmente”, pp. 230-241). 100. Din

punct de vedere cronologic, Parmenide tîn\r a putut cunoa[te pe Xenofanes

b\trîn, care se stabilise la Elea. 101. Lucrarea lui Theofrast citat\ aici e PeriV
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;usi–w~n e*pitomh~" a vb v (vezi lista la Diogenes Laertios, V, 46) : Rezumatul în 2

C\r]i al lucr\rii Despre fizicieni în 18 C\r]i. Este exclus ca Parmenide s\ fi fost

discipolul direct al lui Anaximandru, care a murit pu]in dup\ 547/6 `.H., pe cînd

Parmenide pare a fi n\scut în jurul anului 540 `.H. Apoi nu se [tie ca Anaximandru

s\ fi ie[it din Milet, iar Parmenide din Elea. E curios totu[i ca Theofrast, de obicei

a[a de informat [i atent în aceast\ privin]\, s\ se fi în[elat. Ca asem\n\ri de

doctrin\ avem numai ro]ile cere[ti, trei la num\r, f\cute din aer comprimat [i

umplute cu foc la Anaximandru [i fî[iile succesive, numite pare-se de Parmenide

„coroane” (ste;avnai), care înconjur\ P\mîntul, unele de foc, altele întunecoase

(vezi Aëtios, II, 7, 1 ; Cicero, De natura deorum, I, 11, 28 ; vezi [i fragm. 12

Diels-Kranz, Vors.5-9). Fire[te, aceast\ concep]ie provine din partea a II-a a

poemului lui Parmenide. 102. Dup\ unii istorici ai filosofiei, Parmenide ar fi

transpus pe plan metafizic, logic-ontologic, concep]iile teologice ale lui Xenofanes.

~n schimb, Karl Reinhardt, în lucrarea sa Parmenides und die Geschichte der

griechischen Philosophie, Bonn, 1916, în mod nejustificat presupune c\ Xenofanes

b\trîn a fost influen]at de ideile tîn\rului Parmenide. Noi am comb\tut aceste idei

ale lui Reinhardt, precum [i altele, în Études de philosophie présocratique, II, Paris,

1937, pp. 99 [i urm. 103. Ameinias, pitagoricianul, fiul lui Diochaitas, nu e

cunoscut din alt\ parte, nici Diochaitas. Ambele nume nu exist\ nici în catalogul

pitagoricienilor de la Iamblichos. 104. Oamenii de seam\, dup\ moarte, erau

considera]i ca „eroi” un fel de semidivinit\]i, cu raz\ de ac]iune limitat\ la

împrejurimile mormîntului lor. Lor li se ridica de multe ori pe locul mormîntului

un mic templu, dup\ cum se vede aici c\ a f\cut Parmenide pentru Ameinias.

105. Cum Parmenide este prea pu]in astronom [i nu se preocup\ de probleme

[tiin]ifice, este mai probabil c\ aceast\ mare descoperire a sfericit\]ii P\mîntului

va fi fost f\cut\ de Pitagora [i adoptat\ numai de Parmenide. Dup\ Erich Frank,

Plato und die sogennanten Pythagoräer, Halle, 1923, descoperirea ar fi fost f\cut\

de pitagoricienii de mai tîrziu, cu pu]in înainte de Platon, întrucît acesta vorbe[te

în dialogul Phaidon despre sfericitatea P\mîntului ca de ceva nou, recent descoperit.

Anaxagora [i Democrit de asemenea admit c\ P\mîntul e plat. S-ar mai putea ca

afirma]ia lui Parmenide din prima parte a poemului s\u cum c\ realul este sferic

(fragm. 8, vers 42 [i urm., Diels-Kranz5-9) s\ fi determinat pe doxografi s\ afirme

c\ Parmenide credea c\ P\mîntul e rotund. Dar aceasta r\mîne numai o ipotez\.

106. Doxografia dat\ de Diogenes Laertios prive[te o a doua parte a poemului

lui Parmenide, în care acesta se ocup\ de concep]iile eronate, în[el\toare ale

oamenilor. ~n prima parte a poemului s\u, Parmenide d\dea o prezentare a

doctrinei sale a adev\rului, sub form\ de revela]ie a unei divinit\]i (de altfel, ca

[i partea a II-a despre dovxai brotw~n), adev\r dedus pe cale pur logic\ [i care

duce la negarea oric\rei na[teri, pieiri, deveniri, stabilind eternitatea, imuabilitatea,

imobilitatea realului, omogen [i asemenea cu sine însu[i. Focul, în a doua parte

a poemului parmenidian, este elementul activ, creator, iar p\mîntul este elementul

pasiv, material. Aceast\ fizic\ a lui Parmenide nu se refer\ la doctrina precis\ a

vreunui filosof dinaintea lui, ci e o combina]ie sui generis de idei [i concep]ii luate

parte de la pitagoricieni [i parte de la Heraclit (vezi [i lucrarea noastr\ citat\ mai

sus). Reinhardt r\stoarn\ aici cronologia, f\r\ justificare suficient\ dup\ p\rerea

noastr\, f\cînd din Heraclit pe acela care l-a cunoscut [i l-a comb\tut pe

Parmenide, pe cînd, dup\ majoritatea istoricilor filosofiei grece[ti, raportul

cronologic e invers (vezi lucrarea noastr\ citat\ mai sus, p. 101).

107. Ziegler vrea s\ citeasc\ în loc de e*xhlivou cuvintele e*– phlou~, deci „din

mîl”. Edi]ia Frobenius are i*luvo", ceea ce înseamn\ acela[i lucru ca phlov".

Aldobrandinus traduce cu limo. Aceast\ idee a animalelor produse prima dat\ de

mîlul, noroiul înc\lzit de soare se g\se[te [i la al]i filosofi naturali[ti (vezi Archelaos

la Hippolytos, Refutationes, I, 9, 5). Pe cînd a spune c\ animalele s-au n\scut din

Soare nu se poate în]elege decît în sens l\rgit. Animalele nu s-au putut na[te din

Soare, ci c\ldura Soarelui este o cauz\ ajut\toare a na[terii lor. 108. ~n textul

acesta, ca [i cel anterior, cuvîntul au*tovn nu poate fi în]eles în nici un fel. De aceea

IX (n. 85-108) XENOFANES. PARMENIDE
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Apelt a schimbat u&pavrcein în u&perevcein, versiune dat\ [i în traducerea noastr\.

Noi am propune ad\ugarea lui <–aiV phlou~> dup\ h&livou [i lectura au*toi~" în loc

de au*tovn. Am avea deci : gevnesivn te a*nqrwvpwn e*x h&livou <–aiV phlou~> genevsqai,

au*toi~" deV u&pavrcein toV qermoVn –aiV toV yucrovn, –tl. 109. Din scurta enun]are e

greu de v\zut `n ce sens spunea Theofrast c\, dup\ Parmenide, sufletul [i ra]iunea

sînt unul [i acela[i lucru. 110. Este limpede c\ e vorba de lucrarea lui Theofrast

Despre fizicieni, PeriV ;usi–w~n, în 18 C\r]i. Traducem cu P. Tannery, cu Despre

fizicieni [i nu cu Despre fizic\ (Hicks) sau Fizica (Apelt). 111. Poemul lui

Parmenide prezint\ întreaga expunere ca revela]ie f\cut\ de divinitate. Prima

parte trateaz\ doctrina despre adev\r, bazat\ pe o deduc]ie ra]ional\, aprioric\,

împins\ pîn\ la ultimele ei consecin]e, de[i concluziile trase intr\ în flagrant\

contradic]ie cu datele sim]urilor. Nu poate exista nici na[tere, nici devenire, nici

pieire. Realul este nen\scut, nemi[c\tor [i nepieritor, ve[nic acela[i, identic cu

sine însu[i. Din aceast\ parte ni s-au p\strat vreo 80 de versuri, cam 2/3 din

întreaga parte, dup\ p\rerea lui Diels. Din partea a doua, P\rerile muritorilor, ni

s-au p\strat mai pu]ine versuri (vreo 40). 112. Fragm. 1, vers 28-30.

113. Poemul lui Parmenide e scris în hexametri. Filosoful nostru este un poet

destul de sec, spre deosebire de Empedocle. Totu[i sînt remarcabile puterea [i

claritatea cu care el [tie s\ exprime în versuri ra]ionamentele sale cele mai

abstracte, pentru a demonstra c\ nu poate exista na[tere, devenire, pieire, mi[care.

114. „Criteriul” adev\rului este o no]iune [i o problem\ stoic\, care s-a

introdus apoi în filosofia ulterioar\, la sceptici [i la epicurieni. Nici Platon, nici

Aristotel nu vorbesc de criteriu. Totu[i se poate spune c\ Parmenide face din

ra]iune criteriul adev\rului, dac\ transpunem în terminologie stoic\.

115. Fragm. 7, vers 3-5 (Diels-Kranz5-9) : –ri~nai deV lovgw/. Avem deci aici

verbul –rivnein, din care deriv\ substantivul –rithvron [i lovgo", „ra]iunea discursiv\”,

spre deosebire de nou~" sau novhsi" „ra]iune intuitiv\”. Deci afirma]ia c\ Parmenide

face din ra]iune criteriul adev\rului este întrucîtva justificat\.

116. Timon, fragm. 44, Diels, PPhF, p. 195 : Parmenivdou bivh, „Puterea lui

Parmenide”, perifraz\ obi[nuit\, întrebuin]at\ [i de Homer, care se poate traduce

pur [i simplu cu „Parmenide” ; nwvsei" pentru nohvsei". 117. Dialogul Parmenide

al lui Platon este cel mai greu de interpretat [i de în]eles, mai ales partea a doua

a lui. Din antichitate avem dou\ comentarii t`rzii : unul de Proclus, altul de

Damascius, ambii neoplatonici, dar care dep\[esc prea mult textul lui Platon

pentru a putea face baza unei interpret\ri adecvate a lui. 118. Corespunde anilor

504-501 `.H. 119. Astronomii greci n-au trebuit s\ a[tepte pîn\ în timpul lui

Parmenide pentru aceast\ identificare, cunoscut\ de mult de babilonieni.

120. Aceast\ descoperire a identit\]ii luceaf\rului serii [i a luceaf\rului

dimine]ii este atribuit\ lui Pitagora (vezi Diogenes Laertios, VIII, 14, unde se

adaug\ „dup\ cum spune Parmenide”). S\ fi vorbit Parmenide în poemul s\u [i s\

fi spus (în termeni voala]i, c\ci zei]a care e presupus\ a vorbi n-a pronun]at,

desigur, numele lui Pitagora) cum c\ Pitagora a descoperit aceast\ identitate ?

Casaubonus cite[te : „al]ii spun c\ Parmenide” (sc. a descoperit identitatea celor

doi luceferi). Revenind la IX, 23, mai departe se spune c\ poetul [i eruditul

Callimah contesta c\ poemul transmis sub numele lui ar fi al lui Pitagora, ceea ce

înseamn\ c\ s-a pus în discu]ie autorul poemului. De altfel paternitatea lui

Parmenide asupra poemului s\u n-a fost contestat\ [i e bine stabilit\. Din aceast\

afirma]ie a lui Callimah deduce probabil Diels-Kranz c\ poemul lui Parmenide ar

fi fost atribuit [i lui Pitagora (p. 225, aparatul critic, rîndul 1). ~n textul de fa]\

Diels-Kranz raporteaz\ pe au*tou~ la Pitagora care preced\, cu semn de întrebare

(p. 218, aparatul critic, rîndul 18). ~n schimb, Apelt declar\ cu sinceritate c\ nu

poate descurca toat\ aceast\ problem\ cu contestarea autenticit\]ii poemului

parmenidian a[a cum se prezint\ în textul lui Diogenes Laertios. Credem c\ ne

mai putem ajuta, citind în text en@rhma în loc de poivhma. 121. Mul]i filosofi au fost

[i legislatori în patria lor [i aiurea. ~n lista operelor lui Speusip (Diogenes Laertios,

IV, 4-5) nu avem nici un titlul PeriV ;ilosov;wn, ci PeriV ;iloso;iva" a v [i
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Filovso;o" a v. 122. Argumentul sau problema numit\ „Ahile [i broasca ]estoas\”

este îndeob[te cunoscut\ [i pe drept atribuit\ lui Zenon din Elea. Nu vedem ce

loc ar putea avea un asemenea argument în poemul lui Parmenide.

123. Parmenides retorul nu ne e cunoscut din alt\ parte.

CAPITOLUL IV

Melissos
(pe la 440 `.H.)

124. Via]a lui, la Diels-Kranz, Vors.5-9, I, p. 258. Referate despre el [i frag-

mentele lui, în continuare, ibidem, pp. 258-276 (`n Filosofia greac\ p`n\ la Platon,

vol. I-2, 1979, „Via]a [i `nv\]\tura” lui Melissos, pp. 288-300 ; „Fragmente”,

pp. 301-306). 125. Acest lucru este cert. 126. Heraclit este o figur\ prea carac-

teristic\ pentru a fi ignorat de efesieni. El era cel mult desconsiderat ca fiind un

original. 127. Hipocrate pare a-[i fi def\[urat activitatea sa medical\ un oarecare

timp în Thesalia [i Tracia de sud (vezi Epidemiile, I [i III) [i a fost pus în leg\tur\

cu Democrit, ceea ce e [i verosimil. Vezi Via]a lui Hipocrate dup\ Soranos, unde

Democrit este citat de trei ori în leg\tur\ cu Hipocrate : o dat\ se men]ioneaz\ c\

Democrit, printre al]ii, a fost profesorului lui Hipocrate ; a doua dat\, c\ Hipocrate

l-ar fi îngrijit pe Democrit pentru o presupus\ nebunie ; [i a treia oar\, c\ Hipocrate

ar fi murit în acela[i timp cu Democrit. 128. Cuvîntul tradus prin „capacitate” este

a*rethv. Ca amiral, el a cî[tigat o str\lucit\ victorie naval\ asupra atenienilor în

441/440 `.H. Acesta e anul cînd Apollodor cronograful îi a[eaz\ în floarea vîrstei

(vîrst\ de 40 de ani) dup\ sistemul lui cronologic : Olimpiada a 84-a (444-441 `.H.).

129. Doctrina sa este întru totul asem\n\toare cu cea a lui Parmenide.

Argumentele pe care le aduce sînt foarte interesante. Diogenes Laertios nu d\ aici

decît o prea sumar\ doxografie. Singura deosebire dintre Melissos [i maestrul s\u

Parmenide este c\ acesta din urm\ declar\ Realul ca finit [i sferic (fragm. 8,

42-45), pe cînd dup\ Melissos Realul este infinit ca extindere spa]ial\. C\ci, dac\

ar fi limitat, ar fi limitrof cu altceva [i n-ar mai fi unic. Vezi fragm. 3 [i urm.

(Diels-Kranz5-9) [i doxografiile. 130. Aceast\ afirma]ie e pe linie autentic parme-

nidian\. Dac\ nu exist\ nici na[tere, nici pieire, dac\ nu exist\ schimbare, nu

exist\ nici mi[care. Deci mi[carea pe care ne-o prezint\ sim]urile este aparen]\,

iluzie. 131. Nu putem completa aceast\ afirma]ie din alt\ parte, din doxografii [i

fragmente. 132. Corespunde cu anii 444-441 `.H. (vezi [i nota 128).

CAPITOLUL V

Zenon din Elea
(pe la 460 `.H.)

133. Textul critic al acestei vie]i, la Diels-Kranz, Vors.5-9, I, pp. 247 [i urm.

Referate [i fragmente, ibidem, pp. 248-258 (`n Filosofia greac\ p`n\ la Platon, vol.

I-2, 1979, „Via]a [i `nv\]\tura” lui Zenon, pp. 272-275 ; „Fragmente”, pp. 275-276).

Elea este o colonie foceean\ fondat\ pe la 540-530 `.H. în Italia de sud (Catania).

134. Raporturile foarte cordiale dintre Parmenide [i Zenon eleatul sînt îndeob[te

cunoscute. Toat\ activitatea filosofic\ a lui Zenon e îndreptat\ spre sus]inerea

doctrinei lui Parmenide. 135. Vezi fragm. 45, Diels, PPhF, pp. 195 [i urm.

136. Leg\tura de discipol fa]\ de profesor, a lui Zenon fa]\ de Parmenide, este

bine stabilit\, afirmat\ [i de Platon la începutul dialogului Parmenide. Tot aici

afl\m c\ Zenon era amicul intim al lui Parmenide. 137. Descrierea staturii lui

Zenon, tot la începutul dialogului Parmenide (127 b). 138. Platon, Sofistul, 215 a.

139. Dialogul Phaidros al lui Platon, 261 b, unde Zenon e numit Palamedes

eleatul. Textul dintre paranteze ascu]ite este introdus de Diels [i lipse[te în

IX (n. 108-139) PARMENIDE. MELISSOS. ZENON DIN ELEA
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manuscrise. Palamedes este un erou grec care a luat parte la r\zboiul troian.

Lui i se atribuiau mai tîrziu descoperirea literelor alfabetului, astronomiei,

numerelor etc. 140. Vezi Sextus Empiricus, Adversus Mathematicos, VII, 6-7, unde

e citat Aristotel (vezi fragm. 65, Rose [i Rhetorica, 1354 a, 1).

141. Nearchos, tiranul din Elea, este men]ionat [i de Diodor din Sicilia, X, 41.

Pe Diomedon din Elea nu-l cunoa[tem din alt\ parte. 142. Vezi nota precedent\.

143. Este vorba de Heracleides din Oxyrhiyncos (Egipt), supranumit Lembos,

autorul unor epitomai (extracte sau rezumate) din Sotion [i Satyros.

144. Lipara – insul\ din grupul Insulelor Eoliene, a[ezat\ în Marea Tirenian\

pe coasta de sud-vest a Italiei. 145. Despre Aristogiton Harmodiu, vezi Cartea I,

nota 186. 146. Avem aici iar\[i o anecdotic\ înfiripat\ în jurul luptei lui Zenon

împotriva tiranului Eleei. Dac\ variantele trebuie s\ fie în parte inventate, fondul

trebuie s\ se sprijine pe fapte adev\rate ; o@lmo" înseamn\ „piu\”.

147. Dup\ Platon, Parmenide împreun\ cu Zenon ar fi fost la Atena, unde ar

fi conversat cu Socrate tîn\r, lucru consemnat în dialogul Parmenide. Dar c\l\toria

[i prezen]a celor doi elea]i la Atena poate fi o fic]iune a lui Platon ca atîtea altele.

De aceea nu e necesar a atenua sensul cuvîntului pwvmala, care înseamn\ „nici un

fel”, „niciodat\”, cum fac Apelt („nicht oft”) sau Hicks („hardly”).

148. Proculus (Comm. in Parm., 694, 24, ad. Plat., 127 d) spune c\ Zenon ar

fi adus 40 de argumente ca s\ arate c\ realul este unul [i cinci argumente ca s\

arate c\ realul este nemi[cat, cu alte cuvinte c\ nu exist\ mi[care. Vezi [i Elias in

Arist. categ., p. 109, 6, ed. Busse. Nou\ ne-au r\mas dou\ argumente contra

pluralit\]ii [i patru argumente contra mi[c\rii. Pentru primele, vezi Aristotel,

Metaphysica, B, 4, 1001 b, 7, cu comentariile lui Simplicios, Phys., 97, 13, [i

Philoponos, Physica, 42, 9. Pentru argumentele contra mi[c\rii (patru la num\r),

vezi Aristotel, Physica, Z, 9 (vezi textele la Diels-Kranz, Vors.5-9, I, pp. 252-255).

Pentru atribuirea lui Parmenide a argumentului „Ahile” de c\tre Favorinus, vezi

Diogenes Laertios, IX, 23 : desigur, aceast\ informa]ie se bazeaz\ pe o eroare.

149. Despre aceast\ scurt\ doxografie cosmologic\ a lui Zenon nu [tim unde

era a[ezat\ în scrierea sa, cu titlul PeriV ;uvsew". Ca [i Parmenide în partea a doua

a poemului s\u, d\dea oare Zenon din Eleea [i el o cosmologie conjectural\ ?

Concep]ia lui, expus\ aici la Diogenes Laertios, prezint\ asem\n\ri cu cea a lui

Alcmaion din Crotona. 150. Iar\[i o anecdot\ combinat\ cu o apoftegm\.

151. Vezi Diogenes Laertios, VII, 35. 152. Cuvintele dintre paranteze ascu]ite

lipsesc în manuscrisele principale BPF. Ele sînt completate de Diels dup\ manu-

scrise mai recente (vezi aparatul critic în Vors.5-9, I, 248, rîndul 13. Anii 464-461).

CAPITOLUL VI

Leucip
(pe la 450 `.H.)

153. Text critic la Diels-Kranz, Vors.5-9, II, pp. 70-71. Referate [i fragmente

ibidem, pp. 71-81 (`n Filosofia greac\ p`n\ la Platon, vol. II-1, 1984, „Via]a [i

doctrina” lui Leucip, pp. 377-392 ; „Fragmente”, pp. 392-393).

154. Este în orice caz curios faptul c\ i se dau trei locuri de na[tere. Ezitarea

la unii filosofi se referea la dou\ patrii. Apoi este curioas\ [i completa lips\ de

informa]ii cu privire la via]a lui. Mai departe lipse[te orice anecdotic\ înfiripat\ în

jurul persoanei lui. Nici vreo vorb\ de duh sau vreo sentin]\ nu-i este atribuit\.

Dup\ scurta propozi]ie a lui Diogenes Laertios la începutul vie]ii lui Leucip,

biograful trece la o ampl\ doxografie, cu care se [i termin\ în mod brusc capitolul.

Nu exist\ nici una dintre rubricile obi[nuite biografilor, afar\ de scurta informa]ie

de la început despre patria lui [i apoi despre maestrul lui, Zenon. Nu se d\ nici

m\car numele tat\lui, care se consemneaz\ chiar pentru filosofi mult mai vechi ca

el. ~n aceste condi]ii, trebuie s\ relev\m informa]ia dat\ de Diogenes Laertios în
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Cartea a X-a, § 13, dup\ care Epicur [i Hermarchos ar fi negat c\ a existat un

filosof cu numele de Leucip, afirma]ie care are o oarecare greutate [i nu se poate

trece cu totul cu vederea. Paul Tannery propune ipoteza c\ Leucip ar fi fost un

personaj dintr-un dialog al lui Democrit [i c\ de aici ar fi fost luat ca un filosof

care a existat realmente. {i Erwin Rohde s-a îndoit de existen]a lui Leucip (Kl.

Schr., I, pp. 205-255), p\rere c\reia i se opune Hermann Diels, ce admite existen]a

lui istoric\. Aristotel [i Theofrast vorbesc prea categoric despre Leucip [i

concep]iile lui ca ale unui filosof care a existat, ca s\ putem presupune c\ ei s-au

în[elat (ca în ipoteza lui Tannery), luînd un personaj fictiv de dialog literar drept

o persoan\ real\. Spre exemplu, Aristotel, Metaph., A, 4, 985 b, 4 : „Leucip [i

camaradul s\u Democrit...”. Theofrast la Simplicios, Phys., 28, 4 : „Leucip Eleatul

sau Milesianul (c\ci ambele se afirm\ despre el)...”. Deci pîn\ la argumente mai

puternice împotriv\ trebuie s\ admitem ca probabil\ existen]a real\ a lui Leucip.

155. Diogenes Laertios ofer\ aici, pîn\ la finele Vie]ii lui Leucip, dou\

doxografii : una rezumativ\, luat\ probabil de la un compendiu biografic, [i alta

în detaliu, luat\ de la un compendiu doxografic. Ambele doxografii, în special cea

de-a doua, provin `n ultim\ analiz\ de la Theofrast, cu o serie de intermediari.

Cele dou\ doxografii se aseam\n\ ca structur\ cu cele afl\toare în Via]a lui

Heraclit (vezi Diogenes Laertios, IX, 7-11). Prima doxografie rezumativ\ de la

Leucip este mai superficial\, lipsit\ de precizie, chiar dac\ nu eronat\. Lucrurile,

respectiv atomii sînt infini]i ca num\r. Dar atomii sînt neschimb\tori din punct de

vedere calitativ. Numai combina]iile lor, care sînt lucrurile, se pot schimba. Dac\

Soarele se învîrte[te în jurul P\mîntului pe un cerc mai mare decît cel pe care se

învîrte[te Luna, atunci în mod impropriu se poate spune c\ Soarele se învîrte[te

în jurul Lunii. Poate ar trebui citit : ;evresqai deV toVn h@lion e*n meivzoni –uv–lw/ periV

thVn <gh~n h# thVn> shlhvnhn. P\mîntul de forma unei tobe aduce aminte de

Anaximandru, la care P\mîntul are forma unui tambur de coloan\. {i ideea

învîrtirii P\mîntului este curioas\. 156. ~n expunerea de detaliu care urmeaz\,

atomii [i vidul sau plinul [i golul sînt numi]i „elemente”, stoicei~a, de[i termenul

nu pare a fi întrebuin]at înainte de Aristotel (vezi mai sus, notele 32 [i 79).

157. Cosmogonia lui Leucip, ca toate cele ale vechilor filosofi greci, este

fizicalist-mecanicist\ (vezi, de exemplu, Empedocle, Anaxagora). La Leucip, ca [i

la Democrit, analogia este aceea a unui vîrtej de ap\ [i merge împotriva experien]ei

for]ei centrifuge. ~ntr-un vîrtej de ap\, buc\]ile de materie cu o mas\ mai mare [i

mai grele sînt atrase spre centrul vîrtejului, pe cînd cele u[oare sînt aruncate spre

periferia vîrtejului. Tot a[a în vîrtejul (divnh) cosmic, materiile, atomii cei grei se

adun\ la centru [i formeaz\ P\mîntul, pe cînd atomii u[ori, de aer [i de foc, se

duc la periferia lumii. 158. ~n jurul vîrtejului se formeaz\ un înveli[ sau o pieli]\

(u&mhvn). Vezi mai departe textul. Cuvintele din text subliniate de Diels, care

presupune c\ ele ar fi fost întrebuin]ate chiar de Leucip, sînt urm\toarele a*potomhV

e*– th~" a*peivrou. –, mevga –enovn. –, u&mhvn. 159. Atomii de natur\ diferit\ se separ\,

iar cei de natur\ asem\n\toare se adun\ la un loc. Atomii de foc se separ\ de cei

de ap\ etc. pentru a se uni, [i anume atomii de foc într-un loc, cei de ap\ în alt

loc etc. Deci avem aici atrac]ia reciproc\ a elementelor asem\n\toare, dar nu

printr-o recunoa[tere a naturii lor asem\n\toare, ci din cauze pur mecanice :

acumularea atomilor grei de p\mînt în centrul vîrtejului cosmic [i aruncarea

atomilor mici [i u[ori, de foc sau de aer, spre periferia lumii.

160. Alt\ imagine mecanicist\, aceea a cernutului, care se întîlne[te [i în

expunerile filosofiei lui Democrit (vezi fragm. 164, Diels-Kranz5-9). Cf. [i Aëtios,

IV, 19, 13 (Vors.5-9, II, p. 113). Poate în acest sens trebuie în]elese [i cuvintele lui

Simplicius (Phys., 24, 3) în expunerea filosofiei lui Anaximandru : a*po–rinomevnwn

tw~n e*nantivwn diaV th~" a*idivou –inhvsew" : „el (Anaximandru) face s\ se nasc\

lumea nu din prefacerea calitativ\ a elementului primordial (sc. infinitul), ci din

separarea contrariilor ca efect al mi[c\rii ve[nice” (vezi [i Aristotel, Phys., A, 4,

187 a, 20 ; Ps.-Plutarchos, Stromata, 2). 161. Adunarea materiilor sau atomilor

grei în centrul vîrtejului cosmic produce o ap\sare a materiei la centrul lumii,

IX (n. 139-161) ZENON DIN ELEA. LEUCIP
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unde, nemaiputîndu-se îndesa cu toat\ continuarea ap\s\rii, are loc o mi[care de

rotire, care canalizeaz\ în direc]ia lateral\ energia de ap\sare pe centru. La

început înceat\, învîrtirea se face din ce în ce mai repede. Prin aceast\ învîrtire,

înveli[ul sau pieli]a înconjur\toare a lumii se sub]iaz\ din partea interioar\,

pierzînd atomii care sînt antrena]i în rotire. ~n schimb, înveli[ul acesta cap\t\

atomi din afara lumii care restabilesc situa]ia, îngro[îndu-l.

162. Vezi nota precedent\. 163. Vezi mai sus, nota 161. Natura a[trilor ar fi

p\mînteasc\, amestecat\ cu ap\ la început. Acest amestec, uscîndu-se, se aprinde

din cauza vitezei rotirii. 164. ~n general, cercul Soarelui este pus în mijlocul

planetelor : Saturn [i Jupiter sînt dincolo de Soare, iar Marte, Venus, Mercur [i

Luna dincoace de Soare. Dup\ cum se vede, aici avem un alt aranjament al

corpurilor cere[ti. 165. Diels a recunoscut aici o lacun\ [i a dat o completare

acceptabil\. ~nclina]ia zodiacului ar fi fost descoperit\, zice Theon din Smyrna (p.

198, 14, dup\ Dercyllides), care citeaz\ ca izvor pe Eudemos, de Oinopides din

Chios, astronomul, care era un contemporan mai tîn\r al lui Anaxagora. E drept

c\ în text se afl\ diavzwsi", care nu prea are sens. De aceea Diels propune lectura

lovxwsi", „înclina]ie”. Vezi Aëtios, II, 12, 2, [i Diodor din Sicilia, I, 98, 2. Dar

înclina]ia zodiacului o cuno[teau, f\r\ îndoial\, [i babilonienii, `nclina]ie la care ei

raportau în vechime în\l]imile stelelor. Mai curînd Thales a f\cut cunoscut acest

lucru grecilor, ceea ce confirm\ [i un autor, t`rziu e drept, Apuleius, Florid. 18,

p. 37, 10 Helm., Siderum obliqua curricula. Mai precis e afirmat acest lucru

despre Anaximandru : Aëtios, II, 25, 1, [i Plinius, Nat. hist., II. 31. 166. <ou*>

lipse[te în manuscrise [i a fost completat pe drept de Henricus Stephanus. Vedem

aici o caracteristic\ a doxografiilor lui Theofrast, care face aprecieri de acest fel [i

arat\ lipsurile în p\rerile filosofilor vechi pe care le reproduce. Vezi în doxografia

detaliat\ relativ\ la Heraclit (Diogenes Laertios, IX, 8, 9, 11).

CAPITOLUL VII

Democrit
(pe la 430 `.H.)

167. Edi]ia critic\ a vie]ii lui Democrit se g\se[te în Diels-Kranz, Vors.5-9, II,

pp. 81-84 [i 90-92 (lista scrierilor lui Democrit). Referatele despre filosoful nostru

[i fragmentele lui (300 la num\r) cuprind pp. 81-230. 168. Aici se dau trei nume

diferite ale tat\lui lui Democrit : Hegesistratos, Athenocritos [i Damasippos, [i dou\

nume pentru patria lui : Abdera (cel mai verosimil, aproape sigur) [i Miletul.

169. Magi este numele dat preo]ilor per[i (în Avesta se g\se[te o singur\ dat\

cuvîntul magu care e de origine sud-vestic\ (vezi Emile Benveniste, The Persian

Religion according to the chief Greek Texts, Paris, 1929, p. 44). Ace[ti preo]i [i

în]elep]i per[i, care la greci erau numi]i mavgoi, se ocupau [i cu astrologia,

interpretarea viselor [i diverse practici magice. 170. Despre Xerxes ca oaspete al

abderi]ilor, vezi Herodot, VII, 109, [i mai ales VIII, 120. Dar Herodot nu spune

ceea ce îi atribuie Diogenes Laertios. 171. Concordan]a de 40 de ani diferen]\

între Anaxagora [i Democrit poate fi suspectat\ din cauza coinciden]elor pe care

le stabileau cronografii, considerînd c\ un filosof s-a n\scut în timp ce altul

atinsese culmea vie]ii (40 de ani, a*–mhv). 172. Aceast\ critic\ împotriva lui

Anaxagora nu e justificat\. El este un cuget\tor original [i a f\cut chiar [i în

astronomie descoperiri importante : a g\sit adev\rata cauz\ a eclipselor, a afirmat

c\ a[trii au aceea[i natur\ material\ ca [i p\mîntul etc. Afirma]ia lui Anaximene c\

exist\ pe firmament corpuri opace (Aëtios, II, 13, 10) nu mic[oreaz\ importan]a

teoriei lui Anaxagora. Anaximene consider\ a[trii ca frunze de foc prinse de

firmament ca ni[te cuie (Aëtios, II, 14, 3), ceea ce arat\ felul naiv cum milesianul

î[i imagina natura stelelor [i a mi[c\rii lor. 173. Nu putem [ti în ce m\sur\ acest

lucru este adev\rat. Se poate ca Democrit s\ fi comb\tut ideile cosmogonice [i
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rolul „ra]iunii” (nou~") din cosmologia lui Anaxagora, cu care nu era de acord. Dar

de aici se poate s\ se fi imaginat du[m\nia lui, precum [i deduc]ia c\ Anaxagora

ar fi refuzat s\-l primeasc\ ca discipol. 174. ~n schimb, mai sus se spunea c\

Democrit ar fi fost în leg\tur\ de discipol [i maestru cu Anaxagora. Potrivirea de

concep]ii între cei doi filosofi const\ în faptul c\ amîndoi fac s\ se nasc\ lumea

pe baza vîrtejului cosmic [i în mod mecanicist. Dar mai departe ei difer\ unul de

altul. La Anaxagora, vîrtejul este produs de nou~", ra]iune, care pune încet în

mi[care masa haotic\ a elementelor (spevrmata) amestecate la un loc [i duce la o

separare [i orînduire a lor, pe cînd vîrtejul la Democrit se produce din ciocnirea

unor mari mase de atomi între ele [i ap\sarea spre centrul masei, produs\ de

atomi mari [i grei care se acumuleaz\ acolo, cum am v\zut [i la Leucip.

175. C\l\toriile lui Democrit, mai ales în Orient, joac\ un mare rol în via]a sa.

Sînt men]ionate aici c\l\torii în Persia, Babilon, India, Marea Ro[ie, Etiopia (dac\

în Etiopia, deci [i în Egipt). Ce e adev\rat din toate acestea ? Dar iar\[i nu vedem

de ce n-ar fi adev\rate aceste c\l\torii. Persia, Babilon, Egiptul erau u[or accesibile

grecilor. 176. {i aceast\ relatare cu mo[tenirea pare a fi adev\rat\, mai ales c\ are

urm\ri : s\r\cirea lui, între]inerea de c\tre fratele s\u Damasios, legea care

interzicea risipitorilor averii p\rinte[ti de a fi îngropa]i în p\mîntul patriei. Aceste

detalii ne fac s\ presupunem c\ povestea mo[tenirii nu poate fi pe de-a-ntregul

inventat\. 177. Spre deosebire de Leucip, despre via]a c\ruia nu se raporteaz\

absolut nici o anecdot\, nici un eveniment, figura lui Democrit este bogat dotat\

cu detalii pitore[ti ale vie]ii lui, mai mult sau mai pu]in sigure. {i aceast\ tr\s\tur\,

sîrguin]a lui la studiu [i retragerea lui într-o odaie dosnic\ lini[tit\ a casei, nu este,

poate, lipsit\ de temei real. 178. Fragm. 116, Diels-Kranz5-9 e foarte interesant `n

con]inut. 179. Thrasyllos – erudit [i astrolog la curtea lui Tiberius, 42-37 `.H. ; e

vestit din cataloagele scrierilor lui Platon [i Democrit a[ezate pe tetralogii. Pe cel

al lui Platon l-am v\zut la Diogenes Laertios, III, 56-61 ; pe cel al lui Democrit îl

vom vedea în curînd, ibidem, IX, 45-49. ~n general, critica modern\ consider\

dialogul Rivalii ( *Anterastaiv), care ne-a parvenit sub numele lui Platon, ca fiind

neautentic. {i identificarea tîn\rului anonim din dialog cu Democrit nu este

verosimil\. Concursul numit pevntaqlon, „cvintupla performan]\”, const\ în s\ritur\

(a@lma), aruncarea discului (divs–o"), alergare (drovmo"), trînt\ (pavlh) [i box

(pugmhv). Cî[tig\torul la acest concurs era dotat în toate cele cinci performan]e, dar

mai slab decît un lupt\tor specializat într-una dintre aceste probe. Pasajul în

chestiune se g\se[te în dialogul Rivalii, 185 e. Completarea între paranteze ascu]ite

e dat\ de Diels dup\ Lexiconul Suda. 180. lovgo" e!rgou s–ihv, fragm. 145,

Diels-Kranz. ~l cit\m pentru frumuse]ea lui. Pindar spune c\ „omul este visul unei

umbre” (Pyth., VIII, 95 : s–ia~" o!vnar a!nqrwpo"). 181. Varianta lui Demetrios din

Phaleron neag\ c\l\toria lui Democrit la Atena, fapt c\ruia îi d\ [i o motivare.

Totu[i fragm. 116 pare autentic. 182. Primul titlu în catalogul scrierilor lui

Democrit, f\cut de Thrasyllos, este Puqagovrh". 183. ~ntr-adev\r, Pitagora tr\ie[te

în secolul al VI-lea, iar Democrit în secolul al V-lea `.H. Pitagora moare pe la 500,

iar Democrit se na[te pe la 470 `.H. 184. Glaucos din Rhegion – scriitor despre

istoria muzicii, citat [i de Ps.-Plutarchos, Vitae decem oratorum, în Via]a lui

Antiphon, cap. 19, [i în De musica, 4 [i urm. A scris PeriV tw~n a*rcaivwn poihtw~n

–aiV mousi–w~n, oper\ pierdut\. El era contemporan mai tîn\r al lui Democrit.

185. Apollodoros din Cyzic – scriitor, necunoscut din alt\ parte.

186. Philolaos din Tarent f\cea parte din [coala pitagorician\ veche. Ne-am

ocupat de el mai înainte, cu ocazia vie]ii lui (Diogenes Laertios, VIII, 84-85).

187. Antisthenes din Rhodos – autorul unei scrieri : Succesiuni ale filosofilor,

de care ne-am ocupat mai înainte. 188. Nu e neverosimil pentru un filosof ca

Democrit. 189. Damasos – fratele lui Democrit ; nu e citat de al]i autori.

190. Scrierea Marea cosmologie, Mevga" diav–osmo", era înc\ din antichitate

atribuit\ lui Leucip, împreun\ cu lucrarea Despre ra]iune, PeriV nou~. Lui Democrit

i se atribuie paternitatea asupra scrierii Mica cosmologie, Mi–roV" diav–osmo", dar

[i Marea cosmologie. Problema este complicat\. ~n textul din Pap. Herculan.,

IX (n. 161-190) LEUCIP. DEMOCRIT
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1788, (Coll. alt., vol. VIII), fragm. 1 (Crönert, Kolotes u. Mened., p. 147), numele

lui Leucip ca autor al Marii cosmologii este în întregime introdus de editor, lipsind

în textul papirusului (vezi Diels-Kranz, Vors.5-9, II, aparatele critice la pp. 80, 133

etc. ; vezi [i ipoteza lui Paul Tannery, de care am vorbit mai sus, în Via]a lui

Leucip, nota 154). 191. Deci povestea cu lectura operei Marea cosmologie de

c\tre Democrit are ca sus]in\tori pe Antisthenes din Rhodos, Demetrios din

Magnesia [i Hippobotos. 192. Cunoscutul elev al lui Aristotel, Aristoxenos, este

filosof, istoric, biograf, muzician. E cunoscut prin du[m\nia lui fa]\ de Platon.

193. Amyclas din Heraclea, elev al lui Platon, citat de Elian, Variae historiae,

III, 19, pare a fi acela[i cu cei citat aici. Cleinias din Tarent, pitagorician, citat de

mul]i autori : Elian, ibidem, XIV, 23, Diodor din Sicilia, Plutarh, Stobaios,

Athenaios ; e citat [i în Catalogul pitagoricienilor al lui Iamblichos, V.P., 36, 267.

Motivul pentru care s-a n\scocit anecdota cu inten]ia lui Platon de a arde c\r]ile

lui Democrit este clar formulat\ de Diogenes Laertios în textul s\u, indiferent

dac\ motivul este g\sit de el sau de izvorul lui. Platon nu citeaz\ numele lui

Democrit, în opera sa, de[i pare a fi fost influen]at de el în Timaios. Vezi despre

influen]a lui Democrit asupra lui Platon, J. Hammer-Jensen, Den aeldste Atomlaere,

Copenhaga, 1908 (în limba german\ în Archiv f. Gesch. d. Philosophie, 23 (1910),

pp. 92 [i urm., 211 [i urm.). Despre aceast\ problem\ a influen]ei lui Democrit

asupra lui Platon, vezi Kranz, Reinhardt, Hartmann, Eva Sachs, Stenzel,

Willamowitz, Frank, Friedländer (acesta din urm\ e un potrivnic al influen]ei),

Hirzel, Natorp, S.I. Luria (Lvov). Asupra titlurilor [i locului de publicare a lucr\rilor

acestor autori, vezi Diels-Kranz, Vors.5-9, II, p. 83, not\ în aparatul critic. Pe drept

remarc\ editorii c\ problema trebuie tratat\ din nou. 194. Timon, fragm. 46 la

Diels, PPhF, p. 196. 195. C\derea Troiei este a[ezat\ de Apollodor în Cronografia

sa în anul 1184/3, care corespunde în mod remarcabil cu data fixat\ de [tiin]a

modern\ : Troia ar fi c\zut în primele decenii dup\ c\derea imperiului hitit,

eveniment care se plaseaz\ aproximativ la anul 1200 `.H. Dac\ sc\dem din 1184/

3 cifra 730, ob]inem anii 454/3 cînd Democrit a scris Mica cosmologie. Dar, dup\

cum vedem mai departe, Apollodor plasa na[terea lui Democrit în anii 460/57, iar

Thrasyllos în anii 470/69. Chiar dac\ lu\m aceast\ ultim\ dat\, Democrit ar fi avut

16 ani cînd a scris Mica cosmologie, ceea ce e pu]in verosimil. Dac\ informa]ia

dup\ care Democrit ar fi spus el însu[i în aceast\ lucrare c\ a compus-o cu 730

de ani dup\ c\derea Troiei este exact\, atunci ar urma c\ el a luat o alt\ dat\

pentru c\derea Troiei decît cea a lui Apollodor. Desigur, data fixat\ de acesta nu

poate s\ fi fost unica admis\ în antichitate pentru c\derea Troiei. O apropiere de

timpul nostru cu 20-30 de ani a c\derii Troiei fa]\ de data lui Apollodor restabile[te

vîrsta normal\ cînd Democrit a putut s\-[i scrie opera. 196. Corespunde anilor

460-457 `.H. 197. Corespunde anilor 470-469 `.H. 198. Socrate a b\ut otrava în

anul 399 `.H. [i a tr\it 70 de ani, dup\ cum spune Platon în Apologia. Deci Socrate

s-a n\scut în 469, iar Democrit în 470. Dac\ acesta a tr\it, dup\ cum spune

Hipparchos la Diogenes Laertios ceva mai departe (IX, 43), pîn\ la vîrsta de 109

ani, atunci a murit în 361 `.H. Platon avea pe atunci 66 de ani [i moare deci dup\

14 ani, în 348/7 `.H. Data mor]ii lui Democrit în 361 ni se pare prea înaintat\.

Vîrsta de 109 ani pîn\ la care a tr\it este prea exagerat\, dar nu imposibil\.

199. Archelaos din Atena (sau Milet ?) a fost profesorul lui Socrate [i unul

dintre ultimii fiziologi. Via]a lui am v\zut-o la Diogenes Laertios, II, 16-17.

200. Oinopides din Chios – geometru [i astronom, contemporan ceva mai

tîn\r al lui Anaxagora. Texte privitoare la Oinopides, vezi la Diels-Kranz, Vors.5-9,

I, pp. 393-395. Ps.-Platon, în Rivalii, 132 a, prezint\ un discipol al lui Anaxagora

[i unul al lui Oinopines care discutau aprins despre ni[te cercuri [i înclina]ii.

201. Referirea lui Democrit la Oinopides o d\ Diels cu semn de întrebare la

numele acestuia din urm\. Textul lui Diogenes Laertios poart\ numai pronumele

touvtou. 202. Protagoras din Abdera – cel mai vechi [i, poate, cel mai de seam\

dintre sofi[ti. Via]a lui, la Diogenes Laertios, urmeaz\ imediat dup\ aceea a lui

Democrit (vezi IX, 50-56). 203. Athenodoros din Tars, numit [i Cordylion – [eful
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bibliotecii din Pergam. Mai tîrziu a tr\it la Roma, în casa lui Caton cel Tîn\r (sec.

I `.H.). Mai exist\ un Athenodoros, tot din Tars, fiul lui Sandon, elev al lui

Poseidonios [i profesorul lui Augustus. E greu de deosebit întotdeauna între

ace[ti doi Athenodori. Cartea Plimb\ri sîntem înclina]i s-o atribuim primului.

Poate ar fi de prisos s\ admitem existen]a unui al treilea Athenodoros ca autor al

Plimb\rilor, diferit de ceilal]i doi men]iona]i. 204. Hipocrate din Cos – unul dintre

cei mai mari medici din antichitate, pus adesea în leg\tur\ cu Democrit. Se [tie c\

Hipocrate a c\l\torit [i [i-a exercitat profesiunea un timp în Thesalia [i Tracia, pe

coastele c\reia se afl\ Abdera. ~n Via]a lui Hipocrate, dup\ Soranos, numele lui

Democrit apare de trei ori. 205. Anecdotica aceasta, pentru a ar\ta iscusin]a [i

spiritul de p\trundere al lui Democrit, intr\ în felul de a compune al biografilor,

iar autenticitatea informa]iilor e îndoielnic\. 206. Thesmoforiile sînt o s\rb\toare

a femeilor din Atena în cinstea zei]ei Demeter [i care dura trei zile începînd cu

ziua a 11-a a lunii Pyanepsion (luna a patra a calendarului atic, corespunzînd cu

octombrie-noiembrie). 207. Zei]a = Demeter. 208. Nu [tim cine este acest

Hipparchos. Exist\ un Hipparchos din Stagira prieten al lui Aristotel (Diogenes

Laertios, V, 12), un altul tat\l filosofului Hegesias (Diogenes Laertios, V, 57, citat

de multe ori în testamentul lui Theofrast, V, 51 [i urm.). Mai avem alt Hipparchos

din Nicaia în Bithynia, astronom [i filosof, citat de mul]i autori, apoi un

Hipparchos, pitagorician, citat de Iamblichos, Stobaios, Clemens din Alexandria.

Cel din textul nostru (IX, 43) e, poate, un altul decît to]i ace[tia.

209. Urmeaz\ o scurt\ doxografie (nu dubl\ ca la Heraclit [i Leucip : –aqoli-

–w~" sau –e;alaiadw~" [i e*piV mevrou"), rezumativ\, dar de bun\ calitate. Atomii [i

vidul sînt singurele realit\]i. Celelalte lucruri formate din împletirea atomilor în

vid sînt aparente [i conven]ionale (nenomivsqai). 210. Democrit este un partizan

al lumilor concomitent infinite la num\r. Vezi textul la Aëtios, II, 1, 3. Aceste lumi

sînt n\scute [i pieritoare. 211. Avem deci aici formularea principiului filosofilor

vechi greci, dup\ care nimic nu se na[te din nimic [i nu piere în nimic.

212. Observa]ie important\ : focul, aerul, apa [i p\mîntul, dup\ Democrit, nu

sînt elemente simple din care se formeaz\ celelalte lucruri, ca la Empedocle, ci ele

însele sînt compuse din atomi de diferite dimensiuni [i a[ez\ri.

213. Atomii sînt solizi, stereaiv sau nastaiv, [i plini (plhvrei"), din care cauz\

sînt inalterabili. Lucrurile din aceast\ lume se formeaz\ deci din combinarea

acestor atomi în vid. 214. Soarele [i Luna sînt formate în mare parte din atomi de

foc, care sînt netezi [i rotunzi ; tot astfel [i sufletul e format din atomi netezi [i

rotunzi [i e oarecum de natur\ ignee. {i la Heraclit sufletul de calitatea cea mai

înalt\ este foc pur (vezi fragm. 118 din Diels-Kranz5-9), iar cînd moare, se

transform\ în ap\ (cf. fragm. 77 [i 117). 215. Democrit identific\ sufletul format

din atomi netezi [i rotunzi de foc cu ra]iunea (nou~"). 216. Dup\ teoria percep]iei

a lui Democrit, lucrurile degaj\ necontenit pelicule goale, formate din atomi,

avînd asem\narea lucrurilor care le emit. Aceste imagini-pelicule (ei!dwla) reduse

în propor]ie just\, intr\ în ochiul omului [i produc senza]ia de v\z. Deci, contrar

teoriei îndeob[te admise (vezi Empedocle, fragm. 84, Diels Kranz), dup\ care o

emana]ie de natura focului sau luminii pleac\ din ochi [i atinge lucrurile,

recunoscîndu-le [i producînd senza]ia de v\z (ca un pip\it la distan]\), la Democrit

emana]iile pleac\ de la obiecte [i intr\ în ochiul nostru producînd senza]ia de v\z

(vezi [i Theofrast, De sensu, 49 [i urm.) 217. a*navg–h – cuvîntul e subliniat de

Diels ca fiind întrebuin]at chiar de Democrit. 218. eu*qumiva – aceea[i observa]ie ca

la nota precedent\. 219. Observa]ie just\ : eu*qumiva nu trebuie confundat ca sens

cu h&donhv, „pl\cerea”. 220. Aceast\ idee este baza eticii lui Epicur. Scopul filosofiei

acestuia este s\ scape pe oameni de teama lumii celeilalte, ar\tînd c\ nu exist\

nemurire a sufletului, c\ zeii nu se intereseaz\ de soarta oamenilor [i prin aceasta

s\-i scape de supersti]ii [i s\-i fac\ ferici]i. S\ fi anticipat aceste idei Democrit ?

Filosofia lui nu ni se pare a justifica acest lucru. Filosoful din Abdera este orientat

mai mult spre t\rîmul cunoa[terii teoretice decît spre etic\. Totu[i nu putem nega

aceast\ preocupare pe care i-o atribuie textului lui Diogenes Laertios.
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221. eu*estwv, subliniat de Diels, ca fiind întrebuin]at chiar de Democrit.

222. Aici avem teoria calit\]ilor primare [i a calit\]ilor secundare, formulat\

pentru prima dat\ de Democrit. Atomii [i vidul sînt Realul, celelalte lucruri

formate din combina]ia lor sînt aparente [i conven]ionale. Vezi textul important al

lui Aristotel, Metaph., A, 4, 985 b, 4 : elementele constitutive ale lucrurilor sînt

plinul [i golul. Acestea singure exist\. Lucrurile exist\ prin combinarea atomilor,

care difer\ între ei prin forma, ordinea [i pozi]ia lor (sch~ma, tavxi" [i qevsi", în

dialectul abderit în care scrie Democrit, sînt numite r&usmov", diaqighv [i trophv).

Acestea dau celelalte calit\]i ale lucrurilor, care sînt conven]ionale [i aparente,

cum sînt culorile, sunetele, gusturile, mirosurile etc. 223. Despre Thrasyllos am

vorbit cu ocazia catalogurilor scrierilor lui Platon (vezi nota 179). Titlurile lucr\rilor

lui Democrit care urmeaz\ dup\ catalogul lui Thrasyllos sînt uneori greu de

tradus, deoarece nu cunoa[tem con]inutul lucr\rii al c\rui titlu îl avem, operele lui

Democrit fiind pierdute. Uneori mai sînt [i gre[eli ale copi[tilor de manuscrise,

care cîteodat\ sînt imposibil de corectat tot din aceea[i cauz\. Totul se bazeaz\ pe

conjecturi mai mult sau mai pu]in sigure. 224. Tritogeneia ar fi numit Pitagora

num\rul trei [i triunghiul echilateral (Plutarh, De Iside et Osiride, 76). Tritogeneia

este [i un epitet al zei]ei Pallas Atena, epitet c\ruia i s-au c\utat o mul]ime de

explica]ii. Cu toat\ paranteza explicativ\ de la Diogenes Laertios, e greu s\ ne

facem o idee exact\ de ceea ce con]inea scrierea aceasta.

225. B\rb\]ia este „virtutea” (a*rethv) b\rbatului. C\ci fiecare fiin]\ sau lucru,

la greci, are „vrednicia” sa proprie. 226. Almaltheia se nume[te capra care a

hr\nit pe Zeus ; este [i o nimf\, fiica lui Oceanos, figurat\ cu un corn din care

curgeau toate bun\t\]ile. Cornul Almaltheii este egal cu Cornul abunden]ei

(cf. N.A. Kun, Legendele [i miturile Greciei antice, Bucure[ti, Editura {tiin]ific\,

1958, p. 24). 227. Titlul acesta e la genitiv plural [i presupune c\derea din text a

num\rului C\r]ilor. 228. Lucrarea cu titlul Eu*estwv, Bun\starea, care ni se spune

c\ lipse[te din catalog, poate fi identificat\ cu precedenta, PeriV eu*qumivh", „Despre

bucurie”. 229. Aici ni se spune cu precizie c\ scrierea Mevga" diav–osmo" era

atribuit\ lui Leucip de Theofrast [i discipolii lui. 230. Mi–roV" diav–osmo" este în

mod constant atribuit lui Democrit [i autenticitatea lui n-a fost niciodat\ contestat\.

231. Avem aici deci dou\ lucr\ri legate oarecum una de alta, fiecare în cîte o

Carte : una Despre natur\ în general, constituind prima Carte, [i alta Despre

natura omului, constituind a doua Carte. 232. r&usmov", la Leucip [i Democrit,

înseamn\ „form\”, dup\ cum spune textual Aristotel în Metaphysica A, 4, 985 b,

4 [i urm. De altfel, r&usmov" (în dialectul ionic) = r&uqmov". 233. Ca [i în titlul

precedent (vezi nota 232), prin r&nsmov" se în]elege „forma” atomilor, figura lor

(=sch~ma, vezi Aristotel loc. cit.). 234. Imagini, ei!dwla. Este vorba de peliculele

avînd asem\narea lucrurilor din care se deta[eaz\, despre care am vorbit mai sus,

în nota 216. 235. Cuvîntul grec este provnoia, „providen]\”, desigur nu în sens

stoic, întrucît Democrit nu admite o conducere a devenirii printr-o prevedere

divin\, ci aici este vorba de cunoa[terea viitorului, prevederea lui dup\ anumite

semne sau indicii. Avem exemple de asemenea prevestiri, împinse la ridicol prin

exagerare, în anecdotele naive de mai înainte, la Diogenes Laertios, IX, 42.

236.  *Aporhmavtwn, la genitiv plural ; lipse[te num\rul C\r]ilor.

237. Probabil, între altele, Democrit vorbea [i de viet\]ile care tr\iesc în foc.

Cei vechi presupuneau c\ [i în foc tr\iesc animale, deoarece viet\]i tr\iesc în toate

celelalte elemente : în aer, în ap\, pe p\mînt. 238. Operele neorînduite, a*suvnta–ta,

nu apar]in catalogului lui Thrasyllos [i nu sînt aranjate pe tetralogii. De ce le

a[eaz\ Diogenes Laertios sau izvorul lui în mijlocul catalogului lui Thrasyllos, între

operele fizice [i operele matematice, nu putem [ti. 239. Lucrarea aceasta are dou\

titluri, din care al doilea e clar. ~n schimb, primul e greu de în]eles. {i textul pare

deteriorat. Manuscrisele au PeriV dia;orh~" gnwvmh". Discu]ia este asupra ultimului

cuvînt. Cobet cite[te gnwvmono" [i traduce cu De gnomonis differentia. Gnomon

este un instrument constînd dintr-un b\] înfipt vertical într-un cadran [i cu umbra

c\ruia se m\surau orele zilei [i momentele culminante ale anului : solsti]ii [i
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echinoc]ii. Gnomon se mai nume[te o band\ a unui num\r nepereche a[ezat\ în

unghi drept, cu care se poate completa un nou p\trat, de la un num\r p\trat dat.

Vezi înc\ un alt sens geometric definit în Elementele lui Euclid, IV, def. 2. Nu

vedem ce leg\tur\ putem da, în cazul lecturii lui Cobet, între titlul 1 [i titlul 2. Vezi

Robert Philippson, Democritea, în „Hermes”, LXIV (1929), p. 182, care p\streaz\

lectura gnwvmh [i traduce cu „Despre deosebirea felului de a cunoa[te” [i se refer\

la fragm. 11 (Diels-Kranz) din Democrit, unde se vorbe[te

de dou\ feluri de cunoa[tere : una veritabil\ (gnhsivh),

f\cut\ prin judecat\ ra]ional\, [i alta întunecoas\ (s–otivh),

pe care ne-o dau sim]urile. Dar aici iar\[i nu se vede

leg\tura cu al doilea titlu. Erich Frank traduce cu „Über die

Differentialerkenntnis (?)”, cu un semn de întrebare. Lectura

adoptat\ de Hicks ni se pare destul de bun\ : gwnivh" ; dar

traducerea : „Despre deosebirea într-un unghi” e mai pu]in

reu[it\, întrucît nu d\ nici un sens. Noi am traduce literal :

„Despre deosebirea unghiului” [i ne gîndim la unghiul

format de o coard\ a cercului dus\ prin punctul de tangen]\ cu tangenta. Cu cît

punctul al doilea al coardei se apropie de punctul de tangen]\, cu atît unghiul

format de coard\ [i tangent\ se mic[oreaz\, tinzînd la zero, iar cînd cele dou\

puncte extreme ale coardei se confund\ cu punctul de tangen]\, [i coarda se

confund\ cu tangenta. Dar [i aceast\ conjectur\ e pur\ ipotez\.

240. Gewmetri–w~n, la genitiv plural ; lipse[te iar\[i num\rul C\r]ilor.

241. Deci Democrit s-a ocupat [i cu m\rimile ira]ionale. Probabil c\ celebrul

text din Plutarh (vezi fragm. 155, Diels-Kranz5-9) cu privire la sec]ionarea unui con

provine din aceast\ lucrare. 242.  *E–petavsmata înseamn\ „Desf\[ur\ri”. Poate c\

este vorba de desfaceri de figuri cum sînt conul, piramida, cilindrul, parale-

lipipedul, pentru a prezenta figurile plane care le compun fe]ele.

243. Ne gîndim la obiceiul în tribunale [i adun\ri ale poporului de a m\sura

timpul de vorbire al oratorului, limitîndu-l prin apa pus\ în clepsidr\ (cf. G. Colin,

Les septs derniers chapitres de  *Aqhnaivwn politeiva, în „Revue des études grecques”,

t. XXX, 1917, pp. 66 [i urm. ; vezi [i G. Glotz, Histoire grecque, vol. II, Paris, 1929,

p. 330). La a[a ceva ne gîndim [i aici, luînd –leyuvdra/ la dativ instrumental. Dar

[i aceasta e o conjectur\ discutabil\. Adausul lui Diels <–aiV ou*ranou~> ni se pare

inutil [i nejustificat. 244. Textul are Ou*ranogra;ivh.

245. Textul are Pologra;ivh. Ar putea fi [i descrierea instrumentului astro-

nomic denumit povlo" ? 246. Textul are  *A–tinogra;ivh. Probabil lucrarea era o

cercetare de optic\ [i catoptric\, ar\tînd propriet\]ile [i comportamentul razelor

de lumin\, care se propag\ în linie dreapt\, în fenomenul percep]iei vizuale.

247. Un singur cuvînt în grece[te, mousi–av, exprim\ atît operele literare, cît [i

pe cele muzicale. 248.  *Orqoepeivh îl lu\m în sensul tehnic pe care cuvîntul îl are

la Protagoras (vezi Platon, Phaidros, 267 c) : determinarea sensului exact, propriu

al unui cuvînt. De aici traducerea „Despre proprietatea cuvintelor”. Glw~ssai sînt

cuvintele învechite ie[ite din uz sau neobi[nuite, care n-au o circula]ie general\.

249. *Onomasti–w~n, la genitiv plural, deci lipse[te num\rul C\r]ilor.  *Onomasti–av

este un vocabular de denumiri, pe care nu-l putem determina mai de aproape.

250. Prognosticul este o parte important\ a medicinii antice, parte în care se

recunoa[te boala [i, ca atare, se prevede toat\ desf\[urarea ei ulterioar\. El se

apropie de ceea ce în medicina modern\ se nume[te diagnostic, îns\ prognosticul

este mai cuprinz\tor ca diagnosticul. Avem de la Hipocrate un tratat splendid,

desigur autentic, care ni s-a p\strat [i care poart\ titlul Prognwsti–ovn. Titlul la

Democrit este Provgnwsi", sensul fiind acela[i. 251. gnwvmh aici, desigur,

„cunoa[tere”. 252. –airov", „timpul potrivit” pentru un lucru, pentru un tratament,

care joac\ un mare rol în medicin\. De aici deriv\ termenii a!–airo" [i e*pi-

–aivrio". Prin urmare scrierea Cauze cu privire la lucrurile ne-la-timpul-lor [i la

timpul lor este tot medical\. 253. Comentariile ( &mpomnhvmata) lui Democrit, din

care se prezint\ mai jos extrase cu lucr\ri separate, nu sînt citate în catalogul
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anterior. E drept c\ avem titlul, între lucr\rile etice ale lui (II, 4), Comentarii etice,

la genitiv plural, f\r\ num\r de C\r]i, dar titlurile date mai departe nu se refer\ la

subiecte etice, dup\ cum se poate vedea imediat din cele ce urmeaz\.

254. Desigur c\ este vorba de scrierile literare cu caracter religios, scrise în

akkadian\ cu scriere cuneiform\. Cuno[tea oare Democrit Poemul crea]iei pe

[apte tablete sau Epopeea lui Gilgamesh pe 12 tablete sau alte opere din bogata

literatur\ akkadian\ ? Vezi Democrit, fragment 299 (Diels-Kranz5-9, p. 208) [i

observa]iile editorilor Diels-Kranz din aparatul critic. Problema lui  *A–iv–aro" (sau

*A–ivcaro") nu este înc\ rezolvat\. Vezi o lucrare cu acest titlu la Theofrast,

catalogul scrierilor lui la Diogenes Laertios, V, 50 (vezi [i F. Nau, Histoire et sagesse

d’Ahikar l’Assyrien, Paris, 1909). 255. Meroe ar fi o insul\ în Etiopia, format\ de

Nil [i alte fluvii. Capitala se nume[te tot Meroe [i ar fi fost fondat\, dup\ unii

autori, de Cambyses. Este cea mai sudic\ regiune cunoscut\ de greci.

256. Perivplou" este titlul mai multor lucr\ri care descriu coastele unui ]inut

pe m\sura parcurgerii lor, dîndu-se [i distan]ele între porturi [i fel de fel de

informa]ii, de multe ori foarte pre]ioase. Iat\ cîteva dintre ele : Pseudo-Skylax din

Caryanda în Caria (sec. IV `.H.) ; Avienus (la Priscianus), care întrebuin]eaz\ multe

izvoare vechi (între al]ii pe Dionysios Periegetul) ; Periplus al M\rii Ro[ii (sec. I

d.H.), foarte interesant, cu descrieri [i informa]ii care cuprind [i Extremul Orient ;

Periplus al Pontului Euxin, p\strat între operele lui Arrian, Dionysos din Byzantion,

Anavplou" tou~ Bospovron (sfîr[itul secolului al II-lea d.H.) etc. E greu de precizat

ce descria lucrarea lui Democrit. 257. i&storivh, în sensul vechi [i autentic al

cuvîntului, înseamn\ cercetarea unui domeniu de [tiin]\ a naturii prin autopsie.

Termenul consacrat este PeriV ;uvsew" i&storivh (vezi studiul nostru  &Istwr *

i&storewv, i&storiva, publicat în REIE, I (1938), pp. 468-474). 258. ai*tiva are [i sens

juridic în grece[te, ca [i cuvîntul causa în latine[te. Reiske propune s\ înlocuiasc\

nomi–av cu loimi–av, dar nu vedem de ce am schimba lectura tradi]iei manuscrise,

mai ales c\ nu sîntem în anturaj de titluri medicale. 259. Cerni–av au manuscrisele

BP2 ; cevrniba P1 F. cerni–av, acceptat de Diels-Kranz este un a@pax legovmenon.

Salmasius propune ceirov–mhta problhvmata. Sensul ar fi bun, dar corectura e

prea îndr\znea]\. Sensul ar fi deci : „Probleme cu privire la lucruri f\cute de mîn\”.

260. Observa]ie interesant\ în care vedem cum filologii [i istoricii literari

antici ridicau acelea[i probleme ce se pun [i azi de c\tre filologi [i istoricii literari.

261. Probabil înc\ o list\ de omonimi, dup\ Demetrios din Magnesia, cu mici

adaosuri. Muzicianul Democritos din Chios e citat [i de Aristotel în Retorica lui.

Sculptorul Democritos citat de Antigonos (din Carystos) e, desigur, ad\ugat la list\

dup\ acest autor. La Efes se afl\ celebrul templu al zei]ei Atena, socotit ca una din

cele [apte minuni ale antichit\]ii. Samothrace, insul\ abrupt\ în marea Egee, la est

de Thasos, celebr\ prin cultul [i misterele Cabirilor, divinit\]i secundare care ap\rau

pe navigatori [i de aceea erau foarte populare. Democritos epigramistul este

necunoscut din alt\ parte. Democritos retorul din Pergam, de asemenea necu-

noscut. Cuvîntul eu*do–imhvsa", între paranteze ascu]ite, este ad\ugat de Reiske.

CAPITOLUL VIII

Protagoras
(481-411 `.H.)

262. Textul critic al Vie]ii lui Protagoras la Diels-Kranz, Vors.5-9, II, pp. 253-255.

Referate [i fragmente, în continuare, ibidem, pp. 255-271 (`n Filosofia greac\ p`n\

la Platon, vol. II-2, 1984, „Via]a [i `nv\]\tura” lui Protagoras, pp. 283-298 ;

„Fragmente”, pp. 299-310). 263. Deinon, istoric care a scris despre Persia, apare

la mul]i autori : Plutarh, Elian, Lucian, Athenaios ; originar din Colofon, tat\l

istoricului Cleitarchos. 264. ~n lista scrierilor lui Heracleides din Pont, la Diogenes

Laertios, V, 87, se afl\ titlul Legile, o Carte. 265. Thurioi – colonie fondat\ de
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Atena în 444/3 `.H., pe locurile cet\]ii Sybaris din Italia de sud. Teos, cetate

ionian\, `n peninsula Mimas, a fondat la rîndul ei cetatea Abdera.

266. Eupolis – unul dintre cei mai importan]i poe]i ai Comediei vechi al\turi

de Aristofan [i Cratinos. 267. Prodicos din Ceos – unul dintre cei mai importan]i

sofi[ti din vechea genera]ie. S-a ocupat de juste]ea de atribuire a denumirilor la

obiecte (periV o*nomavtwn o&rqovthto", Platon, Cratyl., 384 b) [i de sinonime (vezi

Platon, Protagoras, 337 a-c, etc.). Ni s-a mai p\strat [i alegoria lui cu privire la

Heracle la r\spîntie, avînd de ales între Virtute [i Viciu, care îi apar sub forma

unor femei, în versiunea conservat\ la Xenofon, Memorabilia, II, 1, 21-34.

268. Vezi Platon, Protagoras, 316 a. 269. Democrit [i Protagoras erau ambii

din Abdera [i o influen]\ a lui Democrit asupra lui Protagoras se poate constata.

Relativismul empirist al lui Protagoras poate fi inspirat din concep]ia lui Democrit

despre relativitatea datelor sim]urilor, pe care le declar\ conven]ionale. Dup\

Protagoras, tot ce este dat de sim]uri este adev\rat pentru persoana respectiv\

care are senza]ia. 270. Fragm. 6 la Diels-Kranz5-9. 271. Fragm. 1 din scrierea

Adev\rul sau D\rîm\torii,  *Alhvqeia h# Katabavllonte" (sc. lovgoi).

272. Platon, Theaitetos, 152 a [i urm. ~ntregul dialog al lui Platon este îndreptat

spre combaterea teoriei lui Protagoras, dup\ care [tiin]a = senza]ie.

273. Prin „orice” se în]elege la Protagoras „orice senza]ie”.

274. Fragm. 4 din scrierea Despre zei, PeriV qew~n. 275. Atenienii, cu toat\

aparen]a uneori contrar\, erau foarte supersti]io[i. Pe cînd `n Ionia, în Milet, un

Anaximandru sau Anaximene sau chiar al]ii în alte p\r]i [i-au putut dezvolta

teoriile cosmogonice [i cosmologice f\r\ a fi stingheri]i de autorit\]ile de stat, la

Atena, Anaxagora [i Protagoras s-au v\zut da]i în judecat\ pentru crim\ de

impietate. Cu Socrate lucrurile s-a terminat tragic, acesta fiind condamnat s\ bea

cucut\. {i Aristotel a fugit din Atena în anul 322 pentru a evita un asemenea

proces. Desigur, în toate aceste cazuri au intervenit [i motive politice, îns\

adversarii filosofilor recurgeau la acuza]ia de impietate pentru a r\scoli suscepti-

bilit\]ile cet\]enilor [i a ob]ine condamnarea. 276. ~n istoria literar\ [i filosofic\ a

Greciei apare des înclinarea spre sofistic\ [i pasiunea pentru discu]iile în

contradictoriu. Pîn\ [i tragediile, mai ales cele ale lui Euripide, prezint\ asemenea

discu]ii în contradictoriu, care, desigur, erau pe gustul atenienilor, dar nu spre

binele genului literar al tragediei, care nu avea decît de pierdut în adîncime [i

frumuse]e de pe urma lor. 277. Fragm. 47, Diels, PPhF, p. 196.

278. Metoda de discu]ie numit\ socratic\ const\ în a ob]ine defini]ia precis\

a unui lucru prin întreb\ri puse în consecin]\ [i r\spunsuri potrivite.

279. Platon, Euthydemos, 286 c. 280. ou*– e!stin a*ntilevgein. ~ntr-adev\r, tot

ce apare cuiva ca adev\rat este [i adev\rat, dup\ formula lui Protagoras care

proclam\ c\ „omul este m\sura tuturor lucrurilor”, [i un lucru poate fi [i într-un

fel, precum [i într-alt fel contrariu, a[a cum apare fiec\ruia. „Mierea poate fi dulce

[i amar\” (spre exemplu pentru un bolnav de g\lbinare). Atunci nu exist\

contradic]ii reale, ci numai contradic]ii din punct de vedere formal sau verbal.

281. Artemidoros „dialecticianul”, nu ne e cunoscut din alt\ parte.

282. Aceast\ lucrare a lui Aristotel este pierdut\ (vezi fragm. 63, Rose).

283. Vezi Athenaios, Banchetul sofi[tilor, VIII, 354 c, unde se citeaz\ dintr-o

scrisoare a lui Epicur (fragm. 172, Usener). 284. Avem aici începuturi ale unei

clasific\ri a propozi]iilor. Cuvintele sînt subliniate de Diels, ca fiind întrebuin]ate

chiar de Protagoras. 285. puqmevne" lovgwn, subliniate de Diels, ca fiind ale lui

Protagoras. 286. Alcidamas din Elea – retor, discipol al lui Gorgias, citat de mul]i

autori. Ni s-a p\strat o lucrare PeriV so;istw~n, sub numele lui, care, probabil, e

autentic\. 287. Megacleides din Atena – nu [tim nimic altceva despre el în afar\

de men]iunea din acest text. Archagoras – fiul lui Theodotos [i discipolul lui

Protagoras ; nu este cunoscut din alt\ parte. 288. Pythodoros fiul lui Polyzelos ; nu

este cunoscut din alt\ parte. „Cei patru sute” sînt un consiliu de oligarhi reac]ionari,

a[ezat în anul 411 `.H. în locul consiliului legal de 500 de cet\]eni. 289. Acest

Euathlos, acuzatorul lui Protagoras, este acela[i cu elevul lui Protagoras, citat mai
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departe, IX, 56 ? Dup\ anecdota raportat\ în acest ultim text, identitatea celor doi

Euathlos nu este exclus\. 290. Catalogul scrierilor lui Protagoras care urmeaz\

[i-a pierdut o bun\ parte din începutul lui. ~ntr-adev\r, lipsesc titlurile celor mai

de seam\ dintre operele sale : Adev\rul sau D\rîm\torii, Despre real, Tratatul

mare, Despre zei ; Diels afirm\ c\ nu avem decît adaosul la catalog [i se îndoie[te

de autenticitatea titlurilor conservate, în afar\ de  *Antilogiw~n a v b v.

291. Dialogul Protagoras al lui Platon ne este conservat. 292. Philochoros din

Atena – celebru istoric (prima jum\tate a secolului al III-lea `.H.) cu informa]ie

bogat\. Are [i lucr\ri de istorie literar\ [i antichit\]i. Din vasta sa oper\ nu

posed\m decît fragmente. Lucrarea sa Despre Atica avea 17 C\r]i. 293. Din piesa

Ixion a lui Euripide nu avem decît fragmente neînsemnate. A fost reprezentat\

între anii 410/8. 294. Corespunde anilor 444-441 `.H. Dac\ a tr\it 70 de ani, cum

a spus Apollodor, [i nu 90 cum spun al]ii, s-a n\scut, dup\ sistemul cronografic al

lui Apollodor, în 484/1 [i a murit în 414/1, deci Euripide putea face, în Ixion,

aluzie la moartea lui. 295. Anecdota cu elevul de retoric\, care vrea s\-l lipseasc\

pe profesorul s\u de onorariul cuvenit, se întîlne[te des [i în afar\ de domeniul

grec. De altfel, [i elevul poate întoarce argumentul [i spune c\, dac\ cî[tig\

procesul, n-are de ce s\ pl\teasc\ onorariul, iar dac\ pierde, iar\[i, conform

conven]iei, n-are obliga]ia de a pl\ti. 296. Pe Protagoras astronomul [i pe

Protagoras filosoful stoic nu-i cunoa[tem din alt\ parte. Euphorion – fiul lui

Polymnestos din Chalcis în Eubea ; este citat de mul]i scriitori.

CAPITOLUL IX

Diogenes din Apollonia
(pe la 440 `.H.)

297. Textul critic al acestei vie]i, la Diels-Kranz, Vors.5-9, II, pp. 51-52. Referate

[i fragmente, în continuare, ibid., pp. 52-69. 298. Antisthenes din Rhodos.

299. Diogenes din Apollonia s-a n\scut pe la 480 `.H., iar Anaximene din

Milet a tr\it cam de la 586 ̀ .H. ; ca atare Diogenes n-a putut fi elevul lui Anaximene.

~n schimb a fost contemporan cu Anaxagora, probabil mai tîn\r ca acesta.

300. Vezi nota 299. 301. Doxografia care urmeaz\ este foarte scurt\ [i nu

suficient de caracteristic\. 302. Elementul constitutiv al lucrurilor, gr. stoicei~on.

303. Dup\ Diogenes din Apollonia, [i lumile sînt infinite la num\r (vezi

Aëtios, II, 1, 3), [i spa]iul e infinit, dar [i aerul este infinit (Aët., I, 3, 26). 304. De

condensare (puv–nwsi") [i rarefac]ie (a*raivwsi") ca procese produc\toare ale

devenirii cosmice vorbesc [i Anaximene din Milet (vezi fragm. 1, Diels-Kranz5-9),

[i Heraclit din Efes (vezi Diogenes Laertios, IX, 8). 305. Este vorba de principiul

de baz\ al concep]iilor filosofilor greci vechi, despre care am mai amintit mai sus,

nota 211 : Ex nihilo nihil. 306. Pe timpul lui Diogenes din Apollonia, sfericitatea

P\mîntului era cunoscut\ în mod curent. 307. La Anaximene P\mîntul, care se

afl\ în centrul universului, se sprijinea pe aerul de dedesubt, fiind de form\ plat\

[i stînd pe aer ca un capac pe o oal\. La Diogenes din Apollonia, P\mîntul, fiind

rotund, nu se mai poate sprijini pe aer, ci este ]inut în centru de revolu]ia

(peri;orav) care vine de la c\ldur\ [i e înt\rit\ de frig. 308. Vezi nota precedent\.

309. ~nceputul tratatului lui Diogenes din Apollonia, cu titlul PeriV ;uvsew",

probabil în dou\ C\r]i, f\r\ formula de titlu cu numele autorului, ne este conservat

de Diogenes Laertios, poate fiind luat de la Demetrios din Magnesia, care

obi[nuie[te s\ citeze începuturile de C\r]i. Aici se spune c\ punctul de pornire,

principiul (a*rchv) unei cercet\ri ce începe trebuie s\ fie necontroversat, iar

expunerea clar\ [i serioas\.
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CAPITOLUL X

Anaxarh
(pe la 340 `.H.)

310. Textul critic al Vie]ii la Diels-Kranz, Vors.5-9, II, p. 235. Referate [i

fragmente, pp. 236-240. 311. Diogenes din Smyrna – filosof, profesorul lui

Anaxarchos, necunoscut din alt\ parte. 312. Metrodoros din Chios – profesorul lui

Diogenes din Smyrna [i discipolul lui Democrit, dup\ al]ii al lui Nessas ; nu

trebuie confundat cu Metrodor din Lampsacos, discipolul lui Epicur. Mai exist\ un

Metrodoros, tot din Lampsacos, prieten al lui Anaxagora (vezi Diogenes Laertios,

II, 11). 313. Formula [i ideea apar]ine filosofiei lui Socrate, care spunea c\ el [tie

c\ nu [tie nimic. Metrodor spunea c\ nu [tie nici acest lucru : c\ nu [tie nimic.

314. Vezi referatele [i fragmentele lui Metrodoros din Chios, la Diels-Kranz,

Vors.5-9, II, pp. 231-234. Despre Nessas vezi textele la Diels-Kranz, ibidem, p. 230.

315. Despre Metrodoros din Chios, discipolul lui Democrit, vorbesc Clemens

din Alexandria, Stromata, I, 64 (vol. II, p. 41, 1, Stählin) [i al]ii.

316. Corespunde anilor 340-337 `.H. 317. Nicocreon – rege în Salamis din

insula Cypru, citat de mul]i autori. 318. Anecdota pare a avea un temei adev\rat.

319. Aceea[i poveste am întîlnit-o [i în Via]a lui Zenon din Elea (Diogenes

Laertios, XI, 27). Una dintre cele dou\ atribuiri trebuie deci s\ fie suspect\, poate

chiar amîndou\. 320. Am tradus cu „suc” cuvîntul i*cwvr, care la Homer înseamn\

lichidul care curge în vinele zeilor, diferit de sîngele omenesc. ~ntr-adev\r, la

vechii greci, nemurirea, ca [i la hindu[i sau iranieni, este o chestiune de alimen-

ta]ie. Oamenii m\nînc\ hran\ pieritoare [i de aceea sînt muritori ; zeii m\nînc\

ambrozie [i beau nectar [i de aceea sînt nemuritori. Textul lui Diogenes Laertios

e un citat din Homer, Iliada, V, 340 (trad. G. Murnu, Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1959,

p. 117, n. 332-333). 321. Versul este din Euripide, Orestes, 271.

CAPITOLUL XI

Pyrrhon din Elis
(circa 360-270 `.H.)

322. Ultimele dou\ capitole, XI [i XII, ale C\r]ii a IX-a sînt consacrate vie]ii lui

Pyrrhon, fondatorul [colii sceptice, [i elevului acestuia, Timon din Phlius, ambii

constituind [coala veche sceptic\, a[ezat\ de Sotion în succesiunea pitagorician\.

Deci ordinea la Diogenes Laertios corespunde cu cea a lui Sotion. Acesta a scris

pe la 200-170 `.H. [i n-a putut trata despre scepticismul nou. Nici Diogenes nu are

vie]ile noilor sceptici, în primul rînd a lui Enesidem. Totu[i, el îl cunoa[te pe

acesta [i îl citeaz\, dup\ cum se va vedea. Deci, în aceste dou\ capitole finale ale

C\r]ii a IX-a, Diogenes întrebuin]eaz\ în orice caz [i izvoare mai recente decît

Sotion. ~n leg\tur\ cu scepticismul, vezi  Victor Brochard, Les sceptiques grecs,

Paris, 1887, ed. a 2-a neschimbat\, 1932 ; A. Goedeckemeyer, Die Geschichte des

griechischen Skeptizismus, Leipzig, 1905 ; Léon Robin, Pyrrhon et le scepticisme

antique, Paris, 1944. 323. Este vorba, desigur, de Diocles din Magnesia, cu a sa

*EpidromhV tw~n ;ilosov;wn. 324. Elis – localitate în Pelopones, lîng\ Olympia.

325. Pleistarchos – numele tat\lui lui Pyrrhon ; nu se g\se[te decît aici [i în

Lexiconul Suda. 326. Apollodoros din Atena – cronograful despre care am mai

vorbit. 327. E vorba de Alexandros Polyhistor, din sec. I `.H., n\scut la Milet,

despre care am mai vorbit. 328. Acest Bryson, profesor al lui Pyrrhon, nu poate

fi altul decît fiul lui Stilpon, care a tr\it mai tîrziu [i a fost profesorul lui Timon.

Roeper propune s\ se citeasc\ „Bryson sau (h#) Stilpon”, ceea ce tot nu e

satisf\c\tor, întrucît nu este verosimil ca Pyrrhon s\-l fi audiat pe Stilpon. Textul

este deci alterat. Afar\ de cazul cînd acest Stilpon este un necunoscut [i nu este
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filosoful megaric. 329. Anaxarchos a fost maestrul lui Pyrrhon (vezi Via]a lui în

capitolul precedent (X) din Cartea a IX-a a Vie]ilor lui Diogenes Laertios).

330. Gimnosofi[tii indieni sînt fachirii. Despre leg\turile lui Pyrrhon cu India,

vezi [i lucrarea noastr\ Scepticismul grec [i filosofia indian\, Bucure[ti,

Editura Academiei, 1957. 331. Ascanios din Abdera este necunoscut din alt\

parte. Müller (FHG, II, p. 384) presupune c\ este vorba de Hecataios din Abdera,

p\rere acceptat\ [i de Léon Robin. Diogenes Laertios, IX, 69, îl citeaz\ pe

Hecataios din Abdera ca discipol al lui Pyrrhon. Acest Hecataios, care tr\ie[te

spre finele secolului al III-lea `.H. a fost un partizan fervent al originii orientale a

filosofiei grece[ti. 332. a*–atalhyiva înseamn\ „incomprehensibilitate”, deci este

vorba de genul (ei\do") de filosofie care afirm\ incomprehensibilitatea lucrurilor.

Credem c\ termenul a fost mai întîi creat de sceptici, respectiv de Pyrrhon, [i c\ stoicii

au vorbit de reprezentarea comprehensiv\ (–atalhpti–hV ;antasiva), spre a se

opune doctrinei sceptice. 333. Formula ou* gaVr ma~lloe@ tovde h# tovde ei\nai e@–aston

este celebr\, pentru a exprima concep]ia pyrrhonian\ despre cunoa[terea lucrurilor.

334. Antigonos din Carystos (începutul secolului al III-lea ̀ .H.) a scris biografia

filosofilor contemporani lui. Lucrarea sa are mare valoare ca izvor, întrucît con]ine

amintiri personale despre filosofii pe care îi trateaz\. Antigonos din Carystos se

g\se[te adesea citat la Diogenes Laertios [i este unul dintre izvoarele lui principale

pentru filosofia lui Pyrrhon. Noi l-am întîlnit de mai multe ori pîn\ acum. Filologul

elenist german Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf a consacrat un studiu

fundamental acestui autor, sub titlul Antigonos von Karystos (Philologische

Untersuchungen, Heft IV), Berlin, 1881. 335. Enesidem din Cnosos – fondatorul

scepticismului nou. El [i-a înfiin]at [coala ca o reac]ie împotriva scepticismului

mediu, scepticismul academic al lui Arcesilaos [i al lui Carneade, care, dup\

p\rerea lui Enesidem, denaturaser\ scepticismul absolut, pur, al lui Pyrrhon,

evoluînd spre un probabilism. Enesidem crede a restabili autentica doctrin\ a lui

Pyrrhon, de[i îi d\ o dezvoltare care dep\[e[te pe fondatorul ini]ial al [colii.

Aceste lucruri nu sînt u[or de stabilit, întrucît Pyrrhon n-a scris nimic, iar opera lui

Enesidem este pierdut\. Izvorul principal pentru cunoa[terea acestuia din urm\

sînt cele dou\ scrieri conservate ale lui Sextus Empiricus : Pyrrhoneioi Hypotyposeis

(„Schi]e pyrrhoniene”) [i Adversus Mathematicos („~mpotriva tuturor curentelor

dogmatice”). Enesidem tr\ie[te în sec. I `.H. 336. Blînde]ea (praovth") [i lipsa de

rezisten]\ cu care Pyrrhon accept\ s\ tr\iasc\ în conformitate cu obiceiurile

concet\]enilor s\i, f\r\ a c\uta s\-i [ocheze printr-o atitudine paradoxal\, cum

f\ceau al]i filosofi, sînt tr\s\turile sale caracteristice. 337. Una dintre rubricile

obi[nuite ale biografilor : vîrsta pîn\ la care a tr\it personajul care face obiectul

biografiei. 338. Nu este vorba de o lucrare special\ a lui Antigonos Despre

Pyrrhon, ci despre o parte (Carte = rulou) din opera sa consacrat\ biografiei

filosofilor. Aici Antigonos din Carystos ne informeaz\ c\ a v\zut pictura lui

Pyrrhon Purt\torii de tor]e în gimnaziul din Elis. Deci informa]ia c\ Pyrrhon s-a

ocupat în timpul tinere]ii de pictur\ este autentic\. 339. Pyrrhon a luat parte

împreun\ cu Anaxarh, ca înso]itor, la expedi]ia lui Alexandru cel Mare în Orient.

Acesta este evenimentul sigur datat din via]a lui, 334-323 `.H. ~n acest fel a ajuns

Pyrrhon în contact cu gimnosofi[tii indieni [i a asistat probabil la arderea de

bun\voie pe rug a filosofului indian Calanos, la Babilon, în fa]a ochilor înm\rmuri]i

de curajul yoghinului, ai solda]ilor lui Alexandru (vezi mai sus, nota 330).

340. Aici Diels crede c\ e o lacun\ [i vrea s\ completeze textul cu privire la

obiectul susceptibilit\]ii (–e–inhmevno") lui Pyrrhon. Noi am suplini un singur

cuvînt : „susceptibil <la jignire>” (loidoriva/ sau a[a ceva). 341. ;hsiv, care are ca

subiect : Antigonos din Carystos. 342. toV a*dia;orovn, „indiferen]\”, [i toV a!storgon,

„lipsa de comp\timire”, au devenit termeni tehnici în filosofia sceptic\ [i cea

greac\ în general, dup\ Aristotel, ca atî]ia al]ii, cum sînt : a*taraxiva, a*pavqeia,

a*qambiva, a*–ravdanto" etc. E de multe ori greu de spus în care [coal\ filosofic\

postaristotelic\ a ap\rut pentru prima dat\ unul dintre ace[ti termeni. 343.

Nausiphanes din Teos este elev al lui Pyrrhon, adept al lui Democrit [i profesor al
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lui Epicur. Este citat de mai multe ori de Diogenes Laertios (Prooem., I, 16 ; IX, 64,

102 ; X, 8, 14). Aceste informa]ii sînt importante. Nausiphanes mai e citat de Sextus

Empiricus, Adv. mathematicos, I, 2 [i 4 ; de Cicero, De natura deorum, I, 26, 33.

344. Via]a lui Epicur, la Diogenes Laertios cuprinde întreaga Carte urm\toare,

a X-a. Poate c\ Nausiphanes a mijlocit lui Epicur cunoa[terea atomismului

democritean. 345. Epicur era un contemporan ceva mai tîn\r al lui Pyrrhon.

346. a*tevleia, „scutire de impozite”, între alte favoruri, revine des în decretele

onorifice pentru particulari care au adus servicii cet\]ii. Pe timpul Ptolemeilor, în

Egipt, filosofii erau scuti]i de leiturgii, de prestarea unor func]iuni costisitoare [i

obligatorii (vezi papirusul publicat de Ludwig Mitteis, Griechische Urkunden den

Papyrussammlung zu Leipzig, vol. I, Leipzig, 1906, sub nr. 47, pp. 163-165).

347. Ni s-au p\strat fragmente din poemele satirice cu caracter filosofic

compuse de Timon din Phlius [i intitulate Silloi, Python, Indalmoi [i alte cîteva

mai pu]in sigure. Dup\ unii, între „Python” [i „Silloi” în textul nostru ar fi o lacun\.

Ar fi c\zut din textul nostru versuri citate din Python. 348. H. Diels, PPhF, fragm.

48, pp. 196 [i urm. 349. Titlul pe grece[te e  *Indalmoiv. Diels, ibidem, fragm. 67,

pp. 202 [i urm. 350. Diocles din Magnesia. 351. Cotys – rege al Traciei, tat\l lui

Cersobleptes. Ei erau alia]i ai atenienilor împotriva lui Filip al Macedoniei [i de

aceea r\u v\zu]i la Elis. Uciderea lui Cotys de c\tre Pyrrhon este o eroare.

Uciga[ul lui Cotys a fost Python din Ainos, ora[ în Tracia. Acest lucru e men]ionat

de Demostene [i Plutarh (vezi Adv. Colot, 32). Aristotel, în Politica sa, V, 8, îl

nume[te Pyrrhos, de unde probabil confuzia cu Pyrrhon ; purrov" înseamn\ „cel

ro[u”. Se [tie c\ tracii, dup\ autorii greci, aveau culoarea de p\r ro[ie (vezi

Xenofanes, fragm. 16, Diels-Kranz). Deci purrov" ar fi o porecl\ dat\ lui Python,

uciga[ul lui Cotys. 352. Eratostene din Cyrene (secolul al III-lea `.H.) – poet

didactic [i erudit om de [tiin]\, care, în lipsa profunzimii, se remarc\ prin

întinderea domeniilor de care s-a ocupat : geografie, cronografie, matematic\,

fizic\, astronomie etc. Opera sa vast\ e pierdut\ pîn\ la mici fragmente. Sub

numele lui ne-a r\mas o lucrare de mitologie astral\, Katasterismi, care nu e

autentic\. 353. Vezi Diels, PPhF, fragm. 79, p. 205. Python este un personaj de

dialog care a dat [i titlul unei opere a lui Timon (vezi [i fragm. 77, citat de

Aristocles ap. Euseb., Praep. ev., XIV, 18, § 14). 354. Philon din Atena – scriitor,

prieten al lui Pyrrhon ; nu e cunoscut din alt\ parte. 355. Anumite elemente

sceptice [i agnostice nu lipsesc la Democrit, spre exemplu existen]a calit\]ilor

primare, reale, adev\rate [i a calit\]ilor secundare ale lucrurilor, bazate pe

conven]ia uman\. Democrit vorbe[te de cunoa[terea veritabil\, adev\rat\, e*tevh,

[i cunoa[terea obscur\ s–otivh (sc. gnwvmh). Vezi Sext. Emp., Pyrrh. Hypot., I, 214 ;

Adv. math., VII, 136, 137 [i mai ales 139 (fragm. 11, Diels-Kranz5-9). Aceast\ teorie

a lui Democrit putea fi luat\ de Pyrrhon drept o exprimare a unei îndoieli în ce

prive[te cunoa[terea uman\. 356. Vezi Homer, Iliada, VI, 146 (trad. G. Murnu,

Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1959, pp. 137 [i 146). 357. Vezi Homer, Iliada, XXI, 106 (ed.

cit., p. 391, v. 106-107). 358. Poseidonios din Apamea, de origine sirian\, secolele

II-I `.H., filosoful cel mai de seam\ al [colii stoice medii. 359. Numenios din

Apamea (jum\tatea a doua a secolului al II-lea d.H.) – filosof neopitagorician [i

precursor al neoplatonismului. ~mpreun\ cu Sextus Empiricus (tot jum\tatea a

doua a secolului al II-lea d.H.) este cel mai apropiat autor în timp, citat de

Diogenes Laertios, care tr\ie[te la începutul secolului al III-lea d.H. Acesta nu

cunoa[te în opera sa neoplatonismul. 360. ~n fond, scepticismul radical este tot

un dogmatism. A combate orice dogmatism înseamn\ a fi într-un sens oarecare

dogmatic. 361. Acest Eurylochos, filosof sceptic discipol al lui Pyrrhon, nu ne este

cunoscut din alt\ parte. 362. Alfeu – fluviu care curge prin apropiere de Olympia

[i Elis. 363. e&autw~/ e ad\ugat de H. Diels, PPhF, fragm. 50, p. 197.

364. Vezi Diels, ibidem, fragm. 50, p. 197. 365. Pentru Hecataios din Abdera,

vezi mai sus, nota 331. 366. Timon din Phlius ; via]a lui urmeaz\ în cap. XII [i

ultimul al C\r]ii a IX-a a lui Diogenes Laertios. 367. Silloi se numeau pe grece[te

poezii satirice, scrise în hexametri. {i Xenofanes are o astfel de culegere de
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versuri satirice. 368. Nausiphanes din Teos, vezi mai sus, nota 343. 369. Vezi [i

Diogenes Laertios, X, 7 [i 8. 370. Aceste denumiri date scepticilor greci caracte-

rizeaz\ tendin]ele [colii, care e înclinat\ spre cercetarea, c\utarea adev\rului [i,

cel pu]in mai tîrziu, nu spre agnosticism. 371. Diogenes pune la îndoial\

justificarea de a numi cu astfel de nume [coala sceptic\. 372. Theodosios, cu ale

sale Rezumate sceptice, nu ne e cunoscut mai de aproape. ~n orice caz, ideea sa,

dup\ care scepticii nu pot fi numi]i pyrrhonieni, e interesant\.

373. {i aceast\ idee este interesant\. Pyrrhon n-ar fi fondatorul [colii sceptice,

ci pyrrhonismul const\ într-un anumit comportament în via]\.

374. Epopeile homerice sînt în mod intim legate de întreaga via]\ spiritual\ a

Greciei. Diogenes a vorbit mai sus de admira]ia lui Pyrrhon fa]\ de Homer, ale

c\rui versuri le repeta (vezi mai sus notele 356 [i 357). 375. Primul dicton, mhdeVn

a!gan, s-ar fi aflat scris în templul lui Apollon din Delfi. Al doilea dicton e atribuit

lui Thales, în culegerea lui Demetrios din Phaleron a maximelor celor [apte

în]elep]i (cf. Stob., Fl., III, 1, 172), ceea ce nu înseamn\ c\ e [i într-adev\r al lui

Thales. 376. Arhiloh din Paros – mare poet liric, satiric [i iambograf din secolul

al VII-lea `.H. (fragm. 70, ed. Bergk). 377. Vezi Euripide, Rug\toarele, v. 735-737.

378. Vezi Xenofanes, fragm. 34, Diels-Kranz5-9. 379. Vezi Zenon din Elea,

fragm. 4, ibidem. 380. Vezi [i Diels-Kranz, Vors.5-9, II, fragm. 125 pentru primul

citat [i fragm. 117 pentru citatul al doilea. 381. Vezi Platon, Timaios, 40 d.

382. Vezi Euripide, fragm. 638, Nauk, TGF 2. 383. Vezi Empedocle, fragm. 2,

7-8, [i 2, 5, Diels-Kranz. 384. Vezi Heraclit, fragm. 47, Diels-Kranz.

385. Desigur, în tratatele din Corpus Hippocraticum se g\sesc expresii care

v\desc o atitudine e*ndoiastw~" –aiV a*nqrwpivnw", cum zice textul lui Diogenes

Laertios, de[i nu putem [ti la ce texte precise se refer\ biograful.

386. Este citat iar\[i Homer cu trei versuri din Cîntul XX din Iliada, anume,

248-250 (trad. G. Murnu, Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1950, p. 381, v. 240-242). Termenul

final h& i*sosqevneia tw~n lovgwn este termen tehnic, poate întrebuin]at chiar de

Pyrrhon : „egala valabilitate a argumentelor (contrare)” sau „egala putere a

argumentelor”. 387. Paragraful 74 [i urm. sînt consacrate unei expuneri a filosofiei

sceptice pe diferite tran[e, pe care le vom cerceta separat. Paragrafele 74-77 par

a da o expunere a vechiului scepticism pyrrhonian, probabil avînd ca izvor pe

Antigonos din Carystos. ~n § 78 se vorbe[te de Enesidem, a[a c\ de aici încolo

Antigonos nu mai poate fi izvor, întrucît între cei doi e o diferen]\ de aproape

dou\ secole. Pyrrhon, dup\ cum ne spune mai departe clar Diogenes Laertios, n-a

scris nimic, ca [i Socrate. Deci noi nu-i cunoa[tem ideile filosofice decît din ceea

ce al]ii au spus despre el. Izvoarele de cunoa[tere ale scepticismului lui Pyrrhon

se împart în dou\ grupe :

Primul grup e format de Cicero singur (Acad. pr., II, Ac. post., I passim.). Al

doilea grup e format din to]i ceilal]i autori care au scris despre fondatorul

scepticismului : Timon din Phlius elevul lui Pyrrhon, Antigonos din Carystos

(apud Diog. Laert.), Aristocles, un aristotelician influen]at [i de stoicism (la Euseb.,

Praep. ev., XIV, 18, 1-30) [i Sextus Empiricus. Numai Cicero îl prezint\ pe Pyrrhon

ca pe un moralist sever, rigid, a c\rui atitudine sceptic\ nu este bazat\ pe

considera]ii teoretice. De aceea Cicero constituie un izvor pentru sine. To]i ceilal]i

autori pe care i-am men]ionat ni-l prezint\ pe Pyrrhon ca pe un filosof a c\rui

atitudine sceptic\ e bazat\ pe o teorie a cunoa[terii cu caracter agnostic : ou*

ma~llon tovde h# tovqe. Aceast\ atitudine sceptic\ a filosofului nostru pare a izvorî

din convingerea c\ exist\ contradic]ie nu numai în judec\]ile noastre, ci [i în

lucruri. Dac\ exist\ i*sosqevneia tw~n lovgwn, adic\ argumentele contrare au valoare

sau putere egal\, aceasta se datore[te faptului c\ lor le corespunde o i*sosqevneia

tw~n pragmavtwn, o „egal\ valabilitate a contrariilor în lucruri”. Ceva similar se

întîlne[te [i la Heraclit [i Protagoras, precum [i la Democrit. Heraclit afirm\

„identitatea contrariilor”, Protagoras afirm\ c\ „omul este m\sura tuturor

lucrurilor”, iar Democrit proclam\ caracterul conven]ional al calit\]ilor sensibile

secundare. Dar în timp ce problema autenticit\]ii cunoa[terii se pusese pîn\
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atunci cu scopul de a afla criteriul adev\rului, scepticii neag\ îns\[i existen]a

acestui criteriu [i, ca atare, posibilitatea cunoa[terii adecvate a lucrurilor.

Dac\ Cicero neag\ caracterul teoretic al scepticismului lui Pyrrhon, este felul

de a vedea lucrurile al scepticilor de la Academie, pe ai c\ror urma[i el i-a

cunoscut [i i-a ascultat la Atena – Philon din Larissa [i Antiochos din Ascalon –

care aveau tot interesul s\ prezinte pe scepticii academici ca originali [i inovatori

în doctrina sceptic\ fa]\ de Pyrrhon. Numenios, cum am v\zut mai sus, spune c\

Pyrrhon f\cea afirma]ii dogmatice. Vezi mai sus, notele 359 [i 360. Textul din

dialogul Python, citat aici, se g\se[te la Diels, PPhF, fragm. 79, p. 205. Mai

departe, termenul e*pochv, „suspendarea judec\]ii” sau „ab]inerea de a judeca”, e

termen tehnic, poate creat de Pyrrhon. 388. Putem atribui § 77 aceluia[i doxograf

ca [i cele precedente (74-76). La finele § 76, compara]ia judec\]ii sceptice, prin

care se neag\ existen]a unui adev\r, cu purga]ia e foarte interesant\.

389. Paragraful 78, la începutul c\ruia este citat Enesidem cu ale sale Schi]e

pyrrhoniene, indic\ o schimbare a izvorului. 390. ~n paragrafele urm\toare,

79-89, Diogenes Laertios se ocup\ de problema „modurilor” de îndoial\. Termenul

tehnic este trovpo", care înseamn\ „fel”, „mod”, „modalitate”. Cuvîntul este greu

de tradus în sensul lui din filosofia sceptic\, de aceea unii traduc\tori men]in

cuvîntul sub forma lui greac\ : tropos. Poate o traducere mai adecvat\ ar fi prin

expresia „motiv de îndoial\”. ~ntr-adev\r, de aceasta este vorba : motivele de

îndoial\ pe care le au oamenii pornind de la substratul senzorial sau intelectiv al

cunoa[terii. Totu[i, vom men]ine traducerea prin cuvîntul „mod”, pentru a nu ne

îndep\rta de tradi]ie. ~n aceast\ not\ vom prezenta esen]ialul cu privire la teoria

„tropilor” de îndoial\ la sceptici, pentru a nu intra în detalii de fiecare dat\ la

fiecare mod în parte. Pentru cunoa[terea „modurilor” de îndoial\, avem un text,

mai amplu ca cel al lui Diogenes, aflat la Sextus Empiricus : Pyrrhoneioi

hypotyposeis, Cartea I, §§ 36-179. Pentru orice cercetare aprofundat\ a teoriei

„tropilor” trebuie neap\rat comparat textul lui Diogenes cu cel al lui Sextus [i

completat unul cu cel\lalt. Nu este rolul nostru aici ca s\ facem acest lucru. Noi

ne vom m\rgini la observa]ii generale importante pentru în]elegerea întregii

probleme. Aceast\ teorie a motivelor de îndoial\ este str\in\ atît de Pyrrhon, cît

[i de scepticismul academic. Autorul ei pare a fi, dup\ toate probabilit\]ile,

Enesidem din Cnosos, [i anume, sub forma ei prim\ a celor zece motive, ea se

g\se[te expus\ la Diogenes Laertios, IX, 79-88, [i Sextus Empiricus, I, 36-163,

expunerea acestuia din urm\ fiind mult mai ampl\. Totu[i, Sextus Empiricus nu

credem a fi izvorul lui Diogenes, care pare a avea o alt\ surs\. Sextus Empiricus

ar putea avea ca izvor pe însu[i Enesidem, a c\rui oper\ o cuno[tea [i de care s-a

folosit adesea, poate acele Discursuri pyrrhoniene (Purrwvneioi lovgoi) în opt

C\r]i ale lui Enesidem, pe care le citeaz\ Diogenes Laertios (IX, 116).

Mai departe, ace[ti autori se ocup\ de alte clasific\ri ale „motivelor” de

îndoial\, [i anume una în cinci rubrici (Diogenes Laertios, IX, 88-89, Sextus

Empiricus, I, 164-177), pe care Diogenes Laertios o atribuie unui sceptic urma[ al

lui Enesidem, numit Agrippa. ~n fine, Sextus (I, 178-179) mai d\ o împ\r]ire în doi

tropi. Deci avem trei împ\r]iri : în zece, cinci [i doi tropi sau moduri de îndoial\.

Prima, în zece, a lui Enesidem ; a doua, în cinci, a lui Agrippa [i a treia, în doi,

anonim\. Aceasta este [i ordinea cronologic\ a celor trei clasific\ri. ~n ce prive[te

cele 10 „moduri” ale lui Enesidem, ele se împart în dou\ grupe, dup\ substratul

de la care pornesc : senza]iile (taV ;ainovmena) sau judec\]ile logice (taV noouvmena).

Cuvîntul sum;wniva" d\ un sens contrar celui a[teptat. De aceea Reiske a schimbat

taV" în th~", adic\ acuzativul plural în genitiv singular, acceptat de Apelt, care

traduce : „(angebliche) Übereinstimmung”, ad\ugînd cuvîntul „presupus” :

„(presupusul) acord”. Hicks, în not\, consider\ –atav cu genitivul, în sens

adversativ : „împotriva acordului”. Noi credem c\ trebuie avut curajul [i schimbat

cuvîntul sum;wniva" în contrarul s\u [i citit taV" dia;orav", a[a cum se g\se[te

cuvîntul mai jos cînd se vorbe[te de primul „mod” de îndoial\. Credem c\ prin

cele spuse în nota de fa]\ am dat l\muririle esen]iale pentru în]elegerea teoriei
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tropilor, a „modurilor” sau „motivelor” de îndoial\ ale scepticilor greci, [i în notele

ce urmeaz\ ne vom m\rgini la scurte puneri la punct [i preciz\ri.

391. Primul „mod” sau „motiv” de îndoial\ la Diogenes Laertios (IX, 79-80)

provine din deosebirea senza]iilor la diferite animale. La fel la Sextus Empiricus,

P.H., I, 40-78, care d\ o expunere mult mai lung\ decît pentru celelalte „moduri”.

Totu[i, Sextus nu e izvorul lui Diogenes, potrivirea între ei provenind din

identitatea obiectului tratat. 392. Al doilea mod de îndoial\ (IX, 80-81) se refer\

la deosebirile de senza]ii la diferi]i oameni ; la Sextus, tot nr. 2 P.H., §§ 79-89, mai

dezvoltat ca la Diogenes. Demophon, valetul care îl servea la mas\ pe Alexandru

cel Mare, e citat la Diogenes aici [i la Sextus, P.H., I, 82. Andron din Argos, care

a c\l\torit prin Libya, este citat aici de Diogenes, de Sextus, P.H., I, 84, care are

multe alte exemple [i la Apollonius, Hist. mirab., 25. 393. Al treilea mod de

îndoial\ (IX, 81) se refer\ la deosebirea impresiilor senzoriale pe care ni le dau

sim]urile dup\ specificul fiec\ruia dintre ele. Ochii ne dau senza]ii de form\ [i

culori, urechile ne fac s\ percepem sunete etc. La Sextus, P.H., I, 90-99, tot nr. 3,

ca la Diogenes. 394. Al patrulea mod de îndoial\ (IX, 82) provine din deosebitele

noastre st\ri fiziologice [i sim]uri (vezi [i Sextus, P.H., I, 100-117, tot nr. 4). Pe

Theon din Tithorea, stoicul, nu-l cunoa[tem din alt\ parte, nici pe sclavul lui,

Pericles, de care este vorba aici. 395. Modul al cincilea de îndoial\ (IX, 83-84)

rezult\ din aprecierea, judecata pe care o facem asupra lucrurilor, fiind c\l\uzi]i

de obiceiurile tradi]ionale, de legi, de credin]e [i de p\reri preconcepute (vezi [i

Sextus, P.H., I, 145-163, acesta fiind la Sextus modul nr. 10). Dac\ primele patru

moduri se refereau la îndoieli provenite din senza]ii (taV ;ainovmena), modul al

cincilea provine din judecata logic\ pe care o au oamenii asupra lucrurilor (taV

noouvmena). Poate din aceast\ cauz\ este ultimul mod în lista lui Sextus. Totu[i, în

toate cazurile, judecata este aceea care duce pe om la o atitudine dogmatic\ sau

la o atitudine sceptic\ despre lucruri. Despre admiterea incestului de c\tre per[i,

textele grece[ti sînt foarte abundente (vezi textele reunite în Fontes Historiae

Religionis Persicae collegit Carolus Clemen, Bonn, 1920). Eudoxos din Rhodos

este un istoric [i geograf din secolul al II-lea `.H. A nu se confunda cu Eudoxos

din Cnidos, matematician [i astronom, afiliat Academiei platonice (secolul al

IV-lea `.H.). Masage]ii, în vechime, erau un popor de nomazi care tr\iau în

teritoriile de la r\s\ritul M\rii Caspice. Mai tîrziu, numele de masage]i a fost dat [i

altor popoare. Obiceiul egiptenilor de a-[i mumifica mor]ii este îndeob[te

cunoscut. Romanii î[i ardeau mor]ii. Paionienii sînt un trib traco-grec, tr\ind prin

regiunea Illyriei. 386. Al [aselea mod de îndoial\ (IX, 84-85) deriv\ din faptul c\

lucrurile sînt amestecate unele cu altele [i c\ nimic nu exist\ în stare pur\.

Compar\ Sextus, P.H., I, 124-128 (= nr. 6). E interesant\ aici ignorarea legii plutirii

corpurilor a lui Arhimede, formulat\ din secolul al III-lea `.H., dup\ care un corp

cufundat în ap\ pierde din greutatea sa o greutate egal\ cu volumul de ap\

dislocuit. Dar aceast\ ignorare, credem noi, este voit\. Din punctul de vedere al

scepticului, se poate spune tot a[a de bine : corpul scos din ap\ [i a[ezat în aer

î[i m\re[te greutatea sub influen]a aerului. Ultimul exemplu : în unsoarea

parfumat\ nu mai recunoa[tem uleiul de m\sline care a fost amestecat în ea.

397. Al [aptelea mod de îndoial\ (IX, 85-86) provine din distan]ele, pozi]iile

[i locurile pe care le ocup\ lucrurile (vezi Sextus, modul nr. 5, P.H., I, 118-123).

398. Al optulea mod de îndoial\ (IX, 87) are ca substrat cantit\]ile [i calit\]ile

lucrurilor (vezi Sextus, P.H., I, 129-134, modul nr. 7). 399. Al nou\lea mod (IX,

87) se refer\ la ceea ce e continuu sau rar (vezi Sextus, P.H., I, 141-144, modul nr.

9). La finele acestui mod ni se spune c\ acesta era al optulea la Favorinos [i al

zecelea la Sextus (aceast\ ultim\ afirma]ie nu e exact\), [i la Enesidem, pe cînd

modul al zecelea la Diogenes, Sextus îl consider\ al optulea (ceea ce e exact), iar

Favorinos ca al nou\lea. Acest text al lui Diogenes este important, cu toat\

gre[eala (din neaten]ie, credem noi) pe care a relevat-o. Aici e citat pentru prima

[i ultima dat\ Sextus Empiricus la Diogenes. Apoi din asocierea lui Sextus cu

Enesidem reiese c\ acesta din urm\ e izvorul lui Sextus. ~n fine, vedem c\
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Diogenes nu d\ ordinea succesiunii modurilor de îndoial\ dup\ Favorinos, ci

dup\ un alt autor, necunoscut nou\. Deci este eronat\ p\rerea lui Nietzsche dup\

care autorul cel mai mult copiat de Diogenes Laertios dup\ Diocles din Magnesia

ar fi Favorinos, iar Ernst Maass îl consider\ pe Favorinos ca aproape singurul autor

întrebuin]at de Diogenes. 400. Modul al zecelea de `ndoial\ (IX, 87-88) se refer\

la raporturile dintre lucruri care se afl\ `n corela]ie (vezi [i Sextus, P.H., I, 135-140,

fiind la el modul nr. 8). Despre aceste moduri (trovpoi) de îndoial\ mai vorbe[te

[i Filon din Alexandria, De ebrietate, 171 [i urm., [i Aristocles la Eusebius, Praep.

evang., XIV, 18, 11 [i urm., care vorbe[te de nou\ moduri de îndoial\ la Enesidem.

D\m aici concordan]a dintre Diogenes [i Sextus :

Nr. 1 Diog., IX, 79-80 = nr. 1 Sext., P.H., I, 40-78 ;

Nr. 2 Diog., IX, 80-81 = nr. 2 Sext., P.H., I, 79-89 ;

Nr. 3 Diog., IX, 81 = nr. 3 Sext., P.H., I, 90-99 ;

Nr. 4 Diog., IX, 82 = nr. 4 Sext., P.H., I, 100-117 ;

Nr. 5 Diog., IX, 83-84 = nr. 10 Sext., P.H., I, 145-163 ;

Nr. 6 Diog., IX, 84-85 = nr. 6 Sext., P.H., I, 124-128 ;

Nr. 7 Diog., IX, 85-86 = nr. 5 Sext., P.H., I, 118-123 ;

Nr. 8 Diog., IX, 86 = nr. 7 Sext., P.H., I, 129-134 ;

Nr. 9 Diog., IX, 87 = nr. 9 Sext., P.H., I, 141-144 ;

Nr. 10 Diog., IX, 87-88 = nr. 8 Sext., P.H., I, 135-140.

Deci avem coresponden]\ a ordinii la cei doi autori pentru numerele 1, 2, 3,

4, 6 [i 9. Autorul acestor moduri (trovpoi) de îndoial\ pare a fi Enesidem, care e

citat de Diogenes Laertios, IX, 87, în acest ansamblu, ca unul care s-a ocupat de

aceast\ problem\, precum [i de Aristocles, care vorbe[te de nou\ moduri ale lui

Enesidem. 401. Agrippa este un sceptic, desigur urma[ al lui Enesidem. Despre el

nu [tim nimic altceva decît ceea ce ne spune Diogenes Laertios în acest pasaj. El

[i discipolii lui n-au „ad\ugat” (prosavgousi), cum zice Diogenes, noi moduri de

îndoial\ la cele zece ale lui Enesidem, ci Agrippa a adus o nou\ clasificare în cinci

moduri. {i Sextus vorbe[te de aceste cinci moduri, pe care le d\ în mod exact ca

o nou\ clasificare a „scepticilor noi” (oi& newvteroi s–epti–oiv), f\r\ s\ citeze

numele lui Agrippa (vezi P.H., I, 164-177). 402. Vezi nota precedent\.

403. Pe cînd nou\ din cele zece moduri (afar\ de al cincilea la Diogenes = al

zecelea la Sextus) produceau îndoiala din senza]iile pe care le avem dup\ diferite

împrejur\ri în care le primim (taV ;ainovmena, IX, 79), cele cinci moduri de îndoial\

ale lui Agrippa provin din judec\]ile [i ra]ionamentele noastre asupra lucrurilor

(taV noouvmena). Avem astfel : deosebirile de p\rere, regressus ad infinitum,

relativitatea, presupunerea arbitrar\, ra]ionamentul în cerc. Desigur, elementul de

judecat\ [i ra]ionamentul nu lipsesc nici din cele 10 moduri precedente, dup\

cum nici elementul de constatare senzorial\ în cele cinci ultime moduri discutate.

Dar elementul dominant în cei zece tropoi este senza]ia, iar `n cei cinci tropoi

judecata, aprecierea uman\. Sextus Empiricus mai d\ o clasificare anonim\ în

dou\ moduri de îndoial\, P.H., I, 178-179. Anumi]i sceptici partizani ai acestor

dou\ moduri spun c\ orice lucru se poate în]elege fie prin sine, fie din alt lucru.

Ei arat\ c\ un lucru nu se poate în]elege nici prin sine, întrucît p\rerile oamenilor

asupra acelui lucru difer\, nici din alt lucru, c\ci [i acesta se va în]elege din alt

lucru, astfel încît c\dem fie în regressus ad infinitum, adic\ deduc]ia la infinit, fie

în ra]ionamentul în cerc vicios. Cu acestea am încheiat studiul teoriei „modurilor”

sau „motivelor” de îndoial\ (trovpoi) ca termen tehnic la scepticii greci din [coala

nou\ fondat\ de Enesidem. 404. Avem aici o serie de termeni importan]i :

a*povdeixi" este termenul adoptat de la Aristotel încoace pentru „demonstra]ie” ;

–rithvrion, „criteriul” adev\rului, a c\rui existen]\ o neag\ scepticii, este, dup\

toate probabilit\]ile, de origine stoic\, dac\ nu cumva epicurian\. ~n orice caz, în

ambele sisteme filosofice dogmatice : stoicismul [i epicureismul, problema

criteriului joac\ un rol covîr[itor ; shmei~on, „semnul”, se întîlne[te atît în logica

stoic\, cît [i în canonica epicurian\. Cum ambele sisteme sînt nominaliste,

neadmi]înd universalul ca o realitate aparte pe lîng\ realizarea lui în lucrurile
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individuale, ele nu pot admite demonstra]ia silogistic\ a lui Aristotel, bazat\ pe

implica]ia conceptelor unele din altele, pe baza diferitelor grade de generalitate

pe care ele le posed\. Pentru stoici [i epicurieni, demonstra]ia se bazeaz\ pe un

„semn” (shmei~on) care dovede[te existen]a unui lucru neclar sau neperceput

(a!dhlon). Astfel fumul care se vede este semnul c\ exist\ foc pe dealul din fa]a

noastr\. Ceilal]i termeni : ai!tion „cauz\”, –ivnhsi" „mi[care” etc. au sensul lor

obi[nuit. 405. Principiul sceptic al nedemonstrabilit\]ii lucrurilor este aici clar

exprimat. Se ajunge fie la deduc]ia la infinit, fie la principii nedemonstrabile ca

punct de pornire. 406. Cele patru elemente, formulate pentru prima dat\ în mod

explicit de Empedocle, acceptate de Aristotel [i apoi de întreaga filosofie greac\,

sînt : focul, aerul, apa [i p\mîntul. 407. Demonstra]ia are nevoie de un criteriu, iar

criteriul are nevoie de demonstra]ie. Argumenta]ia se învîrte[te într-un cerc vicios.

408. taV a!dhla sînt lucrurile neclare, invizibile sau nepercepute dintr-o cauz\

care le ascunde. Dup\ [colile dogmatice cunoa[tem aceste lucruri neclare cu

ajutorul unui semn. –aq * u&povstasin este ceea ce exist\ „în realitate”, ca, de

exemplu, „omul”, spre deosebire de imaginea lui în oglind\, care e –at * e!m;asin,

„în aparen]\”. Astfel, fenomenele meteorologice, de exemplu grindina, exist\ –aq *

u&povstasin [i existen]a lor real\ se poate verifica prin mai multe sim]uri : v\z, auz,

pip\it, gust, temperatur\, pe cînd curcubeul exist\ –at * e!m;asin, „în aparen]\”, el

fiind vizibil, dar nec\zînd sub nici unul dintre celelalte sim]uri. 409. Dup\ criticile

scepticilor contra dogmaticilor, ace[tia pleac\ de la presupuneri (e*x u&poqevsew") [i

trag concluzii certe dogmatice, ca [i cum punctul de pornire ar fi stabilit cu

certitudine ca fiind adev\rat. ~n acest fel se pot aduce „argumente” [i pentru

lucruri imposibile. 410. Este interesant faptul c\ scepticii insist\ asupra presiunii

st\rilor mediului înconjur\tor asupra opiniilor indivizilor. 411. Adaosul între

paranteze ascu]ite este f\cut de Reiske [i este necesar în]elegerii textului.

412. Aceast\ formul\, printre altele, este caracteristic\ scepticismului din toate

timpurile : pa~n ou\n i!son h&ghvsontai, „ei vor considera ca egal de valabil orice

lucru afirmat”. 413. Aici se arat\ rolul unor elemente exterioare, str\ine de obiect

în antrenarea convingerii : celebritatea, dib\cia, m\iestria vorbitorului, familia-

ritatea cu subiectul [i pl\cerea cu care ascult\m tratarea lui. 414. Criteriul trebuie

s\ aib\ rolul de a determina valabilitatea judec\]ilor noastre despre lucruri. Dar

criteriul nu se poate determina decît tot printr-o judecat\ logic\ particular\, iar

aceasta, la rîndul ei, trebuie s\ fie dovedit\ prin alt\ judecat\ par]ial\ [i a[a mai

departe la infinit. ~ntîlnim adesea la sceptici acest regressus ad infinitum ca

argument împotriva dogmaticilor, menit s\ dovedeasc\ inexisten]a unui criteriu al

adev\rului pe care îl c\utau stoicii [i epicurienii. 415. Protagoras sus]inea c\

„omul este m\sura tuturor lucrurilor”. Pentru senzuali[ti, sim]urile, adic\ senza]iile,

sînt criteriul : Protagoras (vezi Platon, Theaitetos), epicurienii etc. Pentru Platon,

Aristotel, ra]iunea e criteriul, de[i pe timpul lor nu exista în mod explicit problema

unui criteriu al adev\rului. Problematica aceasta este postaristotelic\ [i comun\

tuturor [colilor noi : stoicism, epicureism, scepticism, fie c\ ele neag\ sau afirm\

existen]a criteriului. „Reprezentarea comprehensiv\” (h& –atalhpti–hV ;antasiva)

este criteriul adev\rului pentru stoici. De ea ne-am ocupat pe larg în notele la

Cartea a VII-a a Vie]ilor lui Diogenes Laertios, consacrat\ stoicilor, mai ales Via]a

lui Zenon din Cition. 416. Foarte probabil aceste argumente împotriva unui

criteriu al adev\rului nu apar]in scepticismului vechi, ci provin de la scepticismul

academic, de la Arcesilaos [i Carneade (vezi Vie]ile acestora în Cartea a IV-a, cap.

VI [i IX la Diogenes Laertios, precum [i notele noastre). Acela[i lucru se poate

spune [i despre critica „semnului doveditor”, care urmeaz\ imediat mai departe în

§§ 96-97. Pentru a fixa cronologia [colilor filosofice postaristotelice, d\m aici

datele aproximative ale fondatorilor lor, dup\ Otto Apelt :

Pyrrhon, 360-270 `.H.

Epicur, 342-271 `.H.

Zenon, 335-263 `.H. (dup\ Ueberweg-Prächter)

Arcesilaos, 316-240 `.H.
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Chrysippos, 282-209 `.H.

Carneade, 212-128 `.H. (dup\ Ueberweg-Prächter)

De[i aceste date sînt aproximative, ca toate datele cronologice asupra

antichit\]ii grece[ti pe care le avem, cu mici excep]ii, totu[i ele sînt în linii mari

juste [i ne pot ajuta la stabilirea anteriorit\]ii sau posteriorit\]ii concep]iilor

filosofilor men]iona]i precum [i influen]ele lor reciproce. Pyrrhon, Epicur [i Zenon

sînt aproape contemporani, Pyrrhon fiind cam cu 20 de ani mai b\trîn ca Epicur,

iar acesta cam cu 7 ani mai b\trîn ca Zenon. Zenon e aproximativ cu 20 de ani

mai b\trîn ca Arcesilaos, acesta e cam cu 40 de ani mai în vîrst\ ca Chrysippos, iar

acesta cu 70 de ani mai vîrstnic decît Carneade. Arcesialos a comb\tut de Zenon.

Chrysippos a reformat stoicismul, astfel ca s\ poat\ face fa]\ obiec]iilor lui

Arcesilaos, iar Carneade a atacat stoicismul lui Chrysippos. Vezi [i notele noastre

la Vie]ile acestor filosofi de la Diogenes Laertios. 417. Despre shmei~on, „semnul

doveditor”, ne-am ocupat mai sus în nota 404. Pentru întregul pasaj relativ la

semn, compar\ pe Sextus Empiricus (vezi Indicele lui K. Janá…ek, s.v. shmei~on).

Sextus împarte „semnele” în u&pomnhsti–av „amintitoare” [i e*ndei–ti–av „indicatoare”

(vezi P.H., II, 97-133, [i A.M., VIII, 141-299). Argumenta]ia sceptic\ împotriva

semnului doveditor (amintitor sau indicator) al stoicilor [i epicurienilor este în

rezumat urm\toarea : orice lucru este sensibil sau inteligibil. „Semnul” nu poate fi

sensibil, deoarece sensibilul apar]ine calit\]ii specifice, pe cînd semnul intr\ în

categoria rela]iei. Nici inteligibil nu poate fi semnul, deoarece nu poate fi nici

aparent, nici neaparent [i nu poate aminti sau indica nici un lucru aparent, nici

unul neaparent. Semnul, nefiind nici sensibil, nici inteligibil, nu exist\.

418. Pentru discu]ia asupra inexisten]ei cauzei la sceptici, trebuie neap\rat

comparat Sextus Empiricus, P.H., III, 13-29 [i passim ; A.M., IX, 195-266 [i passim. ;

vezi [i Indicele lui Janá…ek, s.v. ai!tion. Interesant este între altele argumentul

dezvoltat de Sextus, A.M., IX, 232-236, care lipse[te la Diogenes (în general e

foarte scurt : finele 97-99). Iat\ acest argument : cauza poate fi simultan\, anterioar\

sau posterioar\ efectului. Dac\ e simultan\, atunci nu se poate spune care dintre

cele dou\ fenomene e cauza [i care e efectul. C`nd cauza este anterioar\ efectului,

cauza fiind cauz\ în corela]ie cu efectul, nu poate fi cauz\ pentru efectul care nu

exist\ [i nici nu-l poate produce în viitor. ~n ceea ce prive[te a treia [i ultima

ipotez\ posibil\ : cauza posterioar\ efectului, ea este absurd\ [i se elimin\ pe sine

din capul locului. 419. {i aici trebuie neap\rat comparat Sextus Empiricus, A.M.,

IX, 210-217. Dup\ stoici, numai corporalul (sw~ma) poate fi cauz\ [i efect, adic\

poate exercita sau suferi o ac]iune. Incorporalele sînt la ei spa]iul, timpul, vidul,

exprimabilele (le–tav), [i ele nu exercit\, nici nu sufer\ vreo ac]iune (A.M., IX,

211), pot fi cel mult predicate produse de corpuri [i exprimînd evenimente. Dup\

Epicur, corpurile pot fi cauze ale corpurilor, iar incorporalele ale incorporalelor

(A.M., IX, 212). Din cele patru combina]ii posibile date de Sextus (A.M., IX, 210) :

cauza corp efectul corp, cauza incorporal efectul incorporal, cauza corp efectul

incorporal, cauza incorporal efectul corp, Diogenes citeaz\ mai întîi primele

dou\, dar apoi, în timpul expunerii, ]ine seama [i de celelalte dou\ posibilit\]i.

A.M., IX, 218-227 apar]in, dup\ Zeller [i Brochard, lui Enesidem, scepticul grec

fiind citat nominatim la începutul textului. 420. Argumentul dat de Diogenes,

dup\ sceptici, pentru negarea mi[c\rii se g\se[te într-un ansamblu mai vast în

care este cercetat\ mi[carea [i la Sextus Empiricus (P.H., III, 71-75 [i A.M., X,

103-110). Argumentul este atribuit de Sextus lui Diodoros Cronos, faimosul

„dialectician” din [coala megaric\ (vezi despre acesta, Diogenes Laertios, II,

111-112, precum [i mai ales notele noastre). 421. Despre înv\]\tur\ (mavqhsi"),

compar\ Sextus Empiricus (vezi Index Janá…ek ; pentru pasajul din Diogenes vezi

mai ales P.H., III, 256-258 [i A.M., XI, 219-223 ; vezi [i A.M., I, 10-14). 422. Despre

na[tere (gevnesi"), vezi [i Sextus, Index Janá…ek, s.v. gevnesi". Expunerile lui

Sextus sînt mult mai ample : vezi A.M., X, 310-350 [i passim în opera lui. 423. Pentru

acest pasaj despre bine [i r\u (a*gaqovn [i –a–ovn), vezi expunerile ample ale lui

Sextus, P.H., III, 169-187, [i A.M., XI, 21-143 (vezi [i Index Janá…ek, s.v. „Egala

IX (n. 404-423) PYRRHON DIN ELIS
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valabilitate a argumentelor contrare”). h& i*sosqevneia tw~n lovgwn este termen tehnic

adesea întîlnit la sceptici : Sext. Emp., P.H., I, 8 ; II, 103 ; III, 130 ; A.M., IX, 59,

Diog. Laert., IX, 74 [i 101 etc. Ei îi corespunde [i o egal\ valabilitate a contrariilor

în lucruri. Vezi Sextus, P.H., I, 8 : h& e*n toi~" a*nti–eimevnoi" pravgmasi –aiV lovgoi"

i*sosqevneia. Cu acest pasaj se termin\ expunerea doctrinei sceptice. Urmeaz\ o

scurt\ în[irare a izvoarelor de cunoa[tere a scepticismului [i apoi o expunere a

replicilor filosofilor dogmatici împotriva scepticismului. Deci putem împ\r]i doxo-

grafia lui Diogenes Laertios despre filosofia sceptic\ (§§ 74-101) în felul urm\tor :

Dup\ o expunere a presupu[ilor precursori ai scepticismului (71-73) începînd

cu Homer, urmeaz\ doxografia propriu-zis\, compus\ astfel : §§ 74-76 o doxografie

veche, privind, poate, chiar pe Pyrrhon [i provenind, poate, de la Antigonos din

Carystos ; § 77 aduce obiec]ii ale dogmaticilor. ~n § 78 apare numele lui Enesidem,

a[a c\ ceea ce urmeaz\ vine de la un autor posterior acestuia, deci din [coala

sceptic\ nou\. De altfel, §§ 78-88 sînt consacrate celor zece „moduri” sau „motive”

de îndoial\ ale scepticilor, al c\ror creator ni se pare a fi Enesidem. Paragrafele

88-89 se ocup\ de cele cinci „moduri” sau „motive” de îndoial\ ale lui Agrippa.

Paragrafele urm\toare, 90-101, dau o nou\ expunere a filosofiei sceptice, foarte

ordonat\, de[i prea succint\. La începutul § 90 se dau subiectele care vor fi tratate,

a c\ror realitate era negat\ de sceptici : 1) demonstra]ia, 2) criteriul adev\rului,

3) semnul doveditor, 4) cauza, 5) mi[carea, 6) înv\]area, 7) na[terea, 8) dac\

exist\ prin natur\ binele [i r\ul. Expunerea care urmeaz\ respect\ aceast\ ordine,

chiar dac\ demonstra]iile sînt foarte succinte. Nu [tim autorul acestei a doua

doxografii, dar credem c\ el e posterior lui Enesidem, deci apar]ine scepticismului

nou. La Sextus, de[i se g\sesc aceste probleme tratate, ele nu sînt prezentate

sistematic [i în succesiunea de la Diogenes Laertios. Deci Sextus nu poate fi

autorul acestei doxografii [i nici nu pare a o fi cunoscut. S\ fie Diogenes Laertios

însu[i autorul ? Avîndu-se în vedere p\rerea proast\ pe care filologii, pe nedrept,

o au despre competen]a lui Diogenes Laertios, nu îndr\znim s\ facem aceast\

atribuire. Doxografia aceasta, dac\ nu e str\lucit\, se remarc\ prin caracterul ei

clar [i sistematic. 424. Textul acesta de la începutul § 102 ne d\ informa]ii

pre]ioase despre Pyrrhon [i adep]ii lui care au desf\[urat o activitate literar\.

Despre Pyrrhon ni se spune precis c\ el, ca [i Socrate, Arcesilaos [i Carneade, n-a

scris nimic sau, cum spune textul, n-a l\sat nici o oper\ scris\. Ca sectatori ai lui

Pyrrhon care au scris opere din care cei vechi se puteau informa despre filosofia

sceptic\ – opere care azi sînt pierdute –, Diogenes citeaz\ pe Timon din Phlius,

elev direct al lui Pyrrhon, a c\rui via]\ urmeaz\ în capitolul urm\tor ; Enesidem

din Cnosos, fondatorul scepticismului nou ; Numenios (a nu se confunda cu

Numenios din Apamea, filosof neopitagorician care a influen]at [i neoplatonismul,

sec. II d.H.), [i Nausiphanes din Teos (vezi mai sus, nota 343), elev al lui Pyrrhon,

sectator al lui Democrit [i profesor al lui Epicur. Dac\ este vorba de acest

Nausiphanes, este curios c\ Diogenes n-a respectat ordinea cronologic\ a discipolilor

[i n-a citat pe Nausiphanes înainte sau imediat dup\ Timon. 425. ~n cele ce

urmeaz\ pîn\ la finele capitolului despre Pyrrhon (§§ 102-109), Diogenes Laertios

d\ o nou\ expunere a ideilor scepticismului, prezentînd mai întîi – în trei rînduri

– obiec]iile dogmaticilor [i de fiecare dat\ dup\ aceea, imediat, replicile scepticilor

(vezi începutul obiec]iilor f\cute de dogmatici în §§ 102, 104 [i 107). ~n § 105 avem

trei citate din opere ale lui Timon, iar în § 106 sînt citate titlurile a trei lucr\ri ale

lui Enesidem, apoi Zeuxis, elevul lui Enesidem, apare cu titlul unei lucr\ri,

Antiochos din Laodicea (f\r\ vreun titlu de lucrare) [i Appellas, cu opera sa

Agrippa. Acest Agrippa, desigur, este filosoful sceptic elev al lui Enesidem, care a

dat o nou\ clasificare a „modurilor” sau „motivelor” de îndoial\ (trovpoi), în

num\r de cinci, în locul celor zece ale lui Enesidem (vezi mai sus, nota 390).

426. Formula este tipic\ pentru sceptici : pantiV lovgw/ lovgon a*nti–ei~sqai,

„oric\rui argument îi st\ în fa]\ un contra-argument”. 427. Obiec]ia aceasta contra

scepticilor este obi[nuit\ în [colile dogmatice. Scepticii, afirmînd imposibilitatea

de a cunoa[te realitatea lucrurilor [i de a face judec\]i valabile despre ele,



547

exprim\ p\reri dogmatice despre cunoa[tere. Imediat mai departe urmeaz\ prima

replic\ a scepticilor. 428. Am tradus pavqh cu „st\rile noastre subiective”, preferabil\

altor traduceri ce s-au dat : „was wir unmittelbar an uns erfahren” (Apelt),

„impressions” (Hicks), de[i toate spun cam acela[i lucru. 429. {i aceast\ maxim\

e tipic\ pentru scepticii greci : ou*deVn o&rivzw, „nu definesc nimic”. (D\m maxima

sub forma ei de la începutul § 104.) 430. ~n loc de ;qeivretai, „piere”, Apelt

propune lectura ;orei~tai, „este purtat”, cu semn de întrebare. Noi r\mînem la

lec]iunea manuscriselor. 431. toV a!dhlon este termen tehnic în filosofia postaristo-

telic\ [i înseamn\ „lucrul invizibil”, „lucrul care nu este perceput prin sim]uri” ; în

sens propriu înseamn\ „ceea ce e neclar, neevident”. El se constat\ [i se deduce

prin toV ;ainovmenon, „lucrul vizibil” sau „lucrul sensibil”, care devine un „semn

doveditor”, shmei~on, al lucrului invizibil. Fumul pe un deal e semnul doveditor al

focului care nu se vede. Dup\ cum vom vedea în Cartea a X-a a lui Diogenes, la

Epicur, atomii [i devierea lor sînt a!dhla, „lucruri invizibile [i neclare”, pe care

filosoful le stabile[te prin existen]a lumii, care e o împletire a atomilor. Tot astfel

este vidul dovedit prin existen]a mi[c\rii pe care o constat\m prin sim]uri, pe cînd

vidul e invizibil, a!dhlon. 432. Un tablou pictat prezint\ un relief aparent în

adîncime, prin desenul în perspectiv\. Dar dac\ spunem c\ n-are relief nu mai

este vorba de perspectiva aparent\, ci de altceva. 433. Primul fragment citat din

Timon, vezi Diels PPhF, nr. 81, p. 206 ; al doilea citat, ibidem, nr. 69, p. 203, [i al

treilea citat din Timon, Despre sim]uri, ibidem, nr. 74, p. 205. 434. Enesidem din

Cnosos, vezi mai sus, nota 335. Aici este citat\ o oper\ a lui Zeuxis, care e numit

gwniovpou", elevul lui Enesidem (vezi Diogenes Laertios, IX, 116, finele Vie]ii lui

Timon). Antiochos din Laodicea se g\se[te citat numai aici [i în Cartea a IX-a, 116.

Appellas, filosof sceptic, probabil discipol al lui Agrippa, despre care scrie [i o

carte, e cunoscut numai din acest pasaj. Despre Enesidem se spune c\ el considera

„senza]ia” (toV ;ainovmenon, „ceea ce apare sim]urilor”) drept criteriu al scepticului.

Aceea[i p\rere avea [i Epicur despre criteriu, dup\ cum vom vedea în Cartea a

X-a a lui Diogenes. Dup\ Democrit, datele sim]urilor sînt conven]ionale, novmw/.

435. „Ab]inerea de a judeca” (e*pochv) – termen tehnic în filosofia sceptic\,

întrebuin]at, poate, chiar de Pyrrhon. 436. a*taraxiva, alt termen tehnic, poate

provenind din filosofia sceptic\ [i apoi extins\ la toate celelalte [coli post-

aristotelice (stoici, epicurieni) ca mod al conduitei umane pentru a ajunge la

fericire, care este scopul final. Vine de la aceea[i r\d\cin\ ca tarachv, „tulburare”,

sau verbul taravttw, „a tulbura”, precedat\ de alfa privativ ; deci lipsa de tulburare.

437. Accept\m la începutul § 108 lectura au*toiv a lui Apelt în loc de ou!te al

manuscriselor, care d\ un sens imposibil [i contrar celui acceptat.

438. Textul este deteriorat. Noi am introduce în text un simplu <–aiv> dup\

biou~n [i citim dunhvsetai biou~n <–aiV> periV tw~n dogmati–w~n zhthvsewn e*pevcein

(„el va putea tr\i [i se va putea ab]ine de la cercet\ri dogmatice, dar nu de la

chestiuni privind via]a etc.”). 439. a*pavqeia, termen tehnic filosofic, întrebuin]at

poate pentru prima dat\ de Pyrrhon. Termenul e greu de tradus : „insensibilitate”

are un oarecare iz peiorativ. Aici, la a*pavqeia, credem c\ este vorba de o atitudine

activ\ : refuzul de a ceda suferin]elor [i lucrurilor nepl\cute sau dureroase.

440. „Blînde]ea”, praovth", este o caracteristic\ a figurii lui Pyrrhon.

CAPITOLUL XII

Timon
(325-235 `.H.)

441. Via]a lui Timon este editat\ critic la H. Diels, în Poet. Philos. Fragmenta,

1901, pp. 173-175, anume Cartea a IX-a, 109-115 init.

Apollonides din Nicaia, scriitor, probabil [i filosof de direc]ie sceptic\, a scris

Comentarii la poemul satiric al lui Timon, intitulat Silloi. Aceste Comentarii le-a

dedicat împ\ratului Tiberiu, lucru care fixeaz\ timpul cînd a tr\it Apollonides :

IX (n. 423-441) PYRRHON DIN ELIS. TIMON
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sec. I. `.H./sec. I d.H. Acela[i Appolonides mai e citat, probabil, de Ammonius, de

differentia vocabulorum adfinium, s.v. o*;lei~n ; de Harpocration, s.v. !Iwn ; de

Michael Apostolios [i de Stephanus din Byzantion. Mai importante sînt cuvintele

urm\toare, o& par * h&mw~n, pe care le-am tradus cu „al nostru”, pentru a reda

cele dou\ interpret\ri posibile. Dup\ prima interpretare o& par * h&mw~n înseamn\

„compatriotul nostru”, cum opineaz\ Reiske [i, dup\ el, Usener. Cum nu se pune

problema c\ Diogenes Laertios ar fi fost originar din Nicaia, Usener emite ipoteza

c\ acesta l-a plagiat în întregime pe un istoric al filosofiei din Nicaia care putea

spune acest lucru [i se opre[te la Nicias din Nicaia, scriitor citat de cîteva ori de

Athenaios [i care a scris lucrarea ;ilosov;wn diadocaiv. Dup\ Usener, fiindc\

Diogenes îl copiaz\ ca plagiator pe Nicias din Nicaia, de aceea nu se g\se[te

numele acestuia în opera primului. Ipoteza lui Usener este nefondat\ : Diogenes

poate s\ fi copiat, dup\ obiceiul antic, acest pasaj de la începutul vie]ii lui Timon,

în mod mecanic, dintr-un autor care era din Nicaia, dar de aici pîn\ la a atribui

întreaga oper\ a lui Diogenes unui singur autor e distan]\ mare. De altfel, opera

lui Diogenes nu are un caracter net de diadocaiv pentru a o identifica cu

;ilosov;wn diadocaiv ale lui Nicias. Alfred Gercke crede c\ autorul copiat de

Diogenes ar fi Maximos din Nicaia, filosof neoplatonic citat de Proclus, ceea ce

iar\[i nu are nici o justificare, întrucît acest Maximos ar putea fi posterior lui

Diogenes Laertios. A doua interpretare a lui o& par * h&mw~n ar fi „cel dintr-o sect\ cu

noi”, ceea ce a [i fost propus de unii filologi, ca Wilamowitz-Moellendorff [i

E. Schwartz. ~n acest caz, s\ fi fost Diogenes Laertios un partizan al scepticismului ?

Acest lucru e pu]in probabil. Astfel, în Cartea a X-a, § 9, Diogenes laud\ într-un

mod deosebit pe Epicur, f\r\ ca pentru aceasta s\ poat\ fi declarat epicurian.

R\mîne deci c\ Diogenes Laertios, în acest început al Vie]ii lui Timon, a copiat în

mod mecanic izvorul s\u, care era un autor din Nicaia, f\r\ s\-l socotim pe acesta

ca singurul autor [i izvor al Vie]ilor lui Diogenes. Ménage (latinizat Menagius),

filolog francez din secolul al XVII-lea, a propus s\ se citeasc\ o& proV h&mw~n „cel

dinaintea noastr\” în loc de o& par * h&mw~n. Dar, dup\ cum observ\ al]ii, în cazul

acesta ar fi trebuit o determinare mai de aproape a timpului printr-un o*livgou sau

ceva similar. Lucrarea lui Apollonides Comentarii la Silloi ai lui Timon avea cel

pu]in dou\ C\r]i, deoarece aici e citat\ prima Carte. 442. Timarchos – tat\l lui

Timon ; e citat numai aici la Diogenes. Lexiconul Suda îl d\ pe Timarchos ca tat\l

lui Pyrrhon, probabil în mod eronat. 443. Stilpon – filosof megaric, elev al lui

Euclides din Megara (vezi Via]a lui la Diogenes Laertios, II, 113-120).

444. Acest Xanthos din Phlius, medic, fiu al lui Timon, nu e cunoscut din alt\

parte. 445. Sotion din Alexandria, celebrul autor al unei lucr\ri intitulate

Succesiunile filosofilor (pe la 200 `.H.), a fost adesea citat de noi. Aici [i pu]in mai

departe Diogenes Laertios citeaz\ Cartea a XI-a a lucr\rii lui Sotion, ceea ce

dovede[te c\ aceast\ Carte din opera lui se ocupa de sceptici. ~ntreaga lucrare

avea 13 C\r]i. 446. Dup\ Diels (PPhF, p. 173), în propozi]ia precedent\ la

Diogenes Laertios ar fi vorba de Xanthos, fiul lui Timon. Totu[i n-ar fi exclus s\

fie vorba de Timon. Diels crede c\ Diogenes, introducînd aceast\ noti]\ de la

Sotion, a l\sat s\ cad\ men]iunea despre fiul mai tîn\r. 447. Regele Antigonos al

Macedoniei, numit Gonatas, de la 283 la 240/39 `.H. Ptolemaios al II-lea Filadelful

domne[te peste Egipt de la 283 la 246 `.H. 448. Antigonos din Carystos – biograf

al filosofilor contemporani lui, de care ne-am ocupat adesea (vezi mai sus, nota

334). 449. Deci Antigonos din Carystos a scris Via]a lui Timon în cadrul biografiilor

sale. 450. Diogenes d\ dou\ men]iuni ale lucr\rilor scrise de Timon. Prima am

atribuit-o lui Apollodor cronograful din Atena, fiind în genul acestuia. A doua

men]iune, în care se d\ pe scurt subiectul [i felul de tratare cu cele trei C\r]i de

Silloi [i un incipit, o atribuim lui Demetrios din Magnesia. Sivllo" înseamn\

„batjocur\” [i e titlul lucr\rii lui Timon, un poem satiric în trei C\r]i în care

batjocorea pe to]i filosofii, afar\ de Pyrrhon. Xenofanes din Colofon, care a avut

formul\ri cu caracter sceptic, [i Socrate g\sesc o oarecare menajare din partea lui

Timon (vezi începutul poemului Silloi de Timon la Diels, PPhF, nr. 1, p. 184).
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451. Obi[nuita rubric\ a biografilor, privitoare la vîrsta atins\ de filosofi. Aici

se dau ca izvoare Antigonos din Carystos [i Sotion, Cartea a X-a (vezi nota 445).

452. Aici avem echivalentul unei liste de autori omonimi, dar care nu con]ine

decît un singur nume (în afar\ de Timon Silograful) : Timon mizantropul.

453. Hieronymos din Rhodos, peripateticianul, se g\se[te citat de mai multe

ori la Diogenes Laertios [i al]i autori, ca Plutarh, Strabon, Athenaios, Clemens din

Alexandria etc. (prima jum\tate a secolului al III-lea `.H.), contemporan cu Lycon,

al c\rui adversar a devenit. Obiceiul sci]ilor, respectiv al par]ilor, de a ]inti cu arcul

în timp ce fug pe cai, deci ochind cu capul întors înapoi, este îndeob[te cunoscut

din antichitate. 454. Acest Alexandros, dramaturg, e greu de identificat. Apelt îl

face alexandrin. Hicks îl identific\ cu un poet din Pleuron în Etolia. Certitudine nu

putem avea. Exist\ un Homeros poet tragic din Hierapolis în Caria, citat de Suda,

[i Stephanus din Byzantion. Hicks vorbe[te de Homeros, poet tragic din Byzantion.

{i aici identificarea este grea. ~n orice caz, nu e vorba de poe]i cu renume nici

pentru Alexandros, nici pentru acest Homeros. 455. Aratos din Soloi (prima

jum\tate a secolului al III-lea `.H.) – poet didactic care a scris un poem celebru

intitulat Fainovmena, ce ni s-a p\strat, cu o descrierea a constela]iilor cerului,

poem comentat de numero[i autori din antichitate. Mai exist\ un general vestit

din Sicyona, ceva mai tîn\r ca primul, care a scris ni[te Memorii ( *mpomnhvmata)

în peste 30 de C\r]i. Ambii ar putea veni în considerare aici. ~ntrebarea despre un

text autentic al lui Homer pus\ de general ni se pare c\ e mai pu]in plauzibil\

decît la poetul Aratos. 456. Tehnica edit\rii textelor de autori clasici [i mai ales

ale lui Homer era foarte dezvoltat\ în epoca alexandrin\. Edi]iile epopeilor

homerice de Zenodotos din Efes, de Aristophanes din Byzantion [i de Aristarchos

din Samothrace erau celebre. Totu[i, manuscrisele vechi pe baza c\rora se f\ceau

edi]iile critice î[i p\strau mai departe valoarea. 457. Zopyros (din Clazomene ?) –

oratorul ; este citat [i de Quintilian. ~n aceast\ poveste este vorba de desf\[urarea

ruloului de papirus pe care se scria, în vederea citirii. 458. Textul pare deteriorat.

Apelt ia eu!rou" în sensul de „viguros”, ceea ce este for]at, eu!rou" însemnînd

„mobil”, „mi[c\tor”, propriu-zis „care curge u[or”, de aici „activ”. Pentru rest, el

modific\ a*rista~n „a dejuna” în a*rrwstei~n „a fi bolnav”, schimb\ pe sugcronei~n

în suvn crovnw/ [i traduce astfel : „era a[a de voinic, încît nu [i-a pierdut vigoarea cu

trecerea anilor”. Noi r\mînem la textul dat de Diels, chiar dac\ nu e complet

satisf\c\tor. Pentru sugcronei~n, ms. B. are sugcwrei~n. 459. Cercopii sînt ni[te

fiin]e r\ut\cioase [i în[el\toare, de natur\ suprauman\, legendar\. Pia]a respectiv\

din Atena, de altfel necunoscut\ din alt\ parte decît de aici, purta porecla de

„Pia]a Cercopilor”. 460. Attagas ar fi un tesalian vestit pentru r\utatea lui, iar

Numenios ar fi un corintian cu faim\ rea (vezi Diogenianus Vindobonensis, 1, 96).

Dup\ Macarios, 7, 90 ace[tia ar fi doi tîlhari. Scrise cu liter\ mic\, deci ca nume

comune, a*ttaga~" [i noumhvnio" ar fi dou\ specii de p\s\ri de cîmp. Ceea ce voia

s\ spun\ Timon e c\ nici sim]urile, nici ra]iunea (cele dou\ facult\]i de cunoa[tere

ale omului) nu dau o cunoa[tere autentic\ a realit\]ii, nu constituie un criteriu de

cunoa[tere a adev\rului. Pe rom^ne[te, dictonul prezentat de Diogenes s-ar putea

reda cu zicala : „S-a întîlnit tusea cu junghiul”. 461. Dioscurides din Cypru –

filosof, elevul lui Timon ; e citat numai aici de Diogenes Laertios.

462. Obi[nuitele anecdote [i vorbe de spirit atribuite filosofilor. Cuvîntul

a*napeptamevnou" este greu de în]eles [i de tradus. Potrivit\ ar fi, poate, traducerea

„cum v\ da]i în spectacol” (vezi [i Diels, PPhF, p. 175, aparatul critic pentru

rîndul 12). 463. Aceast\ lucrare în proz\ a lui Timon este citat\ aici la Diogenes,

ca [i alt\ lucrare în proz\, PeriV ai*sqhvsewn, de care am vorbit mai înainte

(Diogenes Laertios, IX, 105). Deci Timon l-a atacat pe Arcesilaos în timp ce tr\ia,

iar dup\ moarte l-a l\udat. 464. Menodotos de aici este sigur acela[i care e citat

pu]in mai departe ca Menodotos din Nicomedeia, filosof sceptic [i medic din

[coala empirist\. E citat [i de Sextus Empiricus, P.H., I, 222 [i de Galenos.

465. Dup\ p\rerea lui Menodotos, [coala sceptic\ a avut o eclips\, a încetat

s\ existe de la Timon [i pîn\ la Ptolemaios din Cyrene, care a reînfiin]at-o. Dup\
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locul unde apare în lista succesiunilor [colii sceptice dat\ de Diogenes Laertios

mai jos în ultimul paragraf, 116, al C\r]ii a IX-a, Ptolemaios trebuie s\ fi fost

posterior lui Carneade [i anterior lui Enesidem, deci secolul al II-lea `.H. Dup\

cum vedem, Menodotos scoate scepticismul academic din tradi]ia [colii sceptice,

considerînd [coala ca întrerupt\ dup\ Timon.

466. Urmeaz\ o noti]\ cu succesiuni ale filosofilor sceptici luat\ dup\ Sotion

[i Hippobotos, cita]i nominal, care sînt aproape contemporani (finele secolului al

III-lea – începutul secolului al II-lea `.H.). Izvorul lui Diogenes Laertios pare a fi

Hippobotos, direct sau indirect. Dup\ Sotion [i Hippobotos, Timon a avut ca

discipoli pe Dioscurides din Cypru, men]ionat [i mai sus (vezi nota 461), pe

Nicolochos din Rhodos, necunoscut din alt\ parte, pe Euphranor din Seleucia,

citat numai aici, [i Praylos din Troada, citat tot numai aici, despre care, dup\

Phylarchos – istoricul din Atena care a tr\it pe timpul lui Ptolemaios al IV-lea

Filopator (221-203 `.H.) – se spune c\ a suportat torturi în patria sa ca tr\d\tor,

de[i era nevinovat, f\r\ a se plînge de concet\]enii s\i. Deci to]i ace[ti filosofi

men]iona]i de Diogenes dup\ Sotion [i Hippobotos apar]in secolului al III-lea `.H.

467. Urmeaz\ o ultim\ list\ continu\ a succesiunii filosofilor sceptici, care

merge aproape pîn\ pe timpul lui Diogenes Laertios, cum e Sextus Empiricus,

care apar]ine sfîr[itului secolului al II-lea sau începutul secolului al III-lea d.H.

Cine a alc\tuit aceast\ list\, nu [tim. Desigur nici Hippobotos, nici Sotion, care

apar]in începutului secolului al II-lea `.H. Poate c\ aceast\ ultim\ list\ este chiar

de Diogenes Laertios sau cel pu]in completat\ de el. Lista începe cu Euphranor

din Seleucia, care era dat de Sotion [i Hippobotos ca discipol al lui Timon.

Urmeaz\ în succesiune Eubulos din Alexandria (necunoscut din alt\ parte).

Acestuia îi succede Ptolemaios, desigur cel din Cyrene, men]ionat mai sus (nota

465) dup\ care vine Sarpedon (necunoscut din alt\ parte), dup\ acesta Heracleides,

greu de identificat în masa purt\torilor aceluia[i nume. (Pape-Benseler îl identific\

cu Heracleides Lembos, epitomatorul lui Sotion [i al lui Satyros, dar noi nu vedem

justificarea acestei identific\ri.) Cu urm\torul, Enesidem din Cnosos, sîntem pe

t\rîm mai sigur [i am ajuns în jum\tatea a doua a secolului I `.H., întrucît Cicero

nu-l cunoa[te [i afirm\ c\ pyrrhonismul este stins pe timpul s\u (Cicero moare în

43 `.H.). Dup\ Enesidem, în lista lui Diogenes de la finele C\r]ii a IX-a urmeaz\

Zeuxippos, tot din Cnosos (necunoscut din alt\ parte), dup\ care vine Zeuxis,

numit „Picioare-strîmbe” (Gwniovpou"), necunoscut de altundeva ; urmeaz\

Antiochos din Laodicea pe rîul Lycos (sînt foarte multe rîuri purtînd acest nume în

Asia Mic\ [i aiurea), de altminteri necunoscut, apoi Menodotos din Nicomedea,

medic din [coala empiric\ (vezi mai sus, nota 464), [i Theiodas din Laodicea

(necunoscut nou\ din alt\ parte). Lui Menodotos îi succede Herodotos, fiul lui

Arieus din Tars, poate citat [i de Galenos, iar la Suda apare ca fiind din

Philadelphia, dac\ este vorba de acela[i Herodot. Discipolul lui Herodot (care a

fost, poate, tot medic) a fost Sextus Empiricus, bine cunoscut, medic de profesie

[i filosof sceptic, a c\rui oper\ –ataV maqhmati–ouv", în 11 C\r]i, ni s-a p\strat, fiind

citat\ de Diogenes sub alt titlu, S–epti–av, [i ca avînd 10 C\r]i. Pe Sextus l-ar fi

audiat ca discipol Satorninos, numit Cythenas, porecl\ greu de în]eles. Cuvîntul

se pune în leg\tur\ cu r\d\cina verbului –euvqw, în care caz ar însemna „ascunsul”

sau „obscurul”. Hicks se gînde[te la –udaqhnaieuv", „apar]inînd demului atic

Cydathenaion”, ceea ce nu se poate justifica din punct de vedere paleografic. Aici

se termin\ Cartea a IX-a, penultima, a lui Diogenes Laertios.

Iat\ sub form\ de schem\ tabloul filosofilor sceptici în succesiunea lor, a[a

cum e dat\ de Diogenes Laertios la finele expunerii Vie]ii lui Timon [i completat\

cu cei care lipsesc.

Lipse[te din list\ Agrippa, posterior lui Enesidem, care a dat o clasificare a

modurilor de îndoial\ (trovpoi) în cinci rubrici, în loc de zece ca la Enesidem.

Pentru discipolii lui Pyrrhon vezi Diogenes Laertios IX, 67-70.
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Cartea a X-a

Epicur
(342-271 `.H.)

1. Cartea a X-a, consacrat\ în întregime lui Epicur, a fost editat\ pe tran[e

risipite în diferite capitole ale lucr\rii sale de Hermann Usener, Epicurea, Leipzig,

1887, lucrare fundamental\ pentru cunoa[terea izvoarelor grece[ti [i latine[ti ale

epicureismului. Cele trei scrisori autentice ale lui Epicur despre filosofia sa,

inserate de Diogenes Laertios în Cartea a X-a [i Kuvriai dovxai au avut parte de o

edi]ie separat\, preg\tit\ de P. von der Mühll, Leipzig, 1922. ~ntre alte traduceri

cuprinzînd întreaga oper\ a lui Diogenes Laertios, cit\m valoroasa traducere din

1914 a lui A. Kochalsky a C\r]ii a X-a consacrat\ lui Epicur din Diogenes Laertios.

Au mai fost editate noi fragmente din Epicur [i epicurieni, g\site pe papirus mai

ales din Herculanum, mai cu seam\ de filologii italieni. Pentru cunoa[terea lui

Epicur [i a filosofiei sale este important\ opera De rerum natura a lui Lucre]iu, cu

cele trei comentarii ce s-au dat [i care citeaz\ mereu [i textele paralele din Epicur

sau despre filosofia lui Epicur ce s-au conservat din antichitate :1) Karl Lachmann,

1882, 2) H.A.J. Munro, 1893 [i 3) L. Robin-A. Ernout, vol. I-III, 1925-1928. Cele trei

scrisori ale lui Epicur sînt traduse de A. Ernout, Lucrèce, în vol. I, pp. LIX-CXXIII.

2. Tat\l lui Epicur, Neocles, era cet\]ean atenian [i cleruh la Samos. Pentru

cleruh : vezi mai jos, nota 4. Neocles acesta e citat [i de al]i autori : Plutarh,

Strabon. De profesie era înv\]\tor. Chairestrate, mama lui Epicur, este citat\ [i de

Lexiconul Suda. Metrodor din Lampsacos a fost discipolul cel mai iubit al lui

Epicur [i a murit înaintea acestuia. E citat adesea [i de al]i autori. Copiii lui sînt

cita]i în testamentul lui Epicur, pe care îl vom vedea mai departe. Metrodor este

adesea men]ionat de Diogenes Laertios. Aici avem citat\ lucrarea lui Despre

na[terea bun\, PeriV eu*geneia". 3. Este vorba de Heracleides Lembos. El a rezumat

opera lui Sotion [i cea a lui Satyros. 4. Atenienii, formîndu-[i imperiul colonial

sub numele de Liga maritim\, se purtau destul de brutal cu a[a-numi]ii „alia]i” ai

lor. Astfel ei au obligat unele cet\]i din lig\ s\ cedeze o parte din terenurile lor

agricole, le-au împ\r]it în loturi, numite cleruhii, fiindc\ erau atribuite prin tragere

la sor]i, [i au instalat pe ele cet\]eni atenieni. Prin aceasta ei atingeau un dublu

scop : pe de o parte sc\pau de un num\r de s\raci incomozi, oameni f\r\

existen]a asigurat\ în Atena, iar pe de alt\ parte controlau pe „alia]i”, împie-

dicîndu-i de a face opozi]ie. 5. La 18 ani Epicur vine la Atena spre a-[i face

serviciul militar, ca efeb, în anul 323. E data cea mai cert\ din via]a lui. ~n acela[i

an Aristotel se refugiaz\ la Chalcis, în urma mor]ii lui Alexandru cel Mare.

6. Perdiccas – faimos general al lui Alexandru Macedon ; Colofon – cetate din

Asia Mic\ nu departe de Milet. Colofon e colonie ionian\ [i patria lui Xenofanes.

7. ~n cronologia oficial\ a Atenei, anii erau indica]i cu numele arhontelui

eponim. Anaxicrates a fost arhonte în anii 307/6 `.H. 8. {coala [i-a fondat-o

Epicur în acest timp, pu]in dup\ a doua venire a sa la Atena, în 307/6.

9. Aici se spune c\ Epicur a început s\ studieze filosofia la 14 ani. Dar mai

departe, tot la Diogenes (X, 14), ni se spune c\ a f\cut acest lucru la 12 ani. ~n

orice caz, ca profesor de filosofie a func]ionat mai întîi la Mytilene [i Lampsacos

(309 `.H.), la vîrsta de 32 de ani, cu doi ani înainte de a veni pentru a doua oar\

la Atena. 10. Apollodoros epicurianul, numit [i –hpotuvranno", „tiranul gr\dinii”

(= [colii epicuriene) se întîlne[te de mai multe ori citat de Diogenes (X, 24). Aici

se men]ioneaz\ lucrarea lui, Via]a lui Epicur, în cel pu]in dou\ C\r]i.

11. Hesiod vorbe[te de Chaos, ca începutul lumii, în Theogonia sa, v. 116,

123, 700, 814. Hermip din Smyrna – cunoscut biograf, de care am mai vorbit de



553

nenum\rate ori. Filosofia lui Epicur se bazeaz\ în p\r]ile ei esen]iale, mai ales

fizica, pe atomismul lui Democrit, îns\ cu modific\ri importante [i originale.

12. Vezi Diels, PPhF, nr. 51, p. 197 (Timon). 13. Philodemos din Gadara în

Syria (pe la 60 `.H.), important mai ales prin faptul c\ un num\r mare din operele

sale numeroase s-au p\strat în parte pe papirusuri din Herculanum. Vezi lista

acestor scrieri la Ueberweg-Prächter, Grundriss, I, 1926, pp. 439-441. Pentru

Canonica lui Epicur [i teoria cunoa[terii e deosebit de important\ lucrarea PeriV

shmeivwn –aiV shmeiwvsewn („Despre semne [i semnific\ri”). Despre fra]ii lui Epicur :

Neocles (acela[i nume cu tat\l) mai apare la Suda, Plutarh, Cicero. Chairedemos

apare [i la Suda. Aristobulos nu ne e cunoscut din alt\ parte. Mys, sclavul lui

Epicur, mai apare [i la Aulus Gellius [i Macrobiu (Mu~" înseamn\ „{oarece”). Se

d\deau adesea nume de animale la sclavi. Epicur a avut mul]i sclavi printre

sectatorii s\i, dup\ cum vom mai vedea. Doctrina lui Epicur a avut mare priz\

asupra oamenilor simpli, mode[ti, s\raci. Myronianos din Amastris în Paflagonia e

citat de mai multe ori de Diogenes Laertios. Lucrarea  @Omoia i&stori–aV –e;avlaia

apare, sub titluri pu]in modificate, tot la Diogenes. 14. Diotimos stoicul mai apare

[i la Athenaios [i la Sextus Empiricus. El e r\uvoitor fa]\ de Epicur.

15. Cine e autorul acestei lucr\ri, nu [tim. Textul ar putea fi interpretat a[a ca

el s\ fie tot Diotimos. 16. Pasajul precedent are textul deteriorat [i e greu de

corectat [i de interpretat. Noi citim e*n tw~/ dwde–avtw/ (ultimul cuvînt se afl\ în ms.

B), urmat de th~" diadoch~", [i îl mai repet\m o dat\ precedat de –aiv (deci socotim

o c\dere din text din cauza unui o&moiotevleuton). Iar mai departe manuscrisele

sale au –d (=24). Cum Sotion trata despre Epicur în Cartea a 12-a a Succesiunilor

sale, men]inem acest num\r [i îl referim la aceast\ lucrare a lui. ~n schimb,

ignor\m cu totul ce sînt acele Obiec]ii diocleene. Credem c\ ele erau în num\r de

24 [i c\ în a 12-a se aflau atacurile împotriva lui Epicur. Dar nu [tim cine e acest

Diocles, dac\ e vorba de autorul obiec]iilor sau de obiectul lor. Nici solu]ia lui

Apelt, cu virgula pus\ înainte de e*levgcwn [i e*levgcwn socotit ca participiu, nu ne

satisface. Astfel citim textul : –aiV Swtivwn e*n tw~/ dwde–avtw/ <th~" Diadoch~" –aiV e*n

tw~/ dwde–avtw/> tw~n e*pigra;omevnwn Dio–leivwn e*levgcwn. Ceea ce urmeaz\ nu e

mai u[or de în]eles. Manuscrisele au : a@ e*sti periV th~" –d. Am fi vrut s\ citim oi@

ei*si (periV th~") –d, „care (sc. obiec]iile diocleene sînt în num\r de dou\zeci [i

patru)”. Vezi [i discu]ia la Kochalsky (p. 60), a c\rui solu]ie de asemenea nu ne

satisface. ~n disperare de cauz\ r\mînem la lectura lui Usener, care nu ne satisface

nici ea : a@ e*sti periV th~" ei*–avdo", „care se refer\ la ziua a dou\zecea” a lunii, cînd

epicurienii, dup\ cum vom vedea mai tîrziu, aveau o serbare în fiecare lun\.

Acum cu privire la numele care se g\sesc în textul de mai sus : Poseidonios din

Apamea (cam 135-51 `.H.) este figura cea mai de seam\ a [colii stoice medii,

fondat\ de Panaitios din Rhodos (185-110 `.H.) ; Nicolaos din Damasc, istoric [i

filosof, numit o& ;ilovso;o" [i o& peripathti–ov" (sec. I ̀ .H.), care a scris numeroase

opere, pierdute, între altele periV  *Aristotevlou" ;iloso;iva". Sotion ne este

cunoscut. Lucrarea sa cea mai important\, Filosov;wn diadocaiv, scris\ pe la

200-180 `.H., avea 13 C\r]i, dintre care a XII-a consacrat\ lui Epicur. Despre

Diocles [i Obiec]iile lui sau contra lui nu [tim nimic. Ne e greu s\ credem c\ este

vorba de o oper\ a lui Sotion, întrucît nu mai e citat\ nic\ieri. ~n fine, Dionysios

din Halicarnas este cunoscutul istoric, retor [i literat (sec. I `.H.), a c\rui oper\

vast\ ni s-a p\strat în mare parte. 17. Leontion – curtezan\ din Atena [i iubita lui

Epicur ; este men]ionat\ [i de al]i autori, ca Plutarh, Athenaios, Cicero, Plinius.

Numele de hetaire [i de sclave, cu form\ de neutru, se întîlnesc adesea (vezi ceva

mai departe, § 7). 18. Fizica lui Epicur se bazeaz\ pe atomismul lui Leucip [i

Democrit, iar etica lui Epicur pe morala cirenaicilor, adic\ a [colii hedoniste,

fondat\ de Aristip din Cyrene, a[a cum fizica stoic\ se inspir\ din doctrina lui

Heraclit, iar etica stoic\ din morala cinicilor, a [colii fondate de Antistene din

Atena. Totu[i, atît în fizic\, cît [i în etic\, epicureismul introduce modific\ri

esen]iale fa]\ de doctrinele din care se inspir\, astfel încît, departe de a fi un

decalc, filosofia lui Epicur are un caracter de profund\ originalitate.
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19. Timocrates este fratele lui Metrodor. Acesta a fost prietenul [i discipolul

iubit al lui Epicur, de fel din Lampsacos. Timocrates a p\r\sit mai tîrziu [coala lui

Epicur, atacîndu-l chiar (vezi Diogenes Laertios ceva mai departe). Timocrates e

adesea citat de Plutarh [i de Cicero. Herodotos – scriitor ; a avut leg\turi cu Epicur,

care i-a adresat o scrisoare de mare importan]\ pentru cunoa[terea canonicii [i

fizicii lui Epicur [i conservat\ integral de Diogenes Laertios, X, 35-83. „Paian” [i

„Anax” sînt epitete date lui Apollo. Mithras, vistiernicul lui Lysimah (general [i,

mai tîrziu, diadoh al lui Alexandru), este cunoscut numai din acest text. Plutarh

citeaz\ pe un Mithras, sirian de origine [i filosof epicurian, care ar putea fi identic

cu vistiernicul lui Lysimah. 20. Idomeneus din Lampsacos – elev al lui Epicur [i

istoric ; este adesea citat de Plutarh, Athenaios, Strabon etc. Epicur pare a-l fi iubit

foarte mult [i i-a adresat ultima scrisoare, pe care a scris-o în ziua mor]ii sale [i al

c\rei text e conservat de Diogenes, X, 22. Dup\ Cicero îns\, De finibus, II, 30, 96,

aceast\ scrisoare ar fi fost adresat\ lui Hermarchos, alt discipol.

21. Aceasta [i urm\toarele scrisori fac parte din scrisorile ticluite [i puse sub

numele de Epicur de Diotimos stoicul (vezi Diogenes Laertios, X, 3 ; vezi [i mai

sus notele 14 [i 15). 22. Leonteus din Lampsacos – filosof discipol al lui Epicur,

citat [i de Plutarh, Strabon. So]ia lui Leonteus, Themista, mai e citat\ [i de Cicero,

Lactantius, iar de Clemens din Alexandria sub numele de Themisto.

23. Pythocles – prieten al lui Epicur, citat [i de Plutarh. Epicur i-a dedicat o

scrisoare cu o expunere despre meteori, care e p\strat\ de Diogenes Laertios, X,

84-116. Aceste citate din scrisorile precedente, chiar dac\ ar fi autentice, nu

dep\[esc cadrul unor scrisori familiare [i dovedesc la Epicur un suflet cald [i

prietenos. 24. Theodoros, adversarul lui Epicur, este citat numai aici de Diogenes

Laertios [i în Cartea a II-a, 65, unde se men]ioneaz\ scrierea lui Theodoros Despre

secte. Cartea a IV-a, citat\ în textul precedent, face parte din lucrarea intitulat\

Contra lui Epicur. 25. Metrodor din Lampsacos – prietenul iubit [i discipolul lui

Epicur. 26. Lucrarea Despre scop a lui Epicur este citat\ în lista operelor lui la

Diogenes Laertios, X, 27. Chiar dac\ citatul din aceast\ scriere e autentic, rupt din

contextul lui d\ un sens care denatureaz\ morala epicurian\. Scopul, dup\ Epicur,

e pl\cerea, iar pl\cerea prin sim]uri e un element ce se g\se[te la baza oric\rei

ac]iuni a omului, dar este completat\ prin alte elemente care dep\[esc senzu-

alitatea ini]ial\, dup\ cum vom vedea în cursul expunerii epicuriene care va urma

la Diogenes. Mai departe, scrisoarea c\tre Pythocles, citat\ aici, nu este cea

conservat\ la Diogenes Laertios, X, 84-116. {i aici, citatul rupt din context poate

face cu totul alt\ impresie decît ar fi putut avea în ansamblul în care se afla.

27. Epictet din Hieropolis (cam 60-140 d.H.) – filosof din stoicismul nou,

moralist sever [i, desigur, adversar al lui Epicur (vezi Epictet, Dissertationes, III,

24, 38). 28. Timocrates – fratele lui Metrodor (vezi mai sus, nota 19). Aici se

citeaz\ lucrarea sa Pove[ti vesele, cu cîteva r\ut\]i împotriva lui Epicur.

29. Epicur, înainte de a veni la Atena a ]inut [coal\ la Mytilene [i Lampsacos

(pe la 309-307 `.H.), unde au r\mas discipoli de-ai lui. Ace[tia sînt filosofii din

Mytilene c\rora Epicur le-a adresat o scrisoare care e pierdut\.

30. Avem aici patru nume de curtezane, dintre care trei au form\ de gen

neutru : Mammarion, latin, în leg\tur\ cu sînul ; Erotion, în leg\tur\ cu dragostea ;

Nikidion, în leg\tur\ cu victoria (desigur în dragoste) ; al patrulea nume Hedeia

(„Dulcea”). Vezi mai sus, nota 17. 31. Nausiphanes din Teos – discipol al lui

Pyrrhon [i sectator al lui Democrit. Mai e citat de Cicero [i de Sextus Empiricus.

Lucrarea lui Epicur Despre natur\, în 37 de C\r]i, se afl\ în lista operelor lui

Epicur la Diogenes Laertios, X, 27. Urmeaz\ un citat textual din Epicur despre

Nausiphanes, pe care îl trateaz\ cu severitate. 32. Scrisoarea lui Epicur despre

Nausiphanes, din care se d\ mai departe un citat, trebuie s\ fac\ parte din

Scrisorile acestuia citate la finele listei lui Diogenes Laertios, X, 28.

33. Lingu[itori ai celor doi Dionysios, tat\l [i fiul, ambii tirani ai Siracuzei, la

curtea c\rora Platon a c\l\torit de trei ori f\r\ s\ poat\ realiza inten]iile politice pe

care le urm\rea. „Platon cel de aur”, peiorativ, înseamn\ Platon cel lacom de aur.
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34. Grecii vechi erau foarte înclina]i spre a-[i insulta chiar pe nedrept

adversarii, iar filosofii nu f\ceau excep]ie în aceast\ privin]\. Democrit-Lerocrit

(„Flecar”) este un calambur, ca [i urm\torul, Antidoros-Sannidoros („Mi[c\tor-

-de-coad\ la daruri”). Antidoros, epicurian, citat [i de Plutarh. „Dialecticienii” sînt,

desigur, megaricii. Pyrrhon e numit de Epicur ignorant [i incult. Vedem deci c\,

dac\ Epicur a avut mul]i detractori [i a fost atacat cu violen]\, cu du[m\nie [i în

mod nedrept, nici el n-a r\mas dator [i a întors violen]ele [i insultele, lovind pe

adversari în via]\ cît [i figuri ale gîndirii grece[ti disp\rute de mult.

35. Dup\ ce a reprodus un num\r de pove[ti calomnioase [i jignitoare la

adresa lui Epicur, în paragrafele urm\toare (9-12) Diogenes Laertios face un

splendid elogiu al lui Epicur, ar\tînd cump\tarea [i frumoasele lui calit\]i morale.

36. Metrodoros din Stratonicea e citat [i de Cicero. A nu se confunda cu

Metrodor din Lampsacos, discipolul fidel al lui Epicur. Metrodoros din Stratonicea,

în Caria, a trecut de la Epicur la Carneade. 37. Despre Mys [i în general despre

sclavii în [coala lui Epicur, vezi mai sus, nota 13. Testamentul lui Epicur urmeaz\

pu]in mai departe (§§ 16-22). 38. Apollodoros epicurianul, numit –hpotuvranno".

39. Diocles din Magnesia, autorul operei  *EpidromhV tw~n ;ilosov;wn. Nu

g\sim necesar de a [terge cu Apelt, dup\ Roeper [i Martini, pe dev dup\ Diocles.

Informa]ia cu pre]ul de cump\rare pe 80 de mine a gr\dinii de c\tre Epicur o

socotim ca venind de la Apollodor. Mai departe e citat\ Cartea a III-a din

*EpidromhV tw~n ;ilosov;wn (probabil ultima). 40. Pitagora din Samos este, poate,

primul filosof care a fondat o [coal\ în care discipolii duceau o via]\ în comun [i

avea un caracter de congrega]ie religioas\, caracter pe care l-a p\strat într-o

oarecare m\sur\ Academia lui Platon [i dup\ aceasta [i celelalte [coli filosofice.

Pitagoricienii vechi, pe timpul vie]ii maestrului, aveau [i o comunitate de bunuri.

41. R\mînem la lectura –uqridivou [i nu accept\m corectarea Kuqnivou f\cut\

de Menagius [i adoptat\ de Apelt. 42. Acest Athenaios pare a fi un discipol al lui

Epicur [i nu-l întîlnim în alt\ parte. 43. Adic\ oracolul din Delfi, preoteasa Pythia,

care roste[te profe]ii a[ezat\ pe trepied. Pytho = Delfi. Pythia este preoteasa de la

Pytho. 44. Diocles din Magnesia, citat de nenum\rate ori cu opera  *EpidromhV tw~n

;ilosov;wn. 45. Este vorba de Anaxagora din Clazomene, cunoscutul contem-

poran [i prieten al lui Pericle (vezi Via]a lui la Diogenes Laertios, II, 6-15).

Archelaos din Atena, filosof premerg\tor lui Socrate [i maestrul lui (vezi Diogenes

Laertios, II, 16-17, Via]a lui Archelaos). 46. Este vorba de Diocles din Magnesia.

Din obliga]ia de a-i înv\]a operele pe dinafar\ se vede importan]a pe care Epicur

o d\dea doctrinei sale, nu atît din vanitate, cît din convingerea c\ ea d\ oamenilor

un mijloc de a se mîntui de teama de zei [i de lumea cealalt\.

47. Apollodor din Atena, cronograful, adesea men]ionat de Diogenes [i de noi

în note. Probabil c\ Nausiphanes din Teos, în calitate de adept al doctrinei lui

Democrit, a fost socotit de Apollodor ca profesor al lui Epicur, de[i am v\zut mai

sus c\ acesta se exprim\ destul de jignitor fa]\ de Nausiphanes (vezi Diogenes

Laertios, X, 7-8). Nu [tim cine este acest Praxiphanes, profesor al lui Epicur, care

nu se afl\ citat în alt\ parte. Exist\ un Praxiphanes din Rhodos, filosof peripatetic

citat de Diogenes Laertios, Strabon etc., dar care nu poate avea nimic comun cu

profesorul lui Epicur. Acest din urm\ Praxiphanes ar putea fi acela[i personaj cu

Nausiphanes, cu schimbarea primei p\r]i a cuvîntului compus, cum se întîmpl\

adesea în grece[te. ~n acest fel trebuie schimbat –aiv dintre cele dou\ nume în h!.

Vezi Kavba h# S–avbra pentru numele tat\lui lui Acusilaos (Diogenes Laertios, I,

41) ; vezi mai departe la Xenofanes (Diogenes Laertios, IX, 18), la Heraclit (IX, 1).

Epicharmos la Suda : Tituvrou h# Cimavrou, Archytas la Diogenes Laertios, VIII, 79 ;

Anaxagora &Hghsibouvlou h# Eu*bouvlou la Diogenes Laertios, II, 6 ; Archelaos la

Diogenes Laertios, II, 16 ; Democrit  *Hghsistavtou,  *Aqhno–rivtou, Damasivppou la

Diogenes Laertios, IX, 34 etc. {i Clemens din Alexandria, Stromata, I, 64 (vol. II,

p. 41, 1, Stählin) spune c\, dup\ unii, Nausiphanes ar fi fost profesorul lui Epicur.

Diogenes Laertios, Prooem., I, 15, men]ioneaz\ pe Nausiphanes [i Naukydes

(dup\ Diels o variant\ de nume a primului) ca discipoli ai lui Democrit [i
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profesori ai lui Epicur. Deci Praxiphanes din textul nostru ar putea fi o variant\ a

numelui lui Nausiphanes. 48. Din scrisoarea lui Epicur c\tre Eurylochos nu s-a

p\strat decît acest fragment. Eurylochos nu e cunoscut din alt\ parte.

49. Negarea din partea lui Epicur [i a lui Hermarchos c\ ar fi existat un filosof

cu numele Leucip î[i are importan]a sa. Acesta este o figur\ vag\ [i doctrina sa e

greu de separat de cea a lui Democrit. Paul Tannery s-a bazat pe aceste

considerente pentru a da în vileag, cu oarecare rezerve, ipoteza c\ Leucip ar fi

fost personaj într-un dialog al lui Democrit, care a devenit cu timpul personaj de

sine st\t\tor. Dup\ cum vedem mai departe la Diogenes Laertios, al]i epicurieni,

printre care Apollodoros, afirmau c\ Leucip a fost profesorul lui Democrit.

Hermarchos din Mytilene este un discipol de seam\ al lui Epicur [i succesorul

acestuia la conducerea [colii. Hermarchos e citat de mai multe ori [i în testamentul

lui Epicur de la Diogenes Laertios, pe care îl vom parcurge în cur`nd, precum [i

la diver[i autori, ca Athenaios, Cicero etc. 50. Pentru Apollodoros epicurianul,

„tiranul gr\dinii”, vezi mai sus nota 10. 51. Demetrios din Magnesia – autorul

lucr\rii Despre poe]ii [i scriitorii omonimi, adesea citat\ de Diogenes Laertios.

Xenocrate din Chalcedon – discipolul lui Platon [i al treilea scolarh al Academiei

platonice, dup\ Platon [i Speusip. 52. Aristophanes din Byzantion, gramaticianul,

este, al\turi de Zenodotos [i Aristarchos din Samothrace, una din marile figuri ale

filologiei antice, vestit prin lucr\rile sale asupra textului lui Homer [i a altor autori

clasici. Aprecierile de aici despre stilul lui Epicur sînt interesante, dar contradictorii

(vezi [i mai departe §§ 26-27).

53. Lucrarea lui Epicur Despre retoric\ citat\ aici nu se g\se[te în lista scrierilor

(care e dat\ ca incomplet\) lui Epicur de la Diogenes Laertios, X, 27-28.

54. Formulele de salut sînt greu de tradus, ele fiind specifice fiec\rei limbi.

Aici am c\utat s\ red\m sensul în care a c\utat Epicur s\ modifice formula banal\

caivrein. 55. ~ntre numero[ii filosofi purt\tori ai numelui Ariston este greu de

recunoscut cel de aici. Cei mai cunoscu]i sînt : Ariston din Ceos, peripatetic,

prieten cu Lycon (care a fost al patrulea scolarh al Lyceului) [i biograful

peripateticilor, [i Ariston din Chios, filosof stoic disident. Aici este vorba de un

Ariston care a scris despre Via]a lui Epicur. 56. Acest Ariston acuz\ pe Epicur de

plagiat. Canonul e o oper\ important\ a lui Epicur, care e pierdut\. Titlul acesta

se g\se[te în lista operelor de la Diogenes Laertios, X, 27. Nausiphanes din Teos

(finele secolului al III-lea `.H.). Lucrarea lui intitulat\ Trepiedul trebuie s\ fi tratat

despre teoria cunoa[terii. 57. Platonicul Pamphilos, al c\rui elev ar fi fost Epicur

la Samos dup\ spusele lui Ariston, nu ne e cunoscut mai de aproape. E citat [i de

Cicero [i Lexiconul Suda. 58. Aici se spune c\ Epicur ar fi înv\]at filosofia

începînd cu vîrsta de 12 ani ; mai sus Diogenes Laertios (X, 2) vorbea de vîrsta de

14 ani. {coala [i-ar fi întemeiat-o la vîrsta de 32 de ani, deci pe la 309 `.H., la

Mytilene [i Lampsacos mai întîi, apoi la Atena, începînd din 307/6.

59. Anul al III-lea al olimpiadei 109 este 342/1 `.H. [i în acela[i timp anul

arhontatului lui Sosigenes. Gamelion e a [aptea lun\ atic\, corespunzînd cu

ianuarie-februarie, numit\ astfel fiindc\ în acel timp se celebrau cele mai multe

c\s\torii. Platon a murit în 347 deci o diferen]\ de doi ani fa]\ de socoteala

cronografului Apollodor din Atena. Nici timpul de cinci ani cît ar fi stat la Mytilene

[i Lampsacos nu corespunde realit\]ii. 60. Olimpiada 127, anul al II-lea, adic\ 271

`.H., care e [i data arhontatului lui Pytharatos. 61. Hermarchos, fiul lui Agemortos,

din Mytilene, a succedat lui Epicur la conducerea [colii dup\ moartea acestuia.

Hermarchos e citat de nenum\rate ori de Diogenes Laertios [i nu vom mai reveni

asupra lui. Mai e citat de Cicero, Athenaios, Photios etc. 62. Avem înc\ una dintre

banalele epigrame ale lui Diogenes Laertios, de care acesta era foarte mîndru [i

pe care le-a adunat în colec]ia sa, intitulat\ Pammetros, din care ia unele [i le

insereaz\ în Vie]ile filosofilor. ~n epigrama de fa]\, Diogenes a pus în dou\

distihuri elegiace povestea mor]ii lui Epicur, pe care o d\ pu]in mai înainte, luat\

de la biograful Hermip. 63. Aici se termin\ via]a lui Epicur, pe care Diogenes o

închide cu o formul\ obi[nuit\ biografilor la fine de capitol. Urmeaz\ testamentul
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lui Epicur (Diogenes Laertios, X, 16-21). 64. Testamentul lui Epicur, ca [i cele ale

celorlal]i filosofi – Platon, Aristotel, Theofrast, Straton, Lycon – sînt documente de

cea mai înalt\ valoare pe care ni le-a transmis antichitatea, gra]ie sîrguin]ei lui

Diogenes Laertios. Amynomachos, fiul lui Philocrates, atenian din demul Bate,

pare a fi un prieten mai mult cu calit\]i de administrator [i om de afaceri decît

filosof epicurian ; tot astfel Timocrates, fiul lui Demetrios din demul atic Potamos,

care nu trebuie confundat cu Timocrates disidentul, fratele lui Metrodor din

Lampsacos. 65. Metroon se numea templul din Atena consacrat zei]ei Magna

Mater, de origine frigian\, aflat în pia]a public\ [i în care se aflau [i arhivele

publice. 66. Hermarchos din Mytilene este succesorul testamentar al lui Epicur la

conducerea [colii, calitate în care a func]ionat efectiv de la moartea lui Epicur

(271 `.H.), nu se [tie exact pîn\ cînd. Dup\ cum se vede, [i mai tîrziu, toate

deciziile pe care urmau s\ le ia mînuitorii averii l\sate de Epicur, Amynomachos

[i Timocrates, trebuiau s\ fie aprobate în în]elegere cu conduc\torul efectiv al

[colii : Hermarchos. E citat de mul]i autori : Cicero, Plutarh, Athenaios, Photios.

Melite este un district din Atica, constînd din ora[ul Atena propriu-zis [i aflat în

tribul Cecropis. 67.  *Enagivsmata se numesc sacrificiile aduse mor]ilor. ~n timpurile

vechi de tot, sîngele victimei se turna pe mormînt [i, printr-un canal, era condus

în regiunea unde se afla gura mortului, cu inten]ia de a-l hr\ni [i de a-i da o nou\

via]\. Un reziduu al acestei credin]e se g\se[te în Nekyia lui Homer, Odiseea, XI,

23 [i urm. (vezi [i X, 524 [i urm.). Astfel de e*nagivsmata prescrie Epicur pentru

tat\l, mama [i fra]ii s\i, precum [i pentru sine de ziua na[terii sale, ziua a 10-a a

lunii Gamelion. Apoi mai cere o serbare comemorativ\ în 20 ale fiec\rei luni

pentru sine [i Metrodor. Accept\m ad\ugarea în text a cuvîntului mnhvmhn, f\cut\

de Aldobrandinus. 68. Aniversarea fra]ilor lui Epicur e plasat\ în luna Poseidon

(decembrie-ianuarie), iar a lui Polyainos în luna Metageitnion (august-septembrie).

Polyainos – fiul lui Athenodoros din Lampsacos, epicurian, discipol iubit al lui

Epicur. S-a ocupat [i de matematic\. A murit, ca [i Metrodor, înaintea lui Epicur.

Citat de Cicero, Plutarh, Lexiconul Suda. 69. Aici Epicur are grij\ de educarea

fiului lui Metrodor cu numele de Epicuros [i de a fiului lui Polyainos, ambii mor]i

înaintea lui. 70. Mai departe se îngrije[te cu mult\ solicitudine de fiica minor\ a

lui Metrodor. 71. Zestrea fetei va fi pl\tit\ de cei doi administratori : Amynomachos

[i Timocrates în în]elegere cu Hermarchos. B\rbatul ei urmeaz\ a fi ales de

Hermarchos. 72. Nicanor – discipol al lui Epicur, despre care nu [tim decît c\ e

citat aici cu solicitudine de Epicur. 73. C\r]ile, biblioteca sînt prev\zute în unele

testamente [i l\sate anumitor persoane. Spre exemplu, Theofrast las\ c\r]ile sale

(incluzînd, probabil, [i c\r]ile lui Aristotel pe care le avea tot el) lui Neleus din

Scepsis (Diogenes Laertios, V, 52). Vezi [i dispozi]iile testamentare cu privire la

c\r]i f\cute de Lycon (Diogenes Laertios, V, 73). Epicur las\ biblioteca sa urma[ului

s\u la conducerea [colii : Hermarchos. 74. Eliberarea de sclavi prin testament este

obi[nuit\ (vezi [i celelalte testamente de filosofi p\strate de Diogenes Laertios).

Epicur elibereaz\ aici nominal trei sclavi [i o sclav\ (cu nume la neutru : Phaidrion)

75. Urmeaz\ textul ultimei scrisori, scris\ în ziua mor]ii lui, de Epicur lui

Idomeneus (p\strat [i la Philodemos, Vol. Herc.2, I, 125, 9). Aceast\ scrisoare se

g\se[te în traducere latin\ la Cicero, De finibus, II, 30, 96, dar este adresat\ lui

Hermarchos (nu lui Idomeneus). Cum textele sînt identice, e greu s\ admitem,

cum sus]ine Usener, c\ Epicur ar fi trimis la doi adresan]i scrisori cu text identic.

Philodemos (Vol. Herc.2, I, 128) mai d\ textul unei scrisori pe care Epicur a scris-o

în ultimele zile ale existen]ei sale, dar cu text diferit, chiar dac\ ideile sînt

acelea[i. 76. Aceast\ splendid\ scrisoare, la sfîr[itul c\reia se recomand\ fiii lui

Metrodor solicitudinii [i îngrijirii adresantului (ceea ce ar conveni mai bine pentru

Hermarchos), ne ilustreaz\ tema fundamental\ a moralei lui Epicur. Pl\cerea este

scopul dup\ Epicur, iar dac\ omul are t\ria s\ evoce cu destul\ intensitate clipele

fericite pe care le-a tr\it în trecut, el poate fi fericit [i în clipele de cea mai mare

durere [i în chinuri, el poate fi fericit chiar închis [i ars în taurul de bronz al

tiranului Phalaris, în care acesta î[i ardea victimele spre a se amuza auzind
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strig\tele lor de durere ie[ind sub form\ de muget din gura deschis\ [i din n\rile

taurului. 77. Nu trebuie s\ facem, ca al]i filologi, recrimin\ri împotriva lui Diogenes

Laertios fiindc\ a pus aici, la sfîr[itul acestei scrisori, formula de sfîr[it a

testamentului : „Acestea au fost condi]iile testamentului lui”, în loc s-o pun\

înaintea scrisorii. Cum scrisoarea la finele ei con]ine o ultim\ dorin]\ (îngrijirea

copiilor lui Metrodor), se putea socoti [i aceasta ca o dispozi]ie testamentar\.

78. ~n paragrafele urm\toare, 22-26, se d\ o list\ a discipolilor lui Epicur, cu

noti]e despre ei ceva mai detaliate decît de obicei [i cu liste de opere ale lor. Ceva

similar la Diogenes Laertios se g\se[te în Via]a lui Zenon, cînd se vorbe[te de

discipolii acestuia (VII, 36-38 [i, mai departe, 163, 166, 167, 174-175, 178, acest

lucru de la § 163 mai departe în vie]i separate). ~ntrucît aceste liste le-am atribuit

lui Sotion, credem c\ [i noti]a lui Diogenes despre discipolii lui Epicur [i lista

operelor lor provine de la Sotion, fie direct, fie mai degrab\ prin intermediul

rezumatului operei lui Sotion, compus de Heracleides Lembos. Metrodor din

Lampsacos – se dau dou\ nume pentru cel al tat\lui : Athenaios [i Timocrates. Aceste

ezit\ri în nume nu s`nt ceva neobi[nuit la greci (vezi mai sus, nota 47). Timocrates

e numele unui frate al lui Metrodor [i confuzia cu numele dat tat\lui ar putea

proveni de aici (dar nu trebuie s\ fie numaidecît a[a). Sande este numele mamei.

79. Lucrarea Timocrates în trei C\r]i a lui Epicur se g\se[te citat\ în lista

operelor lui Epicur (Diogenes Laertios, X, 28). 80. Despre sora lui Metrodor, Batis,

nu [tim nimic din alt\ parte. Idomeneus din Lampsacos, so]ul ei, a fost un discipol

al lui Epicur, adesea citat de Plutarh, Athenaios, Seneca, Strabon. Idomeneus era

unul din intimii lui Epicur, c\ruia i-a adresat scrisoarea din ultima zi a vie]ii sale

(Diogenes Laertios, X, 22 ; vezi mai sus, notele 20, 75 [i 76).

81. Scrierea lui Epicur intitulat\ Metrodor în cinci C\r]i se g\se[te în lista

operelor lui Epicur (Diogenes Laertios, X, 28). 82. Deci Metrodor s-a n\scut pe la

331 (era cu 11 ani mai tîn\r decît Epicur) [i a murit pe la 278 `.H.

83. Timocrates din Lampsacos, fratele lui Metrodor, a p\r\sit mai tîrziu [coala

lui Epicur, devenind chiar adversarul acestuia (vezi [i mai sus, nota 19).

84. ~n § 24 urmeaz\ lista operelor lui Metrodor, provenit\ probabil de la

Sotion. ~n titlurile unde figureaz\ prepozi]ia prov"+acc., tradus de noi „contra”,

caracterul adversativ nu este a[a de net ca la –atav cu genitivul. Prov" se poate

traduce [i cu „c\tre”, cum face Apelt pentru titlurile „C\tre medici” [i „C\tre

Timocrates”, dar mai departe traduce pe acela[i prov" cu „Contra dialecticienilor”

[i „Contra sofi[tilor”. Aceste ezit\ri sînt deci justificate, aici ca [i în alte liste cu

titluri. 85. Polyainos din Lampsacos, fiul lui Athenodoros (vezi mai sus nota 68).

86. Philodemos din Gadara, vezi mai sus nota 13. 87. Hermarchos din

Mytilene, fiul lui Agemortos, urma[ul lui Epicur, dup\ moartea acestuia, la

conducerea [colii, ne este cunoscut din textele anterioare (vezi mai sus nota 61).

Cei mai de seam\ urma[i [i discipoli ai lui Epicur sînt, desigur, Hermarchos,

Metrodor [i Polyainos. Ultimii doi au murit înaintea lui Epicur.

88. Urmeaz\ o scurt\ list\ cu patru titluri din operele lui Hermarchos (dup\

Sotion). La primul titlu consider\m num\rul 22 ca nefiind cel al C\r]ilor, ci

num\rul scrisorilor. Apelt [i Hicks traduc : „22 de C\r]i” ; Kochalsky : „22 de tratate

în form\ de scrisori”. S\ ne gîndim la ceva similar cu cele trei scrisori ale lui

Epicur conservate de Diogenes Laertios [i pe care le vom vedea mai departe.

„Contra lui Platon” [i „Contra lui Aristotel” sînt teme obi[nuite [i fire[ti la epicurieni.

89. Leonteus din Lampsacos – filosof epicurian ; mai e citat [i de autori ca

Plutarh, Strabon. So]ia lui, Themista, mai e citat\ de Cicero, Lactantius [i de

Clemens din Alexandria sub numele de Themisto. 90. Colotes din Lampsacos –

filosof epicurian de seam\, împotriva c\ruia Plutarh a scris un întreg tratat proV"

Kolwvthn (34 de capitole) care ni s-a p\strat. Idomeneus din Lampsacos – discipol

de seam\ al lui Epicur (vezi mai sus nota 20). 91. {tim c\ Hermarchos i-a luat

locul lui Epicur la conducerea [colii ; dup\ Hermarchos a luat conducerea

Polystratos (dup\ Valerius Maximus, I, 8, 17) împreun\ cu Hippocleides. De

la Polystratos s-a p\strat destul de bine pe papirus tratatul PeriV a*lovgou
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–ata;ronhvsew" [i fragmente dintr-un PeriV ;iloso;iva", Cartea I. Acestora le-a

urmat la conducerea [colii Dionysios (pe la 200 `.H.) ; e îndoielnic dac\ este

acela[i cu Dionysios transfugul, care a trecut de la stoici la epicureism [i pe care

l-am întîlnit în Cartea a VII-a, Via]a lui Zenon. Urma[ul lui la conducerea [colii a

fost Basileides, necunoscut din alt\ parte. 92. Pentru Apollodoros o& –hpotuvranno",

vezi mai sus nota 10. De Apollodoros nu vorbe[te Diogenes ca succesor la

conducerea [colii, nici la cei urm\tori. Apollodoros ar fi scris peste 400 de volume

(rulouri de papirus) (a doua jum\tate a secolului al II-lea `.H.).

93. Cei doi Ptolemei – unul negru, altul alb – nu sînt cunoscu]i din alt\ parte.

94. Zenon din Sidon, discipol al lui Apollodoros o& –hpotuvranno", este un

important adept al [colii de filosofie epicurian\. Citat în afar\ de Diogenes [i de

Cicero, Athenaios, Suda, Epiphanius. S-a ocupat [i de geometrie [i a fost comb\tut

de Poseidonios (vezi la Proclus, in Euclid., pp. 199 [i 214 [i urm., ed. Friedlein).

Zenon din Sidon s-a n\scut pe la 160 `.H. Philodemos din Gadara a fost discipolul

lui (contemporan cu Cicero). Lucrarea lui Philodemos PeriV shmeivwn –aiV

shmeiwvsewn expune teoria concluziilor analogice [i inductive, bazat\ pe lec]iile

lui Zenon din Sidon. 95. Demetrios o& Lav–wn – epicurian de seam\, citat [i de

Strabon [i de Sextus Empiricus. Pare a se fi ocupat [i de geometrie (Fragm. Herc.,

p. 27, 1061 Scott). 96. Diogenes din Tars – filosof epicurian, poet [i gramatician,

citat [i de Strabon. Opera lui  *Epivle–toi scolaiv, în cel pu]in 20 de C\r]i, este

citat\ de mai multe ori de Diogenes Laertios (vezi X, 138). 97. Orion – filosof

epicurian ; nu mai e citat de al]i autori [i nu [tim nimic despre el.

98. Al]i epicurieni disiden]i, pe care veritabilii epicurieni îi numesc sofi[ti, s\

fie oare urma[i ai cirenaicilor ? Metrodor a scris 9 C\r]i Contra sofi[tilor (Diogenes

Laertios, X, 24) [i poate în una din ele ataca [i pe ace[ti epicurieni disiden]i.

99. Urmeaz\ o list\ de trei omonimi ai lui Epicur (dup\ Demetrios din

Magnesia ?), [i anume unul fiu al lui Leonteus [i al Themistei, despre care nu [tim

altceva, nefiind citat de al]i autori ; altul din Magnesia, despre care tot nu [tim

nimic, [i al treilea gladiator, necitat în alt\ parte [i despre care nu [tim nimic. Aici

lipse[te Epicuros fiul lui Metrodor (Diogenes Laertios, X, 19, testament), despre

care tot nu [tim nimic. 100. Ceea ce se spune mai departe despre scrierile,

activitatea de scriitor [i felul de a scrie, stilul, e foarte interesant. Rulourile de

papirus care constituie „C\r]ile” (h& buvblo", toV bublivon [i h& bivblo", toV biblivon)

sînt numite aici –uvlindroi, denumire care nu se mai g\se[te, dup\ cît [tim, în alt\

parte. 101. Deci Epicur, contrar lui Chrysippos, nu obi[nuia s\ citeze textual al]i

autori. 102. Ceea ce spune Carneade cu privire la defectele de stil ale lui

Chrysippos este luat, poate, din opera lui Cleitomachos din Cartagina (Diogenes

Laertios, IV, 67), întrucît Carneade nu pare a fi scris tratate despre filosofie

(Diogenes Laertios, IV, 65). Despre num\rul lucr\rilor [i felul de a scrie al lui

Chrysippos, vezi Diogenes Laertios, VII, 180-181. 103. Poate Zenon obi[nuia s\

dea citate abundente (nu posed\m operele lui, a[a c\ nu putem nici confirma,

nici infirma ceea ce se spune despre el). Dar pe Aristotel îl avem [i îl putem citi,

a[a c\ putem afirma c\ nu e exact\ afirma]ia de aici cum c\ el ar fi citat în mod

abundent pe al]ii. Dac\ s-ar fi vorbit aici de lipsa unei redact\ri definitive la unele

tratate acroamatice ale lui Aristotel, acest lucru ar fi fost exact. 104. Avem deci o

list\ cu titluri alese din operele lui Epicur. Aici sînt citate 87 de C\r]i (rulouri), pe

cînd Epicur ar fi scris aproape 300 de C\r]i. 105. ~n lista precedent\, provenind

poate de la Sotion, sînt date 41 de titluri. Despre natur\ are 37 de C\r]i. Kuvriai

dovxai, Maxime fundamentale, ne sînt conservate de Diogenes Laertios, la finele

C\r]ii a X-a, 138-154. Importan]\ deosebit\ pentru logica [i teoria cunoa[terii la

Epicur prezint\ lucrarea Despre criteriu sau Canon, din nefericire pierdut\. Din

PeriV ;uvsew" s-au recuperat p\r]i importante, conservate în papirusurile de la

Herculanum. Chairedemos este numele unuia dintre cei trei fra]i ai lui Epicur.

Lucrarea este, poate, un dialog. Hegesianax este un prieten al lui Epicur, citat de

Plutarh, Non posse suaviter vivi sec. Epic. 20. {i aici avem, probabil, un dialog.

Neocles e numele unuia dintre fra]ii lui Epicur ([i al tat\lui s\u). Themista e numele

X (n. 76-105) EPICUR
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so]iei lui Leonteus, un filosof epicurian. Neocles era [i el filosof. Poate [i aceast\

lucrare, Neocles c\tre Themista, era un dialog sau era compus\ sub form\ de

scrisoare. Eurylochos c\tre Metrodor este poate iar\[i o scrisoare fictiv\ compus\

de Epicur, în care Eurylochos este închipuit ca adresîndu-se în scris lui Metrodor.

La Diogenes Laertios (X, 13) se vorbe[te de o scrisoare a lui Epicur c\tre

Eurylochos, în care Epicur afirma c\ el n-a fost discipolul nim\nui [i c\ a înv\]at

totul de la sine. ({i Heraclit afirma acest lucru. Vezi Diogenes Laertios, IX, 5 [i

fragm. 101, Diels-Kranz5-9.) Eurylochos trebuie s\ fi fost un discipol al lui Epicur.

Despre unghiul din atom. Nu [tim de ce unghi în atom e vorba aici. Este vorba

oare de atomii col]uro[i sau de devia]ie ?

Despre destin e un subiect obligatoriu la filosofii postaristotelici. {i la stoici,

destinul este o problem\ de prim ordin. La fel [i Despre pasiuni. Timocrates este,

desigur, fratele lui Metrodor din Lampsacos [i disident al [colii lui Epicur.

Despre simulacre prive[te teoria percep]iei vizuale prin imaginile care se

degajeaz\ ca ni[te pelicule din lucruri, c\l\toresc prin spa]iu [i, mic[orate, intr\ în

organul nostru de v\z, producînd senza]ia (vezi mai jos nota 117).

Despre reprezentare PeriV ;antasiva" – este vorba de reprezentarea în

con[tiin]\ care r\mîne dup\ senza]ie, cînd obiectul senza]iei nu mai e prezent.

Polymedes, Timocrates, Metrodor [i Antidoros sînt, probabil, dialoguri.

Polymedes, probabil discipol al lui Epicur. Fra]ii Timocrates [i Metrodor din

Lampsacos ne sînt cunoscu]i. Antidoros, filosof, nu [tim din ce sect\, e citat [i de

Plutarh. Epicur, la Diogenes Laertios, X, 8, îl nume[te, printr-un calambur,

Sannidoros, „care d\ din coad\ la daruri”. Antidoros înseamn\ „recunosc\tor”,

„care r\spunde la daruri”. Manuscrisele au Sannidoros (Hesych., Sannion : sannivon

„coad\”). Sainidoros are Adrianus Junius. Timocrates (3 C\r]i), Metrodor (5 C\r]i)

[i Antidoros (2 C\r]i).

Titlul urm\tor în manuscrise e PeriV novtwn dovxai proV" Mivqrhn, de unde

traducerile „P\reri despre vînturile de sud c\tre Mithras”, date de O. Apelt [i

Kochalsky. Deja Gassendi propusese lectura novswn în loc de novtwn. Accept\m

deci cu Hicks titlul complet, PeriV novswn –aiV <qatavtou> conservat în Pap. Herc.,

1012, col. 38. Mithras este, desigur, vistiernicul lui Lysimachos, citat de Diogenes

Laertios mai înainte (X, 4).

Callistolas, nu [tim al cui nume e. Nu se mai g\se[te în alt\ parte. Poate e un

discipol mai obscur al lui Epicur. Probabil [i aici avem un dialog.

Anaximenes, probabil tot un dialog. Nu [tim cine este acest Anaximenes. S\

fie cel din Milet (secolul al VI-lea ̀ .H.) ? E pu]in probabil. Mai exist\ un Anaximenes

din Lampsacos, retor [i istoric (secolul al IV-lea `.H.). Acestuia ar putea s\-i fie

dedicat\ scrisoarea lui Epicur, întrucît era celebru în Lampsacos, unde filosoful

nostru a avut leg\turi. Diogenes Laertios (II, 3), în lista omonimilor lui Anaximenes,

mai citeaz\ pe un Anaximenes din Lampsacos, nepot de sor\ cu retorul, care a

scris Despre faptele lui Alexandru, deci un istoric.

Epicur trebuie s\ fi avut o bogat\ colec]ie de Epistole cu caracter filosofic,

[tiin]ific, din care trei ne-a p\strat Diogenes Laertios.

106. Dup\ lista scrierilor principale ale lui Epicur, Diogenes Laertios anun]\

inten]ia sa de a da textul a trei scrisori cu caracter filosofic [i [tiin]ific ale lui

Epicur [i pe deasupra textul Maximelor fundamentale ale filosofului, pentru a da

cititorului posibilitatea de a-l cunoa[te pe Epicur [i gîndirea lui în toate privin]ele.

107. Acest „tu” e foarte interesant (se ca subiect al unei completive în acuzativ

cu infinitiv). Acest lucru ne aduce aminte de personajul feminin c\ruia Diogenes

i se adresa în Via]a lui Platon (III, 47 soiV u&parcouvsh/ [i zhtouvsh/) într-o ocazie

aproape similar\ : pentru însu[irea doctrinei lui Platon. Fire[te, la se nu [tim genul

persoanei c\reia i se adreseaz\ biograful nostru [i ar putea fi pur [i simplu vorba

de cititor interpelat la persoana a doua (vezi mai sus, Cartea a III-a, nota la § 47).

108. Completarea, absolut necesar\, dintre parantezele ascu]ite lipse[te în

manuscrise. Ea se g\se[te în edi]ia lui Diogenes Laertios dat\ de Hieronymus

Frobenius la Basel, 1533, care avea la îndemîn\ un manuscris independent,
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pierdut ast\zi. 109. Scrisoarea c\tre Herodotos se ocup\ de fizic\ (natur\), Scrisoarea

c\tre Pythocles de meteorologie (metavrsia). Cuvîntul grec indic\ atît astronomia,

cît [i fenomenele atmosferice, deci fenomenele cere[ti în general, dup\ vechiul

obicei grec. Scrisoarea c\tre Menoiceus trateaz\ etica epicurian\. Dar mai întîi

Diogenes î[i propune s\ spun\ cîteva cuvinte introductive despre împ\r]irea

filosofiei [i despre teoria cunoa[terii, lucruri care nu sînt cuprinse propriu-zis în

subiectele tratate în scrisorile men]ionate mai sus. {i în aceast\ privin]\ Diogenes

Laertios [i-a organizat foarte bine expunerea doctrinei filosofice a lui Epicur.

110. ~mp\r]irea filosofiei în trei p\r]i – logica, fizica [i etica – dateaz\ de la

Xenocrates [i a fost acceptat\ de [colile de filosofie dogmatice de dup\ Aristotel.

Am v\zut c\ la fel împart stoicii filosofia. {i Epicur accept\ diviziunea tripartit\ a

filosofiei, numai c\ d\ primei p\r]i numele de canonic\ în loc de logic\. Aceasta

din cauza elementului senzualist consecvent în teoria cunoa[terii la Epicur, în

care judecata [i ra]ionamentul sînt strict legeate de senza]ie [i de anticipa]ie.

111. Nu se poate regreta îndeajuns pierderea scrierii lui Epicur numit\ Canon.

La Usener, Epicurea, partea de referate [i cvasifragmente rezervate canonicii

cuprinde pp. 177-190, fizica pp. 191-262 [i etica pp. 263-341. Totu[i canonica este

partea cea mai pu]in cunoscut\ [i cea mai original\ a filosofiei lui Epicur, [i mai

ales prezum]iile de la care ea porne[te au în ele ceva modern [i au avut o mare

influen]\ pentru formarea [tiin]ei noi, lucru ce n-a fost înc\ îndeajuns pus în

eviden]\. S-a declarat c\ Epicur nu avea preocup\ri [tiin]ifice, c\ pentru el partea

principal\ a filosofiei este etica [i c\ de fizic\ [i logic\ s-a ocupat numai fiindc\

nu putea s\ nu se ocupe [i de ele. F\r\ a t\g\dui importan]\ eticii în sistemul lui

Epicur, totu[i aceasta este strict legat\ de fundamentarea ei teoretic\ ce se d\ în

canonic\ [i în fizic\, astfel încît acestea au o valoare tot a[a de mare pentru sistem

ca [i etica. Nu putem da aici o justificare mai de aproape a celor afirmate de noi

mai sus, întrucît am dep\[i cadrul unui comentariu la Diogenes Laertios.

112. Din scrierea Despre natur\ în 37 de C\r]i s-au p\strat ceva fragmente pe

papirusurile din Herculanum. Dintre Scrisori avem trei, al c\ror text îl vom vedea

mai departe la Diogenes Laertios. 113. Scrisorile, Despre felurile de via]\ [i Despre

scop sînt [i ele pierdute. Titlurile acestor scrieri [i ale celor din nota precedent\ se

g\sesc în lista scrierilor lui Epicur de la Diogenes Laertios (X, 27-28).

114. Avem aici o scurt\ definire a obiectului fiec\reia dintre cele trei p\r]i ale

filosofiei, care e foarte clar\ [i folositoare. 115. Epicurienii resping dialectica,

deoarece la ei adev\rul nu se descoper\ printr-un joc dialectic al conceptelor.

Obiectul [tiin]ei const\ în descoperirea lucrurilor neclare, neevidente, invizibile

(a!dhla) cu ajutorul lucrurilor clare, evidente, vizibile (;anerav) care le servesc

primelor drept semne (shmei~a). Astfel fumul vizibil (;ainovmeno" sau o&ratov") este

indiciul, semnul (shmei~on) existen]ei focului, care e neclar (a!dhlon) [i invizibil

(a*ovraton) pe dealul din fa]a noastr\, unde se vede numai fumul. De altfel, la

epicurieni nu poate fi vorba de implica]ii [i cuprinderi de concepte unele în altele

ca în opera logic\ aristotelic\, dup\ cum nu era vorba nici la stoici, cu logica lor

a[a de original\. 116. oi& tw~n pragmavtwn ;qovggoi, „sunetele, vorbirea natural\ a

lucrurilor înse[i”, limbajul natural pe care îl ]in lucrurile din afar\ ; se mai întîlne[te

la Diogenes Laertios, în cursul C\r]ii a X-a, 37, 75, 87, 152, unde sînt date chiar

textele lui Epicur. {i Lucre]iu, III, 931, spune si vocem rerum natura repente

mittat, dar aici e vorba de o prosopopee cu caracter retoric [i poetic. Vezi [i

Lucre]iu, II, 16 : naturam latrare. Sensul la Epicur e mult mai adînc [i cu caracter

teoretic. Fire[te, nu este vorba aici de cuvinte reale sau sunete pe care le-ar emite

natura [i pe care noi avem rolul s\ le prindem, a[a cum vak, cuvintele Vedelor la

hindu[i, exist\ din eternitate [i se propag\ necontenit în universuri, avînd nevoie

de urechea unor sfin]i – •¿i – care s\ le aud\ [i s\ le fixeze în scris. Iat\ ce credem

c\ vrea s\ spun\ Epicur. Lucrurile din natur\ au corela]ii în care se prezint\ astfel

încît cele clar percepute sînt semnul pentru inducerea celor ce sînt neclare [i

ascunse. ~n aceast\ privin]\ natura are un limbaj clar (;qovggo" sau ;wnhv) a c\rui

semnifica]ie trebuie s-o în]elegem ascultîndu-l cu urechile min]ii, s\ o turn\m în

X (n. 105-116) EPICUR
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cuvintele limbii noastre [i s\ o fix\m în scris. Astfel Diogenes Laertios, X, 75,

spune : „Natura (primitiv\ a omului) a înv\]at multe [i a fost silit\ la aceasta de

c\tre lucrurile înse[i” (u&poV au*tw~n tw~n pragmavtwn). 117. ~nainte de a p\[i în textul

extrem de concis al lui în Diogenes în care expune Canonica epicurian\, iat\

cîteva explica]ii, care nu pot fi [i ele decît foarte scurte. Canonica lui Epicur are

patru p\r]i : 1. Senza]ia, cuprinzînd [i studiul simulacrelor (ei!dwla) prin care se

produc senza]iile ; 2. Experien]a propriu-zis\, cuprinzînd studiul anticipa]iilor

(prolhvyei") ; 3. Opinia (dovxa), aplicarea criteriului [i 4. {tiin]a [i teoria ei. ~n

expunerea lui Diogenes Laertios se trateaz\ bine senza]ia, anticipa]ia [i opinia.

Tot ce se spune este exact [i adecvat. ~n schimb, ultima parte – [tiin]a – nu este

de fel tratat\. Noi ne vom ocupa de ele pe m\sur\ ce va fi cazul în textele care

vor urma. Aici relev\m numai c\ senza]iile [i anticipa]iile sînt întotdeauna

adev\rate. {i viziunile nebunilor [i imaginile din vis sînt adev\rate.

Posibilitatea de eroare în cazul filosofiei lui Epicur apare abia pe planul

opiniei, unde este vorba de o compozi]ie a senza]iilor [i anticipa]iilor în care se

poate ascunde o gre[eal\. Pe cînd senza]iile sînt elemente simple, tot astfel [i

anticipa]iile, elemente intuitive care sînt totdeauna adev\rate. Deci eroarea const\

[i poate apare numai în compunere, în ceea ce e compus, pe cînd ceea ce e

simplu, intuitiv [i indivizibil este întotdeauna adev\rat. La fel spunea [i Aristotel,

fire[te îns\ în cu totul alt sens. Dup\ Aristotel, conceptele, formele nu sînt nici

adev\rate, nici false. Adev\rul [i eroarea apar pe planul judec\]ii care leag\ între

ele mai multe concepte, leg\tur\ în care se poate strecura eroarea (vezi Categoriile,

cap. 4, spre final, [i De interpretatione, cap. 1, spre final). Criterii ale adev\rului

sînt declarate de c\tre Epicur urm\toarele trei : senza]iile (ai*sqhvsei"), anticipa]iile

(prolhvyei") [i sim]irile pasive, pasiunile (pavqh), care sînt [i ele intui]ii directe ale

unor realit\]i subiective, interne sufletului nostru.

118. Epicurienii consider\ drept criteriu al adev\rului [i proiec]iile reprezentative

ale intelectului (ai& ;antasti–aiV e*pibolaiV th~" dianoiva") sau am mai putea traduce

„reprezent\rile imaginative ale gîndirii” (cf. [i Sextus Empiricus, A.M., VII, 213-216).

Rezumatul adresat lui Herodotos nu pare a fi scrisoarea pe care o avem. Cum

textul citat mai departe nu se g\se[te nici în Scrisoarea c\tre Herodotos nici în

Maximele fundamentale, el trebuie s\ fie din Rezumatul adresat lui Herodotos,

( *EpitomhV proV"  &Hrovdoton). 119. Credem c\ tot acest pasaj este un citat din

Epicur, din  *EpitomhV proV" &Hrovdoton. Senza]ia e elementul cel mai simplu al

cunoa[terii. Ea e ira]ional\ (a!logo") [i lipsit\ de memorie (mnhvmh" ou*demia~"

de–ti–hv). Ea nu se produce nici singur\, nici nu adaug\ ceva la ea ; ea are o

cauz\ extern\ etc. De aceea senza]iile sînt totdeauna adev\rate, chiar [i la nebuni

[i la cei ce viseaz\ în somn. Cuvîntul e*paisqhvmata l-am tradus cu „apercep]ii”.

Acestea sînt elemente adventice ce se adug\ la senza]ia pur\, [i care dau un

con]inut amplificat prin experien]\. Cînd percepem un cîine, vedem [i faptul c\ e

de vîn\toare, de o anumit\ ras\, m\rime, culoare. Aceste e*paisqhvmata, zice

textul, dovedesc adev\rul senza]iei de baz\. Mai departe, durerea (toV a*lgei~n),

care este o sim]ire intern\ (pavqo"), este tot a[a de adev\rat\ ca [i ceea ce se vede

[i se aude. Acestea sînt punctele de pornire ale cunoa[terii : ele sînt evidente,

clare (e*nargei~") [i trebuie luate drept semne (shmeiou~sqai) cu ajutorul c\rora se

stabile[te existen]a [i adev\rul lucrurilor neevidente, neclare (a!dhla). Mai departe

se arat\ cum se nasc no]iunile (e*pivnoiai), luînd ca punct de plecare senza]iile, cu

ajutorul întîlnirii directe (perivptwsi"), analogiei (a*nalogiva), asem\n\rii (o&moiovth") [i

compunerii (suvnqesi"), folosindu-se [i de ajutorul dat de ra]iune (logismov"). Tot

ce produce efect este real, chiar reprezent\rile nebunilor [i ale celor ce dorm

întrucît produc efecte : deci [i ele sînt reale [i adev\rate.

120. Anticipa]ia, provlhyi", este foarte bine explicat\ aici. Ea este ceea ce

experien]a noastr\ adaug\ ca elemente no]ionale la obiectele percepute prin

sim]uri. Noi nu vedem numai obiectul într-o senza]ie pur\, ci percepem totodat\

c\ ceea ce vedem e un anumit animal, cu anumite calit\]i etc. Aceste anticipa]ii

sînt [i ele elemente simple, necompuse [i, ca atare, adev\rate. Ele nu sînt o
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cunoa[tere aprioric\, cum era cazul la Platon. Epicur e senzualist [i la el cunoa[terea

începe cu senza]ia. Sufletul e tabula rasa. Deci anticipa]iile se nasc o dat\ cu

experien]a senzorial\. Ele consist\ într-o proiectare a experien]elor noastre asupra

senza]iilor actuale, f\r\ a fi îns\ ceva ce se adaug\ din afar\. Dac\ v\d, percep un

animal, percep totodat\ c\ e un cîine [i c\ e de vîn\toare, prepelicar, f\r\ ca

aceste lucruri s\ fie un adaos exterior senza]iei, ci se afl\ în însu[i lucrul perceput.

De aceea spunea Epicur c\ [i anticipa]iile, ca [i senza]iile, sînt totdeauna adev\rate

(cf. [i Cicero, De nat. deor., I, 16, 43). 121. Vezi nota precedent\. 122. Prin „obiectul

unei p\reri” e tradus termenul doxastovn. Pe planul opiniei (h& dovxa), care e o

supozi]ie (uvpovlhyi"), apare adev\rul [i eroarea. Adev\rat\ este opinia care este

verificat\ (e*pimarturei~tai) sau nu e infirmat\ (mhV a*ntimarturei~tai), iar fals\ e

cea care nu-i verificat\ (mhV e*pimarturei~tai) sau este infirmat\ (a*ntimarturei~tai).

123. „Ceea ce a[teapt\” confirmarea, toV prosmevnon. 124. Pl\cerea [i durerea

sînt numite pasiuni, pavqh. ~n text am tradus cu st\ri suflete[ti pasive. Oi*–ei~on

înseamn\ „potrivit”, „propriu”, iar a*llovtrion „str\in”, „nepotrivit”. Pl\cerea [i

durerea, constituie criteriul pentru ceea ce trebuie ales [i ceea ce trebuie evitat

(vezi ai& ai&revsei" [i ai& ;ugaiv). Prin urmare, de[i pl\cerea [i durerea fac obiectul

eticii, aici ele sînt privite drept criteriu pentru conduita dreapt\. ~n ultima

propozi]ie a doxografiei de care ne-am ocupat (30-34) se vorbe[te de dou\

moduri de cercetare : unul cu privire la lucruri [i altul cu privire la cuvinte.

Acestea fiind zise în mod rezumativ despre împ\r]irea filosofiei [i despre criteriu,

Diogenes Laertios trece la textul celor trei scrisori pe care le copiaz\ mai jos.

125. Diogenes Laertios a fost sever criticat pentru c\ introduce într-un text

curent [i unitar adaosuri care tulbur\ continuitatea expunerii. La fel face [i cu

textul scrisorilor lui Epicur. Noi nu vedem ceva grav în aceasta. Diogenes nu s-a

m\rginit s\ copieze numai textul celor trei scrisori ale lui Epicur, ci a introdus din

cînd în cînd reflec]ii proprii. Noi vom da textul lui Epicur în mod continuu, iar

cuvintele ad\ugate de Diogenes vor fi redate între paranteze drepte.

126. Contrar cu ceea ce spune Diogenes Laertios în X, 14, anume c\ Epicur

ar fi modificat formula obi[nuit\ de salut adresat\ în scrisorile sale destinatarilor

lor, aici, ca [i la începutul celorlalte dou\ scrisori, Epicur întrebuin]eaz\ formula

comun\ caivrein. 127. Manuscrisele au au*toi~", ceea ce d\ tot un sens acceptabil :

„am preg\tit pentru ei”. Brieger cite[te au*tov", „eu singur”. 128. Epicur are dreptate

cînd cere ca oricine s\ cunoasc\ liniile generale ale doctrinei lui, pentru a se

putea ajutora [i în]elege singur detaliile lucrurilor. Dar nu-i mai pu]in adev\rat c\

doctrina general\ rezult\ din cercetarea în am\nunt a lucrurilor, din care trebuie

s\ rezulte doctrina în forma ei cea mai general\. Aceast\ cale am ales-o [i noi atît

la Epicur, cît [i la ceilal]i filosofi : am dat întotdeauna doctrina în linii generale,

ceea ce poate ajuta pe cititor s\ ajung\ cu mijloacele proprii pe care le are la

în]elegerea doctrinei filosofice în detaliile ei. 129. {i restul textului, pîn\ la finele

§ 36, dezvolt\ aceea[i idee de mai sus din nota 128 [i o completeaz\.  *Epibolhv în

sens filosofic, gnoseologic, e greu de tradus. Se întîlne[te mai ales în filosofia

postaristotelic\ [i în neoplatonism. Verbul este e*pibavllw [i, dup\ sensul etimologic,

înseamn\ „a arunca deasupra”. Noi am tradus aici e*pibolhv cu „aplicare” [i ceva

mai departe prin „cuprindere”, în ultimul caz sub form\ verbal\. Usener înlocuie[te

–aiV al manuscriselor cu e&–avstwn (sc. e*pibolw~n) pentru a da un subiect

participiului sunagomevnwn (genitiv absolut). Vezi [i discu]ia textului la Kochalsky

(pp. 62-63), care dup\ e&–avstwn al lui Usener presupune existen]a unei lacune.

130. ~n manuscrise se g\se[te ei\nai, corectat de Meibomius în ei*devnai.

Confuzia între ei*devnai [i ei\nai e foarte obi[nuit\ (vezi Heraclit, fragm. 50,

Diels-Kranz5-9). 131. Despre leg\tura dintre cuvintele rostite [i lucrurile semnificate

prin ele ca un produs al naturii sau ca limbaj natural, vezi mai sus nota 116.

Usener a completat în text <i!h/>, <„s\ mearg\”>. 132. Manuscrisele cu ei!te au fost

corectate de Arndt în e!ti te. 133. Am tradus aici e*pibolhv cu „tendin]\” (vezi mai

sus nota 129). 134. Cuvîntul pavqh e tradus la noi cu „st\ri afective”. 135. „A

semnifica”, shmeiou~sqai. „Lucrul care a[teapt\ confirmare sau infirmare” este

X (n. 116-135) EPICUR
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numit prosmevnon, iar „lucrul neclar, obscur” este a!dhlon. Vedem diferen]a funda-

mental\ dintre obiectul cunoa[terii la Aristotel [i cel al lui Epicur. Pentru Aristotel,

printr-un silogism, se dovede[te c\ un predicat revine în mod necesar unui

subiect. Pentru Epicur, un lucru perceput în mod clar prin sim]uri devine un semn

pentru a cunoa[te un alt lucru, care e ascuns, neclar, obscur. Prin urmare, la

Epicur proba, demonstra]ia unui lucru este de domeniul senzorial, pe cînd la

Aristotel ele sînt de domeniul conceptual. 136. La Epicur, lucrurile neclare, a!dhla,

sînt obiectul principal al [tiin]ei, care se descoper\ cu ajutorul lucrurilor evidente

(e*nargei~"), date de sim]uri. De primele se va ocupa, zice Epicur, în cele ce urmeaz\.

137. Aici Epicur urmeaz\ postulatul aproape general în filosofia greac\ : ex

nihilo nihil, sau pe grece[te, mhdeVn e*– tou~ mhV o!nto" givnesqai mhdeV ei*" toV mhV o#n

;qeivresqai (Diogenes Laertios, IX, 44, despre Democrit). Mai departe, textul

scrisorii e întrerupt de dou\ rînduri, introduse de Diogenes Laertios sau poate de

un scoliast. 138. Mai întîi se aplic\ cele men]ionate în nota 136. Vidul sau spa]iul

numit [i natura impalpabil\ (a*na;hV" ;uvsi") este un a!dhlon, o realitate neevident\,

obscur\. Existen]a lui este dovedit\, semnificat\ (shmeiou~sqai) prin existen]a

mi[c\rii (–ivnhsi"), care este evident\ (e*narghv"), constatat\ prin sim]uri, care nu

în[eal\ niciodat\. Iar ra]ionamentul sau proba prin ra]ionament (logismw~/ te–

maivresqai) este urm\toarea : mi[carea este evident\ [i nu se poate concepe f\r\

vid, întrucît f\r\ vid un corp n-ar avea unde s\ se mi[te. Deci nu se pot concepe

decît dou\ realit\]i : corpurile (swvmata) [i vidul (toV –enoVn), care sînt naturi

integrale [i nu se pot concepe ca fiind calit\]i incidentale (sumptwvmata) sau

accidentale (sumbebh–ovta) ale altor lucruri. 139. Iar\[i avem dou\ rînduri ad\u-

gate de Diogenes sau de un scoliast. ~n cele ce urmeaz\, Epicur se ocup\ de

corpuri. Ele sînt de dou\ feluri : corpuri compuse (sug–rivsei") [i corpuri

elementare din care sînt compuse primele (taV d *e*x w\n ai& sug–rivsei" pepoivhntai).

140. Pasajul acesta se ocup\ de elementele constitutive ale lucrurilor

corporale, care sînt atomii. Atomii fac parte dintre lucrurile neevidente, a!dhla,

deoarece noi nu `i putem nici vedea, nici pip\i. Dar existen]a lor se probeaz\ prin

ra]ionament (logismw~/ te–maivresqai), care d\ o cunoa[tere tot a[a de sigur\ ca [i

cea a lucrurilor evidente (e*nargh~). Pornind de la postulatul indicat mai sus (nota

137), Epicur ra]ioneaz\ astfel : dac\ nimic nu se na[te din nimic [i nu piere în

nimic [i dac\ exist\ corpuri compuse care se nasc prin reunirea unor elemente

preexistente [i apoi pier prin desfacerea elementelor componente una de alta –

c\ci dac\ n-ar fi a[a s-ar anula postulatul formulat – urmeaz\ c\ exist\ elemente

prime, indivizibile, avînd natura plinului, care nu mai sînt destructibile. Acestea

sînt atomii. 141. ~n pasajul marcat prin aceast\ not\ Epicur se ocup\ de infinitatea

universului, respectiv a vidului [i a corpurilor elementare, a atomilor, cu o claritate

[i argumentare remarcabile. Dup\ Epicur, infinitatea lumii este totu[i un a!dhlon,

un lucru neevident, care trebuie probat (te–maivresqai) în felul propriu canonicii,

metodei de cunoa[tere epicuriene. {i Aristotel întrebuin]eaz\ metoda de

demonstra]ie prin semn, pe care o nume[te te–mhvrion în Retorica sa. Dar aceasta

se deosebe[te de silogismul [tiin]ific, singurul care d\ o cunoa[tere adecvat\ a

lucrurilor. ~n Analiticele prime, II, 27, 70 a, 10, el define[te enthymema ca un

silogism e*x ei*–ovtwn h# shmeivwn. Asupra întregii probleme la Aristotel, vezi Heinrich

Maier, Die Syllogistik des Aristoteles, II, 1, 1936, pp. 474 [i urm. ~n textul de mai sus

al lui Diogenes Laertios, cuvintele puse între paranteze ascu]ite sînt introduse de

H. Usener. Ele sînt necesare dezvolt\rii ideilor [i par a fi c\zut din textul lui

Diogenes, fiind omise de scribii manuscriselor. 142. Cuvintele grece[ti pentru

„plin” sînt : aici mestovn, iar mai sus plh~re". Atomii sînt plinul, în opozi]ie cu

spa]iul vid, care e golul (–enovn). 143. {i aici aplic\ Epicur metoda sa de probare

a lucrurilor neevidente cu ajutorul celor evidente. Iat\ argumentarea lui Epicur,

acel logismw~/ te–maivresqai : lucrurile sensibile se prezint\ sub forme diferite

(acesta este evidentul, toV e*nagev"). Deci [i atomii trebuie s\ fie diferi]i ca forme [i

calit\]i (acesta este neevidentul, toV a!dhlon, dovedit printr-un semn sau indiciu,

shmei~on), c\ci altfel, dac\ atomii ar fi la fel, [i lucrurile formate din ei ar trebui s\
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fie toate la fel. 144. Aici vorbe[te Diogenes sau un scoliast. „Mai jos”, traduce pe

e*ndotevrw, care înseamn\ propriu-zis „mai în interior”, adic\ în partea scrisorii

scris\ pe ruloul de papirus pe care trebuie s\-l desf\[ori mai departe ca s\ dai de

textul în chestiune, deci în partea interioar\, nedesf\[urat\ a papirusului. Textul

la care se refer\ scoliastul e § 56 de mai jos. 145. Tot textul scoliastului (vezi mai

departe 57). 146. Vezi mai sus, nota 144. 147. Iar\[i un text inserat de Diogenes

sau scoliastul lui. Se refer\ la textul scrisorii din § 61. 148. ~n acest pasaj Epicur

se ocup\ de mi[carea ve[nic\ a atomilor, iar\[i un a!dhlon, un lucru neevident

care trebuie probat (te–maivresqai) cu ajutorul unor lucruri evidente (e*nargh~),

dovedite prin sim]uri. „~mpletiturile de atomi”, periplo–aiv joac\ un mare rol în

doctrina lui Epicur, pentru formarea cosmosului [i a tuturor lucrurilor din el.

Termenul acesta [i al]ii similari, exprimînd ideea de îmbinare, legare laolalt\,

împletire a atomilor, vor reveni mereu [i mai departe. taV ple–ti–av, întîlnit în

acela[i text pu]in mai jos, înseamn\ „cele ce sînt înclinate la împletire”, deci

anumi]i atomi [i forma]iile lor, capabile de acest lucru. 149. Vidul separ\ atomii,

dar nu ofer\ nici o rezisten]\ mi[c\rii acestora, încît ei se pot ciocni [i îndep\rta

unii de al]ii atît cît permite împletitura în care se afl\. 150. Urmeaz\ un pasaj

inserat în textul lui Epicur de Diogenes Laertios sau de un scoliast. Iar\[i se trimite

la „interiorul” (e*ndotevrw) papirusului [i se mai citeaz\ o lucrare a lui Epicur,

Dwvde–a stoiceiwvsei", care nu se afl\, cel pu]in sub acest titlu în lista operelor

acestuia (vezi Diogenes Laertios, X, 27-28). Se vorbe[te de singurele calit\]i pe

care le au atomii : form\, m\rime (care se g\sesc [i la Democrit) [i greutate

(ad\ugat\ de Epicur, cu implica]ii importante pentru fizica [i morala epicurian\).

Autorul acestui inserat remarc\ în mod just c\, dup\ Epicur, „nici un atom n-a fost

v\zut cu ochii” (ou*devpote gou~n a!tomo" w!;qh ai*sqhvsei), deci relev\ caracterul de

a!dhlon al atomilor. Pentru întreg acest inserat vezi textul scrisorii c\tre Herodot

mai jos §§ 54-56. 151. Aici se închide expunerea, în linii mari, dar esen]iale, a

doctrinei lui Epicur, necesar\ [i suficient\, dup\ p\rerea filosofului, pentru

în]elegerea în detaliu a lucrurilor. Usener introduce în text <e*piV tai~">, cuvinte

care sînt necesare [i par a fi c\zute din neglijen]a copi[tilor manuscriselor.

152. ~nc\ din timpurile cele mai vechi, filosofii greci au pus problema

num\rului lumilor existente la care au dat trei r\spunsuri : o singur\ lume

nen\scut\ [i nepieritoare, mai multe lumi, dar în succesiune, [i mai multe lumi

existînd concomitent. Vezi doxografii. Cit\m mai ales pe Aëtios, II, 1, 3 ;

Anaximandru, Anaximene, Archelaos, Xenophanes, Diogenes (din Apollonia),

Leucip, Democrit, Epicur spun c\ exist\ lumi infinite la num\r în spa]iul infinit,

care se nasc [i pier la fiecare perioad\ cosmic\ (vezi [i Simplicios, Phys., p. 1121,

5 [i urm., ed. Diels). Epicur, în textul nostru, probeaz\ afirma]ia sa despre

infinitatea num\rului lumilor, mergînd, ca de obicei, de la lucrurile evidente,

e*nargh~, la cele neevidente, a!dhla. Vidul fiind infinit, ca [i atomii în num\r (vezi

mai sus, §§ 41-42), [i lumile formate din ei trebuie s\ fie infinite ca num\r.

153. ~n 46 [i urm. avem celebra teorie a simulacrelor (ei!dwla) prin care are

loc percep]ia senzorial\. Ea a fost formulat\ de Democrit [i acceptat\ în fizic\ [i

de Epicur. Iat\ în cîteva cuvinte aceast\ teorie : lucrurile emit de pe suprafe]ele lor

ni[te pelicule formate tot din atomi, dar care n-au decît conturul exterior al

obiectului care le emite. Aceste pelicule, imagini, se propag\ prin spa]iul vid f\r\

s\ se deformeze, se adapteaz\ dimensiunilor sim]urilor, ochiului, [i intr\ în acesta,

producînd senza]ia de v\z. Teoria aceasta, de[i pare naiv\, e foarte important\.

Pîn\ la Democrit se credea c\ v\zul are loc printr-un efluviu, o lumin\, care

eman\ din ochi [i merge s\ recunoasc\ obiectul, ca un pip\it la distan]\. La

Democrit [i apoi cu toat\ t\ria la Epicur, lucrul este acela care trimite o imagine

asem\n\toare sie[i, care ajunge pîn\ în ochi [i produce senza]ia de v\z. Aceast\

concep]ie a avut o mare influen]\ asupra teoriilor despre senza]ie. ~n evul mediu

ea este adoptat\ de Roger Bacon (secolul al XIII-lea), care combin\ cu ea o

concep]ie a ac]iunii materiale a unui corp asupra altui corp la distan]\ (vezi

tratatul acestuia De multiplicatione specierum, ed. J.H. Bridges, Opus Maius, vol. II,

X (n. 135-153) EPICUR
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1897, pp. 407-552). Cuvîntul tradus de noi cu „amprente” este tuvpoi. Am re]inut

sensul etimologic al cuvîntului, care s-ar putea traduce [i cu „imagini”.

154. „Pentru” traduce pe prov", ad\ugat de Usener. 155. Avem aici cuvîntul

ei!dwlon, pe care îl red\m cu „simulacru” (lat. simulacrum, imago, species etc.).

156. Expunerea percep]iei senzoriale prin ajutorul simulacrelor este succint\,

dar destul de clar\ în acest § 46. Mi[carea simulacrelor în vid este nespus de iute,

ca [i a atomilor. ~ncetineala [i iu]eala sînt no]iuni relative cu rezisten]a opus\ unui

atom în mi[care prin ciocnire cu alt sau cu al]i atomi, pe cînd în vid mi[carea are

loc f\r\ nici o opozi]ie [i este de o iu]eal\ extrem\. 157. Discut\m mai întîi textul.

Am l\sat afar\, în traducerea dat\, ou*– înaintea lui e*x ou% [i citim : o@qen dhvpoqen

tou~ a*peivrou e*x ou% a#n perilavbwmen thVn ;oraVn tovpou e!stai a*;istavmenon.

158. Cu „datele sim]urilor” am tradus taV ;ainovmena. 159. Noi citim textul

proV" th~/ a*peivrw/ au*tw~n <a*porroh~/> mhdeVn a*nti–ovptein. Tescari [i Kochalsky

citesc <e*pirusmw~/...>, urmat de lacun\. Cuvîntul a*porroh~/ se g\se[te ceva mai sus

în acela[i paragraf al scrisorii c\tre Herodotos [i nu vedem de ce am lua un cuvînt

diferit, cu sens similar. Apelt vrea s\ înlocuiasc\ proV" tw~/ a*peivrw/ au*tw~n mhdeVn

a*nti–ovptein cu proV" tw~/ <th~/> a*porroh~/ au*tw~n mhdeVn a#nti–ovptein, ceea ce nu ne

satisface. Deci noi am schimbat pe tw~/ în th~/ [i am ad\ugat a*porroh~/ dup\ au*tw~n.

160. ~n fine, s\ ne ocup\m de mersul ideilor în întreg § 47, care nu este u[or

de p\truns [i de elucidat. ~n paragraful anterior s-a spus c\ viteza de mi[care a

simulacrelor este aproape infinit\, din cauza aproape totalei lipse de rezisten]\ a

mediului (golul, vidul) în care ele se propag\. ~ntr-un timp instantaneu, conceptibil

numai prin ra]iune (oi& diaV lovgou qewrhtoiV crovnoi), un corp mi[cat nu poate

ocupa mai multe locuri, dar acest lucru este posibil într-un timp real perceptibil

prin sim]uri (e*n tw~/ ai*sqhtw~/ crovnw/). Pe cînd primul timp e imaginar [i n-are

durat\, timpul real, dat prin sim]uri, are o durat\, în care corpul mi[cat poate

ocupa mai multe locuri. Astfel evit\ Epicur aporia mi[c\rii a lui Zenon din Elea.

~n timpul imaginar, instantaneu, care e gîndit cu ra]iunea, s\geata ocup\ un spa]iu

egal cu lungimea sa [i atunci s\geata nu se mi[c\ [i nu se poate mi[ca din locul

s\u decît ie[ind din lungimea sa. Pe cînd în timpul real, dat de sim]uri, care are

o durat\, s\geata ocup\ mai multe locuri în acest timp [i, ca atare, se mi[c\ [i este

în mi[care. F\r\ ciocnire [i f\r\ rezisten]\, viteza de transla]ie este aproape

infinit\, iar viteza se modific\, respectiv este mic[orat\ prin ciocnire. Avem aici o

prefigurare a principiului iner]iei din mecanica clasic\ a lui Galileo Galilei, care

este preluat\ de la Democrit (vezi L. Löwenheim, Der Einfluss Demokrits auf

Galilei, în „Arch. für Gesch. der Philos.”, VII (1894), pp. 230-268).

{i simulacrele (ei!dwla) sînt realit\]i neevidente (a!dhla), probate (te–-

maivresqai) cu ajutorul datelor sim]urilor (taV ;ainovmena), care sînt prin ele `nse[i

evidente (e*nargh~). Rezisten]a opus\ simulacrelor de mediul înconjur\tor este de

obicei foarte mic\, aproape inexistent\. Dar o oarecare rezisten]\ totu[i nu se

poate t\g\dui, din cauza num\rului enorm de atomi care eman\ sub form\ de

simulacre, de pelicule succesive de la un corp, simulacre ce se transmit în spa]iu.

161. Prin iu]eala gîndului, a@ma nohvmati, adic\ „o dat\ cu gîndul”, Epicur

în]elege viteza aproape instantanee, adic\ infinit\ de producere [i de propagare

a simulacrelor (ei!dwla). 162. „Agregate” traduce pe sustavsei". 163. „Umplutur\

solid\” = sumplhvrwma. 164. „Astfel de naturi”, toiouvtwn ;uvsewn ; este vorba de

naturile simulacrelor. 165. „Este infirmat” = a*ntimarturei~tai, precum „este

confirmat” = e*pimarturei~tai. Ace[tia sînt termeni tehnici epicurieni pentru proba,

demonstra]ia f\cut\ cu ajutorul datelor senzoriale pentru stabilirea unei st\ri de

fapt care n-are eviden]\ imediat\ (a!dhlon). 166. „Eviden]ele” = e*navrgeiai ;

„acordurile” = sumpavqeiai. Pe [i@na] din text îl elimin\m împreun\ cu von der

Muehll (acceptat [i de Ernout-Robin). Usener propune s\ se citeasc\ tina în loc

de i@na, ceea ce nu ajut\ la clarificarea textului. 167. {i textul § 48 e greu, dar nu

este neclar. Simulacrele se produc [i se propag\ cu iu]eala gîndului, deci aproape

instantaneu. Degajarea lor de pe suprafa]a corpului are loc necontenit ; unul fiind

pornit, îi ia imediat altul locul pe periferia corpului, pentru a fi emis [i acesta [i
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imediat înlocuit cu altul, [i aceasta se petrece la infinit. Simulacrele p\streaz\

ordinea [i pozi]ia atomilor din corpul emi]\tor, deci p\streaz\ mult\ vreme

nealterat\ forma exterioar\ a corpului (simulacrele fiind ele însele formate din

atomi). Simulacrele nu con]in o umplutur\ solid\, ci sînt pelicule superficiale,

extrem de sub]iri [i goale în interior. Mai departe Epicur spune c\ exist\ [i alte

moduri de formare a simulacrelor [i c\ între noi [i lucrurile exterioare exist\ un

acord (probabil ca acestea s\ emit\ simulacrele, iar noi s\ le recep]ion\m).

168. Aceast\ idee democritean\, adoptat\ de Epicur, este deosebit de

important\. Senza]iile se produc prin ceva din afar\, care eman\ de la obiecte [i

care vine [i intr\ în noi, în organele senzoriale [i produce senza]ia, nu invers, în

sensul c\ ceva emanat din sim]urile noastre s-ar duce la obiecte [i le-ar sesiza ca

printr-un pip\it la distan]\. Aceste teorii se refer\ mai ales la v\z.

169. Cuvîntul grec pentru „a întip\ri” este e*napos;ragivzesqai.

170. Aici Epicur atribuie lucrurilor acelea[i culori (crw~ma) [i în general calit\]i

sensibile ca [i cele pe care le percepem la ele. Deci Epicur se pronun]\ pentru

existen]a lor obiectiv\ [i reflectarea lor prin intermediul simulacrelor în con[tiin]a

noastr\. Nic\ieri nu spune Epicur, cum f\cea Democrit, c\ a[a-numitele calit\]i

secundare exist\ numai prin conven]ia omeneasc\ (novmw/, nenomivsqai ; vezi

Diogenes Laertios, IX, 44). Cu toate acestea, [i Epicur, ca [i Democrit, admite c\

atomii n-au decît form\, m\rime [i greutate (ultima ad\ugat\ de Epicur). {i acest

lucru îl justific\ foarte frumos Epicur, mai departe, în scrisoarea de fa]\, § 54.

Atomii sînt elementul ve[nic [i neschimb\tor din natur\, pe cînd calit\]ile sensibile

sînt supuse schimb\rii, apar, se pot modifica [i dispar. Dar dup\ postulatul din §§

38-39, nimic nu se na[te din nimic [i nu piere în nimic. De aceea calit\]ile

sensibile schimb\toare nu exist\ în atomi. Ele sînt legate de pozi]ia, ordinea [i

mi[carea atomilor, f\r\ ca aceasta s\ însemne, dup\ Epicur, c\ ele nu exist\

obiectiv, în afara noastr\, în lucruri. 171. Aluzie la teoriile dup\ care raze de

lumin\ sau emana]ii din noi merg din ochiul nostru spre obiectul din afar\ pe care

îl sesizeaz\ [i îl percep. Vezi, spre exemplu, Empedocle, fragm. 84 Diels-Kranz5-9,

fragment de 11 versuri, precum [i textele care se afl\ tot acolo. Focul din ochi iese

prin canale potrivite [i merge în recunoa[terea lucrurilor sub forma unei emana]ii

de lumin\, pe cînd aceste canale prea fine nu las\ s\ ias\ apa care se afl\ de

asemenea în ochi. Epicur nume[te în textul nostru emana]iile r&euvmata.

172. „M\rime adaptat\” = e*narmovtton mevgeqo". „Imagini” traduce aici cuvîntul

tuvpoi. ~nc\ o dat\ Epicur insist\ asupra faptului c\ lucrurile externe au acelea[i

culori (o&movcroa) [i acelea[i forme (o&moiovmor;a) ca cele pe care le percepem noi,

prin sim]urile noastre, la ele (vezi mai sus, nota 170). 173. „Propor]iile” traduce

cuvîntul sumpavqeia. Simulacrele p\streaz\ propor]iile obiectului de la care eman\,

dar nu [i m\rimea, c\ci altfel n-ar putea intra în organul sim]ului, cel al v\zului în

primul rînd. Deci la simulacre se produce o mic[orare propor]ional\ fa]\ de

obiectul emi]\tor. 174. „Sprijinul simetric” = suvmmetro" e*pereismov".

175. Vibra]ia sau palpita]ia, oscila]ia ve[nic\ a atomilor din interiorul unui

corp, se nume[te pavlsi" la Epicur [i este oarecum un termen tehnic. {i aici avem

intui]ia genial\ a atomi[tilor antici, care se apropie de ipotezele [tiin]ei moderne,

fire[te ]inînd seama de diferen]a timpurilor. Deci, [i dup\ atomi[tii greci, întreaga

materie, chiar în p\r]ile ei constitutive cele mai mici, este într-o ve[nic\ mi[care,

chiar [i acolo unde aceast\ mi[care nu este vizibil\ [i corpul macroscopic apare

în repaus. 176. „Reprezentarea” = ;antasiva. 177. Continuitatea neîntrerupt\ a

simulacrelor (toV h&xh~" puv–nwma), care vin [i se îndeas\ unul dup\ altul în organul

nostru de sim], produc senza]ia, iar reziduul simulacrului (e*g–atavleimma tou~

ei*dwvlou) produce reprezentarea obiectului absent în memoria noastr\.

178. Vedem aici pe Epicur afirmînd net ceea ce am spus [i noi la începutul

comentariului nostru asupra scrisorii c\tre Herodotos (vezi nota 122), [i anume c\

falsitatea [i eroarea apar numai atunci cînd formul\m o opinie (toV doxazovmenon)

despre lucruri (vezi mai sus, nota 117). Senza]iile, anticipa]iile sînt f\r\ gre[. Ele

sînt întotdeauna adev\rate, deoarece se bazeaz\ pe un contact direct, pe o
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intui]ie imediat\ [i sînt lucruri simple. Pe cînd în opinie (dovxa) intervine compozi]ia

[i o dat\ cu aceasta posibilitatea de eroare. Aici se termin\ textul lui Epicur al § 50.

Tot ceea ce mai urmeaz\ pîn\ la finele paragrafului este ad\ugat de un scoliast,

[i în aceasta urm\m p\rerea lui von der Muehll. Rossi, Usener, Merbach încep

pasajul interpolat ceva mai jos. Textul este foarte stricat. ~n general, aceste adaosuri

care întrerup textul scrisorii lui Epicur sînt de calitate foarte proast\. De aceea am

fi înclina]i s\ le atribuim nu lui Diogenes Laertios, ci unui scoliast mai t`rziu. Noi

urm\m textul stabilit de Usener. Cele dou\ expresii în paranteze ascu]ite, e*piV tou~

prosmevnonto" [i h# a*ntimarturoumevnou, sînt complinite de Usener [i le accept\m,

întrucît nu avem ceva mai bun de propus. Noti]a stîngace a scoliastului vrea s\

explice cum se produce eroarea în procesul form\rii unei opinii. Un fapt a[teapt\

confirmarea sau, cel pu]in, neinfirmarea sa, [i se întîmpl\ tocmai contrariul.

Aceasta se produce conform unei mi[c\ri în noi în[ine care este legat\ de

„construc]ia imaginativ\” (;antasti–hV e*pibolhv), dar nu identic\ cu ea, iar din

acest decalaj între ele se produce eroarea, zice scoliastul. Eroarea, în orice caz, în

teoria lui Epicur (ca [i la Aristotel) consist\ în compunere (care poate fi gre[it\),

în opinia care este un proces complex [i compus, pe cînd ceea ce este simplu

(senza]ia, anticipa]ia la Epicur) este întotdeauna adev\rat. La Aristotel, judecata,

care este o împletire, o legare a dou\ concepte, este adev\rat\ sau fals\, eronat\,

pe cînd conceptul este în afara no]iunilor de adev\rat [i fals, nu e nici adev\rat

nici fals (vezi Aristotel, Analitica prim\, I, 1 ; Categoriile, IV, 2).

179. Vezi nota precedent\. 180. Paragraful 51 se ocup\ de asem\narea

imaginilor (h& o&moiovth" tw~n ;antasmavtwn) într-un portret pictat sau sculptat sau

a celor care apar în vise sau în orice alt\ form\ de activitate a intelectului

(e*pibolaiV th~" dianoiva") sau a celorlalte criterii (senza]iile, anticipa]iile [i pasiunile

sau sim]\mintele pasionale ale sufletului : ai*sqhvsei", prolhvyei" [i pavqh ;

Diogenes Laertios, X, 31) cu cea a lucrurilor exterioare, pe care le numim reale [i

de la care eman\ imaginile pe care le avem. Citim parabavllomen cu Apelt [i

Hicks. Eroarea [i adev\rul provin dintr-o activitate intelectiv\ a sufletului nostru,

o –ivnhsi", mi[care, care e legat\ de construc]ia imaginativ\ (;antasti–hV e*pibolhv),

dar nu identic\ cu aceasta. Aceast\ mi[care, activitate intelectiv\, trebuie s\ fie

confirmat\ (e*pimarturei~sqai) sau s\ fie infirmat\ (a*ntimarturei~sqai) pentru a

ne putea pronun]a dac\ o opinie este adev\rat\ sau fals\. Textul dat între

paranteze drepte de von der Muehll este socotit ca o interpolare [i e omis ca [i

la noi în ms. Z [i ed. f. El se g\se[te [i mai sus, la finele § 50, tot într-un text

interpolat de scoliast. 181. Prima parte a § 52 termin\ teoria percep]iei vizuale la

Epicur. Dac\ nu accept\m, zice Epicur, doctrina simulacrelor [i a percep]iei

vizuale a[a cum au fost formulate în paragrafele anterioare, atunci confund\m

toate lucrurile [i nu mai putem distinge adev\rul de eroare. 182. Citim cu Bieger

e!–qliyin. Manuscrisele au e*–livqhn [i e*–lhvqhn, care nu dau nici un sens. Usener

propune e!g–lisin. Hicks, care accept\ lectura e!–qliyin, ca în general toat\

lumea ([i von der Muehll), traduce acest cuvînt cu „deplacement”, Kochalsky cu

„Auspressen”, Ernout cu „dégagement”, iar Apelt cu „gewaltsamer Druck”. Verbul

e*–qlivbw înseamn\ „a scoate afar\ prin ap\sare”. De aici traducerea noastr\ :

„ap\sare”. 183. Dup\ ce în §§ 46-52 s-a ocupat de simulacre [i de modul cum se

produce senza]ia de v\z, în §§ 52-53 Epicur se ocup\ de senza]ia auditiv\ [i de

modul ei de producere. Epicur nu pare a admite c\ senza]ia de auz este produs\

de o mi[care (vibra]ie) a aerului provocat\ de corpul sonor, lucru de mult

cunoscut de greci. Cel mai vechi text despre senza]ia auzului la filosofii greci se

g\se[te la Archytas, secolul al IV-lea `.H. (vezi fragm. nr. 1, Diels-Kranz5-9). Totu[i

aici nu este clar exprimat ceea ce e sunetul. S-ar putea crede c\ pentru Archytas

sunetul este o entitate pentru sine produs\ de ciocnirea a dou\ obiecte sau de

emisiunea for]at\ a aerului `n organul vorbirii sau într-un instrument muzical de

suflat, entitate c\reia îi cedeaz\ locul aerul intermediar, dup\ puterea de emisiune

a sunetului, a[a cum cedeaz\ aerul în fa]a unei s\ge]i lansate cu mai mult\ sau

mai pu]in\ putere. Mai tîrziu se va spune în mod curent c\ sunetul este plhghV
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a*evro", o lovire a aerului. Epicur pare a admite c\ sunetul este un curent de natura

unui suflu aerian care vine de la obiectul sonor [i intr\ în organul nostru de auz.

El nu vorbe[te de propagarea unei mi[c\ri vibratoare în mod succesiv în aerul

care vibreaz\ f\r\ a face o mi[care de transla]ie propriu-zis\. Deci sunetul, dup\

Epicur, ar fi fluxul unor particule aeriene care merg de la obiectul sonor la

urechea celui ce-l aude. 184. Finele § 53 e consacrat senza]ie mirosului. Toat\

lumea admite c\ mirosul e produs de efluvii care vin de la obiectul mirositor [i

intr\ în organul mirosului, în nas. 185. ~ncepînd cu § 54, Epicur se ocup\ de

calit\]ile atomilor [i intr\ în expunerea propriu-zis\ a fizicii sale. Atomii nu

posed\ calit\]ile sensibile pe care le au lucrurile perceptibile prin sim]urile noastre,

cum ar fi culoare, miros, gust etc., ci numai unele dintre ele, [i anume forma

(sch~ma), m\rimea (mevgeqo") [i greutatea (bavro"), aceasta din urm\ fiind ad\ugat\

de Epicur la celelalte calit\]i care, dup\ Democrit, se întîlnesc la atomi.

186. Atomii sînt nen\scu]i, nepieritori [i neschimb\tori ca [i realul (toV o!n) lui

Parmenide. Numai combina]iile lor sînt schimb\toare, asocierea lor producînd

lucrurile compuse din cosmos iar desp\r]irea lor produce pieirea lucrurilor

compuse din ele. Un mhV aflat între taV [i metatiqevmena a fost eliminat din text de

Weil. ~n toate determin\rile propriet\]ilor atomilor nu trebuie s\ uit\m c\ avem

de-a face cu lucruri invizibile, nu evidente de la sine (a!dhla) cum sînt senza]iile,

ci de propriet\]i care trebuie confirmate (e*pimarturei~tai) [i s\ nu fie infirmate

(ou*– a*ntimarturei~tai) de eviden]a sim]urilor (e*nargev") [i se mai cer s\ fie

semnificate (shmeiou~sqai) de c\tre sim]uri. 187. Traducerea lui Ernout ar fi bun\

dac\ s-ar citi par * h&mw~n (cu sensul lui u&poV cum genitivo la un verb pasiv) în loc

de par * h&mi~n, cum e în manuscrise. Aceast\ modificare îns\ n-a fost propus\ de

nimeni [i cu greu s-ar putea justifica. Kochalsky, în traducerea sa, nu ]ine seama

de e*–ei~no, care se raporteaz\ la „forma” [i nu la „lucrul care se schimb\”, cum

face dînsul. Epicur spune c\ forma r\mîne chiar dac\ se modific\, pe cînd

calit\]ile se schimb\ total. 188. Ceea ce spune Epicur este c\, dac\ modific\m

forma unui lucru prin amputarea unei p\r]i, forma modificat\ r\mîne totu[i, pe

cînd modificarea unei calit\]i sensibile de alt\ natur\ (culoare, gust etc.) atrage

dup\ sine pieirea calit\]ii sensibile [i înlocuirea ei prin alta. Deci, în domeniul

macroscopic, forma are o pozi]ie privilegiat\, [i acest lucru îl consider\ Epicur ca

un semn (shmei~on) c\ forma are aceast\ valoare [i în domeniul atomilor.

189. Dup\ ce s-a ocupat de form\, în partea a doua a § 55 [i începutul § 56,

Epicur se ocup\ de m\rimea atomilor. Atomii au m\rimi diferite, dar n-au orice

m\rime, c\ci de la un nivel în sus ei ar deveni vizibili, ceea ce e infirmat

(a*ntimarturei~tai) de datele senzoriale. ~n ce sens ? ~n sensul c\ nu exist\ obiect

vizibil, oricît de mic sau de tare, care s\ nu fie divizibil [i deci dep\[ind în m\rime

pragul de m\rime al atomului. Pîn\ [i firicelul de praf, cel mai fin, e divizibil. ~ns\

diferitele m\rimi ale atomilor (precum [i pozi]iile [i ordinea lor) pot explica

diferen]ele calitative ale lucrurilor. Corectura a@m * e!dei a lui Usener pentru a*mevlei

din manuscrise este acceptat\ de toat\ lumea [i e o bun\ solu]ie pentru învingerea

dificult\]ii textului. 190. ~n cele urm\toare, Epicur caut\ s\ dovedeasc\ imposibi-

litatea unei diviziuni la infinit a materiei. Chiar dac\ textul grec transmis prezint\

dificult\]i, expunerea lui Epicur e clar\. Prin ea, el vrea s\ ajung\ la a demonstra

c\ trebuie s\ se admit\ existen]a atomilor indivizibili din care sînt constituite toate

lucrurile. Dac\ Aristotel punea pe planul gîndirii [i al deduc]iilor necesitatea unei

opriri (a*navg–h sth~vnai) la principii prime nedemonstrabile [i dac\ refuza regresul

la infinit al deduc]iilor (h& ei*" a!peiron metavbasi"), aceste probleme le pune [i

Epicur (în urma atomi[tilor) pe plan fizic real, proclamînd necesitatea unei opriri

în divizibilitatea materiei [i interdic]ia de a merge cu divizibilitatea la infinit.

191. Argumentul acesta la Epicur este o transpunere a celui formulat de

Zenon din Elea pentru a ar\ta inexisten]a m\rimii în domeniul fizic, pornind de

la divizibilitatea la infinit a materiei. Fire[te, Zenon, ca fidel elev al lui Parmenide,

vrea s\ demonstreze inexisten]a lumii date prin sim]uri, pe motivul caracterului ei

contradictoriu. Dac\ o m\rime fizic\, un obiect, este format dintr-o infinitate de

X (n. 178-191) EPICUR



NOTE {I COMENTARII570

p\r]i – [i Zenon nu vede de ce s-ar limita posibilitatea de divizare la infinit în

domeniul fizic – atunci aceste p\r]i constitutive, infinite la num\r, ale unei m\rimi,

sau au ele însele o m\rime, sau n-au o m\rime. Dac\ au o m\rime oricît de mic\,

atunci m\rimea format\ din ele nu exist\, c\ci ar fi infinit\ [i ea, deoarece o

cantitate oricît de mic\ adunat\ de un num\r infinit de ori d\ infinitul. Iar dac\

p\r]ile n-au m\rime, atunci nici m\rimea întreag\ nu exist\, întrucît 0+0+0...=0.

192. Textul final al § 57 a f\cut obiectul a diferite încerc\ri de emendare (vezi

la Kochalsky [i la ceilal]i traduc\tori). Noi am c\utat, ca totdeauna, s\ nu

modific\m, pe cît posibil textul transmis de manuscrise. Ideea interesant\ pe care

credem a o putea degaja din text este c\, dup\ Epicur, num\rul atomilor

constitutivi ai lucrurilor [i ai universurilor este infinit, deoarece limitarea ar aduce

limitarea fa]\ de ceva, [i acesta, la rîndul lui, s-ar limita fa]\ de altceva, a[a încît

aici nu exist\ oprire, iar aceast\ situa]ie din lumile reale se reflect\ [i în gîndirea

noastr\ ca o necesitate logic\. Deci Epicur limiteaz\ divizibilitatea înspre micime

a lucrurilor la atomi. ~n schimb, num\rul atomilor [i al lumilor formate din ei este

infinit, [i gîndirea n-are posibilitatea de a se sustrage acestei concluzii : limitarea

în mic, nelimitarea în mare. Acest lucru e clar exprimat de Epicur în aceast\

scrisoare c\tre Herodot ceva mai înainte. Vezi § 45, care e categoric în aceast\

privin]\. Fire[te, peste tot avem de-a face cu lucruri neevidente (a!dhla), a c\ror

veracitate trebuie confirmat\ (e*pimarturei~tai) prin indicii (shmei~a) ob]inute prin

datele sim]urilor care sînt evidente (e*nargh~). 193. Cele dou\ paragrafe, 58-59,

trebuie luate [i interpretate împreun\. Singura cunoa[tere sigur\ [i primordial\

este dat\ de senza]ii. Atomii nu-i cunoa[tem prin sim]uri, deoarece ei sînt sub

nivelul de percepere a organelor senzoriale. Deci [i cunoa[terea atomilor se va

face prin analogia cu datele senzoriale. De aceea Epicur, în § 58, se ocup\ de

minimul perceptibil în senza]ie. Acest minim seam\n\ [i se deosebe[te în acela[i

timp de senza]ia obi[nuit\. Minimul în percep]ie nu are p\r]i, întrucît dac\ ar

avea, n-ar mai fi minim, [i în aceast\ privin]\ se deosebe[te de lucrurile sensibile

care au p\r]i. Dar în acela[i timp minimul perceptibil trebuie s\ fie supus

schimb\rii dac\ lucrurile sensibile se schimb\, ceea ce e greu de în]eles dac\

minimul perceptibil n-are p\r]i. Analogia cu minimul perceptibil se poate

întrebuin]a pentru a în]elege propriet\]ile minimului la scara atomilor. Atomul are

m\rime, ca [i lucrurile sensibile, numai c\ m\rimea lui este sub pragul minimului

vizibil sau perceptibil. Atomii sînt limite ale lungimilor [i furnizeaz\ unit\]i pentru

m\surarea lungimilor, iar intuirea acestor propriet\]i ale atomilor se face prin

ra]iune. 194. Textul § 60 este destul de greu de tradus. Pe deasupra, începutul

originalului grec pare a prezenta [i deterior\ri (vezi aparatul critic la von der

Muehll [i comentariile la Kochalsky (pp. 66 [i urm.). Traducerile pe care le-am

avut la dispozi]ie, ale lui Meibomius, Cobet, Kochalsky, Apelt, Ernout, Hicks [i

Genaille, nu ne-au satisf\cut decît par]ial. Iat\ cum în]elegem noi textul lui [i deci

ideile lui Epicur. ~n spa]iul infinit nu exist\ un „cel mai sus” [i un „cel mai jos”,

astfel încît no]iunile de sus [i de jos n-au caracter absolut, sînt relative. Ceea ce

e deasupra capului nostru poate fi la picioarele celor ce stau mai sus de noi, [i

invers, ceea ce e la picioarele noastre poate fi deasupra capului celor ce stau sub

noi. Aceasta îns\ nu împiedic\ s\ admitem o singur\ mi[care de transla]ie în sus

la infinit [i alta în jos la infinit, concepute ca fiind opuse una alteia. Deci nu exist\

un sus [i jos absolut, dar exist\ mi[care de transla]ie absolut\ în sus [i în jos la

infinit. De ce aceste determin\ri ale lui Epicur, care în fond ar p\rea destul de

comune ? Ele vor fi folosite pentru a determina mi[carea atomilor, în paragrafele

care urmeaz\. 195. Paragraful 61 e foarte clar [i con]ine o prefigurare genial\ a

dou\ legi ale fizicii moderne clasice. Prima spune : atomii, grei sau u[ori, se mi[c\

cu aceea[i viteza cît timp nu întîlnesc al]i atomi care s\ le modifice viteza de

mi[care. Aceasta se poate socoti ca o prefigurare a legii lui Newton dup\ care

corpurile în vid cad cu aceea[i vitez\, indiferent de greutatea lor, chiar dac\ nu

trebuie s\ trecem cu u[urin]\ asupra diferen]elor : la Epicur, este vorba de atomi,

la Newton de toate corpurile ; la Epicur este vorba de orice mi[care a atomilor, la
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Newton este vorba de c\derea corpurilor, dar la ambii se porne[te de la presu-

punerea c\, materia fiind aceea[i, [i mi[carea ei este aceea[i ; mai departe Epicur

se bazeaz\ pe deduc]ia pornit\ de la lucrurile sensibile evidente (e*nargh~) la

lucrurile neevidente (a!dhla), pe cînd Newton se bazeaz\ pe experien]\ (tubul cu

vid în care bucata de plumb cade cu aceea[i vitez\ ca o bucat\ de vat\) ; totu[i

trebuie s\ relev\m intui]ia genial\ a grecului. 196. A doua observa]ie a lui Epicur

afirm\ c\ viteza de transla]ie a atomilor r\mîne aceea[i atîta timp cît nu se

modific\ prin ciocnire. Avem aici iar\[i o genial\ prefigurare a legii iner]iei din

mecanica clasic\ formulat\ de Galileo Galilei, dup\ care un corp î[i men]ine

starea de repaus sau de mi[care, în acest ultim caz mi[cîndu-se cu o mi[care

rectilinie [i uniform\ la infinit, pîn\ nu intervine o for]\ exterioar\ care s\ modifice

aceast\ situa]ie. La Epicur aici este vorba iar\[i de atomi [i nu de corpuri în

general. Aici el este, desigur, inspirat de Democrit, care are idei similare. Din

numeroasele texte cit\m pe Aristotel, De caelo, III, 2, 300 b, 8, [i comentariul lui

Simplicius, 583, 20. Reflec]ia lui Aristotel care acompaniaz\ expunerea ideii lui

Leucip [i Democrit despre mi[care este de o naivitate justificat\, poate, pentru

timpul ei. Dar, în acela[i timp, ea arat\ cît de departe era Stagiritul de marile

probleme ale [tiin]ei moderne. Spre deosebire de L. Löwenheim („Arch. f. Gesch.

d. Philos.”, VII (1894), pp. 230 [i urm.), credem c\ Galileo Galilei s-a inspirat mai

curînd din Epicur, care era mai cunoscut, prin Diogenes Laertios [i Lucre]iu, decît

din Democrit (vezi [i nota 160 de mai sus). 197. <;or>hqhvsetai este o lectur\

foarte fericit\ a lui Hicks în locul cuv`ntului r&hqhvsetai al manuscriselor.

198. ei*<–aiV>, completat de von der Muehll. 199. Paragraful 62 este [i el greu

de în]eles [i de interpretat, dar nu este drept a se recurge la ipoteza c\ textul e

foarte corupt [i a face modific\ri adînci [i adaosuri la el, cum e cazul la Kochalsky

(vezi pp. 67 [i urm.). Noi credem c\ dificultatea textelor lui Epicur provine mai

ales din faptul c\ nou\, modernilor, ne e greu s\ ne transpunem în spiritul

doctrinei lui [i felului s\u de a gîndi. {i totu[i, singura cale de cunoa[tere exact\

este de a-l în]elege pornind de la teoria lui epistemologic\, a[a cum rezult\ din

canonic\. ~n § 62 este vorba de mi[carea corpurilor compuse, care nu se potrive[te

cu cea a atomilor care le constituie. ~ntr-adev\r, atomii în corpul compus nu au o

mi[care unic\ [i vitez\ egal\, întrucît sînt solicita]i în diverse direc]ii, se ciocnesc

între ei [i pierd o parte din viteza lor egal\ cu cea a gîndului, pîn\ ajung la o

mi[care în ansamblul corpului compus pe care îl constituie, vizibil\ [i cu sim]urile

noastre. ~n afar\ de alte mi[c\ri, mai sus s-a vorbit de pavlsi", o vibra]ie care face

s\ fie lansate succesiv simulacrele, peliculele goale pe care le emit corpurile,

simulacre formate tot din atomi, care se ajusteaz\ ca m\rime [i intr\ în organul

v\zului, formînd senza]ia de v\z (vezi Diogenes Laertios, X, 50 [i comentariul

nostru de mai sus, nota 175). Partea a doua a § 62 mi se pare foarte important\

pentru în]elegerea doctrinei lui Epicur. Singurele lucruri întotdeauna adev\rate

sînt tot ce e constatat prin sim]uri (toV qewrouvmenon) [i ceea ce e cunoscut printr-o

intui]ie a ra]iunii (toV –at * e*pibolhVn lambanovmenon th~/ dianoiva/). Acestea sînt

criterii ale adev\rului. ~n pasajul doxografic (X, 31) de mai înainte, Diogenes

Laertios atribuia lui Epicur trei criterii. Primului din textul de fa]\ îi corespundeau

senza]iile (ai& ai*sqhvsei"), celui de-al doilea, „intui]ia ra]ional\”, îi corespund

anticipa]iile (prolhvyei"). ~n textul X, 31 se d\ un al treilea criteriu : sim]irile

afective (pavqh), care lipsesc în textul nostru din scrisoarea c\tre Herodot, din

cauz\ c\ nu era nevoie de ele aici. Ceea ce spune Epicur este c\ nu avem nevoie

s\ împingem analiza prea departe [i s\ transpunem constat\rile din lumea

sensibil\, din domeniul macroscopic în lumea atomilor, la scara atomilor. Fapt

este c\ mi[carea cu vitez\ egal\ a atomilor este modificat\ pentru a ajunge la

pragul perceptibil prin senza]ii. Dac\ ar fi r\mas mi[carea ini]ial\ a atomilor, ea

n-ar fi fost perceptibil\ pentru noi prin sim]uri. Dar [i noi, corpul nostru [i sufletul

nostru, sîntem forma]i din atomi avînd mi[carea lor ini]ial\ de c\dere în linie

dreapt\ (plus „devia]ia”, de care va fi vorba în alt\ parte), astfel încît întregul

sistem cosmic al atomilor î[i p\streaz\ mi[carea ini]ial\ cu vitez\ rectilinie egal\ [i
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aproape instantanee, iar ceea ce ajunge din mi[care la pragul senza]iei constituie

diferen]ele de mi[c\ri ale atomilor [i ale corpurilor compuse din ele, diferen]e

produse de „devia]ie”, de clinamen, care le face perceptibile pentru fiin]ele

dotate cu facultatea de a avea senza]ii.

200. Aici se dau iar\[i dou\ criterii ale adev\rului dup\ care putem cunoa[te

realitatea lucrurilor : senza]iile [i afectele noastre. Epicur declar\ c\ ele dau

certitudinea unei cunoa[teri adev\rate. Ceea ce urmeaz\, §§ 62-68, putem

considera ca un scurt tratat PeriV yuch~", Despre suflet, atît cît e necesar de

posedat pentru a putea în]elege [i interpreta doctrina despre suflet a lui Epicur în

detaliile ei, dup\ cum spune însu[i filosoful nostru în § 68. 201. Sufletul este

format din atomi fini, mici [i rotunzi, care sînt amesteca]i în întreaga mas\ a

corpului. Deci sufletul este material, ca [i corpul, numai c\ este format din atomi

mai fini, rotunzi [i repezi la mi[care. Pentru întreaga psihologie a lui Epicur,

trebuie comparat\ întreaga Carte a III-a din De rerum natura a lui Lucre]iu. Aici

Diogenes Laertios nu spune c\ Epicur ar admite p\r]i diferite ale sufletului, una

aerian\ [i alta cald\, ci acestea sînt calit\]i ale aceluia[i suflet, care sub un aspect

e aerian, de natura vîntului sau suflului [i sub alt aspect este dotat cu c\ldur\.

202. <Trivton> adic\ <g> este citit de Diels, acceptat de Kochalsky [i Hicks.

Nu credem îns\ necesar acest adaos [i prefer\m lectura lui Woltjer : ti mevro",

acceptat\ de von der Muehll [i de Apelt. Manuscrisele au toV mevro". Un text din

Aëtios IV, 3, 11 (fragm. 315 Usener), important, spune c\ sufletul este un amestec

din patru elemente : unul igneu, unul aerian, unul pneumatic [i un al patrulea

care n-are nume, care posed\ facultatea senzitiv\, pe cînd pneuma d\ mi[carea,

elementul aerian repausul [i cel igneu c\ldura corpului. 203. dhlou~si este citit de

Gassendi. dh~lon au manuscrisele ; dhlou~si este acceptat de von der Muehll [i

Hicks. dh~lon <poiou~si> citesc Brieger (dup\ aparatul lui von der Muehll) [i

Heinze (dup\ nota lui Kochalsky). ~n ambele cazuri, sensul este acela[i, de

„eviden]iaz\”, „fac evident”. Apelt propune s\ se citeasc\ diei~lon, modificare care

nu ni se pare acceptabil\. Tot acest pasaj este o aplicare a metodei lui Epicur din

Canonica lui. Sufletul [i p\r]ile lui fac parte din lucrurile neclare, neevidente

(a!dhla), deoarece ele nu cad sub sim]urile noastre, nu se pot vedea, pip\i sau

percepe cu alte sim]uri. Existen]a lui nu se poate constata [i stabili decît prin

eviden]ierea ei (dhlou~si, dh~lon <poiou~si>), prin desemnarea ei cu ajutorul facult\]ilor

[i afectelor pe care le are. Astfel, partea aerian\ a sufletului ar fi dovedit\ dup\

Epicur (textului lui Aëtios) prin repausul corpului, partea ignee prin c\ldur\,

partea pneumatic\ prin mi[carea corpului, iar partea ultim\ la Diogenes, cea

anonim\ dup\ Aëtios, î[i eviden]iaz\ existen]a prin facult\]ile ei (ai& dunavmei" th~"

yuch~"), prin afecte, mobilitate [i gîndire. 204. Capacitatea de a percepe senza]ii

se datore[te în cea mai mare parte tot sufletului, care, prin leg\tura lui temporar\

cu corpul care îl ad\poste[te, d\ acestuia facultatea de a sim]i [i a avea senza]ii,

facultate pe care corpul o pierde atunci cînd sufletul se desparte de el. La Epicur,

ca [i la al]i greci, moartea este separarea sufletului de corp. Dar la Epicur, sufletul,

chiar cel d\t\tor al facult\]ilor ra]ionale, este material, constituit din atomi fini,

rotunzi, mobili, pe cînd la Aristotel intelectul (nou~") venea în om din afar\

(quvraqen) în embrion [i era o parte din ra]iunea universal\ în care se întorcea

dup\ moartea omului. La fel pentru Platon, sufletul este ceva înrudit cu natura

ideilor, care sînt imateriale, inteligibile (nohtav) dar nu vizibile (ou*c o&ratav). {i la

Epicur sufletul nu e vizibil, dar aceasta nu din cauza unei naturi diferite de cea a

lucrurilor sensibile, ci din cauz\ c\ atomii din care e format nu sînt vizibili. La

stoici, sufletul este foc amestecat cu aer cald, este pneuma, mai bine zis e un suflu

cald de natur\ ignee. 205. Pasajul acesta, §§ 65 [i 66 la început, este u[or de

în]eles [i clar. Sufletul, de[i de aceea[i natur\ cu corpul, doar c\ e format din

atomi mai fini, este cel care d\ corpului facultatea de a sim]i [i apoi celelalte

facult\]i psihice mai înalte derivate din senza]ii. La o simpl\ amputare a unei p\r]i

din corp, restul r\mînînd viabil, sufletul continu\ s\ dea corpului facultatea de

sim]ire. Dar dac\ se destram\ corpul, atunci se destram\ [i sufletul, care se

desface în atomii din care era alc\tuit. R\mîn mai departe în fiin]\ atomii sufletului,



573

dar sufletul ca un agregat sistematic din atomii lui nu mai exist\. 206. Aici avem

un inserat în textul Scrisorii c\tre Herodotos, inserat care provine de la un scoliast.

Ni se spune c\, dup\ Epicur, atomii din care e format sufletul sînt cei mai netezi

[i mai rotunzi, superiori acelora ai focului. Accept\m traducerea lui Hicks pentru

pollw~/ tini dia;erousw~n „cu mult superiori” în locul interpret\rii acestor expresii

la Kochalsky, Apelt [i Ernout : „cu mult deosebi]i”. ~ntr-adev\r, atomii de foc, la

Epicur, ca [i la Leucip [i Democrit, sînt tot rotunzi [i netezi, ca [i cei ai sufletului,

încît deosebirea dintre ei nu poate consta decît în superioritatea acestora din

urm\ în fine]e, rotunzime [i netezime. La Platon, elementul foc are atomi de

forma tetraedrului, unul din cele cinci corpuri regulate. Textul din Aëtios (pe care

Diels îl declar\ ca provenind din Fusi–w~n dovxai ale lui Theofrast), II, 6, 5, spune

c\ Pitagora ar fi atribuit particulelor constitutive ale focului forma de piramid\.

Dar întreaga atribuire de cinci forme regulate, patru atribuite elementelor [i a

cincea universului, este de origine net platonic\ (vezi dialogul Timaios) [i este în

orice caz posterioar\ lui Theaitetos, primul care a formulat teoria corpurilor

regulate. ~n ce prive[te fragmentul 12 (Diels-Kranz5-9) din Philolaos, el poart\ de

asemenea pecetea falsului prin aluzia transparent\ la cele 5 corpuri regulate. Mai

departe avem iar\[i un dh~lon, care eviden]iaz\ metoda de probare a lui Epicur de

la ceea ce e evident, dat prin sim]uri (e*nargev") cu ajutorul unor semne (shmei~a

sau shmeiou~sqai), la ceea ce este neclar, ascuns, lipsit de eviden]\ (a!dhlon). Aici

avem afectele de team\ [i de bucurie care se produc în piept prin mi[c\rile de

contractare [i dilatare ale inimii. Acesta este elementul evident, e*nargev", care

probeaz\ [i constituie semnul (shmei~on) c\ partea ra]ional\ a sufletului (toV logi-

–oVn) se afl\ localizat\ în piept (qwvrax), lucru care dintru început era neclar

(a!dhlon). ~n locul indicat de cifra notei 206 avem un cuvînt corupt în mss :

porgmoi~", care nu are nici un sens, cu alte cîteva variante [i corecturi nereu[ite,

tot în manuscrise. Von der Muehll se mul]ume[te s\ pun\ al\turi faimoasa crux

philologorum care indic\ pasaje [i cuvinte iremediabil corupte. Usener propune

corec]ia e*pereismoi~" „puncte de sprijin”. Kochalsky propune periorismoi~",

„Begrenzungen”, exprimîndu-[i totodat\ nemul]umirea fa]\ de propria sa solu]ie.

Apelt cite[te porivmoi", „ceea ce g\se[te trecerea spre ceva”. Noi citim porqmoi~",

„strîmtoare”, ceea ce paleografic necesit\ numai schimbarea unei singure litere, g

în q. Ernout nu propune nimic. ~n schimb ni se pare interesant\ propunerea lui

de a se citi e*g–ataceomevnwn, „care se revars\”, în loc de e*g–atecomevnwn, „care

sînt re]inute”. Prin aceasta s-ar rezolva contradic]ia dintre e*g–atecomevnwn [i

dia;oroumevnon desp\r]ite prin „sau” (h!). Somnul trebuie s\ provin\ sau din

închiderea atomilor, sau din risipirea, dar din amîndou\, ad libitum, ni se pare

pu]in verosimil. Deci textul, cu corectura lui Ernout [i a noastr\, s-ar traduce

astfel : „Somnul se produce atunci cînd p\r]ile sufletului r\spîndite în tot corpul se

revars\ [i se împr\[tie [i dup\ aceea se lovesc unele de altele la strîmtori”. Dar ce

s\ fie aceste strîmtori ? Canalele sim]urilor [i trecerile de la unele organe la altele ?

Nu putem aici s\ ne lans\m în conjecturi. 207. Concep]ia dup\ care sperma se

distileaz\ [i provine din întregul organism al animalului se g\se[te [i la Democrit

(vezi Aëtios, V, 3, 6) [i învedereaz\ o dat\ mai mult leg\turile dintre fizica lui

Epicur [i cea lui Democrit. Originea spermei este o preocupare constant\ a

filosofilor greci. Diogenes din Apollonia o nume[te „spuma sîngelui” (Clemens

Alex., Paidag., I, 6, 48, vol. I, p. 119, 2 Stählin) ; dup\ Alcmaion, ea provine din creier

(Aëtios V, 3, 3, cf. Censorin, 5, 2 [i urm.) etc. Aici se termin\ inseratul scoliastului.

208. Dup\ stoici existau patru incorporale principale : exprimabilul (le–tovn),

vidul (–enovn), spa]iul (tovpo") [i timpul (crovno"), dup\ cum ne informeaz\ Sextus

Empiricus, Adv. Math., X, 218. Dup\ Epicur, zice Diogenes Laertios în textul

nostru (X, 67), singurul incorporal independent (–aq * e&autov) este vidul. Acesta d\

posibilitatea s\ existe mi[care. Mi[carea exist\ (e*nargev"), deci exist\ [i vidul

(a!dhlon), prima fiind semnul (shmei~on) care probeaz\ (te–maivresqai) existen]a

celui de-al doilea. Dup\ Epicur, timpul nu este un incorporal independent

(a*swvmaton –aq * e&autov), ci este accidentul unui accident sau ceea ce survine la
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ceea ce survine unui lucru substan]ial (suvmptwma sumptwvmato", vezi Sextus, A.M.,

X, 219, 238). Sufletul nu poate fi nici el incorporal, cum erau înclina]i s\ afirme

Platon cu [coala lui [i Aristotel cu urma[ii lui, c\ci, dac\ ar fi incorporal, sufletul

n-ar putea nici ac]iona, nici suferi o ac]iune. ~n aceast\ privin]\ Epicur e de acord

cu stoicii. 209. Vezi la începutul scrisorii lui Epicur c\tre Herodotos, § 35.

210. Deci aici Epicur a dat o expunere în linii generale a psihologiei sale,

suficient\ pentru cel ce o cunoa[te spre a p\trunde [i în]elege detaliile doctrinei

despre suflet. 211. Paragrafele 68-71 se ocup\ de problema calit\]ilor sensibile [i

a raportului lor cu corpul de baz\ c\ruia ele apar]in. Calit\]ile sensibile se disting

de corpurile c\rora apar]in, de[i ele constituie întrucîtva corpul, îns\ f\r\ a se

confunda cu el. Stoicii socoteau calit\]ile (poiovthte") drept corpuri. Epicur admite

o realitate specific\ a lor, f\r\ ca ele s\ fie nici corpuri, nici incorporale. Ele au un

caracter specific, acela al „accidentelor” (sumptwvma) care revin corpurilor, unele

permanente sau constante, altele trec\toare. ~n orice caz, dup\ Epicur, corpul nu

este format din suma calit\]ilor sensibile pe care le are, ci este ceva în plus fa]\

de acestea. 212. Calit\]ile sensibile sau accidentale nu sînt nici în categoria

lucrurilor invizibile, nici nu sînt incorporale. Textul pare deteriorat. Usener

presupune c\ e o lacun\ dup\ cuvîntul a*oravtoi", „invizibile”. Totu[i se în]elege

destul de bine ceea ce vrea s\ spun\ Epicur. 213. Avem aici termenul e*navrgeia

pentru a indica lucrul evident prin datele sim]urilor.

214. <–atav> pus de Hicks înainte de taV swvmata d\ o bun\ solu]ie a dificult\]ii

textului. swvmato" cite[te Usener [i taV toiau~ta von der Muehll.

215. ~n §§ 72 [i 73, prima parte, Epicur se ocup\ de timp. El constat\ c\ timpul

nu este un accident ca celelalte pe care le sesiz\m prin anticipa]iile (prolhvyei")

pe care le avem în noi în urma percep]iilor repetate. ~n formularea final\, Epicur

ajunge la ideea c\ timpul este un accident al celorlalte accidente, formulare pe

care îns\ n-o d\ în aceast\ form\ lapidar\, dar care se g\se[te la Sextus Empiricus

(Adv. math., X, 219), luat\ din Demetrios Laconianul (vezi mai sus, nota 95), care

atribuie lui Epicur defini]ia timpului ca accidentul unui accident (vezi [i Sext.,

A.M., X, 219-227, 240-244). Dup\ Epicur, un incorporal independent, pentru sine

(–aq * e&autov) este numai vidul (toV –enovn). Dac\ lucrurile se împart în corporale [i

incorporale, timpul trebuie s\ fie un incorporal dependent, [i anume accidentul

unui accident (vezi [i nota 208). Timpul nu este cunoscut prin senza]ie, anticipa]ie

[i celelalte procedee pe care le aplic\m la corpuri [i accidentele lor, ci cunoa[terea

lui este obiectul unei eviden]e imediate, pe care în textul nostru Epicur o nume[te

e*navrghma. 216. Epicur nu se complace a crea o terminologie nou\, ci prefer\

cuvintele obi[nuite, cunoscute, chiar dac\ în exprimarea doctrinei sale ele cap\t\

accep]ii noi. 217. Aici Epicur opune metoda demonstrativ\ veche, aristotelic\,

numit\ a!povdeixi", aceleia numit\ de el e*pilogismov", o simpl\ ra]ionare sau

considerare asupra unui fapt care are o eviden]\ intuitiv\ : aici, spre exemplu,

considerarea faptului c\ succesiunea zilelor [i nop]ilor, sim]urilor [i lipsei de

sim]ire, mi[c\rii [i repausului sînt acompaniate de eviden]a timpului. ~n acela[i

paragraf se întîlne[te verbul (sub forma adjectivului verbal), e*pilogistevon, iar la

începutul paragrafului a*nalogistevon, cam în acela[i sens.

218. Aici conchide Epicur spunînd c\ timpul este un accident particular al

unor st\ri care ele înse[i sînt accidente. 219. Un mic inserat al scoliastului.

Aceast\ Megavlh e*pitomhv, pe care am mai întîlnit-o tot în pasajele ad\ugate de

scoliast [i în §§ 39, 40 [i 73, pare a fi o lucrare diferit\ de scrisoarea c\tre Herodot.

~n catalogul lucr\rilor lui Epicur (§ 27) avem titlul  *EpitomhV tw~n proV" tou~" ;usi-

–ouv", dar nu credem c\ e aceea[i oper\ ca Megavlh e*pitomhv. 220. Concep]iile lui

Epicur despre lumile existente sînt iar\[i lucruri neevidente în sine (a!dhla), pe

care el trebuie s\ le determine prin recurs la senza]ii, anticipa]ii, intui]ii (e*pibolaiv)

[i analogii. Aici avem despre compusul (suvg–risi"), care este lumea, raportarea

la asem\narea cu cele ce le vedem în mod obi[nuit (toV o&moeideV" toi~"

qewroumevnoi" pu–nw~"). Mai departe urmeaz\ un adaos al scoliastului. Ideea c\

P\mîntul plat ca o farfurie plute[te pe aer este foarte veche [i dateaz\ de la
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Anaximene (vezi Aëtios, III, 15, 8 [i Aristotel, De caelo, II, 13, 294 b, 13, unde,

al\turi de Anaximene, sînt cita]i [i Anaxagora [i Democrit). Ideea aceasta ne apare

excentric\, într-un timp cînd pitagoricienii cuno[teau sfericitatea P\mîntului.

221. Trebuie s\ admitem cu editorii [i interpre]ii c\ între e!conta" [i a*llav este

o lacun\ [i c\ textul c\zut a fost înlocuit cu cel al scoliastului. ~n afirma]ia

scoliastului, fire[te dup\ Epicur, cum c\ lumile nu sînt fiin]e vii, se insinueaz\ o

polemic\ `ntre Epicur [i stoici, care afirmau c\ lumea (una singur\ la ei) este o

fiin]\ vie perfect\. 222. <e*n> este completat de Usener (cf. Gassendi). Semin]ele

plantelor [i animalelor se pot g\si în orice lume, iar dovada este c\ nu exist\ nici

un semn de limitare a lor la anumite lumi. Urmeaz\ o mic\ scolie relativ\ la

cre[terea plantelor [i animalelor, care se petrece la fel [i pe p\mînt.

223. Textul lui Epicur vorbe[te numai de ;uvsi", natura, dar f\r\ îndoial\ este

vorba de natura omeneasc\. Omul înva]\ multe de la lucrurile înse[i, natura îl

sile[te pe om s\ înve]e multe lucruri pentru a-[i satisface nevoile, iar ra]iunea îl

ajut\ s\ fac\ noi descoperiri. Astfel se realizeaz\ progresul, al c\rui ritm difer\ de

la un popor la altul [i de la o perioad\ la alta. 224. Usener a înlocuit a*potomhVn

a*poV tou~ a*peivrou, care nu d\ nici un sens, cu meivzou" lambavnein e*pidovsei". Vezi

[i aparatul critic la von der Muehll. 225. Pasajul acesta din partea a doua a § 75,

ca [i urm\torul (prima parte a § 76), se ocup\ de originea limbii [i de modul de

na[tere a vorbirii în concep]ia lui Epicur [i este extrem de important. Oamenii nu

s-au întrunit pentru a stabili denumirile lucrurilor prin conven]ie (qevsei ; se mai

spune acela[i lucru prin cuvintele novmw/, xunqhv–h/ etc.). Afectele [i închipuirile

i-au f\cut s\ scoat\ sunetele diferite de la o semin]ie la alta, sunete care s-au fixat

[i au devenit cuvintele limbii. 226. Apoi au fixat oameni aceste sunete în comun

pentru a se în]elege unii cu al]ii [i s\ nu dea loc la confuzii. Pentru lucrurile

necunoscute de o comunitate, dac\ unul dintre membrii ei a introdus lucrul, i-a

dat [i o denumire care a fost acceptat\ prin ra]iune [i de c\tre ceilal]i membri, ca

[i cum ar fi o leg\tur\ cauzal\ între lucrul respectiv [i denumirea dat\ lui.

227. Epicur neag\ c\ orînduirea cosmic\ ar fi creat\ de vreun zeu [i c\ acesta

se intereseaz\ de soarta oamenilor. Acestea toate sînt îndreptate împotriva

platonismului [i stoicismului, care admit providen]a divin\. Zeii lui Epicur exist\

[i tr\iesc ferici]i în spa]iile dintre numeroasele lumi pe care el le admite c\ exist\

(gr. meta–ovsmia, lat. intermundia). 228. <gevnwntai> e ad\ugat de Gassendi, de

Usener [i acceptat [i de Hicks. Deci necesitatea [i fenomenele ce se produc cu

constan]\ [i periodic sînt inerente aglomer\rii de atomi care a format lumea.

229. Dup\ Epicur, fericirea omului depinde de cunoa[terea fenomenelor

cere[ti [i atmosferice, care îngrozesc pe omul ne[tiutor, ce le atribuie unor cauze

misterioase [i finale. 230. Vom vedea în § 79, care urmeaz\, importan]\ explic\rii

fenomenelor cere[ti prin mai multe cauze, care sînt fiecare în parte posibile,

pentru a ajunge la fericire. Dar referitor la ideea din § 78, anume c\ fiin]a

nemuritoare [i fericit\ este cu totul lipsit\ de contradic]ii [i tulbur\ri, nu încap

discu]ii dup\ Epicur [i nu e posibil de a da mai multe explica]ii acestei aser]iuni.

231. ~n cele dou\ paragrafe urm\toare, 79-80, Epicur se ocup\ de explicarea

fenomenelor cere[ti [i de influen]a modului de explicare asupra fericirii omului.

~n fond speciali[tii care studiaz\ corpurile cere[ti [i le cunosc foarte bine nu au

cuno[tin]\ de cauzele acestor fenomene. Necunoscînd cauzele lor adev\rate,

aceast\ ignoran]\ îi duce la nefericire. Nu sîntem de acord cu Apelt (vol. II,

p. 282, nota 72) cum c\ Epicur i-ar dispre]ui pe astronomi [i c\, în general, ar avea

o atitudine anti[tiin]ific\. Epicur nu este împotriva descoperirii adev\ratei cauze a

fenomenelor cere[ti. Dar `n cazul lor avem de-a face cu lucruri neevidente

(a!dhla) pe care trebuie s\ le clarific\m prin analogia cu fenomenele din jurul

nostru, sesizate prin senza]ii, anticipa]ii [i intui]ii intelectuale. Toate acestea îns\

ne dau mai multe explica]ii ale fenomenelor cere[ti ca fiind posibile. Epicur

prescrie s\ se accepte toate aceste explica]ii ca posibile [i evitarea pozi]iei

dogmatice. 232. Deci g\sirea de mai multe explica]ii pentru fenomenele cere[ti

nu exclude precizia [tiin]ific\ a determin\rilor f\cute. 233. Aceste fenomene intr\
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în categoria lucrurilor care sînt a!dhla. 234. Epicur pune accentul în explicarea

fenomenelor cere[ti, ca solsti]iile, apusurile, r\s\riturile, eclipsele etc., asupra

analogiei cu experien]a noastr\ zilnic\ din domeniul sensibil. 235. Obiectele

cere[ti sînt v\zute de la distan]\, [i convingerea c\ fenomenele astronomice [i

meteorologice se pot produce în mai multe feluri, pe mai multe c\i, din mai multe

cauze este de natur\ s\ ne dea lini[tea sufleteasc\ pe care ne-o ia convingerea

unei singure cauze a fenomenelor cere[ti gre[it stabilit\. Deci g\sirea mai multor

cauze care explic\ fenomenele poate contribui la calmul sufletesc [i la fericirea

omului. Citim cu Usener paridovntwn în loc de paradidovntwn al manuscriselor.

236. <ei\nai> completat de Usener. 237. Concep]ia despre corpurile cere[ti ca

divinit\]i se întîlne[te la Platon, la Aristotel [i la stoici, pentru a nu mai vorbi de

neoplatonici. O astfel de concep]ie este str\in\ de filosofii naturali[ti vechi. Numai

la Alcmaion se întîlne[te aceast\ credin]\ (vezi Aristotel, De anima, I, 2, 405 a,

29 ; Cicero, De nat. deorum, I, 11, 27 ; Clemens din Alexandria, Protrepticus, 66,

vol. I, p. 50, 20 Stählin) [i probabil provine de la pitagoricieni. Nici Homer, nici

Hesiod, dintre vechii poe]i a c\ror oper\ s-a conservat, nici vechii filosofi nu

cunosc aceast\ credin]\ în divinitatea a[trilor. Originea ei este, desigur, babilonian\

(vezi A. Chiappelli, L’oriente e le origini della filosofia greca, în „Archiv. f. Gesch.

d. Philosophie”, 28 (N.F., 21), 1915, pp. 216 [i urm.). Usener cite[te tw~/ ei*–aivw"

doxavzonti, acceptat [i de noi, în loc de ei* –aiV e*dovxazon în manuscrise, lectur\ pe

care o p\streaz\ Apelt. Ideea unui infern, Hades, unde se duc sufletele dup\

moarte spre a suferi pedepse, idee care se g\se[te în miturile [i legendele grece[ti

vechi, precum [i spaima de insensibilitatea mor]ii fac pe oameni s\ fie neferici]i.

Odat\ cu clarificarea ideilor lor, prin cunoa[terea pe care o d\ fizica epicurian\,

oamenii vor sc\pa de teama mor]ii care le am\r\[te zilele, [tiind c\ n-au de ce s\

se team\ de moarte (cf. N.A. Kun, Legendele [i miturile Greciei antice, Bucure[ti,

1960, pp. 36 [i urm.). 238. Pavqh [i ai*sqhvsei" sînt criterii ale adev\rului. Vezi

textul lui Diogenes Laertios, X, 31, unde se dau, dup\ Epicur, trei criterii ale

adev\rului : ai*sqhvsei" „senza]iile”, prolhvyei" „anticipa]iile” [i pavqh „afectele”.

Epicurienii, urma[i ai maestrului, mai ad\ugau [i ai& ;antasti–aiV e*pibolaiV th~"

dianoiva", „intui]iile reprezentative ale intelectului”. 239. Deci cunoa[terea adev\-

ratelor cauze ale fenomenelor cere[ti va elibera pe om de temerile lui, care va

dobîndi astfel lini[tea sufleteasc\ [i fericirea. 240. Ideea utilit\]ii unei cunoa[teri

a doctrinei epicuriene în rezumat, în liniile ei mari, revine mereu în aceast\

epistol\ a lui Epicur. 241. Prin „intui]ie senzorial\” am tradus e*pibolhv. Cunoa[terea

doctrinei epicuriene d\ discipolului acestei [coli pacea sufleteasc\ (galhnismov").

242. Avem aici formula final\ pentru a indica sfîr[itul scrisorii c\tre Herodot

[i trecerea la a doua scrisoare c\tre Pythocles. 243. Pythocles – discipol [i prieten

al lui Epicur (vezi [i nota 23 de mai sus). 244. Despre acest Cleon, prieten al lui

Epicur, nu [tim nimic, nefiind citat, dup\ cîte [tim, nic\ieri în alt\ parte sau la

vreun alt autor. 245. metevwra, „fenomene cere[ti”, cuprind atît pe cele

astronomice, privind corpurile cere[ti, cît [i pe cele atmosferice, privind diferitele

precipita]ii, furtuni etc. 246. Kochalsky modific\ textul cu un adaos ce îi schimb\

sensul [i care nu ni se pare necesar fiind prea îndr\zne] din punct de vedere

filologic : –aiV <a*duvnaton par * e&au>tw~/, w&" e!;h" sunecw~" au*taV bastavzein („[i c\

]i-e greu, dup\ cum mi-ai scris, s\ por]i cu tine volumele tratatelor mele”). Credem

c\ textul, a[a cum îl dau manuscrisele, este de men]inut, iar bastavzein trebuie

luat în sensul lui propriu : „ridici” c\r]ile mele cu scopul de a le studia [i consulta.

247. Vedem c\ Epicur însu[i nume[te aici Scrisoarea c\tre Herodotos pe care

am parcurs-o mai înainte Rezumatul mic, desigur, despre natur\. Dar el pare a fi

compus [i un Rezumat mare (Megavlh e*pitomhv), la care se refer\ ceea ce scoliastul

a inserat în Scrisoarea c\tre Herodotos (vezi 39, 40, 73). 248. Aici Epicur declar\

c\ scopul cercet\rii fenomenelor cere[ti, ca [i întreaga cercetare a naturii, este

pacea sufleteasc\ ob]inut\ prin convingerea ferm\ asupra adev\rului privitor la

aceste fenomene (exprimat în text printr-un e$n diaV duoi~n : a*taraxiva –aiV pivsti"

bevbaio"). Dar ar fi o mare gre[eal\ s\ se cread\ c\ Epicur este un adversar al
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cercet\rilor [tiin]ifice, fiindc\ declar\ c\ scopul suprem al filosofiei este fericirea

omului. Aceasta, dup\ Epicur, nu se poate ob]ine decît prin cunoa[terea adev\rat\,

autentic\ a naturii în general [i a naturii umane în special, iar în ambele domenii

Epicur este un cunosc\tor demn de tot respectul [i de toat\ admira]ia.

249. Este vorba de cunoa[tere. S\ nu cau]i s\ ob]ii o cunoa[tere pe care

mijloacele avute la dispozi]ie nu-]i permit s-o dobînde[ti. E o recomandare cuminte

a lui Epicur, care nu are o nuan]\ agnostic\. Unii sus]ineau c\ a[trii sînt de natura

focului, al]ii c\ sînt de natura p\mîntului, devenit incandescent prin viteza mi[c\rii,

al]ii aveau alte teorii. Epicur ar fi spus c\ toate explica]iile sînt valabile [i trebuie

men]inute în m\sura în care ele sînt confirmate ca posibile [i nu sînt infirmate ca

imposibile de experien]a de toate zilele ob]inut\ prin senza]iile noastre.

250. Epicur preconizeaz\ metode de cercetare diferite dup\ domeniul de

realitate cercetat. Nu la fel se cerceteaz\ felurile de via]\, deci o problem\ de

etic\, [i problemele privind fizica. {i aici, într-un fel se vor cerceta fenomenele

terestre pe care le constat\m direct prin sim]uri [i într-alt fel fenomenele cere[ti,

unde trebuie trase concluzii din semne [i analogii cu lucrurile terestre.

251. „Natura intangibil\” (a*na;hV" ;uvsi") este vidul, spa]iul gol. ~ntr-adev\r,

dup\ Epicur, toate lucrurile sînt formate din atomi sau corpuri [i vid sau gol.

252. <taV> înainte de stoicei~a, „elementele”, e ad\ugat de Usener, steicei~a

devenind subiect, iar a!toma predicat nominal. Teoria atomilor [i tot ce ]ine de ea

este explica]ia [tiin]ific\ necesar\ [i suficient\, unic\ a tuturor fenomenelor, dup\

Epicur. Cu privire la ea, el nu admite drept posibil\ o pluralitate de explica]ii [i o

alt\ teorie a materiei, cum ar fi aceea a lui Empedocle sau Anaxagora.

253. De[i, dup\ Epicur, teorie atomic\ r\mîne baza teoretic\ indiscutabil\ a

explica]iei fenomenelor de tot felul, el admite totu[i pentru fenomenele cere[ti o

explica]ie multipl\, ce trimite la mai multe cauze posibile. Asupra acestui din

urm\ punct el depune o insisten]\ deosebit\, deci îi atribuie o importan]\ special\,

[i aceasta pentru fericirea omului, dup\ cum vom vedea. Explica]iile dogmatice

unilaterale duc, dup\ Epicur, la misticism [i la supersti]ie. Explica]iile multiple ale

fenomenelor cere[ti, insist\ Epicur, sînt posibile p\strîndu-se acordul lor cu

senza]iile, care sînt criteriul adev\rului. 254. w&" taV ;ainovmena e*––alei~tai, „a[a

cum ne îndeamn\ natura”, „sfatul faptelor”, în textul traducerii, este acela[i lucru

cu oi& tw~n pragmavtwn ;qovggoi din doxografia lui Epicur dat\ de Diogenes Laertios,

X, 31 (vezi mai sus, nota 116). 255. Epicur insist\ mereu asupra leg\turii dintre

cunoa[terea adecvat\, adev\rat\ a naturii [i a legilor ei [i fericirea omului.

256. Dac\ exist\ mai multe explica]ii ale fenomenelor cere[ti [i atmosferice,

toate egal de valabile [i de justificate prin criteriile de cunoa[tere, în cazul c\ nu

se accept\ decît una dintre ele, acest lucru se face în mod arbitrar [i se ajunge la

o explica]ie mitic\, în loc de una [tiin]ific\, prin mai multe cauze.

257. Fenomenele terestre pe care le cunoa[tem direct prin sim]urile noastre

sînt semne (shmei~a) prin care putem socoti cum se produc fenomenele cere[ti

care nu cad direct sub constatarea sim]urilor noastre. Dar în domeniul

fenomenelor cere[ti se poate ivi posibilitatea de explicare prin mai multe cauze,

care toate sînt confirmate sau nu sînt infirmate de experien]a noastr\ senzorial\

de pe p\mînt. Atunci se va lua [i cerceta fiecare fapt [i fel de explicare în mod

separat, iar cele care nu sînt contrazise de experien]a noastr\ vor fi cauzele

multiple ale fenomenelor cere[ti. Partea aceasta de la începutul scrisorii c\tre

Pythocles (§§ 85-88) este în întregime foarte important\ din punct de vedere

teoretic, prezentînd metoda de explicare a fenomenelor cere[ti [i meteorologice

a lui Epicur, a c\rei aplicare o vom vedea în corpul scrisorii.

258. Nu vedem necesitatea de a elimina pasajul în paranteze drepte din textul

scrisorii, cum au f\cut Usener, Apelt [i Kochalsky. ~n schimb, von der Muehll, cu

mici modific\ri [i Ernout p\streaz\ acest text autentic. 259. Vedem iar\[i tendin]a

lui Epicur de a da explica]ii multiple ale fenomenelor cosmice, în m\sura în care

aceste explica]ii nu sînt infirmate (ou*deVn a*ntimarturei~) de datele sim]urilor

(taV ;ainovmena). 260. meta–ovsmion este numele dat de Epicur spa]iului gol dintre
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lumile (–ovsmoi) lui, care sînt infinite ca num\r. Pe latine[te, intermundium.

Aceste cuvinte sînt întrebuin]ate la plural. Ne-am gîndit un moment la redarea cu

un cuvînt format de noi, „interlumi”. Ne-am oprit la transcrierea cuvîntului grec :

„metacosm”, format dup\ modelele macrocosm, microcosm.

„Unul dintre a[a-numi]ii fizicieni” este, desigur, Democrit (vezi Diogenes

Laertios, IX, 45 ; vezi [i Hyppolitos, Refut. haer., I, 13, p. 16, Wendland [i al]i

doxografi). 261. Nu [tim de ce g\se[te Epicur c\ teoria lui Democrit despre

formarea lumilor este mai în conflict cu fenomenele decît a sa. 262. Eliminat din

text de Usener, f\r\ s\ fie absolut\ nevoie. 263. La fel ca în nota precedent\.

264. Acest recurs la senza]ie pe care `l face Epicur este interesant ca metod\,

chiar dac\ valoarea lui în fiecare caz este discutabil\. 265. M\rimea a[trilor, dup\

Epicur, în raport cu noi este atîta cît pare. 266. Inserat al scoliastului, care îns\

reproduce ceea ce spune Epicur în PeriV ;uvsew", Cartea a XI-a. „Pentru acest

lucru”, adic\ pentru mic[orarea luminozit\]ii în urma m\ririi distan]ei.

267. ~n ce prive[te m\rimea real\ a a[trilor, Epicur o declar\ ca fiind fie mai

mare, fie mai mic\, fie atît cît se vede. Aici se vede iar\[i recursul la explic\ri

multiple, ca fiind toate valabile. 268. Epicur vorbe[te mereu de datele sim]urilor

[i le aplic\ gre[it aici ca semnele unei realit\]i neevidente (a!dhla). Experien]a

noastr\ senzorial\ ne arat\ c\ un obiect se vede cu atît mai mic cu cît e mai

departe de noi [i c\ mic[orarea lui în vederea noastr\ e propor]ional\ cu distan]a.

269. Expresia „faptele evidente” traduce cuvîntul e*narghvmata, termen tehnic

înrudit cu toV e*nargev", „ceea ce e dat de sim]uri ca limpede [i evident”.

270. Aceast\ idee a aprinderii [i stingerii corpurilor cere[ti la r\s\rit [i la apus

se g\se[te la Xenofanes din Colofon (vezi Aëtios, II, 13, 14 ; II, 24, 4 ; II, 24, 9) [i

Heraclit din Efes (vezi fragm. 6, Diels-Kranz5-9). Epicur o prezint\ pentru a avea

mult dorita sa pluralitate de cauze pentru fenomenele cere[ti [i declar\ c\ nu e

infirmat\ de fenomene. 271. A doua explica]ie e cea valabil\ : corpurile cere[ti

devin vizibile cînd apar deasupra orizontului [i dispar cînd apun, lumina lor fiind

interceptat\ de p\mînt. {i aceast\ explica]ie nu e infirmat\ de fenomenele vizibile.

272. ~n acest pasaj Epicur se ocup\ de mi[carea corpurilor cere[ti, dînd [i aici

dou\ explica]ii. Dup\ una, corpurile cere[ti se învîrtesc cu tot cerul antrenate de

acesta. Sau cerul st\ pe loc [i corpurile cere[ti se învîrtesc în virtutea vîrtejului

ini]ial de la na[terea lumii. Dup\ cuvintele „spre r\s\rit” pare a urma o lacun\ mai

mare. Cuvintele „spre r\s\rit”, dup\ noi, se refer\ la mi[carea Soarelui, Lunii [i a

planetelor împotriva direc]iei de rota]ie a stelelor fixe, care are loc de la r\s\rit

spre apus. ~n afar\ de aceast\ mi[care, pe care o urmeaz\ [i planetele, Soarele [i

Luna, ele mai au o mi[care, proprie fiec\reia, de la apus spre r\s\rit, deci în

direc]ia de mi[care contrar\ aceleia a cerului stelelor fixe. 273. Ceea ce urmeaz\

la începutul § 93 este explica]ia unui fenomen de care pare a fi fost vorba în

lacuna din text [i pe care nu-l putem ghici. ~n explica]ie este vorba de c\ldura

care se propag\ succesiv de la centrul s\u, cuprinzînd spa]ii tot mai dep\rtate.

Poate fi vorba de un fenomen în leg\tur\ cu Soarele, care e singura surs\ de

c\ldur\ mare în cosmosul nostru. Ernout, în traducerea sa, presupune c\ este

vorba tot de o explica]ie a mi[c\rii a[trilor, ceea ce e foarte posibil, dar ideea dat\

în traducere c\ a[trii se mi[c\ pentru a c\uta hran\ nou\ pentru focul din ele –

p\rerea general\ a filosofilor greci era c\ focul se hr\ne[te cu umezeal\ – nu se

g\se[te în nici un fel în textul grec. Ar trebui deci citit textul cam în felul acesta :

<e!ti deV –inei~sqai taV a!stra th/~ s;odro>tavth/ qermasiva/ <u@lnn sau tro;hVn

zhtou~nta> –atav tina e*pinevmhsin tou~ purov" –tl . Dup\ Usener, post lacunam, ar

fi urmat <s;odro>tavth/ qermasiva/. 274. La Soare, trophv este solsti]iu, dar – cum

exist\ asemenea fenomene [i la Lun\ [i celelalte planete – nu le putem numi

solsti]iu, care înseamn\ „oprirea Soarelui”, ci r\mînem la termenul „întoarcere”.

Soarele se mi[c\ pe cer, în afar\ de mi[carea diurn\, cu o mi[care anual\ de

rota]ie în sens contrar cu mi[carea diurn\. Aceast\ mi[care de revolu]ie anual\ se

face pe un plan înclinat fa]\ de ecuatorul P\mîntului, plan care se nume[te

ecliptic\. {i Luna, [i planetele se mi[c\ cu mi[c\ri proprii în direc]ie contrar\
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mi[c\rii diurne a cerului, în timpurile lor de revolu]ie (pentru Lun\ aproximativ 29

de zile), pe planuri înclinate fa]\ de ecuatorul P\mîntului, foarte apropiate de

ecliptic\, adic\ de planul pe care se mi[c\ Soarele. trophv la Soare, ca [i la ceilal]i

a[tri, sînt punctele cele mai dep\rtate ale planului lor de mi[care, pentru Soare ale

eclipticii, de planul ecuatorului P\mîntului, fire[te extins [i proiectat pe cer. Cînd

astrul atinge acel punct de maxim\ dep\rtare a traiectoriei sale, el pare a se opri

în loc [i apoi a porni în direc]ia contrar\. De aici numele de tropaiv, „întoarcere”.

Aceste întoarceri sînt întotdeauna în num\r de dou\ : una de o parte [i alta de

cealalt\ parte a planului ecuatorial. Obliga]ia de a explica aceste „întoarceri” era

o problem\ major\ a astronomiei grece[ti. 275. ~nclina]ia cerului const\ tocmai în

înclina]ia eclipticii fa]\ de ecuator. Dac\ n-ar fi existat aceast\ înclina]ie, Soarele

s-ar fi mi[cat totdeauna în planul ecuatorului [i n-ar fi existat nici întoarcerile, nici

solsti]iile. Filosofii vechi ai grecilor, fizicieni [i astronomi în acela[i timp, c\utau s\

explice de ce s-a înclinat axa lumii, care socoteau c\ la început era vertical\, adic\

axa eclipticii se confunda cu axa P\mîntului. Dup\ doxografi, înclina]ia zodiacului

(= a eclipticii) era cunoscut\ lui Thales, Anaximandru, Philolaos [i astronomului

Oinopides. Dercyllides, la Theon din Smyrna (p. 198, 14, ed. Hiller), spune c\,

dup\ Eudemos din Rhodos în Istoria astronomiei, Oinopides ar fi descoperit

înclina]ia zodiacului (thVn tou~ zw/dia–ou~ lovxwsin), ceea ce nu poate fi exact, acest

fenomen fiind cunoscut [i babilonienilor. Eudemos, marele istoric al [tiin]elor

grece[ti [i elevul lui Aristotel, este prea erudit pentru a fi afirmat a[a ceva.

Desigur, este vorba de o teorie precis\ a zodiacului pe care a f\cut-o Oinopides

din Chios (sec. V `.H.). Despre fenomenul înclin\rii axei lumii, vezi Empedocle

(Aëtios, II, 8, 2) ; Archelaos (Hippolytos, Refut. haer., I, 9, 4), Diogenes din

Apollonia [i Anaxagoras (Aëtios, II, 8, 1 ; vezi [i Diogenes Laertios, II, 9) ; Democrit

(Aëtios, III, 12, 2) ; Leucip (Aëtios, III, 12, 1 ; vezi [i Diogenes Laertios, IX, 33).

276. ~nc\ trei posibilit\]i de explicare a „întoarcerilor”, în total patru : 1)

înclinarea cerului ; 2) ap\sarea aerului ; 3) c\utarea hranei (umezelii) pentru focul

din a[tri ; 4) vîrtejul ini]ial cu mi[carea în spiral\. 277. Aceea[i idee a concordan]ei

explica]iilor multiple cu fenomenele sensibile. Ie[irea lui Epicur contra

astronomilor este, desigur, deplasat\. 278. Urmeaz\ explicarea fazelor Lunii, tot

prin cauze multiple. Termenii greci sînt „golirea [i umplerea” cercului „Lunii”,

–evnwsi" [i plhvrwsi" th~" selhvnh". Termenul tehnic este schmatismov" (vezi

Diogenes Laertios, IX, 10, în celebra doxografie a lui Heraclit).

279. Nu [tim exact ce sînt aceste schmatismoiv ale aerului : este vorba de

îngro[area [i rarefierea lui par]ial\ în jurul Lunii ? 280. taV par * h&mi~n ;ainovmena

e*––alei~tai, „cum ne gr\iesc fenomenele din jurul nostru”, este ceva similar cu

„limbajul lucrurilor înse[i”, oi& tw~n pragmavtwn ;qovggoi, de care vorbea Diogenes

în doxografia de la § 31 (cf. [i § 87). 281. Cu tendin]a lui de a admite explica]ii

multiple, Epicur spune c\ Luna poate avea sau lumin\ proprie sau împrumutat\

de la Soare, admi]îndu-le pe ambele ca adev\rate. Dup\ Anaximandru, Xenofanes

[i Berossos (istoric de origine babilonian\ din secolul al III-lea `.H., care a scris în

grece[te), Luna ar avea lumin\ proprie (Aëtios, II, 28, 1). Teoria c\ Luna î[i

prime[te lumina de la Soare e atribuit\ în mod eronat lui Thales, Pitagora,

Parmenide [i Empedocle. Pentru ace[tia doi din urm\ vedem [i cum s-a ajuns la

aceast\ eroare (vezi Parmenide, fragm. 14 [i 15, Diels-Kranz5-9 [i Empedocle,

fragm. 45, Diels-Kranz5-9). Anaxagora pare c\ este primul care ar fi recunoscut c\

Luna î[i cap\t\ lumina de la Soare [i care a dat adev\rata cauz\ a eclipselor de

Soare, prin interpunerea Lunii între P\mînt [i Soare, iar a celor de Lun\ prin

interpunerea P\mîntului între Soare [i Lun\ (vezi Aëtios, II, 25, 9 ; II, 28, 5 ; II, 29,

6-7 ; II, 30, 2). ~n ceea ce prive[te cele spuse pu]in mai înainte despre lucrurile

imposibil de cunoscut, s\ re]inem c\ Epicur nu e nici sceptic, nici agnostic, chiar

dac\ admite, ca aici, c\ sînt lucruri posibil de cunoscut [i lucruri imposibil de

cunoscut pentru om. Epicureismul este o filosofie dogmatic\, `n sensul afirmat de

sceptici dar acest dogmatism, în domeniul fenomenelor cere[ti, este atenuat prin

explica]iile multiple ale acestora. 282. Iar\[i pledoaria lui Epicur pentru explica]iile

X (n. 260-282) EPICUR



NOTE {I COMENTARII580

multiple ale fenomenelor cere[ti. 283. Figura (provswpon) care se vede în Lun\

este iar\[i o problem\ de care s-au ocupat filosofii greci. Plutarh a scris o întreag\

lucrare : Despre chipul ce se vede în cercul Lunii (PeriV tou~ e*m;ainomevnou proswvpou

tw~/ –uv–lw/ th~" selhvnh"). 284. Aici Epicur pune direct în leg\tur\ metoda sa a

explica]iilor fenomenelor cere[ti multiple [i conforme cu fenomenele terestre, cu

lini[tea sufleteasc\ (a*taraxiva). 285. {i aici, la eclips\, Epicur ofer\ dou\ teorii :

cea a stingerii luminii astrului, al\turi de cea prin obturarea luminii în urma interpunerii

între noi [i astru a unui corp opac. Citim cu Usener a*oravtou, „invizibil”, în loc de

ou*ranou~, „cerului”, cum au manuscrisele. 286. Intercalat\ în scrisoarea lui Epicur

este aceast\ not\ a unui scoliast, unde se d\ dup\ PeriV ;uvsew" a lui Epicur,

Cartea a XII-a, explica]ia exact\ a eclipselor de Soare [i de Lun\ [i apoi o alt\

cauz\, dup\ metoda explica]iilor multiple, constînd în „retragerea” (a*nacwvrhsi")

Lunii. Nu în]elegem unde are loc aceast\ retragere. Pentru Diogenes epicurianul

din Tars, vezi mai sus, nota noastr\ nr. 96. La Diogenes Laertios, X, 26 [i 138,

lucrarea acestui Diogenes din Tars poart\ titlul  *Epivle–toi scolaiv, Lec]ii alese,

desigur acela[i cu acesta aici citat. 287. Divinitatea e fericit\ [i nu se ocup\ de

orînduirea cosmic\. Zeii stau, dup\ Epicur, în intermundia [i tr\iesc ferici]i f\r\

s\ se sinchiseasc\ de oameni [i de soarta lor. Deci nu exist\ providen]\ divin\,

contrar opiniei stoicilor, la care provnoia qew~n joac\ un rol important.

288. Epicur insist\ înc\ o dat\ asupra necesit\]ii explic\rilor cauzale multiple

[i asupra necesit\]ii, pentru a ajunge la o cunoa[tere a celor neevidente, de a

descoperi fenomenele clare (e*nargh~) care sînt semne (shmei~a) ale fenomenelor

neevidente (a!dhla). 289. Textul este deteriorat. Urm\m textul lui von der Muehll,

îns\ ad\ug\m pe <–aiV> dup\ u&peVr gh~", pe care nu-l consider\m ca glos\, nici

ceea ce urmeaz\, care e socotit tot ca glos\ de von der Muehll. Textul nu este

satisf\c\tor, dar sensul ni se pare destul de clar. Schimbarea lungimii nop]ilor [i

zilelor are loc sau prin schimbarea vitezei de mi[care a Soarelui, sau prin

schimbarea distan]elor de parcurs (vara, arcul solar de parcurs în timpul zilei este

mai mare decît iarna [i invers pentru noapte). 290. Aceea[i idee ve[nic repetat\ :

necesitatea explica]iilor multiple bazate pe experien]a noastr\ sensibil\ de toate

zilele. 291. *Epishmasiva e termenul tehnic pentru prevestirea timpului cu ajutorul

fenomenelor atmosferice [i cere[ti (spre exemplu r\s\ritul sau apusul unor stele).

292. Kochalsky, urmat de Apelt, în]elege prin zw~/a din text constela]iile

zodiacului. Dar din cauza lui par *h&mi~n credem c\ este vorba de „animalele de la

noi de pe p\mînt”, cum cred [i Meibomius, Cobet, Ernout (care vorbe[te, prea

precis, de migra]ia animalelor). ~ntr-adev\r, animalele dau, în credin]ele populare,

semne pentru prevestirea timpului : migra]ia mai timpurie sau mai tîrzie, acoperirea

corpului cu p\r mai gros la venirea iernii, semne din m\runtaie, din ficat în primul

rînd etc. 293. Iar\[i un num\r de explica]ii posibile [i toate valabile, dup\ Epicur,

pentru formarea norilor. Curen]ii constau, probabil, din exhala]ii provenite din

p\mînt [i ap\ (vezi pentru Heraclit, Diogenes Laertios, IX, 9). 294. Urmeaz\

explicarea ploilor tot din cauze multiple.

295. La fel pentru explicarea tunetului. Noteaz\ analogia f\cut\ cu vase mari

de lut goale în care sufl\ vîntul. Kochalsky [i Apelt se gîndesc pentru e*n toi~"

h&metevroi" a*ggeivoi" la „intestinele noastre”. Cuvîntul a*ggei~on are [i acest sens

medical, indicînd îns\ mai ales vasele de sînge. 296. o& puroV" a*potelesti–oV"

schmatismov", „forma]ia (de atomi) produc\toare de foc”. Deci nu atomii în[i[i sînt

focul, ci exist\, dup\ Epicur, forma]iuni de atomi produc\toare de foc. Vezi [i mai

jos § 102, puroV" a*potelesti–oiV a!tomoi ; deci atomii sînt produc\tori ai focului [i

nu sînt ei în[i[i focul. ~ntrucît am insistat destul în cele precedente asupra metodei

de explicare a fenomenelor cere[ti [i meteorologice dup\ Epicur, nu vom mai

comenta de fiecare dat\ pasajele care vorbesc despre acest lucru decît dac\ aduc

ceva într-adev\r nou. Cititorul nostru este acum în m\sur\ s\ interpreteze singur

textele din moment ce posed\ principiile generale de explicare a fenomenelor [i

s\ le aplice la detaliile doctrinei [i la fiecare caz în parte, a[a cum cerea Epicur la

începutul Scrisorii c\tre Herodotos : st\pînirea deplin\ [i ]inerea în minte a
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liniamentelor generale ale doctrinei [i aplicarea lor la cazurile particulare ce se

ivesc. 297. <diaV> completat de Usener. 298. Pasajul între paranteze drepte este

eliminat din text de Usener, ca fiind o glos\ marginal\ introdus\ în text.

299. Vezi mai sus, nota 296. 300. Pentru producerea fulgerelor, Epicur d\

explica]ii multiple abundente, care toate, dup\ el, ar putea fi cauza de na[tere a

fulgerelor, fiecare în împrejur\ri [i ocazii diferite. Este interesant\ încercarea de

explicare a faptului c\ mai întîi vedem fulgerul [i apoi auzim tunetul. O explica]ie

spune c\ fulgerul se produce înainte [i apoi urmeaz\ tunetul. A doua explica]ie

e c\ ambele sînt emise deodat\, dar c\ fulgerul vine mai repede spre noi, iar

tunetul mai încet. Epicur face generalizarea c\ lumina se propag\ mult mai

repede decît sunetul, aproape instantaneu pentru dimensiunile terestre (300000

km pe secund\), sunetul nef\cînd decît 340 m pe secund\. Totu[i, Epicur, conform

cu metoda sa, recurge la analogia cu cineva care love[te un obiect în dep\rtare :

un t\ietor de lemne spre exemplu. ~ntîi se vede lovitura de topor în butuc [i apoi

se aude sunetul (la distan]a de 340 m acest lucru are loc dup\ o secund\). Deci

aici Epicur aplic\ metoda de confirmare a unui fenomen care e neclar (a!dhlon)

prin analogie cu eviden]a dat\ printr-o senza]ie din domeniul experien]ei noastre

terestre. 301. Iar\[i mai multe explica]ii ale tr\snetelor. Textul între paranteze

p\trate este socotit pe drept de Usener ca un glosem care s-a introdus în textul

original al scrisorii lui Epicur c\tre Pythocles. Aici Epicur insist\, spre finele

textului marcat prin not\ c\ trebuie evitate cu orice chip explica]iile date de

miturile [i legendele grecilor. Acestea erau extrem de abundente la greci. ~n

definitiv, Zeus era un zeu meteorologic în toat\ puterea cuvîntului. El era ploaia

[i furtuna (ZeuV" u&ei~), ploaia care cade în fulgere, tr\snete [i tunete pe p\mînt.

Aceste explica]ii mitologice duc la teama de zei imaginari [i la nefericirea omului.

Textul mai sus indicat este pus între paranteze drepte (glos\) de Meibomius,

Usener [i von der Muehll. 302. Prhsthvr înseamn\ tromba de foc, ciclonul,

tromba marin\ [i orificiul prin care se sufl\ cu foalele în foc cu flac\ra pe care o

produce. 303. –uv–lw/ cite[te Usener în loc de pollou~ din manuscrise. Apelt [i

Hicks men]in lec]iunea manuscriselor. Dup\ von der Muehll, propozi]ia aceasta ar

fi o glos\ marginal\. 304. Manuscrisele au plhvsion ;  Usener cite[te plavgion,

corectur\ acceptat\ în general de to]i. 305. Nu [tim de ce substan]\ str\in\ este

vorba, care p\trunde în aer [i produce vînt. A doua explicare a form\rii vînturilor

prin acumularea de ap\ de asemenea nu ne este clar\, nici a treia. De altfel,

expunerea lui Epicur e prea eliptic\ în aceast\ scrisoare [i în ce prive[te explicarea

altor fenomene cere[ti [i atmosferice. Vom vorbi despre toate la un loc cu ocazia

recapitul\rii pe care o vom face mai departe. Tot pasajul cu explicarea vînturilor

este socotit de von der Muehll drept o scolie. 306. Eliminat din text, ca fiind not\

marginal\, de von der Muehll. ~ntr-adev\r, despre formarea grindinii, scrisoarea

lui Epicur a vorbit mai înainte §§ 106-107. 307. Pavcnh deV suntelei~tai este

ad\ugat de Gassendi [i acceptat pe drept de toat\ lumea. Celelalte adaosuri sînt

de Usener [i pe care le accept\m. 308. Cuvîntul tradus aici cu atomi este

schmatismov", care, propriu-zis, înseamn\ „form\”, „figur\”.

309. (Pros;eromevnou proV" thVn selhvnhn) a fost eliminat din text de C.Fr.

Hermann [i lipse[te complet din traducerea dat\ aici. 310. ~nainte de a ajunge la

finele scrisorii care nu e departe, ne oprim pentru a face o recapitulare a tot ce

s-a cercetat în domeniul meteorologiei [i astronomiei, precum [i a ceea ce va

urma. Scrisoarea c\tre Pythocles, Usener o consider\ ca fiind compus\ nu de

Epicur însu[i, ci de un discipol care a f\cut extrase din scrierea Despre natur\,

PeriV ;uvsew", a maestrului (mai ales C\r]ile a XI-a [i a XII-a, dup\ cum spune

scoliastul). Chiar în ipoteza aceasta, care nu este în afar\ de orice îndoial\, Epicur

este în mare parte autorul textului acestei scrisori. Scrisoarea cuprinde §§ 84-116

din Cartea a X-a a lui Diogenes Laertios. Partea I (84-88) este introducerea, cu o

serie de chestiuni prealabile pentru interpretarea meteorilor.

Grecii nu f\ceau distinc]ie între fenomenele astronomice [i cele atmosferice.

Paragrafele 88-99 se ocup\ de fenomene astronomice : lumile, infinitatea [i
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formarea lor, formarea Soarelui, a Lunii [i a celorlalte stele, m\rimea Soarelui [i a

celorlal]i a[tri, r\s\ritul [i apusul Soarelui, Lunii [i ale celorlalte stele, întoarcerile

Soarelui (solsti]iile) [i ale Lunii, fazele [i lumina Lunii, eclipsele de Soare [i de

Lun\, orînduirea revolu]iilor a[trilor, m\rimea nop]ilor [i zilelor.

Paragrafele 99-111 se ocup\ de fenomene meteorologice propriu-zise : norii,

tunetele, fulgerele, tr\snetele, cicloanele, cutremurele de p\mînt, vînturile,

grindina, z\pada, roua, bruma, ghea]a, curcubeul, haloul în jurul lunii.

~n §§ 111-116 se revine la fenomene pe care noi le consider\m astronomice,

dar care pentru greci nu se distingeau de cele atmosferice, [i anume cometele,

stelele circumpolare, planetele, stelele c\z\toare (ceea ce noi numim meteori), în

fine, (§ 115) prevestirea timpului care apar]ine astronomiei sau meteorologiei

dup\ cum în]elegem cuvîntul zw~/a, „constela]iile zodiacului” sau „animalele de pe

p\mînt”, ambele interpret\ri fiind posibile.

Am spus mai înainte c\ grecii nu f\ceau distinc]ie între fenomenele astronomice

[i cele atmosferice, care erau toate reunite sub denumirile de metevwra sau

metavrsia, adic\ fenomenele din în\l]imi, de deasupra p\mîntului, atmosferice [i

cere[ti. Aceast\ confuzie i-a condus pe vechii filosofi astronomi s\ admit\ unitatea

materiei în întregul univers, o idee extrem de avansat\, care, dup\ episodul

platonician-aristotelic, va fi reluat\ abia la începutul timpurilor moderne, cu

Giordano Bruno (jum\tatea a doua a secolului al XVI-lea) [i Galileo Galilei (prima

parte a secolului al XVII-lea). ~n schimb, Aristotel a proclamat dou\ lumi cu

materii [i legi ale mi[c\rii deosebite : lumea supralunar\, avînd ca materie eterul

sau a cincea esen]\ [i mi[care circular\, domeniul fenomenelor astronomice, [i

lumea sublunar\, unde exist\ cele patru elemente materiale (focul, aerul, apa [i

p\mîntul), cu mi[carea în linie dreapt\, în sus [i în jos, domeniul fenomenelor

meteorologice. Pentru a-[i g\si explica]iile multiple pe care le caut\ pentru

fenomenele cere[ti [i atmosferice, Epicur recurge din plin la explica]iile date de

vechii filosofi de la Thales la Democrit. Dup\ Epicur, focul [i aerul exist\ în lumea

cereasc\ a stelelor (a[a cum exist\ [i pe P\mînt), precum se vede din referirea pe

care o face mereu la aceste elemente pentru a explica fenomenele astronomice.

Multe dintre opiniile filosofilor fizicieni ni s-au p\strat fie în fragmente din operele

lor, fie la doxografii care vorbesc despre ele (vezi Diels-Kranz, Die Fragmente der

Vorsokratiker, 3 vol.). Epicur sare deci, în fizica sa, peste Platon [i Aristotel,

ducîndu-se înapoi la vechii fizicieni naturali[ti, a[a cum au f\cut de altfel [i stoicii

care au recurs la fizica lui Heraclit.

311. Komh~tai a*stevre" înseamn\ „stele cu plete”, apoi pur [i simplu –omhvth",

de unde vine termenul „comet\”. 312. Textul este pus între paranteze drepte de

Usener, ca fiind un adaos care nu apar]ine scrisorii. Acest lucru nu e îns\ absolut

necesar, dup\ p\rerea noastr\. Usener e urmat de von der Muehll, Kochalsky,

Apelt. 313. Este vorba de stelele circumpolare, care nu apun niciodat\, adic\

r\mîn totdeauna pe partea vizibil\ a cerului nordic, „nu particip\ la baia în

ocean”, cum se exprim\ Homer despre Ursa Mare (vezi Iliada, XVIII, 489).

Cuvîntul au*tou~ adv. înseamn\ „pe loc”, adic\ „într-un cerc mic” (vezi [i Homer,

Iliada, XVIII, 488). 314. toV suvm;wnon toi~" ;ainomevnoi" dialogivzesqai este ideea

mereu prezent\ a lui Epicur : ra]ionamentul trebuie s\ se bazeze pe o induc]ie

scoas\ din experien]a senzorial\, pe baza analogiei între fenomene.

315. Avem aici un atac împotriva astronomiei, care caut\ s\ explice

fenomenele cere[ti printr-o cauz\ unic\, dînd astfel ocazia de a imagina explica]ii

finaliste (cum au f\cut Platon [i Aristotel) [i atribuind divinit\]ii, care este fiin]a

fericit\ prin excelen]\, sarcina de a avea grij\ de producerea acestor fenomene [i,

ca atare, o sarcin\ îngrozitor de împov\r\toare, dup\ Epicur.

316. Iar\[i prezentarea unei cauze unice a unui fenomen ceresc care admite

mai multe posibilit\]i de producere este, dup\ Epicur, o „fapt\ demn\ de aceia

care caut\ s\ prosteasc\ mul]imea cu minun\]ii”. 317. „Stele c\z\toare”, de

obicei, se numesc pe grece[te a*stevre" diav/ttonte" („stele care se avînt\”). Epicur,

în aceste scrisori de la Diogenes Laertios, nu vorbe[te de „atomi ai focului”, ci de
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„atomi generatori ai focului”, a!tomoi puroV" a*potelesti–oiv. ~ntr-adev\r, dup\

Epicur, nu atomii în[i[i au calitatea de a arde, ci anumite forma]iuni de atomi

(Epicur întrebuin]eaz\ [i termenul schmatismov") constituie la un loc focul.

318. Recurgerea la o explica]ie mitic\ este pentru Epicur cea mai rea atitudine.

Ea duce la mistic\ [i la supersti]ie [i bareaz\ calea fericirii pentru om.

319. Prezicerea timpului (gr. e*pishmasiva) era legat\ în parte de r\s\ritul [i

apusul anumitor stele, în anumite timpuri din an. Dac\ prin zw~/a trebuie în]elese

constela]iile zodiacului sau animalele terestre este obiect de discu]ie. Ambele

posibilit\]i sînt admisibile. De acelea[i zw~/a se vorbe[te [i mai sus la Diogenes

Laertios, în aceea[i scrisoare, § 98 : e*n toi~" e*m;anevsi par * h&mi~n zw~/ oi". Cuvintele

par * h&mi~n ni s-a p\rut a justifica interpretarea c\ este vorba de animale terestre.

S\ fie vorba de constela]iile zodiacului care se v\d la noi ? Dar toate se v\d, unele

un timp mai lung altele mai scurt. Mai departe în § 115 este vorba de ai& tw~n

zwv/wn e!xodoi. Termenul e!xodoi ni se pare mai greu de aplicat la constela]ii, la care

r\s\ritul [i apusul se numesc e*pitolhv (mai rar a*natolhv) [i duvsi" (sub form\

verbal\ e*pitevllein [i duvein), pe cînd aplicat la animalele de pe P\mînt cu sensul

de „migra]ie”, ni se pare mai potrivit. ~n orice caz, ambele interpret\ri sînt posibile.

Pentru zw~/a cu sens de „constela]iile zodiacului” sînt Kochalsky [i Apelt. Ernout

traduce § 98 cu „animaux terrestres” [i § 115 cu „animaux célestes”. Dar ambele

texte nu se pot desp\r]i unul de altul. Sau ambele d\]i zw~/a înseamn\ „constela]iile

zodiacului”, sau ambele d\]i „animalele terestre”. Pentru interpretarea „animalele

terestre” sînt Meibomius, Cobet [i Hicks. 320. Ceea ce vor da aceste prezent\ri ale

lui Epicur lui Pythocles este sc\parea de explica]iile mitice [i capacitatea de a

sesiza analogiile cazurilor similare, cere[ti [i terestre. Cînd Epicur recomand\

studiul criteriilor [i al afectelor, nu trebuie uitat c\ afectele sînt cuprinse printre

criteriile adev\rului (vezi doxografia premerg\toare Scrisorii c\tre Herodotos,

Diogenes Laertios, X, 31 [i passim.). Aici se termin\ Scrisoarea c\tre Pythocles,

dup\ care Diogene trece la morala epicurian\. Dar înainte de a trece la Scrisoarea

c\tre Menoiceus (§§ 122-135), care trateaz\ acest subiect, Diogenes Laertios d\ o

scurt\ expunere cu propriile sale cuvinte a moralei lui Epicur, §§ 117-121.

321. tav biwti–av e tradus de Kochalsky cu „Lebensgrundsätze”, de Apelt cu

„die Lebensmaxime”, de Hicks cu „conduct of life”. Diogenes Laertios anun]\

Scrisoarea c\tre Menoiceus, dar în acela[i timp î[i propune s\ prezinte mai întîi o

expunere despre în]elept. Subiectul acesta este tipic pentru filosofia postaristotelic\.

Stoicismul trateaz\ cu deosebit interes despre în]elept (vezi capitolul respectiv în

Cartea a VII-a). 322. Afectele, dup\ Epicur, sînt învinse de ra]iune, la fel ca la

stoici, dar nu în sens gnoseologic ca la ace[tia. Pentru stoici, afectele sînt judec\]i

eronate, nu sînt de alt\ natur\ decît judec\]ile. {i dup\ stoici starea de în]elepciune

e unic\ [i definitiv\. La ace[tia nu exist\ grade de în]elepciune. E[ti sau în]elept,

sau neîn]elept. E egal, ziceau ei, dac\ te îneci la o palm\ de suprafa]a apei sau la

o mare adîncime. Mai departe, Epicur atribuie o importan]\ constitu]iei corporale

[i apartenen]ei na]ionale pentru a deveni în]elept. Stoicii erau mai cosmopoli]i în

aceast\ privin]\. De altfel, ei sînt [i creatorii cuvîntului [i no]iunii de „cet\]ean al

lumii” (–osmopolivth"). 323. Omul în]elept e fericit chiar cînd e supus la torturi,

dup\ Epicur, dup\ cum am explicat aceasta în nota 76. <–aiV diaV pravxew"> este

ad\ugat de Usener. Dar [i expresia anterioar\, diav te lovgou, e citit\ de Usener în

locul lui diav te o&dou~, sau cam a[a ceva, al manuscriselor. Deci –aiV diaV pravxew"

se bazeaz\ pe diav te lovgou, „prin vorbe [i fapte”, care [i el e produsul unei

conjecturi. Apelt propune s\ se citeasc\ diaV te o@lou, ceea ce ar fi mai justificat din

punct de vedere paleografic, [i traduce „în plin\ m\sur\”, am mai putea zice „în

toate privin]ele” sau, poate, chiar „în toate împrejur\rile”. ~n text s-a dat traducerea

dup\ lec]iunea lui Usener. 324. Diogenes din Tars, epicurianul, vezi mai sus, nota

96 (cf. [i Diogenes Laertios, X, 26, 97, 138). El a scris  *Epivle–toi scolaiv „Lec]iuni

alese”, în cel pu]in 20 de C\r]i (vezi X, 138). Cînd acest text apare sub forma

prescurtat\  *Epivle–ta, l-am tradus cu Spicuiri. Aici (§ 118) apare titlul unei noi

lucr\ri, Rezumatul doctrinei morale a lui Epicur. Toate operele acestea sînt

pierdute pîn\ la mici fragmente sau referiri la con]inutul lor.

X (n. 310-324) EPICUR
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325. Completarea între paranteze ascu]ite este a lui Aldobrandinus. Usener,

Kochalsky [i Apelt marcheaz\ locul gol pentru lacun\. 326. Epicur, Diaporivai,

citat în lista c\r]ilor lui, X, 27 ; ibidem, [i PeriV ;uvsew". 327. ~n loc de thrhvsein

al manuscriselor, C.F. Hermann cite[te lhrhvsein ; tot a[a [i Apelt [i Hicks, pe care

i-am urmat [i noi. Kochalsky vrea s\ p\streze lec]iunea manuscriselor [i propune

adaosuri nesatisf\c\toare. 328. Banchetul de Epicur este, probabil, un dialog,

citat în Cartea X, § 28, în lista operelor acestuia. 329. Avem în lista men]ionat\

(X, 28), ca oper\ a lui Epicur, PeriV bivwn în 4 C\r]i, Despre felurile de via]\.

330. Bywater cite[te phrwqevnta în loc de phrwqeiv" al manuscriselor. Pu]in

mai departe manuscrisele au metevxei [i metavxei. Bywater a corectat în e*xavxei,

acceptat [i de Kochalsky [i Apelt. Usener are –ataxioi~, ceea ce nu satisface.

331. Epivle–ta, lucrarea cunoscut\ a lui Diogenes din Tarsos (vezi mai sus,

notele 324 [i 96). 332. Manuscrisele au –thvsesqai, care d\ un sens potrivnic

întregii concep]ii [i tradi]ii epicuriene. Bignone a corectat în prohvsesqai.

Kochalsky propune <a*po>–thvsesqai, care d\ acela[i sens. 333. e*n tai~" qewrivai"

este în]eles de Kochalsky [i Apelt drept „contempla]ia [tiin]ific\” sau „cercetarea

[tiin]ific\”. Dar nu credem c\ pluralul este întrebuin]at în acest caz. De aceea

opin\m, cu Hicks, pentru sensul : „la serb\rile publice”. 334. Paragraful 121

(partea a II-a), care în manuscrise se afl\ dup\ paragraful 120, a fost plasat aici în

mijlocul paragrafului 120, de Bignone, [i pe drept, întrucît este vorba mai departe

de în]elept. Partea final\ din § 120 e pus\ în continuarea § 121, a[a cum e indicat

în textul traducerii. Altfel s-ar întrerupe continuitate expunerii. ~nainte de ei* e!coi

a c\zut un cuvînt ca tev–na sau plou~ton sau oi!–hsin, zice Kochalsky. Apelt d\ o

interpretare ingenioas\, f\r\ a face apel la c\derea unui cuvînt din text. El

traduce : „~n]eleptul va ridica statui. Dar dac\ are el însu[i vreo statuie, aceasta îi

este indiferent.” 335. To]i în]elep]ii se comport\ la fel. Nu exist\ unul mai în]elept

ca altul. 336. ~n]eleptul se bucur\ de r\ul altuia numai dac\ acest r\u îi serve[te

aproapelui spre îndreptare. Astfel interpreteaz\ Kochalsky [i Apelt. Dup\ Hicks :

„~n]eleptul este recunosc\tor celui ce-l îndreapt\.” 337. Aici se termin\ expunerea

despre în]elept. 338. Aici începe o nou\ mic\ doxografie despre morala lui

Epicur. Dup\ aceasta, gre[elile nu sînt toate egale, o afirma]ie venind împotriva

stoicilor, care consider\ toate gre[elile ca egale. Dup\ morala de inten]ie a

stoicilor, toate vinile, gre[elile, p\catele provin dintr-o înclina]ie eronat\ a

sufletului, care este pervertit, într-o dispozi]ie care înclin\ la gre[eli [i p\cate.

339. Prefer\m s\ traducem tisiV meVn... tisiV deV, cu Hicks, prin „în unele cazuri...

în altele”, decît cu Kochalsky [i Apelt, prin „la unii... la al]ii”. Dac\ boala te face

s\ nu pleci cu o corabie care se îneac\, atunci, pentru cazul acesta, boala a fost

bun\. 340. Manuscrisele au e*–peplhrwm. Usener cite[te e*–peplhrw<mevnoi">. Mai

jos <–ataV thVn> ad\ugat de Usener. Aici se termin\ aceast\ scurt\ doxografie cu

privire la morala epicurian\, care trateaz\ mai întîi despre în]elept, periV tou~ so;ou~

(117-1201, 1212), apoi (paragrafele 1202, 1211) : despre p\cat, b\rb\]ie, prietenie,

fericire. 341. Urmeaz\ apoi frumoasa Scrisoare c\tre Menoiceus, care trateaz\

etica lui Epicur. ~nc\ o dat\ observ\m c\ partea a doua a § 121, care se ocup\ tot

de în]elept, a fost deplasat\ de Bignone în mijlocul § 120, astfel încît toat\

expunerea despre în]elept s\ se afle la un loc [i s\ se încheie cu formula de

încheiere stereotip\ la Diogenes. Dup\ aceea urmeaz\ partea a II-a a § 120, care

se ocup\ de cîteva opinii ale lui Epicur despre p\cat, b\rb\]ie, prietenie. ~n fine,

vine partea I din § 121, care trateaz\ despre fericire [i care încheie aceast\

doxografie sumar\, unde principalul e teoria despre în]elept, introdus\ între

Scrisoarea c\tre Pythocles [i Scrisoarea c\tre Menoiceus. 342. Aici mevllw are

sensul de „a ezita”, „a avea reticen]\” (germ. „Bedenken tragen”), iar –opiavw, aici

„a se s\tura”, „a avea destul”. 343. „Amintirii” e ad\ugat în traducere pentru a

clarifica textul. Dup\ morala lui Epicur, amintirea clipelor de fericire trecute,

evocat\ cu intensitate, poate anihila cele mai mari dureri [i nenorociri prezente.

344. Este obiceiul în limba greac\ de a reveni la o enumerare de dou\

persoane (tîn\r [i b\trîn), întîi cu referire la ultima persoan\ [i apoi la prima.
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345. Nu putem s\ nu relev\m aici, la finele primelor paragrafe, frumuse]ea

constituit\ din simplitate [i claritate, dublat\ de ideile înalte, ale acestei scrisori

referitoare la conduita ce trebuie urmat\ de fiin]a uman\ pentru a ob]ine fericirea,

care e scopul suprem al vie]ii în toat\ filosofia greac\, chiar dac\ fiecare cuget\tor

crede a putea ajunge la ea pe alte c\i. 346. Cunoa[terea zeilor, Epicur o nume[te

evident\, cu termenul tehnic e*narghv" deoarece ea vine prin senza]ii, care sînt

unul din criteriile adev\rului. ~n ideea lui Epicur zeii ne apar în vedenii în stare

treaz\ [i în vise în timpul somnului. C\ci zeii din intercosmii emit [i ei simulacre

care r\t\cesc în spa]iile cosmice [i pot ajunge pîn\ la noi [i pot fi percepute în

stare treaz\ sau în somn. Acestea sînt echivalente cu senza]iile, fiind produse [i

percepute de acelea[i mecanisme. S\ ne aducem aminte c\ Epicur afirm\ c\ toate

senza]iile sînt adev\rate, atît vedeniile nebunilor, cît [i visele celor ce dorm. Zeii

din intercosmii, care tr\iesc izola]i, ferici]i [i nu se intereseaz\ de soarta oamenilor,

au form\ uman\, care lui Epicur, ca [i oric\rui grec, i se pare a fi cea mai

des\vîr[it\ [i cea mai frumoas\. 347. <oi&> înaintea lui polloiv e ad\ugat, pe drept,

de Gassendi, acest mare cunosc\tor [i admirator al lui Epicur.

348. Propozi]ie celebr\, ca atîtea altele în aceast\ minunat\ scrisoare : a*sebhV"

deV ou*c o& touV" tw~n pollw~n qeouV" a*nairw~n, a*ll * o& taV" tw~n pollw~n dovxa" qeoi~"

prosavptwn. 349. Anticipa]iile, prolhvyei", sînt unul dintre criteriile adev\rului.

Despre anticipa]ie, vezi Diogenes Laertios, X, 33 [i nota noastr\ de mai sus 120.

350. Dup\ „rele”, blavbai, urmeaz\ în manuscrise cuvîntul ai*tivai, cu care nici

editorii, nici traduc\torii nu [tiu ce s\ înceap\. Cobet îl elimin\ din text, von der

Muehll îi pune înainte faimoasa crux philologorum, iar Usener cite[te te în locul

lui ai*tivai. 351. Pasajul care începe cu „obi[nuie[te-te” (gr. Sunevqize deV e*n tw~/

nomivzein mhdeVn proV" h&ma~" ei\nai toVn qavnatan) [i care cuprinde §§ 124-127, este

unul dintre cele mai splendide lucruri pe care le-a scris Epicur. Dup\ cum s-a

relevat [i de al]ii, el d\ o replic\ dialogului Phaidon [i ideii vie]ii ca o preg\tire

pentru moarte. Dac\ Platon, cu arta sa dramatic\, d\ expunerii sale un suflu

poetic neasemuit, nici prezentarea lui Epicur în proza sa simpl\ [i clar\ nu e mai

pu]in impresionant\. „Nelimitat”, a!peiron, este corectura lui Menagius, în loc de

a!poron din manuscrise. Bignone presupune c\ un a!poron a c\zut dup\ a*llaV tovn,

dar acest lucru nu e necesar. 352. Formul\ iar\[i celebr\ : o& qavnato" ou*qeVn proV"

h&ma~", e*peidhvper o@tan meVn h&mei~" w\men, o& qavnato" ou* pavrestin. o@tan d * o& qavnato"

parh~/, tovq * h&mei~" ou*– e*smevn. 353. Hicks citeaz\ pe J. Chevalier, care într-un studiu

asupra dialogului platonic apocrif Axiochos (Lyon 1914) a scos în eviden]\

asem\narea dintre un pasaj din Axiochos, 369 b, [i textul lui Epicur de aici.

Chevalier men]ine îns\ pe drept, cum crede Hicks [i cum credem [i noi,

anterioritatea Scrisorii c\tre Menoiceus. Textul din Axiochos se refer\ la Prodicos

(vezi la Diels-Kranz, FVS 5-9, II, p. 318, aparat critic). 354. Adaosul dintre paranteze

ascu]ite e de Usener. E cert c\ exist\ o lacun\ în textul manuscriselor lui Diogenes

Laertios, care trebuie completat\, iar completarea lui Usener e foarte adecvat\.

Ambrosius Traversarius, Casaubonus [i Meibonius dau alte complet\ri nu cu totul

satisf\c\toare. 355. Vezi versurile 425, 427 ale lui Theognis. Al doilea vers este

citat textual. 356. Dintre interpre]i, numai Hicks raporteaz\ pe e*n toi~" ou*–

e*pidecomevnoi" nu la lucrurile care nu admit glum\, ci la oamenii care,

ascultîndu-le, nu le accept\. Ceea ce este for]at. 357. Aici se încheie acest text –

ceea ce nu înseamn\ c\ cele ce urmeaz\ sînt mai pu]in frumoase – a c\rui idee

central\ o putem exprima prin cuvintele lui Epicur, care sînt o replic\ la tema

dialogului Phaidon al lui Platon : thVn au*thVn ei\nai melevthn tou~ –alw~" zh~n –aiV

tou~ –alw~" a*ponqhvs–ein, adic\ „face obiectul aceleia[i preocup\ri de a tr\i cum

se cuvine [i s\ mori cum se cuvine”. 358. Deci dorin]ele sau poftele (e*piqumivai)

se pot împ\r]i, dup\ Epicur, în trei : 1) naturale [i necesare, 2) naturale, dar nu

necesare (sau numai naturale cum zice textul nostru) [i 3) nici naturale, nici

necesare (al patrulea caz posibil [i anume : nenatural, dar necesare este imposibil

[i deci f\r\ sens). 359. <o@tan deV mhV a*lgw~men> e ad\ugat, pe drept, de Gassendi.

360. w&" –anovni tw~/ pavqei pa~n a*gaqovn –rivnonte". Afectele fac parte din

criteriile cunoa[terii, prin care apreciem bunurile (vezi Diogenes Laertios, X, 31,
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[i nota noastr\ 117 de mai sus). 361. summevtrhsi", „m\sur\toarea” pl\cerilor, joac\

un mare rol în etica lui Epicur, pentru aprecierea valorii lor [i alegerea între ele.

362. au*tavr–eia, „independen]a fa]\ de lucrurile din afar\” înseamn\ „îndestu-

larea cu ceea ce ai”, „a avea în sine tot ce ai nevoie”. 363. Vedem aici cît de pu]in

adev\rate sînt acuza]iile care fac din Epicur un om lacom în ale mînc\rii sau un

apreciator al mînc\rilor alese (vezi chiar la Diogenes Laertios, X, 6-7, [i ap\rarea

lui de c\tre acesta, X, 9). E drept îns\ c\ Epicur punea ca punct de pornire

pl\cerile senzuale, pentru a ajunge la pl\cerile mai înalte. Vezi Epictet, Dissert., I,

20, 17 (fragm. 408 Usener) [i mai ales Athenaios, XII, 546, f (= fr. 409 Us.), unde

sînt citate chiar cuvintele lui Epicur : „~nceputul [i r\d\cina oric\rui bine sînt

pl\cerile stomacului. Cele rafinate [i superflue se raporteaz\ la cele dintîi” (vezi [i

fragmentele urm\toare de la Usener). 364. Aceast\ defini]ie e foarte important\ :

„Pl\cerea este absen]a suferin]ei din corp [i a tulbur\rii din suflet”.

365. Cuvîntul tradus aici cu „în]elepciune” sau „pruden]\” este ;rovnhsi",

„[tiin]a suprem\” dup\ Platon, „[tiin]a practic\” dup\ Aristotel [i Epicur.

366. Adaosurile între paranteze ascu]ite sînt de Usener [i foarte potrivite

pentru a completa sensul. Van der Muehll consider\ sfîr[itul § 133 ca o scolie

interpolat\, care a f\cut s\ cad\ din text frazele autentice ale lui Epicur, ceea ce

nu ni se pare verosimil, cu atît mai mult cu cît ideea exprimat\ în acest final de

paragraf este pre]ioas\ [i important\ pentru doctrina etic\ a lui Epicur (vezi nota

urm\toare). 367. Necesitatea absolut\, destinul, ar distruge responsabilitatea

uman\, a[a cum se `nt`mpla la stoici, pe cînd, dup\ Epicur, omul este liber [i de

aceea ac]iunile lui sînt demne de laud\ sau de mustrare, dup\ cum sînt bune sau

rele. Justificarea libert\]ii umane o deriv\ Epicur din existen]a devierii atomilor

(gr. parevg–lisi", lat. clinamen, deviatio), despre care în mod uimitor nici

Diogenes Laertios în doxografiile sale, nici scrisorile lui Epicur nu spun nimic. Iat\

aceast\ teorie [i cum se `ntemeiaz\ pe ea libertatea uman\. ~n virtutea greut\]ii lor

(proprietate pe care Epicur o atribuie atomilor, în plus fa]\ de cele de la Democrit),

atomii ar c\dea pe linii paralele cu vitez\ egal\ [i uniform\. ~n asemenea

împrejur\ri, lumile [i lucrurile din ele nu s-ar fi putut forma. Deoarece exist\

lume, trebuie s\ existe [i devierea spontan\ a atomilor de la linia de c\dere

paralel\, gra]ie c\reia atomii se ciocnesc, se împletesc [i formeaz\ universurile,

precum [i fiin]ele [i lucrurile din ele. Clinamenul, devia]ia atomilor, este un lucru

neevident, a!dhlon. El nu poate fi recunoscut decît printr-un indiciu sau semn

(shmei~on) care aduce m\rturie (e*pimarturei~tai) c\ devia]ia exist\ [i c\ f\r\ de ea

nu se poate concepe existen]a. Existen]a lumii [i a lucrurilor din ea formate din

împletituri de atomi sînt semnul care garanteaz\ existen]a devia]iei. Totodat\,

devia]ia spontan\ a atomilor garanteaz\ existen]a libert\]ii umane. Dup\ stoici,

numai întregul, universul, care este un animal perfect, este liber. Fiin]ele umane,

ca p\r]i ale universului, sînt determinate. Singura lor libertate const\ în a se

supune, a se conforma voin]ei întregului, universului. Volentes fata ducunt,

nolentes trahunt. La Epicur, individul este liber în virtutea acelui clinamen, a

devia]iei spontane a atomilor de la linia de c\dere paralel\. Dar, prin num\rul

mare de atomi care intr\ în compozi]ia unei lumi, întregul este determinat ca

rezultat final al voin]elor libere [i al devia]iilor spontane ale atomilor.

368. <nu> este completat de Usener. Epicur respinge toate explica]iile originii

bunurilor [i nenorocirilor pe care le au oamenii : 1) miturile (mu~qo") dau o

explica]ie nera]ional\ prin existen]a zeilor [i a providen]ei ; 2) destinul (ei&marmevnh)

este alt\ explicare a fericirii [i a nenorocirii care este de neînl\turat ; 3) norocul

(tuvch) are [i el un element ira]ional. Epicur d\ rolul precump\nitor comporta-

mentului omului conform ra]iunii. „Mai bine nenorocirea cu ra]iune decît fericirea

f\r\ ra]iune”, –rei~tton eu*logivstw" a*tucei~n h# a*logivstw" eu*tucei~n.

369. Cu acest ultim îndemn la meditare asupra acestor precepte se închide

frumoasa scrisoare a lui Epicur c\tre Menoiceus. 370. De ce a g\sit Diogenes

Laertios s\ spun\ p\rerile lui Epicur despre mantic\ tocmai aici, dup\ scrisoarea

c\tre Menoiceus, nu [tim. Epicur este adversar al profe]iilor, contrar stoicilor care
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le admit. ~ntr-adev\r, acolo unde zeii nu se intereseaz\ de evenimentele umane,

cum crede Epicur, nu e loc nici pentru prevestire, pe cînd stoicii cred în providen]a

(provnoia) divin\. 371. Urmeaz\ un pasaj despre deosebirile dintre cirenaici [i

epicurieni cu privire la doctrina pl\cerii, unde sînt date multe citate din Epicur [i

din al]i autori epicurieni, ca Metrodor din Lampsacos, discipolul iubit al lui Epicur,

mort înaintea maestrului, [i Diogenes din Tars, despre care am mai vorbit. Tot

acest text are o fizionomie special\ [i provine, probabil, de la un izvor pe care l-a

copiat Diogenes Laertios. Epicur a adoptat morala [colii cirenaice sau hedoniste,

fondat\ de Aristip din Cyrene, pe care a modificat-o în sensul indicat în textul

nostru (despre cirenaici, vezi Diogenes Laertios, Cartea a II-a, cap. VIII, 65-104).

372. „Pl\cerea în stare de repaus” (gr. –atasthmati–hV h&donhv) este ceea ce

Epicur numea mai sus pl\cerea, care const\ în lipsa de suferin]\. Vezi § 131 fine

(în Scrisoarea c\tre Menoiceus) : toV mhvte algei~n –ataV sw~ma, mhvte taravttesqai

–ataV yuchvn, „lipsa de durere corporal\ [i de tulburare sufleteasc\”. Apelt traduce

chiar –atasthmati–hV hvdonhv cu „die Abwesenheit der Schmerzen”, ceea ce nu e

o traducere exact\, ci dedus\, deoarece pl\cerea în repaus este tocmai pl\cerea

din lips\ de suferin]\. 373. Lucr\rile acestea pierdute ale lui Epicur se g\sesc

citate cu aceste titluri în lista operelor lui la Diogenes Laertios, X, 27.

374. Scrisoarea aceasta face parte, desigur, din colec]ia de  *Epistolaiv din lista

sus-citat\, X, 28. 375. Lucrarea lui Metrodor e citat\ în lista lui (X, 24), sub titlul

Contra lui Timocrates. 376. Avem aici o defini]ie a celor dou\ feluri de pl\ceri la

Epicur : –atasthmati–aiV h&donaiv sînt a*taraxiva [i a*poniva. Pl\cerile –ataV –ivnhsin

sînt h& carav [i h& eu*;rosuvnh. 377. Pentru cirenaici nu exist\ decît pl\cerea

prezent\, pe cînd pentru Epicur pl\cerile trecute [i cele viitoare joac\ un mare rol

în etica lui. Pl\cerile trecute, fiind evocate cu putere, pot acoperi [i anihila

durerile prezente. Iar pl\cerile viitoare intr\ în calculul [i m\sur\toarea pl\cerilor,

deoarece Epicur respinge pl\cerile prezente, d\t\toare de mari suferin]e viitoare,

[i prefer\ nepl\ceri prezente în vederea unor pl\ceri viitoare.

378. Tendin]a spre pl\cere [i evitarea durerii sînt date omului din natur\, sînt

înn\scute fiin]ei umane [i animalelor. 379. Versurile sînt din Trachinienele lui

Sofocle (v. 789 [i urm.). 380. Educa]ia, a*gwghv, [i distrac]ia, diagwghv, fac un joc

de cuvinte în grece[te. Diagwghv este tradus de Kochalsky cu „sich über das ganze

Leben erstrecken”, iar Apelt : „eine Führung durchs Leben”. Sensul dat de noi este

unul dintre sensurile cuvîntului diagwghv : „distrac]ie”, „mod de a-[i petrece timpul”.

Pentru cinici, educa]ia este a!s–hsi", „exerci]iu” (de unde vine cuvîntul ascez\) [i

povno", „cazn\”. Pentru Epicur, care se opune cinicilor, educa]ia este o distrac]ie,

un mod de a-[i petrece timpul, o pl\cere. 381. Pentru greci, a*rethv „virtutea” este

func]ia esen]ial\ a omului. Pentru Epicur, exercitarea acestei func]ii esen]iale

omului este indisolubil legat\ de pl\cere. Po]i mînca f\r\ pl\cere, dar nu po]i

fi virtuos f\r\ pl\cere. 382. Acest, Kuvriai dovxai, Opinii principale sau funda-

mentale, în num\r de 40, sînt de o rar\ frumuse]e [i au toate caracter etic. Ele fac

parte din opera autentic\ a lui Epicur (vezi Diogenes Laertios, lista X, 27) [i ne-au

fost conservate prin sîrguin]a lui Diogenes Laertios.

383. Acest scholion, ad\ugat la maxima nr. 1, este interesant. Zeii, dup\

Epicur, exist\ [i tr\iesc ferici]i în intermundii, în spa]iile goale dintre lumi, f\r\ s\

se sinchiseasc\ de oameni, ceea ce e o condi]ie a fericirii lor. Zeii sînt forma]i tot

din atomi, au form\ uman\, care este forma cea mai des\vîr[it\ din cîte exist\. {i

zeii, ca orice forma]iune, agregate din atomi, emit simulacre, imagini sub]iri [i

goale, con]inîndu-le numai conturul, simulacre care se propag\ în toate direc]iile

spa]iului. Ele se pot acumula într-un loc oarecare în num\r mai mare [i atunci

produc vedeniile zeilor. Zeii se pot cunoa[te prin ra]iune, ei sînt a!dhla, adic\ nu

sînt direct cognoscibili prin sim]uri. Dar vedeniile în care se arat\ zeii pot fi semne

(shmei~a) care dovedesc (e*pimarturei~tai) existen]a lor. 384. Acest lucru îl spune

Epicur limpede [i în aceea[i form\ frumoas\ [i în Scrisoarea c\tre Menoiceus

(§ 124 [i urm.). 385. Vedem aici iar\[i ideea lui Epicur c\ pl\cerea const\ în lipsa

de durere, atît pe plan corporal, cît [i psihic.

X (n. 360-385) EPICUR
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386. Deci putem avea pl\ceri intense suflete[ti prin evocarea clipelor fericite

din via]a trecut\, chiar în momentele de suferin]\ corporal\, prin boal\ sau alte

cauze, cum s-a întîmplat cu Epicur în ultima vreme a vie]ii lui (vezi Diogenes

Laertios, X, 22, [i comentariile noastre de mai sus din nota 76).

387. Completat, la timpul s\u, de Gassendi [i confirmat prin inscrip]ia lui

Diogenes din Oinoanda. 388. ;ronivmw" –aiV –alw~" –aiV di–aivw" zh~n sînt lucruri

care se confund\ dup\ Epicur ; mai putem ad\uga [i –at * a*rethvn [i eu*daimovnw"

zh~n. 389. [a*rch~" –aiV basileiva"] este eliminat din text de Usener ca fiind o glos\

marginal\. Epicur nu admite c\ „domnia [i regalitatea” pot da celui ce le posed\

lipsa de team\ din partea oamenilor. 390. Nici faima [i renumele nu dau

individului securitatea din partea oamenilor. 391. Epicur d\ cea mai mare aten]ie

[i importan]\ calculului sau m\sur\torii pl\cerilor. Astfel toate pl\cerile sînt egale.

Dar dac\ unele sînt produc\toare de dureri în viitor, ele sînt de evitat.

392. ~n aceast\ maxim\, ca [i în urm\toarele patru, avem de-a face cu

condi]ionale ireale prezente. Kochalsky [i Apelt în]eleg în aceast\ maxim\

a!qroisma [i ;uvsi" ca raportîndu-se la cosmos. Ernout raporteaz\ a!qroisma la om

(l’organisme) [i ;uvsi" la cosmos (la nature). Noi consider\m, cu Hicks, c\ este

vorba de orgnismul [i de natura omeneasc\. Nu vedem cum s-ar putea ca pl\cerea

s\ se acumuleze în agregatul de atomi care constituie cosmosul [i în p\r]ile cele

mai importante ale naturii în general, deoarece, dup\ Epicur, universul nu este

însufle]it (cum este la stoici) [i nu vedem ce leg\tur\ poate avea natura în general

cu pl\cerea, care e, dup\ epicurieni, un lucru specific la om [i la animale.

393. Deci, dup\ epicurieni, pl\cerea e binele, durerea e r\ul. {i pl\cerile

destr\b\latului ar fi bune dac\ ele s-ar putea men]ine [i îngro[a în mod permanent.

Dar acest lucru nu e posibil [i pl\cerile lui sînt produc\toare de dureri mai mari

în viitor. De aceea acele pl\ceri sînt de evitat. Aici se vede autonomia moral\ a

omului, care este general\ în toat\ etica greac\. Conduita uman\ î[i g\se[te

norma [i justificarea în interiorul fiin]ei umane [i legea ei nu-i vine [i nu este

impus\ omului de vreo for]\ din afar\, oricare ar fi ea. 394. <periV> tw~n metewvrwn.

<periV> e suplinit de Cobet [i pe drept. Atragem aten]ia c\ num\r\toarea maximelor

difer\ la Cobet nu dintr-o diferen]\ de text în plus, ci dintr-o alt\ împ\r]ire a

aceluia[i text. Usener, von der Muehll, Hicks, urma]i în traducerile date de

Kochalsky, Apelt [i de noi, au 40 de maxime ; Cobet are 43, iar edi]ia Tauchnitz 44.

395. Studiul naturii, al fizicii este, dup\ Epicur, parte integrant\ [i necesar\ a

studiului eticii, scopul suprem al vie]ii omene[ti pentru Epicur, ca [i pentru

întreaga moral\ greac\, fiind fericirea. Diferen]ele între sisteme se ivesc numai cu

privire la mijloacele prin care se realizeaz\ aceast\ fericire. Dup\ Epicur, mijlocul

natural, s\dit în tendin]ele înn\scute ale fiin]ei omene[ti pentru a ajunge la

fericire este pl\cerea. Dar aceast\ pl\cere trebuie apreciat\, aleas\, m\surat\ în

raport cu alte pl\ceri, astfel încît s\ fie constant\ [i neproduc\toare de dureri

viitoare mai mari. Una dintre marile piedici în calea fericirii umane sînt miturile

tradi]ionale ale grecilor [i legendele care dau oamenilor temeri neîntemeiate.

396. Deci condi]iile prealabile ale realiz\rii fericirii sînt urm\toarele :

securitatea din partea oamenilor, lipsa de team\ fa]\ de fenomenele cere[ti [i

atmosferice, lipsa de team\ de Hades [i de pedepsele de dup\ moarte în Infern

[i în general lipsa de team\ fa]\ de tot ce se întîmpl\ în univers. Dac\ una dintre

aceste condi]ii nu este realizat\, atunci nu poate exista fericire. 397. Textul

acestei maxime prezint\ dificult\]i. Cuvîntul tradus de noi cu „care ]ine în respect”

e citit de Meibomius ca eVxoristi–h~/, „care izgone[te”. Manuscrisele au eVxeristi–h,

eVxairisti–h~, eVxeresti–h~, toate fiind lecturi nesatisf\c\toare. Usener cite[te

e*xeristi–hv iar von der Muehll (dup\ Hermarchos, apud Porphyr. De abst., I, 10,

p. 9, 2 Nauck2) e*xereisti–h~/. Noi am adoptat lectura lui Meibomius. Respectul din

partea oamenilor care procur\ securitatea [i o oarecare bun\stare material\ sînt

condi]ii necesare (dar nu suficiente) pentru fericire. Odat\ acestea dou\ ob]inute,

via]a fericit\ [i cea mai sigur\ va consta într-o tr\ire a ei lini[tit\ [i retras\ de

mul]ime. Deci nu este vorba de a ob]ine securitatea prin domnie sau regalitate,
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care nu dau siguran]\ celui ce le are, dup\ Epicur, ci via]a fericit\ const\ în via]a

calm\ [i retras\, în acel lavqh biwvsa" „tr\ie[te ascuns”, care se întîlne[te în alte

texte, ca formul\ care exprim\ idealul lui Epicur [i nu via]a activ\ de cet\]ean.

398. „Bog\]ia natural\”, o& th~" ;uvsew" plou~to", adic\ bog\]ia conform\

„naturii umane”, „bog\]ia cerut\ de natura omului”. „Der naturgemässe Reichtum”

traduc Kochalsky [i Apelt ; „la richesse telle que l’entend la nature” traduce

Ernout. 399. Pentru maxima nr. 16, cf. Diogenes Laertios, X, 133 fine, [i nota

noastr\ 367 [i urm. Maxima nr. 18 este important\ pentru teoria pl\cerii la Epicur.

Pl\cerea fizic\ const\ în suprimarea durerii. Aceasta odat\ atins\, pl\cerea nu se

mai poate intensifica, ci cel mult diversifica. Pentru pl\cerile spirituale, ]elul, deci

limita lor, este suprimarea (durerii) temerilor prin în]elegerea cauzelor lor, temeri

care sînt bazate pe credin]e neîntemeiate (cf. [i Diogenes Laertios, X, 130).

400. Durata pl\cerii nu contribuie la o intensificare a ei, din moment ce limita

ei a fost atins\, suprimarea durerii. De aceea durata vie]ii nu contribuie la o

m\rire a fericirii. Nu se poate spune c\ cine a tr\it 60 de ani fericit e mai fericit

dec`t cel care a tr\it 40 de ani fericit. Ideea aceasta este foarte important\ pentru

în]elegerea moralei epicuriene. 401. Aceea[i idee ca mai sus, dezvoltat\ mai

departe. Dorin]ele corpului cer pl\ceri în timp nelimitat, pe cînd ra]iunea ne

spune c\ timpul nelimitat nu e necesar [i teama de viitor nejustificat\.

Ra]ionalismul grec, la to]i filosofii, se opune ira]ionalismului pasiunilor.

402. Pentru maxima nr. 21, cf. Diogenes Laertios, X, 144. ~n maxima urm\toare

(nr. 22) se recomand\ recursul prin ra]iune la eviden]a (e*navrgeia) sim]urilor

pentru a ob]ine opinia corect\ despre ]elul real al vie]ii umane.

403. Aceast\ maxim\ (23) [i urm\toarea se refer\ la chestiuni privind

Canonica, metodologia cunoa[terii. Dac\ neg\m existen]a sim]urilor, am suprimat

totodat\ [i criteriul raportat la care s\ putem judeca dac\ sim]urile ne dau o

cunoa[tere eronat\. 404. ~n cunoa[tere trebuie deosebit ceea ce e prezent (toV

parovn) [i evident de ceea ce a[teapt\ confirmare (toV prosmevnon) fiind pus la

prob\ (e*pimartuvrhsi") prin aplicarea criteriilor de cunoa[tere. Aici sînt citate

drept criterii senza]ia (ai!sqhsi"), afectele (taV pavqh) [i ceea ce am tradus în mod

destul de defectuos cu „intui]ia reprezentativ\ a ra]iunii” (h& ;antasti–hV e*pibolhV

th~" dianoiva"). Am putea parafraza prin „facultatea intelectului de a prinde [i a da

o reprezentare a lucrurilor conform\ cu realitatea”. Din criteriile enumerate la

Diogenes Laertios, X, 31, lipse[te aici anticipa]ia. Tot în acest text (X, 31) criteriile

adev\rului, dup\ Epicur, sînt trei la num\r : senza]iile, anticipa]iile [i afectele.

Epicurienii ulteriori ar fi ad\ugat h& ;antasti–hV e*pibolhV th~" dianoiva", „intui]ia

reprezentativ\ a intelectului”. Aceasta, în fond, este cuprins\ în anticipa]iile de la

Epicur. Numai c\ anticipa]iile sînt un rezultat final al unei facult\]i a intelectului

pe care epicurienii ulteriori au denumit-o ;antasti–hV e*pibolhv, facultatea

intelectului de a prinde aspectul reprezentativ, de natura no]iunilor, în lucrurile

date prin sim]uri. Cînd vedem un lucru, noi nu percepem numai formele [i

culorile lui, ci, prin facultatea anticipativ\, cî[tigat\ prin experien]\, vedem în

acela[i timp c\ acel obiect v\zut este un om. 405. {i acest text se refer\ la

aplicarea regulilor canonicii la cunoa[tere [i poate fi u[or interpretat în lumina

celor spuse de noi anterior. 406. Aici se trece iar\[i la etic\. Dar [i mai înainte, în

cele dou\ maxime anterioare, era vorba de teoriile abstracte ale canonicii aplicate

la chestiuni etice. 407. {i aici este vorba de m\surarea pl\cerilor [i de preferarea

celor care nu sînt greu de procurat [i nu sînt d\un\toare. Poftele sau dorin]ele

care nu duc la durere, dac\ nu sînt satisf\cute, sînt cele naturale dar nu necesare.

408. Maxima aceasta, ca [i urm\toarea (nr. 28), se ocup\ de prietenie, c\reia

Epicur îi ata[a o importan]\ covîr[itoare pentru dobîndirea fericirii.

409. Ob]inerea securit\]ii prin prietenii. 410. Adaosul între paranteze ascu]ite

e completat de Usener [i absolut necesar. Dorin]ele noastre [i deci pl\cerile care

le corespund sînt de trei feluri : 1) naturale [i necesare, 2) naturale [i nenecesare,

3) nenaturale [i nenecesare. Cazul 4 (nenaturale [i necesare) se elimin\ singur

prin absurditatea lui : ceea ce e nenatural nu poate fi necesar (Cf. [i X, 127, în

X (n. 386-410) EPICUR
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Scrisoarea c\tre Menoiceus). 411. Textul este o scolie ad\ugat\ la maxima nr. 29

a lui Epicur, în care se exemplific\ cele trei categorii de dorin]e. 412. Dorin]ele

naturale, dar nenecesare, sînt cîteodat\ urm\rite de cineva cu ardoare din cauza

unei opinii false, deci din cauza unei cunoa[teri eronate. Deci nu numai în

filosofia indian\ cunoa[terea adev\rat\ aduce eliberarea [i mîntuirea omului. {i

epicureismul urm\re[te mutatis mutandis, mîntuirea omului prin eliberarea lui de

credin]ele gre[ite despre zei, nemurirea sufletului [i soarta lui în Infern.

413. ~n ultimele maxime, nr. 31-40, avem o teorie a drept\]ii [i a statului

bazate pe un contract social, care e de cel mai mare interes. Ea a fost reluat\ [i

de Thomas Hobbes în secolul al XVII-lea [i apoi de J.-J. Rousseau, 22 de secole

dup\ Epicur. Filosoful grec dezvolt\ aceast\ teorie cu toat\ claritatea. Baza acestei

conven]ii sociale este utilitatea reciproc\. Aici Epicur denume[te contractul

suvmbolon. ~n maxima urm\toare întrebuin]eaz\ [i termenul sunqhv–h, care

înseamn\ acela[i lucru : „contract”, „conven]ie”, „în]elegere”. 414. Lipsa de contract

este lipsa de justi]ie. F\r\ conven]ie, f\r\ contract nu exist\ justi]ie, dup\ Epicur,

cum e cazul la animale unele fa]\ de altele [i la om fa]\ de animale.

415. Proces (în sens juridic) este în]elesul autentic al cuvîntului grec ai*tiva, la

fel cum e cu termenul causa în latine[te. 416. Cuvîntul grec este provlhyi",

„anticipa]ie”, „preconcep]ie”. 417. Iat\ [i o prefigurare, la Epicur, a faimoasei

teorii a dreptului istoric formulat\ de Savigny ! 418. Citim e*xwrivsato cu Henricus

Stephanus. Manuscrisele au e*xhrivsato. Un manuscris are e*xorisato (H). Usener

cite[te e*xhrevsato, van der Muehll scrie e*xhreivsato. Meibomius [i Cobet accept\

lec]iunea lui Stephanus, precum [i traduc\torii Kochalsky, Apelt, Ernout [i Hicks.

419. Pentru Epicur, moartea înainte de vreme nu este o nenorocire, deoarece

fericirea nu depinde de durata timpului [i nu prime[te o intensificare printr-o mai

lung\ d\inuire a ei. Aici se termin\ Maximele principale ale lui Epicur [i Cartea

a X-a [i ultima a lui Laertios Diogenes. Mai exist\ o culegere de maxime ale lui

Epicur, intitulat\  *Epi–ouvrou Pros;wvnhsi", într-un manuscris din Biblioteca

Vaticanului (Gr. 1950, secolul al XIV-lea), publicat\ de van der Muehll ca apendice

la edi]ia sa a Scrisorilor [i Maximelor lui Epicur din Diogenes Laertios. Aceste

maxime din Vatican sînt în num\r de 81, dintre care numai 13 sînt comune cu cele

de la Diogenes Laertios. ~n fine, un manuscris din Heidelberg (Gr. 129, fol. 23r)

are patru maxime ale lui Epicur care se g\sesc în manuscrisul din Vatican [i alte

dou\ noi.
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Agathon, sclav al lui Lycon : V, 73

Agemortos din Mytilene, personaj : X, 15
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* Indicele cuprinde numai onomasticile [i toponimele din textul operei lui Diogene

Laertios. Cifra roman\ indic\ Cartea, iar cea arab\ paragraful. Transcrierea numelor

cunoscute s-a f\cut astfel cum s`nt `ncet\]enite `n limba rom^n\, dup\ criteriul

fonetic, iar a celorlalte nume dup\ criteriul etimologic, `n forme c`t mai apropiate

de limba elin\. Litera greac\ kappa `n transcrierea rom^neasc\ este notat\ cu c.
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erudit : I, 116 ; II, 19, 106 ; III, 4 ; IV,

62 ; VII, 179 ; VIII, 24, 36 ; IX, 61

Alexandru cel Mare, rege al Macedoniei :

I, 2 ; II, 3, 17 ; IV, 8, 23 ; V, 2, 4, 5, 10,

75 ; VI, 32, 38, 44, 45, 60, 63, 68, 79,
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Amastris, ora[ : IV, 14 ; V, 36

Ambracia, ora[ : I, 98

Ambracis, sclav\ a lui Aristotel : V, 14

Ambryon, scriitor : V, 11

Ameinias, arhonte : III, 3

Ameinias, filosof pitagorician : IX, 21

Ameinias din Iasos, tat\l lui Diodoros :

II, 111

Ameinias, personaj : V, 64

Ameipsios, poet : II, 28

Amphiaraos, erou legendar [i profet din

Argos : II, 127 ; IV, 48

Amphiclides din Sunion, tat\l unui

Sophocles : V, 38

Amphicrates, istoric : II, 101

Amphicritos din Eritreia, executor testa-

mentar al lui Arcesilaos : IV, 43, 44

Amphimenes din Cos, adversar al lui

Pindar : II, 46

Amphion, filosof academic : V, 70

Amphipolis, ora[ : II, 22 ; III, 46

Amphis, poet comic : III, 27

Amyclas din Heraclea, filosof academic :
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Amynomachos din Bate, succesor testa-
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Amyntas, rege al Macedoniei : II, 56 ; V, 1
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Anacharsis Scitul, `n]elept : I, 13, 30,
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Anaxagora din Clazomene, filosof na-

turalist : I, 4, 14, 16, 42 ; II, 6-15, 16,

19, 35, 45, 46 ; VIII, 56 ; IX, 20, 34, 37,

41, 57 ; X, 12

Anaxagoras, filosof [i gramatician : II, 15

Anaxagoras, retor : II, 15

Anaxagoras, sculptor : II, 15

Anaxandrides, poet : III, 26

Anaxarh din Abdera, filosof sceptic : IX,

58-60, 61, 63

Anaxicrates, arhonte : X, 2

Anaxilaides, scriitor : III, 2

Anaxilaos, medic [i scriitor : I, 107

Anaxilas, poet comic : III, 28

Anaximandros din Milet, istoric : II, 2

Anaximandru din Milet, filosof ionian : I,

13, 122 ; II, 1-2, 3 ; VIII, 70 ; IX, 18, 21

Anaximene, filosof ionian : I, 14 ; II, 3-5 ;

V, 10 ; VIII, 49

Anaximenes din Lampsacos, istoric : II, 3

Anaximenes din Lampsacos, retor : I, 40 ;

II, 3 ; V, 10 ; VI, 57

Anchipylos, discipol al lui Phaidon :

II, 126

Anchitos, tat\l lui Pausanias : VIII, 61

Andron din Argos, personaj : IX, 81

Andron din Efes, scriitor : I, 30, 119

Androsthenes din Egina, filosof cinic :

VI, 75

Androsthenes, fiul lui Adeimantos : V, 57

Anniceris, filosof cirenaic : II, 85, 86,

96-97, 98 ; III, 20

Antagoras din Rhodos, poet : II, 133 ; IV,

21, 26

Anticleides, istoric : VIII, 11

Antidoros, filosof epicurean : X, 8

Antigenes din Thria, tat\l lui Crates :

IV, 21

Antigonos din Carystos, biograf : II, 136,

143 ; III, 66 ; IV, 17, 22 ; V, 67 ; VII, 12,

188 ; IX, 62, 110-112

Antigonos Gonatas, rege al Macedoniei :

II, 110, 115, 127, 128, 141-143 ; IV, 39,

41, 46, 78 ; VII, 6-9, 13-15, 36, 169 ;

IX, 110

Antileon, scriitor : III, 3

Antimenides din Mytilene, adversar al lui

Pittacos : II, 46

Antiochos din Laodicea, filosof sceptic :

IX, 106, 116

Antiochos din Lemnos, adversar al lui

Socrate : II, 46 ; VIII, 49

Antiochos al II-lea Theos, rege al Mace-

doniei : V, 67

Antipater, general al lui Alexandru

Macedon : IV, 8, 9 11, 64, 65 ; V, 11,

13 ; VI, 44, 66

Antipatros din Cyrene, filosof cirenaic :

II, 86

Antipatros din Tars, filosof stoic : VII, 54,

55, 57, 60, 68, 84, 92, 121, 139, 140,

142, 148, 150, 157

Antipatros din Sidon, epigramist : VII, 29

Antiphon, prezic\tor : II, 46

Antiphon, sofist sau orator : VIII, 3

Antistene din Atena, filosof, fondatorul

[colii cinice : I, 15, 19 ; II, 31, 36, 47,

61, 64 ; III, 35 ; VI, 1-19, 21, 36, 104,

105-106 ; VII, 19, 91 ; IX, 53, 101
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Antistenes din Atena, tat\l lui Antistene :

VI, 1

Antisthenes, filosof peripatetic : II, 39

Antisthenes, filosof naturalist : VI, 19

Antisthenes din Rhodos, istoric : I, 40 ;

II, 98, 134 ; VI, 19, 77, 87 ; VII, 168 ;

IX, 6, 15, 27, 35, 38, 39, 57

Antisthenes din Efes, personaj : VI, 19

Anytos, adversar al lui Socrate : II, 38,

39, 43 ; VI, 9, 10

Apellas, filosof sceptic, scriitor : IX, 106

Apemantos, mizantrop : I, 107

Apis, divinitate : VIII, 90, 91

Apollo, zeu : I, 4, 29, 30, 33, 82, 99, 107 ;

II, 42 ; III, 2, 45 ; VI, 21 ; VIII, 5, 10,

13 ; X, 5

Apollodor din Atena, cronograf : I, 37,

58, 60, 74 ; II, 2, 3, 7, 44 ; III, 2 ; IV,

23, 28, 46, 65 ; V, 9, 58 ; VI, 101 ; VII,

181, 184 ; VIII, 52, 58, 90 ; IX, 18, 24,

25, 56, 61 ; X, 13, 14

Apollodoros din Seleucia, filosof stoic :
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Apollodoros din Atena, aritmetician : I, 25

Apollodoros din Cyzic, scriitor : IX,

38, 41

Apollodoros, discipol al lui Socrate : II, 35

Apollodoros, supranumit Cepotyrannos,

filosof epicurian : X, 2, 10, 25

Apollodoros, tat\l lui Archelaos : II, 16

Apollonia, ora[ : VI, 81 ; IX, 57

Apollonides din Nicaia, filosof sceptic,

scriitor : IX, 109

Apollonides, personaj : II, 50

Apollonides, sclav al lui Platon : III, 42

Apollonios din Alabanda, supranumit

Molon, fiul lui Molon, retor : III, 34

Apollonios Cronos din Cyrene, filosof

„dialectician” : II, 111

Apollonios din Soloi, profesor al lui

Demetrios din Aspendos : V, 83

Apollonios din Soloi sau Tars, tat\l lui

Chrysippos : VII, 179

Apollonios din Tyr, filosof stoic : VII, 1,

2, 6, 24, 28

Apollophanes din Nisibis, filosof stoic :

VII, 92

Apollothemis din Apollonia, tat\l lui

Diogenes : IX, 57

Apsephion, arhonte : II, 44

Arabia, ]ar\ : IX, 79

Aratos din Soloi, poet : II, 133 ; VII, 167 ;

IX, 12, 113

Arcadia, regiune : I, 94

Arcesilaos, fiul lui Aristodicos, sculptor :

IV, 45

Arcesilaos din Lampsacos, tat\l lui Straton :

V, 57, 58

Arcesilaos, mo[tenitor al lui Straton : V,

61, 62, 63, 64

Arcesilaos, poet din vechea comedie :

IV, 45

Arcesilaos, poet elegiac : IV, 45

Arcesilaos din Pitane, filosof, fonda-

torul academiei medii sceptice : I, 14,

19 ; IV, 22-25, 28-45, 59 ; VII, 162,

171, 183 ; IX, 114, 115

Archagoras, filosof pitagorician : IX, 54

Archeanassa din Colofon, prieten\ inti-

m\ a lui Platon : III, 31

Archecrates, personaj : IV, 38

Archedemos, filosof stoic : VII, 40, 68,

84, 88, 134, 136

Archelaos, geograf : II, 17

Archelaos rege al Macedoniei : II, 25

Archelaos, retor : II, 17

Archelaos, scriitor : II, 17

Archelaos din Atena sau Milet, filosof

naturalist : I, 14, 18 ; II, 16-17, 19, 23 ;

IX, 18, 41 ; X, 12

Archestratos din Phrearoi, vecin al lui

Platon : III, 41

Archetimos din Siracuza, istoric : I, 40

Archias din Arcadia, prieten al lui

Arcesilaos : IV, 38

Archinomos, tat\l lui Empedocle : VIII, 53

Archipolis, binef\c\tor al lui Menedem :

II, 137

Archippos din Tarent, filosof pitagori-

cian : VIII, 39

Archytas, arhitect : VIII, 82

Archytas, epigramist : VIII, 82

Archytas, filosof pitagorician : III, 21,

61 ; VIII, 79-83, 86

Archytas din Mytilene, muzician : IV, 52

(?) ; VIII, 82

Archytas, scriitor agronom : VIII, 82

Areimanios (Ahriman), zeul r\ului la

per[i : I, 8

Ares, zeu : III, 33

Arete, fiica lui Aristip, filosoaf\ cinic\ :

II, 72, 86

Argus, ora[ : I, 47 ; III, 4 ; IX, 81

Arhiloh din Paros, poet : IX, 1, 71

Ariarathes, rege al Cappadociei : IV, 65

Aridelos, personaj : IV, 42

Arieos din Tars, tat\l lui Herodotos :

IX, 116

Arimnestos, fiu al lui Cleobulos : V, 57

Arimnestos, frate al lui Aristotel : V, 57

Aristagoras din Milet, istoric : I, 11, 72

Aristagoras, fiul lui Eudoxos : VIII, 89

Aristeides, executor testamentar al lui

Straton : V, 62

Aristeides, filosof „dialectician” : II, 113

Aristide, supranumit cel Drept, om politic

atenian : II, 26

INDEX
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Aristip din Cyrene, filosof, fondatorul

[colii hedoniste sau cirenaice : I, 19 ;

II, 47, 60, 61, 62, 65-86 ; III, 36 ; IV,

40 ; VI, 19, 25 ; X, 4

Aristippos din Cyrene, scriitor : VIII, 21 (?)

Aristippos, filosof academic : II, 83

Aristippos, istoric : II, 83

Aristippos (Pseudo), scriitor : I, 96 ; II, 23,

48 ; III, 29 ; IV, 19 ; V, 3, 39 ; VIII, 60

Aristippos, supranumit Metrodidactul,

filosof cirenaic : II, 83, 86

Aristobulos, fratele lui Epicur : VII, 9 ; X, 3

Aristocles, alt nume al lui Platon : III, 4, 43

Aristocles, chitarist : VII, 13

Aristocrates, tat\l Eristheneei : I, 94

Aristocreon, nepot de sor\ al lui

Chrysippos : VII, 185

Aristodem din Sparta, `n]elept : I, 30,

41, 42

Aristodemos din Eritreia, adversar al lui

Menedem : II, 142

Aristodemos, fratele Eristheneei : I, 94

Aristodemos supranumit cel Mic, din

Cydathenaion, filosof socratic : III, 61

Aristodicos, tat\l lui Arcesilaos : IV, 45

Aristofan, scriitor de comedii : II, 18, 20,

27, 28, 38 ; IV, 18 ; VIII, 34, 38

Aristogiton, tiranicid : I, 56 ; VI, 50 ; IX, 26

Aristomachos, filosof peripatetic : V, 70

Aristomenes, arhonte : I, 79

Aristomenes, prieten al tiranului

Dionysios : III, 18

Aristomenes, tutore al lui Nicanor : V, 12

Ariston din Alexandria, filosof peripa-

tetic : VII, 164 ; X, 14 (?)

Ariston din Argos, profesor de gimnas-

tic\ : III, 4

Ariston din Atena, muzician : VII, 164

Ariston din Chios, supranumit Sirena,

filosof stoic : I, 16 ; II, 80 ; IV, 33, 40 ;

VI, 103, 105 ; VII, 18, 37, 160-164,

171, 182 ; X, 5, 11

Ariston din Halai, retor : VII, 164

Ariston din Iulis (`n Ceos), filosof peri-

patetic, biograf : V, 64, 70, 74 ; VII, 163

Ariston, tat\l lui Platon : III, 1, 2, 44

Ariston, poet : VII, 164

Aristophanes din Byzantion, gramatician

[i filolog : III, 61 ; X, 13

Aristotel din Stagira, filosof, fondatorul

[colii peripatetic : I, 1, 8, 15, 16, 19,

98, 99 ; II, 23, 26, 45, 46, 55, 104, 109 ;

III, 37, 46, 48, 109 ; IV, 5, 6, 67 ; V,

1-35, 36, 39, 51, 61, 86 ; VIII, 13, 19,

34, 36, 48, 51, 57, 58, 63, 74, 88 ; IX,

25, 53, 54, 81 ; X, 1, 8, 27

Aristoteles, antrenor : V, 35

Aristoteles din Atena, om politic : V, 35

Aristoteles din Cyrene, filosof socratic :

II, 113 ; V, 35

Aristoteles din Sicilia, retor : V, 35

Aristoteles, fiul lui Metrodoros : V, 35

Aristoteles, gramatician : V, 35

Aristoteles, interpret al Iliadei : V, 35

Aristoteles supranumit Miticul, filosof

socratic : II, 63 ; V, 35

Aristoxenos din Tarent, biograf erudit :

I, 42, 107, 108, 118 ; II, 19, 20 ; III, 8,

37 ; IV, 15 ; V, 35, 92 ; VIII, 1, 8, 14,

15, 20, 46, 79, 82 ; IX, 40

Arrhenides, arhonte : VII, 10

Arsinoe, fiica lui Ptolemaios I Soter : IV,

15 ; V, 60

Artaferne, satrap : II, 79

Artemidoros, filosof „dialectician” : IX, 53

Artemis, sclav\ a lui Platon : III, 42

Artemis, zei]\ : II, 42, 44, 51 ; IV, 45 ;

IX, 3, 6

Artemon, tat\l lui Protagoras : IX, 50

Ascanios din Abdera, scriitor : IX, 61

Asclepiades din Phlius, filosof din [coala

din Eritreia : II, 105, 126, 129, 131,

132, 137 ; VI, 91

Asclepios, divinitate : III, 45 ; IV, 24 ;

VI, 38

Asclepios, tat\l lui Machaon : V, 1

Ascondas din Theba, tat\l lui Crates

cinicul : VI, 85

Asia, continent : I, 44 ; II, 79 ; III, 7

Aspendos, ora[ : V, 83 ; VI, 13

Assos, ora[ : VII, 37, 168, 170

Aster, prieten intim al lui Platon : III, 29

Aston din Crotona, scriitor pitagorician :

VIII, 7

Astrampsychos, mag : I-2

Astyanax, fratele lui Lycon : V, 69

Astyanax, tat\l lui Lycon : V, 69

Astydamas, poet : II, 43

Astypalaia, ora[ : VI, 84

Atarneus, ora[ : I, 80 ; V, 3, 8

Atena, ora[ : I, 3, 22, 31, 44-48, 50, 54,

57, 62, 66, 67, 82, 101, 111, 112, 114 ;

II, 2, 7, 16, 18, 22, 25, 45, 49, 53, 56,

60, 62, 65, 74, 102, 119 ; III, 1, 2, 3, 7,

18, 20, 21, 23, 46, 47 ; IV, 1, 9, 11, 24,

25, 29, 39, 40, 43, 44, 47, 67 ; V, 2, 4,

5, 9, 10, 38, 61, 69, 75, 79, 86 ; VI, 1,

2, 10, 21, 44, 57, 59, 75 ; VII, 1, 2, 5, 6,

28, 31, 32, 164, 168, 181, 187 ; VIII,

86, 87 ; IX, 18, 28, 36, 37, 54, 56, 57,

67, 110, 115 ; X, 1, 2, 15

Athanes, executor testamentar al lui

Straton : V, 62

Athena, zei]\ : I, 67, 89 ; II, 116 ; IV, 45 ;

V, 16 ; VII, 147

Athenaios, filosof epicurean : X, 11
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Athenaios din Lampsacos, tat\l Metrodor :

X, 22

Athenaios, medic : II, 104

Athenaios, poet : VI, 14 ; VII, 30

Athenocritos, tat\l lui Democrit : IX, 34

Athenodoros din Lampsacos, tat\l lui

Polyainos : X, 24

Athenodoros din Soloi, filosof stoic :

II, 38

Athenodoros din Tars sau Cana, fiul lui

Sandon, scriitor : III, 3 ; V, 36 ; VI, 81 ;

IX, 42

Athenodoros din Tars, supranumit

Cordylion, filosof stoic : VII, 34, 38,

68, 121

Athlios, personaj : VI, 44

Atica, regiune : I, 47, 110 ; III, 44 ; VI, 25

Atlas, erou mitologic : I, 1

Atrizi, familie : VII, 67

Attagas din Thesalia, personaj : IX, 114

Attalos I, rege al Pergamului : IV, 30, 60 ;

V, 67

Autodoros, filosof epicurean : V, 92

Autolycos din Pitane, matematician [i as-

tronom : IV, 29

Axiothea din Philius, filosoaf\ academic\ :

III, 46 ; IV, 2

B

Babilon, ora[ : VI, 79, 81 ; VII, 55

Babys, tat\l lui Ferekyde : I, 116, 119

Bargylia, ora[ : V, 94

Basileides, filosof epicurean : X, 25

Bate, district : X, 16

Bathycles din Arcadia, personaj : I, 28, 29

Bathyllos, prieten al lui Alcmaion : VIII, 83

Batis, sora lui Epicur : X, 23

Baton din Pont, st\p`nul lui Menip : VI, 99

Beo]ia, regiune : VI, 98

Berenice, regin\ a Egiptului : V, 78

Betion, prieten intim al lui Bion

Boristhenitul : IV, 54

Bias din Priene, `n]elept : I, 13, 31, 32,

41, 42, 44, 82-88 ; II, 46

Bictas, sclav al lui Platon : III, 42

Bion din Abdera, matematician : IV, 58

Bion din Borysthenes, filosof academic :

II, 77 (?), 117, 135 ; IV, 10, 23, 46-58

Bion din Clazomene sau Chios, sculptor :

IV, 58

Bion din Milet, sculptor : IV, 58

Bion din Proconnesos, scriitor : IV, 58

Bion din Soloi, scriitor : IV, 58

Bion din Siracuza, scriitor : IV, 58

Bion, retor : IV, 58

Bion, poet liric : IV, 58

Bion, personaj : IV, 58

Bithinia, regiune : II, 47

Biton, personaj : I, 50

Bloson din Efes, tat\l lui Heraclit : IX, 1

Boethos din Sidon, filosof stoic : VII, 54,

143, 148, 149

Borboros, r`u de noroi `n Infern : V, 11

Borysthenes, ora[ : IV, 46, 55

Bospor, regiune : II, 113 ; VII, 37, 177

Boton din Atena, profesor al lui

Xenofanes : IX, 18

Branchidai, regiune : VIII, 5

Branchos, fondatorul templului Brachi-

zilor : I, 72

Bro(n)tinos din Crotona, tat\l lui

Theano : VIII, 42, 55, 83

Bryson, filosof academic : I, 16 ; VI, 5

Bryson, fiul lui Stilpon : IX, 61

Bugelos, tat\l lui Pythocles : IV, 41

Bullon, filosof peripatetic : V, 70, 71

Busiris, district : V, 78

Byzantion, ora[ : II, 20, 104 ; V, 83

C

Cabas (Scabras) din Argos, tat\l lui

Acusilaos : I, 41

Cadana (?), toponimic (?) : IV, 31

Cadmos din Fenicia, erou legendar :

I, 22 ; VII, 30

Caduidas, rege al Sci]iei : I, 101

Caineus, filosof [i scriitor : IV, 2

Calauria, insul\ : V, 10

Calcidica, peninsul\ : VIII, 46

Calistene, discipol al lui Theofrast :

V, 53, 56

Callaischros, fiul lui Critias : III, 1

Callatis, ora[ : I, 38 ; V, 83, 94

Callias, arhonte : II, 7, 30

Callias, sclav al lui Theofrast : V, 55

Callias, scriitor : II, 18

Callicle, personaj : III, 52

Callicrates, personaj : IV, 38

Callicratides, fratele lui Empedocle :

VIII, 53

Callidemides, arhonte : II, 56

Callimachos, executor testamentar al lui

Platon : III, 43

Callimachos, osta[ : I, 56

Callimachos, vecin al lui Platon : III, 42

Callimah din Cyrene, poet erudit : I, 23,

25, 28, 29, 79, 111 ; VIII, 86 ; IX, 17, 23

Callinos, filosof peripatetic : V, 52, 53,

55, 56

Callinos din Hermione, filosof peripa-

tetic : V, 70-74

Callippos din Atena, tiran al Siracuzei,

filosof academic : III, 46

Callippos din Corint, filosof stoic : VII, 38

Callippos din Pallene, personaj : V, 57

Callisthenes din Olynth, nepot al lui

Aristotel : V, 4, 10, 39 ; VI, 45

Canobos, ora[ : VII, 120

INDEX
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Capaneus, personaj : VII, 22

Caphesias, flautist : VII, 21

Cappadocia, regiune : IV, 65

Caria, regiune : I, 89

Carion, sclavul lui Theofrast : V, 55

Caristos, ora[ : II, 136, 143 ; III, 66 ; IV,

17, 67 ; VII, 12 ; IX, 62, 111

Carkinos, poet : II, 63

Carneade din Cyrene, filosof academic

sceptic : I, 14, 16 ; IV, 60-66, 67 ;

V, 19 ; VII, 182 ; X, 9, 26

Carneades, poet : IV, 66

Cartagina, ora[ : III, 82 ; IV, 67 ; VII, 37,

165 ; VIII, 82

Casandrea, ora[ : II, 127

Casandru, fiul lui Antipater : IV, 1 ; V,

37, 78

Cassios, filosof sceptic : VII, 32, 34

Catane, ora[ : IX, 18

Cebes din Theba, filosof socratic :

II, 125

Cecrops, rege legendar : II, 58 ; IX, 56

Cefis, r`u : III, 42

Ceos, ora[ : V, 64, 74 ; IX, 50

Cephalos, tat\l lui Lysias : III, 25

Cephisia, district : III, 41

Cephisodoros, comandant de o[ti : II, 54

Cerameicos, cartierul olarilor din Atena :

VI, 35 ; VII, 3, 11, 15, 29, 182

Cerameis, district : V, 57

Cercidas din Megalopolis sau Creta,

legislator [i poet : VI, 77

Cercops din Milet, poet : II, 46

Cerkopi, personaje mitologice : IX, 114

Chabrias, comandant de o[ti : III, 20,

23, 24

Chabrinos din Hermione, tat\l lui Lasos :

I, 42

Chairedemos, fratele lui Epicur : X, 3

Chairephon, discipol al lui Socrate : II, 37

Chairestrate, mama lui Epicur : X, 1

Chalcedon, regiune : II, 106 ; III, 46 ; IV,

6 ; V, 72, 83 ; IX, 110

Chalcis, ora[ : II, 136 ; IV, 54 ; V, 5, 6, 10,

14, 36, 56 ; X, 1

Chamaileon din Pont, filosof peripatetic

[i scriitor : III, 46 ; V, 92

Chares, sclav al lui Lycon : V, 73

Charinos, c`rn\]ar, tat\l lui Aischines :

II, 60

Charinos, personaj : II, 120

Charmandrides, tat\l lui Charmandros :

III, 19

Charmandros din Egina, adversar al lui

Platon : III, 19

Charmantides, tat\l lui Lasos : I, 42

Charmides, fiul lui Glaucon : II, 29, 31 ;

III, 1

Charon, personaj mitologic : VII, 123

Charondas din Catania sau Thurioi, pita-

gorician legislator : VIII, 16

Charondas, filosof cirenaic : II, 76

Charyrda, personaj mitologic : VI, 51

Cheiron, personaj mitologic : VI, 51, 59

Chenai (Chen), regiune : I, 30, 106, 107

Cheronea, ora[ : VI, 43

Chersonesul Tracic, regiune : I, 47

Chilon din Crotona, adversar al lui

Pitagora : II, 46

Chilon din Sparta, `n]elept : I, 13, 30,

40-42, 68-73

Chios, insul\ : I, 120 ; II, 104 ; IV, 34, 40,

42, 43, 58 ; V, 11 ; VII, 37, 160 ; VIII,

8 ; IX, 58

Choirilos, poet : I, 24

Chonuphis din Heliopolis, cunoscut al

lui Eudoxos : VIII, 90

Chremonides, prieten intim al lui

Zenon : VII, 18

Chrysippos din Cnidos, fiul lui Erineos,

medic : VII, 186 ; VIII, 87

Chrysippos din Cnidos, fiul lui Chrysippos,

medic la curtea lui Ptolemaios : VII, 186

Chrysippos, fiul lui Aristagoras, medic,

discipol al lui Aethlios : VIII, 89

Chrysippos, medic, discipol al lui

Erasistratos : VII, 186

Chrysippos, scriitor despre agricultur\ :

VII, 186

Chrysippos din Soloi sau Tars, filosof

stoic : I, 14-16 ; IV, 62 ; VII, 1, 34, 35,

39, 40, 50, 54, 55, 57, 60, 65, 68, 71,

79, 84, 85, 87, 89, 91, 92, 101-103, 111,

120, 121, 122, 125, 127-131, 134, 136,

138-140, 142, 149, 150, 151, 157, 159,

179-202 ; X, 3, 26

Cilicia, regiune : I, 51

Circe, personaj legendar : IV, 9

Cition, ora[ : I, 19 ; VI, 104 ; VII, 1, 6, 10,

11, 12, 29, 36, 39, 84, 134 ; IX, 29

Clazomene, ora[ : II, 6 ; IV, 58

Cleante din Assos, supranumit Phrean-

thes, filosof stoic : I, 15 ; VII, 14, 17,

37, 41, 84, 87, 89, 91, 92, 127, 128,

134, 139, 142, 157, 167, 168-176, 177,

179, 182, 185 ; IX, 15

Clearh din Soloi, filosof peripatetic :

I, 9, 30, 81 ; III, 2

Cleinias, fratele lui Alcibiade, prieten

intim al lui Xenofon : II, 48

Cleinias din Tarent, filosof pitagorician :

IX, 40

Cleinomachos din Thurioi, scriitor :

II, 112

Cleippides din Cyzic, prieten al lui

Antigonos Gonatas : II, 127

Cleisthenes, tat\l lui Menedem : II, 125

Cleitarchos din Colofon, istoric : II, 113
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Cleitarchos, filosof cirenaic : I, 6

Cleobis din Argos, personaj : I, 50

Cleobul din Lindos, `n]elept : I, 13, 29,

41, 42, 89-93

Cleobulina, fiica lui Cleobul, poetes\ :

I, 89

Cleobulina, mama lui Thales : I, 22

Cleobulos, `n]elept : I, 89

Cleobulos, tat\l lui Arimnestos : V, 57

Cleochares din Myrlea, retor : IV, 41

Cleomenes, filosof cinic : VI, 75, 95

Cleomenes, rapsod : VIII, 63

Cleon, adversar al lui Anaxagora : II, 12

Cleon, filosof epicurean : III, 61 (?) ; X, 84

Cleon, personaj : V, 76

Cleonimos din Philius, tat\l lui

Euthyphon : VIII, 1

Clitemnestra, vezi Nicostratos

Clitomah din Cartagina, filosof, discipol

al lui Carneade : I, 14, 19 ; II, 92 ; IV,

66, 67

Cnidos, isul\ : I, 29 ; VII, 186 ; VIII, 86,

89, 90

Cnosos, ora[ : I, 109, 111

Codros, rege legendar al Atenei : I, 53 ;

III, 1

Colchida, regiune : I, 111

Collytos, district : III, 3

Colofon, ora[ : I, 111 ; III, 31 ; IX, 18,

111 ; X, 1

Colonos, district : III, 5

Colotes din Lampsacos, filosof epicurean :

VI, 102 ; X, 25

Conon, strateg : II, 39 ; V, 76

Corcyra, insul\ : I, 94

Corint, localitate : I, 40, 94, 97, 99, 100 ;

II, 42, 53, 56, 58, 71, 102, 113 ; III, 8,

34 ; VI, 74, 77, 79, 90 ; VII, 38

Coriscos din Scepsis, filosof academic :

III, 46, 61

Corycos, munte : I, 118

Cos, insul\ : I, 32, 33 ; II, 46, 47, 59 ;

VIII, 78

Cotys, rege al Traciei : IX, 65

Cranaos, rege legendar : II, 58

Craneion, gimnaziu la Atena : VI, 38

Craneion, gimnaziu la Corint : VI, 77

Cranon, localitate : II, 25

Crantor din Soloi, filosof academic :

I, 14 ; IV, 17, 22, 24-27, 28, 29, 32

Crateia, mama lui Periandru : I, 96

Crateros, comandant de o[ti : VI, 57

Crates din Atena, filosof academic :

I, 14 ; IV, 18, 21-23, 27, 32, 51

Crates, arhitect : IV, 23

Crates, epigramist : IV, 23

Crates, filosof peripatetic : IV, 23

Crates, geometru : IV, 23

Crates, din Mallos, gramatician : IV, 23

Crates, poet : IV, 23

Crates din Samos, tat\l lui Pitagora :

VIII, 49

Crates din Tars, filosof academic :

IV, 23

Crates din Theba, filosof cinic : I, 15 ;

II, 114, 117-119, 126, 131 ; IV, 23 ; VI,

15, 82, 85-93, 94, 98, 105 ; VII, 2, 3, 4,

12, 24, 32

Crates din Tralles, discipol al lui Isocrate :

IV, 23

Crates, scriitor : IX, 12

Crates din Atena, poet din comedia

veche : I, 12, 62, 89

Cratinos, t`n\r atenian : I, 110

Cratinos, poet din comedia nou\ : III,

28 ; VIII, 37

Cratistoteles, tat\l lui Hippon : VII, 10

Cratylos, filosof, discipol al lui Heraclit :

III, 6

Creophylos, str\mo[ al lui Hermodamas :

VIII, 2

Cresus, rege al Lydiei : I, 25, 29, 38, 40,

50, 67, 75, 77, 81, 95, 105

Creta, insul\ : I, 13, 41, 107, 110, 111,

113 ; VI, 74, 77 ; VIII, 3

Crinis, filosof stoic : VII, 62, 68, 71, 76

Critias, fiul lui Dropides : III, 1

Critias, om politic : II, 24 ; III, 1

Critobulos, fiul lui Criton : II, 121

Criton din Atena, filosof socratic : II, 20,

31, 60, 105, 121 ; III, 36

Criton din Calchedon, sclav al lui Lycon :

V, 72, 74

Crobylos, delator : III, 24

Cronos, divinitate : VIII, 2

Crotona, ora[ : II, 5, 46 ; VIII, 3, 7, 21,

39, 40, 42, 83, 84 ; IX, 12

Ctesarchos, executor testamentar al lui

Theofrast : V, 56

Ctesibios din Chalcis, filosof academic :

IV, 37

Ctesibios, t`n\r atenian : I, 110

Ctesippos, fiul lui Criton : II, 121

Cteysicleides din Atena, scriitor : II, 56

Cybisthos, fiul lui Thales : I, 26

Cylon din Atena, aristocrat : I, 110

Cylon din Crotona, adversar al lui

Pitagora : II, 46 ; VIII, 40, 49

Cyme, ora[ : I, 76 ; V, 94

Cynegeiros, osta[ : I, 56

Cynosarges, gimnaziu : VI, 13 ; VII, 161

Cypris, nume al Afroditei : III, 33 ;

IV, 27

Cypru, isul\ : I, 50, 51, 62 ; II, 129 ; VII,

1 ; IX, 58, 59, 115

Cypselos, fiul lui Periandru : I, 94

Cypselos, tat\l lui Periandru : I, 94

Cypselos, tiran al Corintului : I, 40

INDEX
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Cyrene, ora[ : I, 18, 19, 40 ; II, 65, 86,

103 ; III, 6 ; IV, 41, 59, 62 ; V, 35, 41,

84 ; VIII, 21 ; IX, 115

Cyrus, rege al Persiei : I, 25 ; II, 49, 51,

56, 58 ; III, 34 ; VI, 2, 84

Cythenas, vezi Saturninos

Cythera, insul\ : I, 71

Cyzic, ora[ : I, 99 ; II, 127 ; III, 46 ; VIII,

72, 87 ; IX, 4, 38

D

Daimachos, filosof academic : I, 30

Daippos, personaj : V, 63

Damagetas, tat\l lui Chilon : I, 68

Damasias, arhonte : I, 22

Damasippos, tat\l lui Democrit : IX, 34

Damasos, fratele lui Democrit : IX, 39

Damo, fiica lui Pitagora : VIII, 42

Damon din Atena, sofist [i muzician :

II, 19

Damon din Cyrene, scriitor : I, 40

Danaos, arhitect : I, 89

Dardanos, ora[ : II, 53

Darius, rege al Persiei : IX, 12-14

Deinarchos din Corint, orator : II, 52

Deinon din Colofon, istoric : I, 8 ; IX, 50

Delfi, ora[ : I, 28, 40 ; II, 23, 37, 50, 51,

136 ; V, 6 ; VI, 21, 60 ; X, 12

Delion, ora[ : II, 22 ; III, 8

Delos, insul\ : I, 118 ; II, 22, 42 ; VI, 21 ;

VIII, 13, 40 ; IX, 12

Delphis, fiica lui Eudoxos : VIII, 89

Demaratos, filosof peripatetic : V, 53

Demaratos, sfetnic al lui Xerxes : I, 72

Demeas, tat\l lui Zenon din Cition :

VII, 1

Demeter, zei]\ : V, 4, 8, 16 ; VI, 69 ; VII,

147

Demetrias, ora[ : IV, 39

Demetrios din Alexandria, filosof cinic :

VI, 95

Demetrios din Alexandria, sofist : V, 84

Demetrios din Amphipolis, filosof aca-

demic : III, 46

Demetrios din Andramytion, supranumit

Ixion, gramatician : V, 84

Demetrios din Aspendos, filosof peripa-

tetic : V, 83

Demetrios din Bithynia, filosof stoic :

V, 84

Demetrios din Byzantion, istoric peripa-

tetic : II, 20, 21 ; V, 83

Demetrios din Callatis, istoric : V, 83

Demetrios din Chalcedon, retor : V, 83

Demetrios din Cition, tat\l lui Persaios :

VII, 6, 36

Demetrios Poliorcetul, fiul lui Antigonos,

rege al Macedoniei : II, 115, 143 (?) ;

V, 77

Demetrios din Cyrene, gramatician : V, 84

Demetrios din Erytrai, gramatician : V, 84

Demetrios din Erytrai, scriitor : V, 85

Demetrios, executor testamentar al lui

Platon : III, 43

Demetrios din Phaleron, filosof peripa-

tetic, om politic : I, 22 ; II, 13, 101 ; IV,

14 ; V, 39, 75-85 ; VI, 90 ; IX, 15, 20, 37,

57

Demetrios din Laconia, filosof epicurean :

X, 26

Demetrios din Magnesia, scriitor : I, 38,

79, 112, 114 ; II, 52, 56, 57 ; V, 3, 75,

89 ; VI, 84, 88 ; VII, 31, 169, 185 ; VIII,

84, 85 ; IX, 35, 36, 40 ; X, 13

Demetrios, poet epic : V, 85

Demetrios, poet iambic : V, 85

Demetrios, personaj : IV, 41

Demetrios din Potamos, tat\l lui

Timocrates : X, 16

Demetrios din Scepsis, erudit : V, 84

Demetrios din Smyrna, retor : V, 85

Demetrios din Tars, poet : V, 85

Demetrios din Troizena, gramatician [i

istoric : VIII, 74

Demetrios supranumit Graficianul, scri-

itor [i pictor : V, 83

Demetrios, sclav al lui Lycon : V, 72, 74

Demetrios, poet din comedia veche : V, 85

Demetrios, sculptor : V, 85

Demetrios, tat\l lui Heracleides : V, 71

Demochares, fiul lui Laches : IV, 41 ;

VII, 14

Democrit din Abdera sau Milet, filosof

atomist : I, 15, 16, 22, 23 ; II, 14 ; III,

25 ; IV, 58 ; IX, 24, 34-49, 58, 67, 72,

106 ; X, 2, 4, 8, 13

Democritos din Chios, muzician : IX, 49

Democritos, epigramist : IX, 49

Democritos din Pergam, retor : IX, 49

Democritos, scriitor : IX, 49

Democritos, sculptor : IX, 49

Demodicos din Leros, personaj : I, 84

Demophilos, adversar al lui Aristotel : V, 5

Demophon, valet al lui Alexandru

Macedon : IX, 80

Demostene, orator : II, 64, 108 ; III, 47 ;

V, 10 ; VI, 34

Demostratos din Xypete, vecin al lui

Platon : III, 42

Demotimos, filosof peripatetic : V, 53,

55, 56

Demylos (?), arhonte : II, 11

Deo, vezi Demeter

Dexios, tat\l lui Xenofanes : IX, 18

Dia (acuzativul de la Zeus), divinitate :

VII, 147

Diagoras din Melos, supranumit Ateul :

VI, 59
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Dicaiarchos din Mesene, filosof peripa-

tetic, istoric : I, 40, 41 ; III, 4, 38, 48 ;

VIII, 40

Didyma, regiune : I, 29, 33

Didymon, flautist : VI, 51, 68

Didymos din Alexandria, gramatician

erudit : V, 76

Dieuchidas din Megara, istoric : I, 57

Diochaitas, tat\l lui Ameinias : IX, 21

Diocles din Magnesia, scriitor : II, 82 ; VI,

12, 13, 20, 36, 87, 91, 99, 103 ; VII, 48,

162, 166, 179, 181 ; IX, 61, 65 ; X, 11, 12

Diocles din Philius, filosof pitagorician :

VIII, 46

Diocles, executor testamentar al lui

Straton : V, 62

Diocles, nume de persoan\ : VII, 75

Diocles, sclav al lui Straton : V, 63

Diodoros din Aspendos, filosof pitago-

rician : VI, 13

Diodoros din Efes, scriitor : VIII, 70

Diodoros din Iasos, supranumit Cronos,

filosof megaric : II, 111, 112 ; IV, 33 ;

VII, 16, 25

Diodoros din Tyr, filosof (?) : IV, 2

Diodoros, fiul lui Xenofon : II, 52, 54

Diodotos, gramatician : IX, 12, 15

Diogene din Sinope, filosof cinic : I, 15 ;

II, 66, 78, 112 ; IV, 3 ; V, 18, 19 ; VI, 6,

15, 18, 20-81, 82, 85, 88, 105 ; VII, 30

(?), 58, 91, 131

Diogenes din Apollonia, filosof natura-

list : VI, 81 ; IX, 87

Diodoros din Pitane, prieten al lui

Arcesilas : IV, 44

Diogenes din Ptolemais, filosof stoic :

VII, 41

Diogenes din Seleucia, supranumit Babi-

lonianul, filosof stoic : VI, 81 ; VII, 39,

55-58, 71, 84, 88

Diogenes din Sicyona, scriitor : VI, 81

Diogenes din Smyrna, profesor al lui

Anaxarh : IX, 58

Diogenes din Tars, filosof epicurean,

poet [i gramatician : VI, 81 ; X, 26, 97,

118, 119, 136, 138

Diomedon din Elea, tiran : IX, 26

Dion, nume de persoan\ (probabil Dion

din Siracuza) : II, 63 ; VII, 70, 73-75,

77-99

Dion din Paiania, atenian : VII, 12

Dion, sclav al lui Lycon : V, 73

Dion din Siracuza, cumnatul lui Dionysios

cel B\tr`n, prieten [i adept al lui Platon :

III, 3, 9, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 46, 61 ;

VIII, 84

Dion, ora[ : I, 5

Dionysios, comentator al lui Heraclit :

IX, 15

Dionysios din Colofon, scriitor : VI, 100

Dionysios, filosof „dialectician” : II, 98 ;

IV, 2

Dionysios din Epicephisia, tat\l lui

Dioscurides : V, 57

Dionysios, gramatician : III, 4

Dionysios, filosof epicurean : X, 25

Dionysios cel B\tr`n, tiran al Siracuzei :

II, 61, 63, 66-68, 73, 75, 77-79, 80-83 ;

III, 9, 18, 21, 36

Dionysios cel T`n\r, tiran al Siracuzei :

III, 21, 23, 25, 61 ; IV, 28, 11 ; VI, 26,

58 ; VIII, 79, 85 ; X, 8

Dionysios din Chalcedon, personaj :

II, 106

Dionysios din Halicarnas (?), scriitor

erudit : I, 38 ; VIII, 47 ; X, 4

Dionysios din Heraclea Pontic\, supra-

numit Transfugul, filosof : V, 92, 93 ;

VII, 23, 37, 166-167

Dionysios, sclav al lui Platon : III, 42

Dionysodoros, flautist : IV, 22

Dionysodoros, istoric : II, 42

Dionysos, zeu : II, 102 ; III, 5 ; IV, 61 ;

VI, 63 ; VII, 173

Diophantos, sclav al lui Straton : V, 63

Diophantos, personaj : V, 70

Dioscurides din Cypru, filosof sceptic :

IX, 114, 115

Dioscurides din Epicephisia, fiul lui

Dionysios : V, 57

Dioscurides, scriitor : I, 63

Diospolis (Theba), ora[ : V, 78

Dioteles, tutore al lui Nicanor : V, 12

Diotimos, filosof stoic : X, 3

Dioxippos, atlet : VI, 43

Diphilos, discipol al lui Ariston :

VII, 161

Diphilos din Bospor, filosof stoic : II,

113 ; V, 84

Donax, sclav al lui Theofrast : V, 55

Dosiadas, tat\l lui Epimenide : I, 109

Dracon, fiul lui Penthilos : I, 81

Dracon, legiuitor : I, 55

Dromon, sclav al lui Straton : V, 63

Dropides, fratele lui Solon : III, 1

Drymos, vezi Menandros

Duris din Samos, istoric : I, 22, 38, 74,

82, 89, 119 ; II, 19

E

Echecles din Efes, filosof cinic : VI, 95

Echecrates din Philius, filosof pitago-

rician : VIII, 46

Efes, ora[ : I, 41, 117, 119, 121 ; II, 51,

52, 60, 103, 104 ; VI, 95 ; VIII, 70 ; IX,

1, 2, 13, 14, 49

Egina, insul\ : II, 115 ; III, 3, 19, 36 ; V,

71 ; VI, 73, 74, 75, 80, 84

INDEX
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Egipt, ]ar\ : I, 27, 50 ; II, 115 ; III, 6 ; VIII,

2, 3, 87, 90 ; IX, 35

Eiresidai, district : III, 42

Elada, vezi Grecia

Elea, ora[ : III, 48 ; IX, 21, 25, 28, 30

Elena, so]ia regelui Menelaos : I, 32

Elenxinos, porecla lui Alexinos din Elis :

II, 109

Eleusis, ora[ : V, 4

Eleusis, scriitor : I, 29

Elis, ora[ : II, 52, 53, 105, 109, 126 ; IV,

40 ; IX, 18, 61, 62, 68, 109

Empedocle din Agrigent, filosof pitago-

rician : VIII, 43, 50, 51-77 ; IX, 20, 22,

25, 73

Empedocles, tat\l lui Meton : VIII, 51

Enesidem din Cnosos, filosof sceptic :

IX, 62, 78, 87, 102, 106, 116

Eolida, regiune : IV, 28

Epaminonda din Theba, comandant de

o[ti : II, 54 ; VI, 39 ; VIII, 7

Ephoros, istoric : I, 40, 41, 96, 98 ; II, 54,

110

Epicephisia, district : V, 57

Epicharmos din Cos, poet comic [i

filosof pitagorician : I, 42 ; III, 9, 10,

14-16 ; VIII, 78

Epicomos din Cyrene, tat\l lui Carneades :

IV, 62

Epicrates, executor testamentar al lui

Straton : V, 62, 63

Epictet Hieropolis, filosof stoic : X, 6

Epicur din Atena, filosof, fondatorul [colii

epicureice : I, 14-16, 19 ; II, 87, 89 ;

III, 61 ; IV, 43 ; VII, 5, 9 ; VIII, 50 ; IX,

53, 64, 69, 101, 106 ; X, 1-154

Epicuros, fiul lui Leonteus : X, 26

Epicuros, fiul lui Metrodor : X, 19

Epicuros, gladiator : X, 26

Epicuros din Magnesia, personaj : X, 26

Epidaur, ora[ : I, 94

Epigenes, fiul lui Criton : II, 121

Epimenide din Creta, ̀ n]elept : I, 13, 41,

42, 64, 109-115 ; VIII, 3 ; IX, 18

Epimenides, genealog : I, 115

Epimenides, istoric : I, 115

Epitinides din Cyrene, filosof cirenaic :

II, 86

Erasistratos din Iulius (Ceos), medic :

V, 57, 61 ; VII, 186

Erastos, filosof academic : III, 46, 61

Eratostene din Cyrene, poet [i om de

[tiin]\ : I, 119 ; IV, 52 ; VI, 88 ; VII, 5 ;

VIII, 47, 51, 89 ; IX, 66

Erchia, district : II, 48

Erebos, personificare a Infernului : IV, 26

Eresos, ora[ : II, 65 ; V, 36, 51

Erineos din Cnidos, tat\l lui Chrysippos :

VIII, 89

Eritreia, ora[ [i regiune : I, 19 ; II, 60, 61,

85, 105, 127, 132, 142 ; IV, 43 ; VI, 91

Erinii, divinit\]i : VIII, 31

Eristhenia, fiica lui Aristocrates : I, 94

Eros, zeu : III, 31, 33 ; IV, 26

Erotion, curtezan\ : X, 7

Erytrai, ora[ : V, 84, 85

Eschil din Atena, poet tragic : II, 43, 133 ;

III, 56

Esop, fabulist : I, 69, 72 ; II, 42 ; V, 80

Etiopia, ]ar\ : IX, 35

Etis (Eteia), regiune din Sparta [i ora[

din Creta : I, 107

Etna, vulcan : III, 18 ; VIII, 69, 75

Euagoras, tat\l lui Cleobul : I, 89

Euaion din Lampsacos, filosof academic :

III, 46

Euandros din Focea, filosof academic :

IV, 60

Euanthes din Milet, scriitor : I, 29

Euathlos, acuzator al lui Protagoras :

IX, 54, 56

Eubea, insul\ : III, 33 ; X, 137

Euboios, sclav al lui Theofrast : V, 137

Eubulide din Milet, filosof megaric :

II, 108-112 ; VI, 20 ; VII, 187

Eubulos, arhonte : II, 59 ; V, 9

Eubulos din Alexandria, filosof sceptic :

IX, 116

Eubulos, scriitor : VI, 30, 31

Eubulos, st\p`nul lui Hermias : V, 3, 11

Eubulos, tat\l lui Anaxagora : II, 6

Euclides din Megara, filosof, fondatorul

[colii megarice : I, 19 ; II, 30, 47, 64,

106-108, 113 ; III, 6 ; VI, 24, 89

Eucleides, pietrar : III, 42

Eucrates, arhonte : I, 101

Eudamos, tat\l lui Menodoros : IV, 30, 31

Eudemos din Rhodos, istoric : I, 9, 23

Eudoxos din Cnidos, filosof [i om de

[tiin]\ : VIII, 86-91

Eudoxos din Cnidos, medic : VIII, 90

Eudoxos din Rhodos, istoric : I, 8, 29, 30

(?) ; VIII, 90 ; IX, 83

Eudoxos din Sicilia, poet : VIII, 90

Eudromos, filosof stoic : VII, 39, 40

Eumaios, personaj : III, 16

Eumelos, istoric : V, 6

Eumenes I, rege al Pergamului : IV, 38 ;

V, 67

Eumenide, divinit\]i : I, 112

Eumolpizi, familie din Atena : I, 3

Eumolpos, tat\l lui Musaios : I, 3

Eunomos, frate al alui Pitagora : VIII, 2

Euonymaia, district : V, 57

Euphantos din Olynth, istoric : II, 110, 141

Euphantos, tat\l lui Diphilas : II, 113

Euphorbos, fiul lui Panthoos : I, 25 ; VIII,

4, 5, 45
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Euphorion din Chalcis (Eubea), poet [i

scriitor : III, 37 ; IX, 56

Euphranor, sclav al lui Lycon : V, 73

Euphranor din Seleucia, filosof sceptic :

IX, 115, 116

Euphronios din Paiania, prieten al lui

Lycon : V, 74

Eupolis, poet : III, 7 ; IX, 50

Euripide, poet : I, 56 ; II, 10, 18, 33, 44,

134 ; III, 6, 63 ; IV, 18, 26 ; VII, 22,

180 ; IX, 11, 54, 55, 71, 72

Eurycleides, hierofant : II, 101

Eurydice, regin\ a Egiptului : V, 78

Eurylochos, filosof sceptic : IX, 68

Eurylochos din Cassandrea, prieten al lui

Antigonos : II, 127

Eurylochos din Larissa, potentat : II, 25

Eurymedon, hierofant : V, 5, 8

Eurymedon din Myrrhinos, tat\l lui

Speusip : III, 42, 43 ; IV, 1

Eurymenes, atlet : VIII, 12

Eurytion, personaj mitologic : VI, 59

Eurytos din Tarent, filosof pitagorician :

III, 6 ; VIII, 46

Euthychides, sclav al lui Aristip : II, 74

Euthycrates din Corint, adversar al lui

Crates : VI, 90

Euthydemos, arhonte : I, 68

Euthyphron din Pont, fiul lui Heracleides :

I, 107

Euthyphron din Pont, tat\l lui

Heracleides : V, 86, 91

Euthyphron, personaj `n leg\tur\ cu

Socrate : II, 29

Euthyphron, str\mo[ al lui Pitagora :

VIII, 1

Eutidem, personaj : III, 52

Exainetos, fiul lui Empedocle : VIII, 53

Exainetos, tat\l lui Empedocle : VIII, 53

Exainetos, tat\l lui Myrmex : II, 113

Examyes, tat\l lui Thales : I, 22

Execestides, tat\l lui Solon : I, 45

F

Favorinus, scriitor : II, 1, 11, 20, 23, 38-40 ;

III, 3, 19, 20, 24, 25, 36, 40, 57, 62 ; IV,

5, 54, 63 ; V, 5, 9, 21, 41, 76, 77 ; VI,

25, 73, 89 ; VIII, 12, 15, 47, 48, 53, 63,

73, 83, 90 ; IX, 20, 29, 43, 50, 87

Femonoia, vezi Phemonoe

Fenicia, ]ar\ : I, 22 ; VI, 100

Ferekyde din Syros, `n]elept : I, 13,

15, 42, 116-122 ; II, 46 ; IV, 58 ; VIII,

22, 40

Ferekydes din Atena, genealog : I, 119

Ferekydes din Syros, astrolog : I, 119

Fidias, sculptor : II, 116

Filip, rege al Macedoniei : II, 56 ; III, 40 ;

IV, 8, 9 ; V, 2, 4, 10, 61, 88

Focea, ]ar\ : V, 94

Focion, om politic : VI, 76

Folegandros, insul\ : I, 47

G

Gamelion, lun\ : X, 14, 18

Gargettos, district : X, 1

Ge, zei]a p\m`ntului : I, 119

Gela, ora[ : II, 106, 113 ; VIII, 61

Glaucon din Atena, filosof socratic : II,

124 ; III, 1

Glaucon, fratele lui Platon : II, 29 ; III, 4

Glauconides, atenian : II, 30

Glaucos, fiul lui Leptines : IX, 71

Glaucos din Rhegion, scriitor : VIII, 52 ;

IX, 38

Gnuros, tat\l lui Anacharsis : I, 101

Gobryas, mag : I, 2

Gorgiadas din Lebedos sau Efes, tat\l lui

Leophantos : I, 41

Gorgias din Leontinoi, sofist : II, 49, 63 ;

III, 52 ; VIII, 58, 59

Gorgias, retor : VI, 1

Gorgylos, executor testamentar al lui

Straton : V, 62

Gra]iile, divinit\]i : II, 19

Grecia (Elada), ]ar\ : I, 44, 72, 102, 103,

104, 109 ; II, 51, 103, 113, 114 ; III,

106 ; V, 7 ; VI, 27 ; VII, 13, 30 ; VIII, 2,

88 ; IX, 12, 65 ; X, 8, 10

Gryllion, sculptor : V, 15

Gryllos din districtul Erchia, tat\l lui

Xenofon : II, 48

Gryllos, fiul lui Xenofon : II, 52, 54, 55

H

Hades, infernul : I, 8 ; IV, 27 ; V, 7, 68 ;

VI, 4, 19, 49, 50, 61, 66, 92, 102 ; VII,

164, 176 ; VIII, 4, 14, 21, 34, 35, 41,

59, 74, 76 ; IX, 56

Halcyoneus, fiul lui Antigonos Gonatas :

IV, 41 ; VII, 36

Halicarnas, ora[ : IX, 17

Halys, r`u : I, 38

Haos, element primordial : III, 10

Harmodiu, tiranicid : I, 56 ; VI, 50

Harpalos, vistiernicul lui Alexandru

Macedon : V, 75

Hasdrubal, vezi Clitomah

Hecademia, alt nume pentru Academie :

III, 8

Hecademos, alt nume pentru Academos :

III, 7

Hecataios din Abdera, scriitor : I, 10, 11 ;

IX, 69

Hecateu din Milet, istoric [i geograf : I, 9

(?) ; IX, 1

Hecaton din Rhodos, filosof stoic : VI, 4,

32, 95 ; VII, 2, 26, 87, 90, 101-103, 110,

124, 125, 127, 172, 181

INDEX
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Hector, fiul lui Priam : VI, 63

Hecuba, regin\ a Troiei : III, 29

Hedeia, curtezan\ : X, 7

Hefaistos, zeu : I, 1, 2, 32, 33 ; VI, 95 ;

VII, 147

Hegesias din Sinope, filosof cinic : VI,

48, 84

Hegesias, fiul lui Hipporchos : V, 57

Hegesias, supranumit Peisithanatos,

filosof cirenaic : II, 85, 93-96

Hegesibulos, tat\l lui Anaxagora : II, 6

Hegesilaos, comandat de o[ti : II, 54

Hegesinus din Pergam, filosof acade-

mic : IV, 60

Hegesistratos, tat\l lui Democrit : IX, 34

Hegias, executor testamentar al lui Platon :

III, 43

Helike, ora[ : III, 20

Heliopolis, ora[ : VIII, 90

Helios, zeul soarelui : I, 39

Hellespont, mare : IX, 110

Helothale din Cos, tat\l lui Epicharmos :

VIII, 78

Hemon din Chios, personaj : IV, 34

Hera, zei]\ : I, 95 ; II, 83 ; V, 84 ; VII, 147,

187 ; VIII, 76

Heracle, erou legendar : I, 83, 89, 117 ;

II, 118 ; III, 35, 41, 63 ; V, 7 ; VI, 2, 41,

50, 71 ; VII, 29, 170, 173 ; X, 137

Heraclea Pontica, ora[ : II, 43 (?) ; V, 86,

91 ; VII, 37, 166

Heraclea, ora[ : III, 46

Heracleides din Ainos, filosof academic :

III, 46

Heracleides din Alexandria, istoric : V, 94

Heracleides, astronom : V, 94

Heracleides din Bargylia, filosof „dialec-

tician” : V, 94

Heracleides din Callatis sau Alexandria

sau Oxyrhinchos, supranumit Lembos,

scriitor : II, 135, 138, 143, 144 ; III, 26 ;

V, 79, 94 ; VIII, 7, 40, 44, 53, 58 ; IX,

26 ; X, 1

Heracleides din Cyme, istoric : V, 94

Heracleides din Cyme, retor : V, 94

Heracleides, fiul lui Demetrios : V, 71

Heracleides, epigramist : V, 94

Heracleides, filosof sceptic : IX, 116

Heracleides din Focea, sculptor : V, 94

Heracleides din Magnesia, istoric : V, 94

Heracleides, medic : V, 94

Heracleides, poet : V, 94

Heracleides din Pont, filosof peripate-

tic : I, 12, 25, 76, 94, 98 ; II, 43, 107,

113 ; III, 26, 46 ; V, 86-94 ; VII, 166 ;

VIII, 4, 51, 60, 62, 67, 71, 72 ; IX, 15, 50

Heracleides din Pont, scriitor : V, 93

Heracleides din Tarent, medic : V, 94

Heracleides din Tars, filosof stoic : VII, 121

Heracleios, discipol al lui Lycon : V, 70

Heracleitos, chitarist : IX, 17

Heracleitos din Halicarnas, poet elegiac :

IX, 17

Heracleitos din Lesbos, istoric : I, 76 (?) ;

IX, 17

Heracleitos, poet liric : IX, 17

Heraclit din Efes, filosof : I, 23, 88 ; II,

22 ; III, 5, 8 ; VIII, 6, 52, 91 ; IX, 1-17,

24, 28, 73 ; X, 8

Heraclizi, familie : I, 94

Heracon, tat\l lui Heraclit : IX, 1

Herillos din Cartagina, filosof stoic : VII,

37, 165-166

Hermarchos din Mytilene, filosof epicu-

rean : X, 13, 17-21, 24, 25

Hermes, zeu : I, 4, 11, 85 ; IV, 8 ; V, 33,

82 ; VIII, 4, 31

Hermias, sclav al lui Lycon : V, 73

Hermias, tiran din Atarneus : III, 61 ;

V, 3, 6, 9, 11

Hermione, district : I, 42 ; V, 74

Hermip din Smyrna, supranumit Calli-

mahianul, scriitor erudit : I, 8, 33, 72,

102, 106, 117 ; II, 13, 38, 55, 109, 120,

142 ; III, 2 ; IV, 44 ; V, 1, 2, 41, 67, 78,

91 ; VI, 2 ; VII, 184 ; VIII, 1, 10, 40, 41,

51, 56, 69, 85, 88 ; IX, 4, 27, 43 ; X, 2, 15

Hermocrates, tat\l lui Dionysios cel

B\tr`n : III, 18

Hermodamas, profesor al lui Pitagora :

VIII, 2

Hermodor din Siracuza, filosof academic :

I, 2, 8 ; II, 106 ; III, 6

Hermodoros din Efes, prieten al lui

Heraclit : IX, 1

Hermogenes din Atena, fiul lui

Hipponicos : III, 6

Hermogenes, fiul lui Criton : II, 121 ; III, 8

Hermolaos, macedonean : V, 5

Hermophilos din Chalcedon, medic : IV, 5

Hermotimos din Clazomene (?), `n]elept :

VIII, 5

Herodot din Halicarnas, istoric : I, 9, 22,

23, 68, 95 ; VIII, 2 ; IX, 34

Herodotos din Tars, filosof sceptic :

IX, 116

Herodotos, filosof epicurean : X, 4, 5, 29,

34, 37, 82, 85

Herophilos din Chalcedon, medic : VII, 35

Herpyllis, concubin\ a lui Aristotel :

V, 1, 12-14

Hesiod, poet : I, 12, 38 ; II, 46 ; V, 92 ;

VII, 25 ; VIII, 21, 48 ; IX, 1, 18, 22 ; X, 2

Hestiaios din Perinth, filosof academic :

III, 46 ; VIII, 79

Hicesios, medic : V, 94

Hicetas din Siracuza, filosof pitagorician :

VIII, 85
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Hierocles, comandant al Pireului : II, 127 ;

IV, 39, 40

Hieronymos din Rhodos, filosof peripa-

tetic : I, 26, 27 ; II, 14, 26, 105 ; IV, 41,

42 ; V, 68 ; VIII, 21, 57, 58 ; IX, 16

Hikesios din Sinope, tat\l lui Diogene

cinicul : VI, 20

Hilara, sclav\ a lui Lycon : V, 73

Himera, monstru mitologic : IX, 75

Hipparchia din Maronea, filosoaf\

cinic\ : VI, 88, 94, 96-98

Hipparchos, administratorul averii lui

Theofrast : V, 51-57

Hipparchos, scriitor : IX, 43

Hipparchos, tat\l lui Hegesias : V, 57

Hipparchos, tutore al lui Nicanor : V, 12

Hipparchos, fiul lui Euthyphron : VIII, 1

Hipparchos din Metapont, filosof pita-

gorician : VIII, 7, 42, 55 (?), 84

Hippasos din Sparta, scriitor : VIII, 84

Hippias, scriitor : I, 24

Hippias, sofist : III, 52

Hippobotos, scriitor : I, 19, 42, 88 ; V,

90 ; VI, 85, 102 ; VII, 25, 38 ; VIII, 51,

69, 72 ; IX, 5, 40, 115

Hippocrate din Cos, medic : IX, 24, 42, 73

Hippocrates, tat\l lui Pisistrate : I, 68

Hippocrates, executor testamentar al lui

Straton : V, 62

Hippon din districtul Xypete, fiul lui

Cratistoteles : VII, 10

Hipponax din Efes, poet : I, 84, 88, 107 ;

IV, 58

Hipponicos, geometru : IV, 32

Hippothales, filosof academic : III, 46

Homer, poet : I, 12, 38, 48, 57, 90 ; II,

11, 43, 46, 133 ; III, 7 ; IV, 18, 20, 26,

31 ; VI, 89 ; VIII, 21, 47, 57, 74 ; IX, 1,

18, 67, 71, 73

Homeros din Byzantion, dramaturg :

IX, 113

Hybadai, district : V, 57

Hyele (Elea), ora[ : IX, 28

Hyperides, filosof academic, orator : III, 46

Hypsicrates din Amisos (?), scriitor :

VII, 188

Hyrrhadios, tat\l lui Pittacos : I, 74, 80

Hystaspe, tat\l lui Darius : IX, 13, 14

I

Ichthyas, filosof megaric : II, 112, 113

Idomeneus din Lampsacos, filosof epi-

curean : II, 19, 60 ; III, 36 ; X, 5, 22,

23, 25

Ilissos, r`u : IV, 79

India, ]ar\ : IX, 35

Insulele Ferici]ilor, loc legendar : VI, 39

Ion din Chios, poet [i filosof : I, 120 ;

II, 23 ; IV, 31 ; VIII, 8

Ionia, regiune : I, 85 ; VIII, 1 ; X, 10

Iphicrates, strateg : II, 30

Iphistiadai, district : III, 41

Iraios, personaj : V, 63

Isidoros din Pergam, retor : VII, 34

Isis, zei]\ : I, 10

Ismenias din Theba, flautist : IV, 22 ;

VII, 125

Isocrate din Atena, orator : II, 15, 55, 64 ;

III, 3, 8 ; IV, 2, 23 ; V, 35, 61

Istmul din Corint : I, 99 ; II, 23, 106 ; VI, 78

Italia, ]ar\ : III, 6 ; VIII, 1, 3, 16, 40, 41

Ithaigenes din Samos, tat\l lui Melissos :

IX, 24

Iulis (`n insula Ceos), ora[ : VII, 164

Iustus din Tiberias, scriitor : II, 41

Ixion, vezi Demetrios din Adramytion

L

Lacedemonia, vezi Sparta

Laches, tat\l lui Demochares : IV, 41 ;

VII, 14

Laconia, ]ar\ : I, 71, 106, 107

Lacydeion, gr\din\ : IV, 60

Lacydes din Cyrene, filosof academic :

I, 14, 19 ; IV, 59-61 ; V, 41 ; VII, 183

Lagos, general al lui Alexandru Macedon,

tat\l lui Ptolemaios I Soter : II, 102

Laïs, numele unor curtezane : II, 74 ;

IV, 7

Lamia, prieten\ intim\ a lui Demetrios

din Phaleron : V, 76

Lamiscos, prieten al lui Platon : III, 22 ;

VIII, 80

Lamprocles, fiul lui Socrate : II, 26, 29

Lampsacos, ora[ : II, 3, 10, 14, 15 ; III,

46 ; V, 57, 58 ; VI, 102 ; X, 15, 22, 24, 25

Lampyrion, succesor testamentar al lui

Straton : V, 61, 63

Laodicea, ora[ : IX, 106, 116

Laomedon, tat\l lui Priam : VIII, 81

Larissa, ora[ : II, 5

Lasos, `n]elept : I, 42

Lastheneia din Mantinea, filosoaf\ aca-

demic\ : III, 46 ; IV, 2

Lebedos, insul\ : I, 32, 41

Leda, personaj mitologic : V, 7

Lembos, vezi Heracleides din Callatis

sau Alexandria

Lemnos, insul\ : II, 46

Leodamas din Thasos, matematician : III,

24, 61

Leon din Byzantion, filosof academic :

III, 62

Leon din Eresos, personaj : V, 51

Leon, prieten al lui Alcmaion : VIII, 83

Leon, tiran din Phlius sau Sicyona : I, 12 ;

VIII, 8

Leon din Salamis, personaj : II, 24

INDEX
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Leonteus din Lampsacos, filosof epicu-

rean : X, 5, 25, 26

Leontinoi, ora[ : II, 49, 63 ; VIII, 58

Leontion, curtezan\ : X, 4-6, 23

Leophantos din Lebedos sau Efes, `n]e-

lept : I, 41, 42

Leosthenes (la Hicks `n loc de Sosthenes),

executor testamentar al lui Platon :

III, 43

Lepreon, ora[ : II, 53

Leptines, tat\l lui Glaucos : IX, 71

Lerocrit, porecl\ a lui Democrit : X, 8

Leros, insul\ : I, 84

Lesbos, insul\ : I, 74 ; VIII, 2 ; IX, 20

Leucip din Elea, Abdera sau Milet, filosof

atomist : I, 15 ; IX, 30-33, 34 ; X, 13

Libya, regiune : I, 1 ; II, 103 ; IX, 81

Licurg, legiuitor : I, 38, 68

Ligyastades, porecl\ a lui Mimnermos :

I, 61

Lindos, ora[ : I, 89, 90, 93

Linos, poet legendar : I, 3, 4, 42

Lipara, insul\ : IX, 26

Lobon din Argos, scriitor : I, 34, 112

Locrida, regiune : X, 137

Loxias, alt nume al lui Apollo : VIII, 37

Lucania, regiune : VIII, 80

Lucian din Eritreia, tat\l lui Pasiphon :

VI, 73

Lycomedes, filosof academic : V, 70

Lycon, adversar al lui Socrate : II, 38, 39

Lycon, epigramist : V, 69

Lycon, fratele lui Lycon, filosof peripa-

tetic : V, 69-74

Lycon, filosof pitagorician : V, 69

Lycon, nepot al lui Lycon : V, 70

Lycon, poet epic : V, 69

Lycon, sclav al lui Epicur : X, 2

Lycon, filosof peripatetic : V, 16, 62, 64,

65-74

Lycophron din Chalcis (Eubea), poet :

II, 133

Lycophron, fiul lui Periandru : I, 94

Lycos, r`u : IX, 116

Lycurgos, orator : III, 46

Lydia, ]ar\ : I, 2, 81

Lykeion, [coala lui Aristotel : V, 2, 10 ;

VII, 11, 185 ; IX, 54

Lysandros din districtul Hybadai, perso-

naj : V, 57

Lysanias, fiul lui Aischrion : VI, 23

Lysanias, nume atribuit tat\lui lui

Aischines : II, 60

Lysias, negu]\tor de droguri : VI, 42

Lysias, orator : I, 55 (?) ; II, 40, 41, 63 ;

III, 25

Lysicles, atenian : IV, 22

Lysida (Melissa), so]ia lui Periandru : I, 94

Lysimachia, ora[ : II, 141

Lysimachides, arhonte : IV, 14

Lysimachos, arhonte : III, 3

Lysimah, general al lui Alexandru

Macedon : II, 102 ; VI, 97 ; X, 4

Lysipp, sculptor : II, 43

Lysis, t`n\r din cercul socratic : II, 29

Lysis din Tarent, filosof pitagorician :

VIII, 7, 40, 42

Lysistratos din Thasos, fiul lui Pheidon :

V, 57

M

Macedonia, ]ar\ : I, 5 ; II, 25, 56 ; III, 83,

92 ; IV, 1 ; V, 1, 4 ; VII, 7 ; IX, 17

Machaon, tat\l lui Nicomachos din Stagira :

V, 1

Magas, st\p`nitor la Cyrene : II, 103

Magnesia, ora[ : I, 38, 117, 121 ; II, 52,

56, 57 ; V, 3, 75, 94 ; VI, 84, 88 ; VII,

31, 48, 169 ; X, 13

Maiandrios din Milet, scriitor : I, 28, 41

Maiandrios din Abdera, tat\l lui

Protagoras : IX, 50

Maimacterion, lun\ : VII, 10

Mallos, ora[ : IV, 23

Mammarion, curtezan\ : X, 7

Manes, sclav al lui Diogene : VI, 55

Manes, sclav al lui Theofrast : V, 55

Manethon, istoric egiptean : I, 10

Mantinea, ora[ : II, 54 ; III, 46 ; IV, 2

Marathon, ora[ : I, 56

Marea Ro[ie : IX, 35

Marmacos, tat\l lui Pitagora : VIII, 1

Maronea, ora[ : VI, 94

Mausol, rege al Cariei : II, 10 ; VIII, 87

Medias, medic : V, 72

Medon din Acarnania, personaj : VII, 12

Megabyzos, preot `n Efes : II, 51

Megaclides din Atena, personaj : IX, 54

Megalopolis, ora[ : III, 23 ; VI, 77

Megara, ora[ : I, 46 ; II, 62, 106, 112, 113,

115, 118, 120, 125, 126 ; III, 6 ; VI, 41 ;

VII, 187 ; VIII, 73, 75, 78 ; IX, 109

Meidias, b\rbier : II, 30

Melanchros, tiran din Lesbos : I, 74

Melantas, tat\l lui Theofrast : V, 36

Melantes, tat\l lui Leon, succesor testa-

mentar al lui Theofrast : V, 51, 53,

54, 56

Melanthios, pictor : IV, 18

Melanthios din Rhodos, profesor al lui

Aischines din Neapolis : II, 64

Melantho, slujnic\ a Penelopei : II, 79

Melanthos, tat\l regelui Codros : III, 1

Meleagros din Gadara, filosof cinic [i

poet : II, 92, 99 ; VI, 99

Meletos, fiul lui Meletos din Pitthos, acu-

zator al lui Socrate : II, 38, 39, 40, 43 ;

VI, 9
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Meletos din Pitthos, tat\l lui Meletos :

II, 40

Melissa, vezi Lysida

Melissos din Samos, filosof eleat : I, 16 ;

IX, 24, 25

Melite, district : VI, 55 ; X, 17

Melos, insul\ : VI, 59

Memfis, ora[ : VIII, 91

Menandros, supranumit Drymos, filosof

cinic : VI, 84

Menandru, poet din comedia nou\ : V,

36, 79 ; VI, 83, 93

Mende, ora[ : II, 63

Menedem din Eritreia, filosof, fondatorul

[colii din Eritreia : I, 16, 19 ; II, 60, 105,

125-144 ; IV, 33, 54 ; VI, 91 ; VII, 166

Menedem din Lampsacos, filosof cinic :

VI, 95, 102-105

Menelaos, rege al Spartei : I, 32 ; VIII, 4, 5

Menexenos, fiul lui Socrate : II, 26

Menip din Gadara, filosof cinic : VI, 29,

99-101

Menippos, pictor : VI, 101

Menippos, alt pictor : VI, 101

Menippos, scriitor : VI, 101

Menippos, din Stratonicea, sofist : VI,

101

Menippos, sculptor : VI, 101

Menodora, sclav\ a lui Lycon : V, 73

Menodoros, filosof : IV, 30, 31

Menodotos din Nicomedia, filosof sceptic

[i medic : IX, 115, 116

Menoiceus, discipol al lui Epicur : X,

29, 122

Menon din Pharsalos, comandat de mer-

cenari : II, 50

Mentor din Bithynia, filosof sceptic : IV, 63

Messene, ora[ : I, 82, 116 ; VIII, 73

Metageitnion, lun\ : X, 18

Metallos, tat\l lui Ichthyas : II, 112

Metapont, ora[ : VIII, 40, 84

Meton din Agrigent, tat\l lui Empedocle :

VIII, 51, 52, 72

Metrocle din Maronea, filosof cinic : II,

102 ; IV, 33 ; VI, 94-95, 96

Metrodor din Lampsacos, filosof epicu-

rean : II, 11 ; X, 1, 6, 7, 18, 19, 21,

22-24, 136

Metrodoros din Chios, profesor al lui

Diogenes din Smyrna : IX, 58

Metrodoros, filosof socratic : II, 113

Metrodoros din Scepsis, om politic,

filosof [i scriitor : V, 84

Metrodoros din Stratonicea (Caria),

filosof sceptic : X, 9

Metrodoros, tat\l lui Aristoteles : V, 53

Metroon, templu : II, 40 ; VI, 23 ; X, 16

Micros, sclav al lui Lycon : V, 72, 73

Micythos din Sypalettos, personaj : VII, 12

Midas, rege legendar al Frigiei : I, 89, 90

Midon, tat\l lui Archelos : II, 16

Milet, ora[ : I, 22, 27-29, 33, 44, 95 ; II, 1,

3, 5, 16 ; VIII, 49 ; IX, 30, 34

Milon din Crotona, atlet : VIII, 39

Miltiade, strateg : I, 56

Miltiades, adept al lui Ariston : VII, 161

Miltiades din Chios, tat\l lui Ariston :

VII, 37

Mimnermos din Colofon, poet liric : I, 60

Minos, rege legendar al Cretei : I, 112

Minyes, scriitor : I, 27

Mison din Chenai, `n]elept : I, 13, 30,

40, 41, 106-108

Mithradates, fiul lui Orontobates, persan :

III, 25

Mithras, vistiernicul lui Lysimah : II, 102 ;

X, 4

Mnaseas, tat\l lui Zenon din Cition : VII,

1, 10, 11, 31

Mnesagoras, tat\l lui Archytas : VIII, 79

Mnesarchos din Samos, tat\l lui

Pitagora : VIII, 1, 6

Mnesigenes, executor testamentar al lui

Straton : V, 62

Mnesimachos din Atena, poet : II, 18 ;

VIII, 37

Mnesistratos din Thasos, scriitor : III, 47 ;

VII, 177 (?)

Mnos (=Temnos), ora[ : V, 84

Mochos din Fenicia, primul atomist : I, 1

Moireas, fratele lui Arcesilaos : IV, 28,

29, 43

Moiris, geometru : VIII, 11

Molon, sclav al lui Theofrast : V, 55

Molon, tat\l lui Apollonios (?) : III, 34

Molottoi, ]ar\ : VI, 55

Monimos din Siracuza, filosof cinic : VI,

82-83

Moschos, filosof socratic : II, 126

Munihia, fort\rea]\ : I, 114 ; IV, 39

Musaios, poet [i teolog : I, 3

Muze, divinit\]i : I, 4 ; II, 57 ; III, 33 ; IV,

1, 19, 58 ; V, 51 ; VI, 69, 86 ; VIII, 40

Myndos, ora[ : I, 29 ; VI, 57

Myra, ora[ : VIII, 81

Myrlea, ora[ : IV, 41

Myrmex, filosof socratic : II, 113

Myrmex, sclav al lui Aristotel : V, 14

Myronianos din Amastris (Paflagonia),

scriitor : I, 115 ; III, 40 ; IV, 14 ; V, 36 ;

X, 3

Myrrhinos, district : III, 42 ; IV, 1

Myrto, so]ie a lui Socrate : II, 26

Mys, sclav al lui Epicur : X, 3, 10, 21

Mytilene, ora[ : I, 74, 80 ; II, 64 ; V, 9 ;

VIII, 82 ; X, 7, 15, 17, 24

INDEX
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N

Naucydes, filosof, discipol al lui Democrit,

profesor al lui Epicur : I, 15

Nausiphanes din Teos, filosof sceptic :

I, 15 ; IX, 64, 69, 102 ; X, 7, 13, 14

Neanthes din Cyzic, istoric [i retor : I, 99 ;

III, 3, 4, 25 ; VI, 13 ; VIII, 58, 72 ; IX, 4

Nearchos, tiran din Elea : IX, 26

Nectanabis, faraon al Egiptului : VIII, 87

Neileos, personaj : I, 22, 29

Neleus, erou legendar : III, 1

Neleus din Scepsis, filosof peripatetic :

V, 52, 53, 55, 56

Nemea, ora[ : V, 16 ; VI, 49

Neocles din Atena, tat\l lui Epicur : X, 1, 12

Neocles, fratele lui Epicur : X, 3

Neophron din Sicyona, poet : II, 134

Nessas din Chios, filosof : IX, 58

Nessos, r`u : VIII, 11

Nestis, nimf\ acvatic\ : VIII, 76

Nicaia, ora[ : IX, 109

Nicanor, filosof epicurean : X, 20

Nicanor, ginerele lui Aristotel : V, 12-16

Nicarete, curtezan\ : II, 114

Niceratos, tat\l lui Nicias : I, 110

Nicias, fiul lui Niceratos : I, 110

Nicias, om politic : I, 72

Nicias, sclav al lui Epicur : X, 21

Nicippos, filosof peripatetic : V, 53

Nicocreon, tiran din Salamis (Cypru) : II,

129 ; IX, 58, 59

Nicodromos, chitarist : VI, 89

Nicolaos din Damasc, istoric [i filosof

epicurean : X, 4

Nicolochos din Rhodos, filosof sceptic :

IX, 115

Nicomachos din Stagira, bunicul lui

Aristotel : V, 1

Nicomachos, tat\l lui Aristotel : V, 1

Nicomah, fiul lui Aristotel : V, 1, 12, 39,

52 ; VIII, 88

Nicomedes, interpret al lui Heraclit : IX, 15

Nicomedia, ora[ : IX, 116

Nicostratos, supranumit Clitemnestra,

actor (?) : IV, 18

Nikidion, curtezan\ : X, 7

Nil, fluviu : I, 37

Noemon, sclav al lui Lycon : V, 73

Numenios, filosof sceptic : IX, 102

Numenios, filosof neopitagorician : IX, 68

Numenios, corintian : IX, 114

O

Ocellos, filosof pitagorician : VIII, 80

Ochos, vezi Mochos

Oie, district : IV, 16

Oinopides din Chios, geometru [i astro-

nom : IX, 41

Oite, toponimic : I, 30, 106

Olimp, munte : III, 44 ; VII, 29

Olimpiodoros, variant\ `n loc de

Athenodoros : VI, 23

Olympia, ora[ : I, 68, 74, 96, 117 ; II, 10,

109 ; III, 25 ; VI, 43, 49, 60, 61 ; VIII,

49, 66

Olympichos, executor testamentar al lui

Straton : V, 62-64

Olympios, sclav al lui Aristotel : V, 15

Olynth, ora[ : II, 110 ; V, 4

Onesicritos din Egina sau Astypalaia,

filosof cinic : VI, 75, 84

Onetor, orator : II, 114 ; III, 9

Ophelion, sclav al lui Lycon : V, 73

Opus, ora[ : III, 46

Orchomenos, ora[ : I, 115

Orestades din Metapont, pitagorician :

IX, 20

Oreste, personaj legendar : III, 81

Orfeu, c`nt\re] legendar : I, 42 ; VIII, 8

Orion, filosof epicurean : X, 26

Oromasdes, zeul suprem al binelui la

per[i : I, 8

Orontobates, tat\l lui Mitradates persa-

nul : III, 25

Oropos, ora[ : II, 141, 142

Orthomenes, tat\l lui Xenofanes : IX, 18

Osiris, zeu egiptean : I, 10

Ossa, munte : VII, 29

Ostanes, mag : I, 2

P

Paiania, district : V, 74 ; VII, 12

Paioneios, filosof : II, 113

Paionia, regiune : IX, 84

Palamedes, porecl\ a lui Zenon din

Elea : IX, 25

Pallene, district : V, 57

Pamphile, scriitoare : I, 24, 68, 76, 90,

98 ; II, 24 ; III, 23 ; V, 36

Pamphilos, `n]elept : I, 41

Pamphilos din Samos, filosof platoni-

cian : X, 14

Panaitios din Rhodos, filosof stoic : II,

64, 85, 87 ; III, 37, 109 ; V, 84 ; VII, 41,

92, 128, 142, 163 ; IX, 20

Pancalos, prieten intim al lui Dionysios

Transfugul : V, 93

Pancreon, succesor testamentar al lui

Theofrast : V, 51, 53, 54, 56

Panionion, templul confedera]iei ioni-

ene : I, 40

Pantheia din Agrigent, personaj feminin :

VIII, 69

Panthoides, profesor al lui Lycon : V, 68

Paraibates, filosof cirenaic : II, 86, 134

Paris (=Alexandros), fiul lui Priam : II, 67

Parmenide din Elea, filosof eleat : I, 15,

16, 107 ; II, 3, 106 ; III, 52 ; VIII, 14,

18, 54-56 ; IX, 21-23, 24, 25, 29, 42
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Parmenides, retor : IX, 23

Parmeniscos din Metapont, filosof pita-

gorician : IX, 20

Parmenon, sclav al lui Theofrast : V, 55

Paros, insul\ : II, 59 ; IV, 45 ; VI, 78

Parthenon, templu : VII, 67

Pasicles, fiul lui Crates : VI, 88

Pasicles, fratele lui Crates, filosof : VI, 88

Pasiphon din Eritreia, scriitor [i filosof :

II, 61 ; VI, 73

Pasithemis, medic : V, 72

Patrocles, erou troian : IX, 67

Pausanias Heracliteanul, scriitor : IX, 15

Pausanias, prieten intim al lui Empedocle :

VIII, 60, 61, 67-69, 71

Pazatas, mag : I, 2

Peirithoos, tat\l lui Alemaion : VIII, 83

Peisianax din Atena, arhitect : VII, 5

Peisianax din Siracuza, personaj : VIII,

67, 71

Pelion, munte : VII, 29

Peloponez, peninsul\ : II, 8 ; VIII, 67, 71

Pelops, personaj legendar : I, 32

Penelope, so]ia lui Ulise : II, 79

Penthilos, tat\l lui Dracon : I, 81

Pera, ora[ : VI, 85

Perdiccas, general al lui Alexandru

Macedon : VI, 44 ; X, 1

Perdiccas al III-lea, rege al Macedoniei :

III, 61

Perga, ora[ : VI, 37

Pergam, ora[ : IV, 30, 60 ; VII, 34 ; IX,

49, 99

Periandros din Ambracia, personaj : I, 98

Periandru din Corint, ̀ n]elept : I, 13, 30,

31, 41-43, 73, 74, 94-100, 108

Pericle, om politic : II, 12-15, 123 ; III,

3 ; IX, 82

Perictione, mama lui Platon : III, 1, 2

Perilaos, gazd\ a lui Ferckyde : I, 116

Perinth, ora[ : III, 46

Persaios din Cition, fiul lui Demetrios,

filosof stoic : II, 61, 143, 144 ; IV, 47 ;

VII, 1, 6, 9, 13, 28, 36, 120, 162

Persefona, zei]\ : VIII, 61 ; IX, 16, 59

Perseu, rege al Macedoniei : V, 61

Persia, ]ar\ : I, 2 ; II, 12 ; IX, 14, 35

Phaiax, comandant de o[ti : II, 63

Phaidon din Elis, filosof, fondatorul

[colii din Elis : I, 19 ; II, 31, 47, 64, 76,

85, 105, 107, 125 ; VI, 19

Phaidrion, sclava a lui Epicur : X, 21

Phaidrion din Anaphlystos, personaj :

VII, 12

Phaidros, prieten intim al lui Platon : III,

29, 31

Phainareta, mama lui Socrate : II, 18

Phaistios, tat\l lui Epimenide : I, 109

Phaistis, mama lui Aristotel : V, 1

Phaleron, ora[ : IV, 14 ; V, 39, 75 ; VI,

90 ; IX, 15, 20, 37, 57

Phanias din Assos, tat\l lui Cleanthes :

VII, 168

Phanias din Eresos, filosof peripatetic :

II, 65 ; V, 37 ; VI, 8

Phanias, filosof stoic : VII, 41

Phanodicos, scriitor : I, 31, 82, 83

Phanostratos, tat\l lui Demetrios din

Phaleron : V, 75

Phanton din Philius, filosof pitagorician :

VIII, 46

Pharsalos, ora[ : II, 50

Pheidiades din Egina, fiul lui Thales : III, 3

Pheidon din Thasos, tat\l lui Lysistratos :

V, 57

Phemonoe, personaj feminin : I, 40

Phila din Elis, curtezan\ : IV, 40

Philaidai, familie : X, 1

Philemon : 165, 328, 412, 419

Philemon din Soloi sau Siracuza, poet :

VI, 87 ; VII, 27

Philesia, so]ia lui Xenofon : II, 52

Philetairos, tat\l lui Eumenes : IV, 38

Philippos din Cholleidai, personaj : III, 41

Philippos, filosof sceptic : I, 16

Philippos din Megara, filosof : II, 113

Philippos din Opus, filosof academic,

astronom [i matematician : III, 37, 46

Philiscos din Egina, filosof cinic : VI, 73,

75, 80, 84

Philista, sora lui Pyrrhon : IX, 66

Philistion din Locroi (Sicilia), medic :

VIII, 86, 89

Philitis, fiica lui Eudoxos : VIII, 89

Philochoros din Atena, istoric : II, 44 ;

IX, 55

Philocles, arhonte : V, 10

Philocles din Pireu, personaj : VII, 12

Philocomos din Cyrene, tat\l lui

Carneade : IV, 62

Philocrates din Bate, tat\l lui

Amynomachos : X, 46

Philocrates, fiul lui Tisamenos : V, 64

Philocrates, nepot al lui Chrysippos :

VII, 185

Philodemos din Gadara, filosof epicu-

rean [i scriitor : X, 3, 24

Philolaos din Crotona sau Tarent, filosof

pitagorician : III, 6, 9 ; VIII, 15, 46, 55,

84-85 ; IX, 38

Philomelos din Euonymaia, personaj :

V, 57

Philon din Atena, scriitor : IX, 67, 69

Philon din districtul Alopeke, personaj :

V, 57

Philon, personaj : V, 38

Philon, personaj : III, 83

Philon, scriitor : III, 40

Philon, sclav al lui Aristotel : V, 15

INDEX
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Philon, supranumit „Dialecticianul”, filosof

megaric : VII, 16

Philonides din Theba, filosof stoic : IV,

47 ; VII, 9, 38

Philostratos din Oie, tat\l lui Polemon :

IV, 16

Philoxenos, muzician : IV, 36

Phlegon din Tralles, scriitor : I, 111

Phlius, ora[ : II, 105, 126 ; III, 46 ; IV, 2 ;

VI, 91 ; VIII, 1, 8, 46 ; IX, 69, 109

Phocos din Samos, scriitor : I, 23

Phoenix, pas\re legendar\ : IX, 79

Phoibos (=Apollo), zeu : I, 28, 43 ; III, 45

Photidas, prieten al lui Platon : III, 22

Phrasidemos, filosof peripatetic : II, 114

Phreantles, porecla lui Cleante stoicul :

VII, 168

Phrearrhoi, district : III, 41

Phryne din Thespiai, curtezan\ : IV, 7 :

VI, 60

Phrynichos, poet : IV, 20

Phrynon, comandant de o[ti : I, 74

Phylarchos, personaj : IX, 115

Phylopidas, spartan : II, 53

Pilade, personaj legendar : II, 137 ;

III, 81

Pindar, poet : II, 46 ; IV, 31

Pireu, port : II, 127 ; IV, 39 ; VI, 2 ; VII,

2, 12 ; VIII, 86

Pisa, ora[ : I, 72 ; IV, 30

Pisistrate, tiran al Atenei : I, 13, 49, 50,

51, 52, 54, 57, 60, 65-67, 93, 108, 113

Pisistrates din Efes : II, 60

Pitagora din Samos, filosof, fondatorul

[colii pitagoriciene : I, 12, 13, 15, 16,

25, 41, 42, 117-120 ; II, 3, 46 ; III, 8 ;

VIII, 1-50, 54, 56, 78, 83 ; IX, 1, 18,

23, 38 ; X, 11

Pitane, ora[ : IV, 28, 29 ; V, 41

Pittacos din Mytilene, ̀ n]elept : I, 13, 30,

41, 42, 74-81, 116 ; II, 46

Pittakeion, teritoriu : I, 75

Pitthos, district : II, 40

Platon, filosof, fondatorul Academiei : I,

14, 19, 22, 30, 41, 77, 99 ; II, 18, 28-30,

38, 39, 41, 42, 47, 57, 60-62, 64, 65,

67, 69, 81, 82, 86, 103, 106, 125, 134,

135, 144 ; III, 1-109 ; IV, 1-3, 6, 11, 28,

32, 33, 67 ; V, 1, 2, 6, 9, 19, 36, 39, 86 ;

VI, 3, 7, 24-26, 40, 41, 53, 98 ; VII, 77,

80, 131 ; VIII, 15, 54, 55, 59, 80, 83-88 ;

IX, 23, 25, 37, 40, 45, 50, 51, 53, 55,

72 ; X, 8, 14

Platon, filosof peripatetic : III, 109

Platon, elevul lui Praxyphanes din

Rhodos : III, 109

Platon, poet : III, 109

Platon din Rhodos, elevul lui Panaitios,

filosof stoic : III, 109

Pleistanos din Elis, filosof : II, 105

Pleistarchos din Elis, tat\l lui Pyrrhon :

IX, 61

Plutarh, scriitor erudit : IV, 4 ; IX, 60

Pluton, zeu : IV, 57 ; VIII, 38 ; IX, 56

Plutos, divinitate : V, 82

Polemon din Atena, filosof academic :

I, 14 ; III, 46 ; IV, 16-20, 21, 22, 24,

27 ; VII, 2, 20, 25, 162

Polemon din Ilion, istoric : I, 14 ; II, 104 ;

IV, 58 ; V, 85 ; VII, 188

Policrate, tiran din Samos : II, 2 ; VIII, 3

Pollis, navarh spartan : III, 19, 20

Pollux, personaj legendar : I, 73

Polos, personaj : III, 52

Polyainos din Lampsacos, filosof epicu-

rean [i matematician : II, 105 ; X, 18,

19, 24

Polycrates, sofist : II, 38, 39

Polycritos din Mende, medic [i istoric :

II, 63

Polydora, slujnic\ a Penelopei : II, 79

Polyeuctos, acuzator al lui Socrate :

II, 38

Polyeuctos din Sphettos, orator, prieten

al lui Demostene : VI, 23

Polygnot din Thason, pictor : VII, 5

Polymnastos din Phlius, filosof pitago-

rician : VIII, 46

Polystratos, filosof epicurean : X, 25

Polyxenos, sofist : II, 76

Polyzelos, atenian : I, 56

Polyzelos, tat\l lui Pythodoros : IX, 54

Pompicos, porecl\ a lui Heracleides din

Pont : V, 86

Pompylos, sclav al lui Theofrast : V, 36,

54, 55

Pont, Marea Neagr\ [i ]inuturile de pe

litoralul ei : I, 94, 107 ; II, 51 ; III, 46 ; V,

86 ; VI, 3, 9, 10, 99 ; VIII, 4 ; IX, 15, 50

Poseideon, lun\ : X, 18

Poseidippos din Casandrea (Macedonia),

poet : VII, 27

Poseidon, zeu : III, 1 ; VII, 147

Poseidonios din Alexandria, filosof

stoic : VII, 38, 39, 54 (?), 60 (?), 62, 84,

87, 124 ; X, 4 (?)

Poseidonios din Apamea, filosof stoic :

VII, 41 54 (?), 60 (?), 91, 92, 103, 128,

129, 134, 135, 138-140, 142-146, 148,

149, 152-154, 157 ; IX, 68 (?) ; X, 4 (?)

Poseidonios, sclav al lui Lycon : V, 73

Potamon din Alexandria, filosof eclectic :

I, 21

Potideea, ora[ : II, 23

Potone, mama lui Platon : III, 1

Potone, sora lui Platon : III, 4 ; IV, 1

Praxiades, tat\l lui Anaximandru : II, 1

Praxiphanes, profesor al lui Epicur : X, 13
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Praxiphanes din Rhodos, filosof peripa-

tetic : III, 8, 109

Praxitele din Atena, sculptor : V, 52

Praylos din Troada, filosof sceptic : IX, 115

Priam, rege al Troiei : VII, 67

Priene, ora[ : I, 44, 83-85, 88 ; II, 46

Procles, tiran din Epidaur : I, 94, 99

Proconnesos, ora[ : IV, 58

Prodicos din Ceos, sofist : IX, 50

Propontida, regiune : VIII, 87 ; IX, 110

Protagoras din Abdera, sofist : III, 52,

57 ; IX, 42, 50-56 ; X, 8

Protagoras, astronom : IX, 56

Protagoras, filosof stoic : IX, 56

Proxenos, beo]ian : II, 49, 50

Proxenos, tutore al lui Aristotel : V, 15

Prytaneion, cl\dire administrativ\ : II, 42

Ptolemaios din Alexandria zis „cel Alb”,

filosof epicurean : X, 25

Ptolemaios din Alexandria zis „cel Negru”,

filosof epicurean : X, 25

Ptolemaios din Cyrene, filosof sceptic :

IX, 115, 116

Ptolemaios Filadelful, rege al Egiptului :

V, 58, 79 ; IX, 110

Ptolemaios Filopator, rege al Egiptului :

VII, 177

Ptolemaios I Soter, fiul lui Lagos, rege al

Egiptului : II, 102, 111, 115 ; V, 37, 78,

79 ; VII, 24, 185, 186

Ptolemais, ora[ : II, 86 ; VII, 41

Pylades, fratele lui Arcesilaos : IV, 28,

38, 43

Pyres din Elea, tat\l lui Parmenide : IX,

21, 25

Pyrrhaios, sclav : V, 13

Pyrrhon din Elis, filosof sceptic : I, 16 ;

IV, 33 ; IX, 61-108, 109 ; X, 8

Pyrrhos, pescar : VIII, 5

Pythagoras din Crotona, tiran : VIII, 46

Pythagoras, scriitor despre Homer :

VIII, 47

Pythagoras, medic : VIII, 47

Pythagoras, orator : VIII, 47

Pythagoras din Phlius, antrenor : VIII,

13, 46

Pythagoras din Rhegion, sculptor : VIII, 47

Pythagoras din Samos, sculptor : VIII, 47

Pythagoras, istoric [i pugilist : VIII, 47, 49

Pythagoras din Zakynthos, muzician (?) :

VIII, 46

Pytharatos, arhonte : X, 15

Pythia, profetes\ : I, 106, 110 ; V, 91

Pythias, so]ia lui Aristotel : V, 16

Pythias, so]ia lui Metrodoros : V, 53

Pytho, vezi Delfi

Pythocles, fiul lui Bugelos : IV, 41

Pythocles, prieten al lui Epicur : X, 5, 6,

29, 83, 116

Pythodoros, oligarh : IX, 54

Pythodotos, arhonte : V, 10

Python, filosof academic : III, 46

Python, filosof peripatetic : V, 70

Python, personaj : IX, 67

Pythostratos din Atena, fratele lui

Xenophon poetul : II, 59

R

Rhegion, ora[ : VIII, 47 ; IX, 38

Rhodos, insul\ [i ora[ : I, 93, 115 ; II, 26,

64, 84 ; III, 109 ; IV, 49 ; V, 72, 84 ; VI,

19 ; VII, 35, 82 ; VIII, 90 ; IX, 115

Rhoicos din Rhodos, tat\l lui Theodoros :

II, 103

Roma, ora[ : VIII, 72

S

Sabinos, scriitor : III, 47

Salamina, insul\ : I, 45-48, 62, 63

Salaros din Priene, adversar al lui Bias :

II, 46

Samos, insul\ : I, 95 ; II, 2, 5, 23, 103 ;

VIII, 1, 2, 3, 47-49 ; IX, 24 ; X, 1, 3, 14

Samothrace, insul\ : VI, 59 ; IX, 49

Sande, mama lui Metrodor : X, 22

Sannidoros, porecl\ a lui Antidoros : X, 8

Sarapion, tat\l lui Heracleides Lembos :

VIII, 7, 44, 58

Sarapis, divinitate : V, 76 ; VI, 63

Sardes, ora[, capitala Lydiei : I, 99, 105 ;

II, 49 ; IV, 29

Sarpedon, filosof sceptic : IX, 116

Saturninos, supranumit Cythenas, filosof

sceptic : IX, 116

Satyros din Callatis sau Alexandria,

biograf : I, 68, 82 ; II, 12, 26 ; III, 9 ;

VI, 80 ; VIII, 53, 58-60

Scabras, vezi Cabas

Scepsis, ora[ : III, 46 ; V, 84

Scillus, toponimic : II, 52, 53

Sciralos, pirat : VI, 74

Scitia, ]ar\ : I, 101, 102, 105

Scopas din Cranon, potentat din Thesalia :

II, 25

Scylla, monstru legendar : IX, 75

Scythinos din Teos, istoric [i poet : IX, 16

Seleucia, ora[ : VI, 81 ; IX, 115

Seleucos din Alexandria, supranumit

Homericul, gramatician : III, 109 ; IX, 12

Seleucos Nicanor, general al lui Alexandru

Macedon : II, 123

Selinus, ora[ : VIII, 70

Selinus, r`u : II, 52

Semele, mama lui Bachus : II, 102

Seuthes din Pitane, tat\l lui Arcesilaos :

IV, 28

Seuthes, rege al odrizilor : II, 51

Sextus Empiricus, filosof sceptic [i medic :

IX, 87, 116

INDEX
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Sicilia, insul\ : II, 5, 61 ; III, 9, 18, 22,

34 ; IV, 6 ; VI, 25 ; VIII, 54, 71, 78, 85 ;

IX, 18, 55

Sicyona, ora[ : I, 12, 38 ; II, 134 (?) ; VI, 81

Sidon, ora[ : VII, 6, 29, 35, 38 ; X, 25

Silanion, sculptor : III, 25

Silenos din Calacte, istoric : II, 11

Simias, sclav al lui Straton : V, 63

Simmias din Siracuza, filosof : II, 113, 114

Simmias din Theba, filosof socratic :

II, 124

Simon din Atena, filosof socratic : II,

122-123

Simon, medic : II, 123

Simon, retor : II, 123

Simon, sclav al lui Aristotel : V, 15

Simon, sculptor : II, 123

Simonide din Iulius (Ceos), poet : I, 76,

90 ; II, 46 ; IV, 45 ; VIII, 65

Simos, intendent al lui Dionysios cel

B\tr`n : II, 75

Sinope, ora[ : VI, 20, 49, 76, 84

Siracuza, ora[ : I, 40 ; II, 63, 114 ; III, 18,

30, 46 ; VI, 25, 82 ; VIII, 71, 78, 85

Sirena, porecl\ a lui Ariston din Chios :

VII, 160

Sisymbrinos, tat\l lui Lasos : I, 42

Smyrna, ora[ : V, 85 ; IX, 58

Socrate din Atena, filosof, fondatorul

[colii socratice : I, 14, 16, 18, 33 ; II,

16, 18-47, 48, 50, 55, 56, 58, 60, 62,

65, 71, 74, 76, 78, 80, 105, 106, 121-123,

144 ; III, 5, 6, 8, 24, 34-36, 52, 56 ; IV,

49 ; V, 19 ; VI, 1, 2, 8, 10, 11, 54, 103 ;

VII, 2, 26, 53, 61, 63, 91, 165 ; VIII,

49 ; IX, 11, 12, 36, 41, 42 ; X, 12

Socrates din Bithynia, filosof peripatetic :

II, 47

Socrates din Cos, scriitor : II, 47

Socrates, epigramist : II, 47

Socrates, istoric [i geograf : II, 47

Socratides, filosof academic : IV, 32

Sofocle din Atena, poet : II, 133 ; III, 56 ;

IV, 20, 35 ; V, 92 ; VII, 19

Soloi, ora[ : I, 51 ; IV, 24, 27, 58 ; V, 83 ;

VII, 38, 179

Solon din Atena, ̀ n]elept [i legiuitor : I, 13,

28, 41-44, 45-67, 101, 112, 113 ; III, 1

Somatale, sclav\ a lui Theofrast : V, 54

Sophilos, poet comic : II, 120

Sophocles, fiul lui Amphicleides : V, 38

Sophron din Siracuza, mimograf : III, 18

Sophroniscos din Alopeke, tat\l lui

Socrate : II, 18, 40

Sophroniscos, fiul lui Socrate : II, 26

Sosibios, adversar al lui Anaxagora : II, 46

Sosibios din Sparta, scriitor : I, 115

Sosicrates din Rhodos, scriitor : I, 62, 68,

75, 95, 106, 107 ; II, 84 ; VI, 80, 82 ;

VII, 163 ; VIII, 8

Sosigenes, arhonte : X, 14

Sositheos, poet : VII, 173

Sosthenes, executor testamentar al lui

Platon : III, 43 (vezi [i Leosthenes)

Sotion din Alexandria, scriitor : I, 1, 48 ;

II, 12, 85 ; V, 86 ; VI, 26, 80 ; VII, 183 ;

VIII, 86 ; IX, 5, 20, 110, 115 ; X, 4

Sparta : I, 30, 41, 72, 108 ; II, 1, 51, 53,

54 ; III, 83 ; VI, 27, 59

Speusip din Atena, filosof academic : I,

14 ; III, 2, 43 ; IV, 1-5, 14 ; V, 86 ; IX, 23

Speusippos din Alexandria, medic : IV, 5

Sphairos din Bospor, filosof stoic : VII,

37, 154, 177-178, 185 ; IX, 15

Spintharos, tat\l lui Aristoxenos : II, 20

Stagira, ora[ : I, 19 ; III, 46 ; IV, 1 ; V, 1,

14, 16, 35

Stilpon din Megara, filosof megaric : I,

16 ; II, 100, 105, 111 ; 113-120, 126,

134 ; VI, 76 ; VII, 2, 24 ; IX, 61 (?), 109

Stilpon, tat\l lui Bryson (?) : IX, 61

Straton care a tr\it `n Alexandria, filosof

peripatetic : V, 61

Straton, epigramist : V, 61

Straton, istoric : V, 61

Straton din Lampsacos, filosof peripa-

tetic : II, 67 ; V, 53, 56, 58-64, 65, 68

Straton, medic, discipol al lui Erasistratos :

V, 61

Straton, medic din vechime : V, 61

Straton, retor : V, 61

Stratonicea, ora[ : VI, 101 ; X, 9

Strymon, tat\l lui Myson : I, 106

Styra, ora[ : III, 48

Susa, ora[ : III, 33

Syagros, poet rival al lui Homer : II, 46

Syllos, personaj : VII, 39

Sypalettos, district : VII, 12

Syros, sclav al lui Lycon : V, 73, 74

Syros, insul\ : I, 13, 43, 116, 119, 120 ;

IV, 58 ; VIII, 2

T

Tanagra, ora[ : III, 8 ; VI, 1

Tantalos, personaj mitologic : II, 8

Tarent, ora[ : V, 94 ; VIII, 7, 39

Tars, ora[ : IV, 23, 58 ; V, 85 ; VI, 81 ;

VII, 41, 84, 121, 179 ; IX, 116 ; X, 26

Theaitetos, matematician : II, 29

Tegea, ora[ : VI, 62

Telauges, fiul lui Pitagora : I, 15 ; VIII,

43, 50, 53, 55, 74

Telecles din Focea, filosof academic : IV, 60

Telephos, personaj : VI, 87

Telesphoros, nepot al lui Demetrios din

Phaleron : V, 79

Teleutagoras, tat\l lui Zenon din Elea :

IX, 25

Tellos din Atena, personaj : I, 50
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Temnos, vezi Mnos

Teos, ora[ : III, 48 ; IX, 50, 69

Terpandru, muzician : II, 104

Tetis, zei]\ : VI, 95

Teucros din Cartagina, personaj : VIII, 82

Teutames, tat\l lui Bias : I, 82, 88

Thales din Egina, tat\l lui Pheidiades : III, 3

Thales din Milet, filosof naturalist : I, 13,

21, 22-44, 121, 122 ; II, 4, 46 ; VIII, 1 ;

IX, 18

Thales, personaj : I, 38

Thales, personaj din vechime : I, 38

Thales din Sicyona, pictor : I, 38

Thales din Callatis, retor : I, 38

Thales, sclav al lui Aristotel : V, 14

Thales, personaj mai recent : I, 38

Thargelion, lun\ : II, 44 ; III, 2

Thasos, insul\ : III, 24 (?) ; V, 57

Thaumasias, rud\ a lui Arcesilaos : IV, 43

Theaitetos, poet : IV, 25 ; VIII, 48

Theano din Crotona, so]ia lui Pitagora :

VIII, 42, 43, 50

Theba, ora[ : I, 3 ; II, 51, 124, 125 ; VI,

90 ; VII, 38 ; VIII, 7 ; IX, 110, 115

Theiodas din Laodicea, filosof sceptic :

IX, 116

Thelizi, familie : I, 22

Themista, so]ia lui Leonteus : X, 25, 26

Themistocleia din Delfi, preoteas\ : VIII,

8, 21

Theocritos din Chios, poet : V, 11, 19

Theodor din Atena, pictor : II, 104

Theodor supranumit Ateul, Zeul, filosof

cirenaic : I, 16 ; II, 85, 86, 97-104, 116 ;

IV, 52, 54 ; VI, 42, 97

Theodoros din Byzantion, orator : II, 104

Theodoros din Byzantion, orator politic :

II, 104

Theodoros din Chios, filosof stoic : II, 104

Theodoros din Cyrene, matematician : II,

103 ; III, 6

Theodoros din Efes, pictor : II, 104

Theodoros, epigramist : II, 104

Theodoros, filosof stoic : II, 104

Theodoros, istoric : II, 104

Theodoros, istoric al muzicii : II, 104

Theodoros, medic : II, 104

Theodoros din Milet, filosof stoic : II, 104

Theodoros, profesor de muzic\ : II, 103

Theodoros, pictor : II, 104

Theodoros, poet : II, 104

Theodoros, poet tragic : II, 104

Theodoros, scriitor : II, 64 ; X, 5

Theodoros din Samos, arhitect : II, 103

Theodoros din Siracuza, scriitor : II, 104

Theodoros din Theba, sculptor : II, 104

Theodosios, scriitor : IX, 70

Theodota din Elis, curtezan\ : IV, 40

Theodotos, partizan al lui Dion : III, 21

Theodotos, tat\l lui Archagoras : IX, 54

Theombrotos, discipol al lui Metrocle :

VI, 95

Theomedon, medic : VII, 86

Theon, sclav al lui Lycon : V, 73

Theon din Tithorea, filosof stoic : IX, 82

Theophanes, scriitor : II, 104

Theophantos, tat\l lui Dionysios

Transfugul : VII, 166

Theophilos, arhonte : V, 9

Theofrast din Ereson, cu adev\ratul

nume Tyrtamos, filosof peripatetic : I,

14, 15 ; II, 113 ; III, 46 ; IV, 22, 27, 29,

30, 52 ; V, 12, 13, 19, 35, 38, 36-57,

58, 75 ; VI, 22, 90, 94, 95 ; VIII, 48,

55 ; IX, 6, 21, 22

Theopomp, poet : III, 26

Theopomp din Chios, scriitor istoric : I,

8, 109, 115-117 ; III, 40 ; VI, 14

Theopropizi, familie : II, 125

Thersites, personaj : VII, 160

Thesippos din Cerameis, tat\l : V, 57

Thesippos din Cerameis, fiul : V, 57
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