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Ágrip

Hér birtist í íslenzkri þýðingu hluti 9. bókar „Æva og skoðana frægra heim-

spekinga“ (gr. Βίοι κα� γνîµαι τîν �ν φιλοσοφίv εÙδοκιµησάντων) eftir gríska

ævisagnaritarann Díógenes Laertíos, ásamt inngangi og skýringum. Þýð-

ingin nær yfir þann hluta verksins sem fjallar um ævi tveggja grískra efa-

hyggjumanna, Pyrrón og lærisvein hans, Tímón. Í innganginum verður

stuttlega fjallað um höfundinn Díógenes, og verkið í heild, auk yfirlits yf-

ir heimspeki þeirra Pyrróns og Tímóns.
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Inngangur

Hér birtist í íslenzkri þýðingu hluti 9. bókar „Æva og skoðana frægra heim-

spekinga“ (gr. Βίοι κα� γνîµαι τîν �ν φιλοσοφίv εÙδοκιµησάντων) eftir Díógenes

Laertíos, ásamt inngangi og skýringum. Þýðingin nær yfir umfjöllun Díógenes-

ar um ævi tveggja grískra efahyggjumanna, Pyrróns og lærisveins hans,

Tímóns. Í innganginum sem hér fer á eftir verður stuttleg umfjöllun um

höfundinn Díógenes1 og verkið í heild, auk yfirlits yfir heimspeki þeirra Pyr-

róns og Tímóns.

Díógenes Laertíos

Lítið sem ekkert er vitað um Díógenes Laertíos (gr. ∆ιογένης Λαέρτιος), svo

lítið að ekki er einu sinni víst hvað hann hét. Sumir nefna hann Laertes

og hjá öðrum er nafninu víxlað, Laertíos Díógenes.2 Hugsanlegt er að hann

hafi verið frá Níkeu3 en einnig verið gert að því skóna að Laertíos vísi til

staðarnafns. Engu að síður er það nú viðtekin skoðun4 að Laertíos sé viður-

nefni, til aðgreiningar frá þeim fjölmörgu öðrum sem báru sama nafn, byggt

á hómersku formúlunni „διογεν�ς Λαερτιάδη“: „Seifborni Laertesson“.

Talið er að Díógenes hafi verið uppi á fyrri hluta 3. aldar,5 þó að það sé

alls ekki ljóst, og finnast fyrir því engar beinar heimildir, heldur einungis

getgátur byggðar á textanum sjálfum. Sem dæmi má nefna þá er síðasti

heimspekingurinn sem Díógenes nefnir í verkinu Satórnínos, sem hann seg-

1Hér verður að mestu stuðzt við inngang R.D. Hicks að eigin þýðingu (sjá: Hicks 1928),
en einnig inngang Herberts S. Long að sömu þýðingu (sjá: Long 1972).

2Hicks 1928, bls. xi.
3Sjá síðar í inngangi.
4Long 1972, bls. xvi.
5Hicks 1928, bls. xxi.
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ir nemanda Sextosar6 en Sextos er talinn hafa verið á dögum undir lok 2.

aldar.7 Má því gera ráð fyrir að Díógenes hafi ekki ritað verk sitt fyrir þann

tíma.

Erfiðara er að finna terminus ante quem stað, en leiða má að því líkum

að hann sé ekki mikið síðar en á fjórðu öld, því Díógenes minnist hvergi á

uppgang nýplatónismans, en við því mætti búast að hann minnstist á slík

nýmæli í heimspeki, ef hann hefði þekkt til þeirra, einkum og sér í lagi þegar

hafður er í huga áhugi lesandans, sem verkið er tileinkað, á einmitt Platóni,

eins og minnzt verður á síðar.8 En að því sögðu þá vitnar Stefanos frá Býzans

að minnsta kosti í Díógenes, en hann var uppi um 500. e.Kr.9 og getur hann

þá alls ekki hafa verið uppi eftir það.

Ævi og skoðanir frægra heimspekinga

Nafn verksins sem hér er fjallað um er ekki á hreinu, frekar en höfundarins.

Í einu af bezt varðveittu handritunum, sem nefnt hefur verið P., er verkið

kallað fullu nafni „Ævir og skoðanir frægra manna í heimspeki auk greinar-

gerðar fyrir skoðun hvers og eins í stuttri samantekt“ (gr. βίοι κα� γνîµαι τîν

�ν φιλοσόφοις εÙδοκιµησάντων κα� τîν �κ¢στV α�ρέσει ¢ρεσκόντων �ν �πιτόµJ

συναγωγή). Aðrir hafa kallað verkið „Ævir heimspekinga“ eða „Ævir vitra

manna“.10 Oftast er það þó kallað „Ævir og skoðanir frægra heimspekinga“.

6Sjá bls. 35.
7(Sjá umfjöllun í inngangi að Annas og Barnes 2000, bls. xi.)
8Mætti þó benda á í þessu sambandi að Díógenes, eins og áður segir, virðist ekki hafa

verið neitt sérstaklega vel að sér í heimspeki yfirleitt, og gæti það meira en vel verið að
hann hafi bara einfaldlega ekki verið meðvitaður um nýjustu hugdettur og heilaköst heim-
spekinganna.

9Hicks 1928, bls. x.
10Hicks 1928, bls. xviii.
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Ætlun höfundarins er að veita yfirlit yfir alla heimspekisöguna, og er það

hið eina af því tagi sem hefur varðveizt úr fornöld11 og því eina heimild okk-

ar um margt í grískri heimspeki. Því miður er áhugasvið Díógenesar mun

frekar ævisögulegt en heimspekilegt, einkum og sér í lagi hefur hann gaman

af því að segja sögur af furðulegu háttalagi heimspekinganna og sniðugum

tilsvörum.

Díógenes er þó furðulega duglegur að geta heimilda, talin hafa verið

1,186 tilvísanir í verkinu, í 365 verk og 250 höfunda, auk 350 nafnlausra

tilvitnana.12 Mikill meirihluti af þessum verkum hefur glatazt og felst í því

mesta mikilvægi Díógenesar, en því miður er hann ekki sérlega gagnrýnin

á heimildir sínar og virðist stundum afrita hugsunarlaust, þó hann sé ekki

jafn vélrænn og oft er látið. Engu að síður er hann, eins og Long segir,13 jafn

áreiðanlegur og sá sem hann vitnar til í það og það skiptið.

Uppbygging verksins

Bók I hefst á nokkurs konar formála þar sem Díógenes fer yfir það sem

hann telur vera undanfara heimspekinnar utan Grikklands annars vegar

og svo þá vitru Grikki sem ruddu brautina en teljast þó ekki heimspekingar

(Díógenes telur Þales t.d. ekki til heimspekinga). Díógenes er þó fljótur að

leggja áherzlu á heimspekin sem slík hljóti að teljast grísk, enda sé sjálft

nafn hennar, φιλοσοφία, óþýðanlegt á tungur annarra þjóða.14

11Hicks 1928, bls. xxi.
12Long 1972, bls. xix.
13Long 1972, bls. xix.
14Díógenes Laertíos, I 5.
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Díógenes skiptir heimspekingunum sem hann fjallar um gróflega í tvo

flokka, sem við gætum kallað annars vegar jóníska skólann og hins vegar ít-

alska skólann.15 Jóníska skólann telur hann hefjast á á Anaximandrosi, sem

þó var nemandi Þalesar, eftir því sem Díógenes segir, og ljúka á Kleitomak-

kosi, Þeófrastosi og Krýsipposi. Ítalski skólinn hefst svo á Pýþagórasi og lýk-

ur á Epikúrosi. Sókrates og þá sem sóttu til hans innblástur telur Díógenes

til jóníska skólans en Eleumennina og efahyggjumennina til þess ítalska.16

Í annarri bók byrjar hann á umfjöllun um Anaxímandros, því næst An-

axímenes og Anaxagóras. Á eftir þeim kemur stutt umfjöllun um Arkel-

ás, sem hann kallar kennara Sókratesar og svo Sókrates. Af öðrum sem fá

sína umfjöllun í þessari bók má helzta nefna Xenófón, Glákon, Krítón og

svo Stilpón, sem Díógenes segir geta hafa verið kennara Pyrróns, sem telja

verður þó vafasamt.

Þriðja bók fjallar alfarið um Platón og er umfjöllunin um hann hlutfalls-

lega lengst, ef undanskilin er Epikúros, sem einnig fær heila bók um sig.

Líklegt má telja að lengd umfjöllunarinnar um Platón megi rekja til þess að

verkið hafi verið samið að tilstuðlan einhverrar konu sem sérstakan áhuga

hafði á Platóni, því í umfjöllun sinni um hann, ávarpar Díógenes lesandann

í kvenkyni og talar um áhuga hennar á Platóni (Φιλοπλάτωνι δέ σοι δικαίως

ØπαρχούσV. . . ).17

15Díógenes Laertíos, I 13–14.
16Díógenes notar að vísu ekki þetta orð, „skóli“, heldur talar hann um röð nemenda og

kennara (gr. διαδοχή), þar sem hver tekur við af öðrum. Af þessum sökum verður umfjöll-
un hans ekki í tímaröð og koma sumir elztu heimspekinganna fyrir mjög seint í verkinu:
Pýþagóras og Empedókles fá ekki sína umfjöllun fyrr en í áttundu bók og Herakleitos og
Xenófanes í þeirri níundu.

17Díógenes Laertíos, III 47.
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Í næstu bókum heldur hann sig í nágrenni Aþenu, fjórða bók fjallar um

eftirmenn Platóns í Akademíunni, sú fimmta um Aristóteles og nemendur

hans, bók sex fjallar um Antisþenes, Díógenes frá Sínópe, Krates og aðra

hundingja (gr. κυνικοί), og einu konuna sem Díógenes veitir nokkra athygli:

Hipparkkíu. Bók sjö fjallar svo um Stóumenn. Bók sjö hefur ekki varðveitzt

í heilu lagi, en það má ráða af því að efnisyfirlit hefur varðveitzt í einu hand-

riti og sýnir það að bókin innihélt umfjöllun um 20 Stóumenn til viðbótar.18

Í bók átta hefst svo umfjöllun hans, eins og áður, um ítalska skólann:

Pýþagóras og Empedókles, og nemendur þeirra. Bók níu, sú sem inniheldur

þann kafla sem hér er þýddur, fjallar um margvíslegt efni. Þar má finna

umfjöllun um Eleumennina, Parmenídes, Melissos og Zenón, atómistana

Levkippos og Demókrítos, auk Prótagórasar og annarra. Loks fjallar hann

um efahyggjumennina, Pyrrón og Tímón. Bók tíu fjallar svo alfarið um

Epikúros.

Skoðanir Díógenesar

Margir hafa velt fyrir sér hverjar hafi verið skoðanir Díógenesar sjálfs og

illskiljanlegri setningu, sem hefur verið mönnum mikið tilefni heilabrota,

kallar Díógenes einn heimildamanna sinna, Apollónídes frá Níkeu, „einn

okkar“: Ð παρ' ¹µîν.19 Margir hafa viljað túlka þetta sem svo að Díógenes

eigi við að Appollónídes hafi verið sama sinnis og hann sjálfur og þess vegna

hafi Díógenes verið efahyggjumaður. Þessi röksemdafærsla verður að teljast

býsna hæpin.

18Long 1972, bls. xx.
19Díogenes Laertíos IX 109.
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Í fyrsta lagi er alls ekki ljóst að Appollónídes hafi sjálfur verið efahyggju-

maður, og þó að svo hefði verið, er alls ekki víst að Díógenes sé hér að tala

fyrir eigin hönd: Hann gæti einfaldlega hafa afritað þetta upp úr einhverri

heimilda sinna eins og það stendur. Í öðru lagi er orðalagið mjög óljóst.

„Einn okkar“ gæti í raun þýtt hvað sem er, t.d. gæti Díógenes verið að segja

að Appollónídes hafi verið frá sama stað og hann sjálfur. Enda hafa sumir

tekið þessu sem svo að ættborg Díógenesar hafi verið Níkea.

Fleira hefur svo sem verið týnt til í því skyni að renna stoðum undir þá

kenningu að Díógenes hafi verið efahyggjumaður. Til dæmis nær umfjöll-

un hans um efahyggjumennina lengra en annarra (þó að meira sé ritað um

aðra) og að hann virðist ekki taka neina sérstaka afstöðu í umfjöllun sinni,

sem er jú merki efahyggjumannsins. Þetta hlýtur þó að mega teljast held-

ur léttvæg rök og er lítið sem ekkert sé hægt að segja um heimspekilegar

skoðanir Díógenesar.

Pyrrón

Um Pyrrón, eins og Díógenes, er fátt vitað, hann lét ekki eftir sig nein rituð

verk og heimildir okkar eru fáar. Ef marka má Díógenes fæddist hann í Elis

og var samtíða Alexander mikla. Áður en hann gerðist heimspekingur var

hann málari og lærði hjá Brysóni eða Stilpóni, áður en hann kynntist Anax-

arkosi frá Abdeira og fór með honum til Indlands þar sem hann nam margar

af sínum helztu hugmyndum við fótskör nektarspekinga (gymnósófista, gr.

γυµνοσοφισταί). Hann átti systur sem hét Filista og varð næstum því níræð-

ur.
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Dígógenes segir fátt annað af ævi hans en segir þó margar sögur af sér-

stöku lunderni hans, sem átti að hafa verið afleiðing af heimspeki hans.

Hann gætti sín ekki á hættum, hvort sem það voru þverhnípi, vagnar eða

óðir hundar, og hefði ekki náð svo háum aldri nema fyrir tilverknað vina

hans sem gættu þess að ekkert kæmi fyrir hann. Hann átti það til að fara í

langar ferðir með ókunnugum án þess að láta nokkurn vita og hélt áfram að

tala ef viðmælandi hans yfirgaf hann í miðju samtali. Hann sinnti jafnframt

húsverkum, sem ekki þótti ekki karlmönnum sæmandi, og kippti sér ekkert

upp við sársaukafullar læknisaðgerðir. Þegar vinur hans, Anaxarkos, var í

hættu staddur eftir að hafa fest sig í feni, gekk Pyrrón framhjá honum án

þess að veita aðstoð.

Þrátt fyrir að segja allar þessar ótrúlegu sögur af honum, viðurkennir

Díógenes að ekki séu allir sammála um þetta og að sumir segi að hann hafi

lifað venjulegu lífi og það hafi einungis verið í heimspeki þar sem hann efa-

hyggja hans brauzt fram. Mikilvægasta heimild okkar um skoðanir Pyrróns

er lærisveinn hans, Tímón20 en það eru þó ekki nema brot sem erfitt að

túlka.

Ekki einu sinni er ljóst hvort Pyrrón hafi verið upphafsmaður þeirrar

heimspeki sem kennd er við hann, af hans eigin rökum og skoðunum höfum

við litlar heimildir og á fyrstu öldunum eftir dauða hans virðist hann hafa

átt fáa fylgismenn.21 Stutt yfirlit yfir þessa heimspeki gæti verið eftirfar-

andi:22

20Tímón fær sjálfur um sig stuttan kafla hjá Díógenesi, sjá bls. 33 hér á eftir.
21Sjá Hankinson 1995, bls. 120.
22Sjá t.d. Bett 2000, bls. 3.
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Efahyggjumaðurinn uppgötvar að röksemdir fyrir andstæðum skoðun-

um, til dæmis að x sé F og að x sé ekki F, hafa sama styrk (það sem nefnt er

�σοσθένεια) og sannfæra hann um hvoruga skoðunina. Samfara þessu er hinn

óleysanlegi ágreiningur (gr. ¢νεπίκριτος διαφωνία) sem hann sér í kringum

sig: heimspekingarnir eru ekki sammála um nokkurn skapaðan hlut.

Þegar efahyggjumaðurinn stendur frammi fyrir óleysanlegum ágreiningi

og jöfnum styrk röksemda eru honum allar bjargir bannaðar og hið eina sem

hann getur tekið til bragðs er að fresta dómi (dómsfrestun: gr. �ποχή): Hann

einfaldlega tekur ekki afstöðu til þess sem honum virðist vera. Hvort x sé F

eða ekki F, segir hann ekkert um. Afleiðing dómsfrestunar er afstöðuleysi

(gr. ¢φασία).

Þessi dómsfrestun kemur ekki í veg fyrir að efahyggjumanninum virðist

vera eitt og annað, til dæmis virðist honum hunang vera sætt en hann vill

hann ekki þar með segja að hunang sé í raun og veru sætt. Díógenes segir

t.d. að Tímón hafi sagt:

„Að halda því fram að hunang sé sætt, geri ég ekki, en að það

virðist vera svo, tek ég undir.“23

Efahyggjumaðurinn heldur þannig engu fram um hvernig hlutirnir eru

í raun og veru, það eina sem hann hefur er sýndin, það hvernig hlutirn-

ir virðast vera. Hann er afstöðulaus og skiptir sér ekki af deilum, og það

er einmitt þetta afstöðuleysi sem færir honum keppikefli margra fornaldar-

heimspekinga, hugarróina (gr. ¢ταραξία). Maður sem hefur öðlast hana er

áhyggjulaus og hamingjusamur.

23Díógenes Laertíos IX 105.
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Flestir aðrir heimspekingar töldu að hugarróin kæmi þegar maður kæm-

ist að hinu sanna um eðli hlutanna, en efahyggjumaðurinn segir að þvert á

móti sé það ekkert nema eftirsókn eftir vindi og nákvæmlega það sem sviptir

mann hugarrónni. Réttara sé að gefast upp á öllu slíku og fresta einfaldlega

dómum.

Eins og áður sagði, þá féll Pyrrón og heimspeki hans að mestu leyti í

gleymsku og það var ekki fyrr en á fyrstu öld f.Kr. sem nafni hans er næst

haldið á lofti. Það gerði heimspekingur að nafni Ænesídemos, sem hafði ver-

ið meðlímur í Akademíu Platóns, en blöskrað hversu mjög efahyggjan þar,

sem menn höfðu haldið á lofti í nafni Sókratesar og fávizku hans, hafði látið

á sjá. Ænesídemos vildi endureisa efahyggjuna og notaðist við nafn Pyrróns

í þeim tilgangi og sagði hann hafa verið upphafsmann þeirrar efahyggju sem

hann sjálfur aðhylltist og hefur til dæmis varðveitzt í ritum Sextosar. Þetta

er sú heimspeki sem lýst var hér að ofan og Díógenes fræðir lesendur sína

um í verkinu sem hér hefur verið þýtt.

Flestir hafa tekið Ænesídemos trúarlegan í gegnum tíðina og trúað því

að Pyrrón hafi í raun verið upphafsmaður þessarar heimspeki, en ýmislegt

bendir nú til að svo hafi ekki verið, en hvort skoðanir Pyrróns hafi verið ein-

hverjar í líkingu við þetta verður ósagt látið hér24 en allt eins mætti ímynda

sér að Pyrrón myndi segja, eins og Marx, ef hann yrði spurður, „Það eitt er

víst, að ég er ekki pyrrónisti!“

24Um það efni sjá til dæmis: Svavar Hrafn Svavarsson 2008 og 2010.
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Díógenes Laertíos IX 61–116

Pyrrón

Pyrrón frá Elís var sonur Pleistarkosar, rétt eins og Díókles25 segir frá.9.61

Apollódóros26 segir í Annálum sínum að hann hafi fyrst verið málari og Al-

exander segir í Heimspekingaröðum sínum að hann hafi verið lærissveinn

Brysóns sonar Stílpós.27 Eftir það fylgdi hann Anaxarkosi28 á ferðum hans

hvert sem er og blandaði jafnvel geði við nektarspekinga og vitringa á Indlandi.29

Það fékk hann til að aðhyllast hina göfugustu heimspeki, og kynnti hann til

sögunnar óþekkjanleika30 og dómsfrestun31, eins og Askaníos frá Abdera

segir. Ekkert sagði hann vera fagurt eða ljótt, réttlátt eða ranglátt. Og á

sama hátt sagði hann að í öllum tilfellum væri ekkert til í raun og veru, en

25(Gr. ∆ιοκλÁς.) Rithöfundur á fyrstu öld f.Kr. Einn af þeim sem Díogenes vitnar hvað
mest til. Nietzsche taldi að Díogenes hafi tekið nánast allt frá honum. Svo virðist þó ekki
vera.

26(Gr. 'Αππολλόδωρος.) Rithöfundur og sagnaritari, uppi á annarri öld f.Kr. Einn af helztu
heimildarmönnum Díógenesar.

27Sumir vilja lesa „. . . Brysóns eða Stílpós“. Aðrir lesa línuna sem svo að Brysón hafi
verið lærisveinn Stílpós, ekki sonur. Engu að síður virðist hvort tveggja býsna ólíklegt, sjá
t.d.Hankinson 1995, bls. 1 og áfram.

28(Gr. 'Αναξάρχος.) Heimspekingur fæddur í Abdeira í Þrakíu, eftir því sem Díógenes
segir. Fylgdi Alexander mikla til Indlands og móðgaði þar Níkókreon, konung á Kýpur, sem
skipaði að hann yrði kraminn með járnstautum. Hann tók því með frægu jafnaðargeði.

29Um áhrif austurlenzkrar heimspeki á Pyrrón og gríska efahyggju, sjá: Hankinson 1995,
bls. 59 og áfram.

30Hugtakið „óþekkjanleiki“ (gr. ¢καταληψία) þarf að skýra í samhengi við heimspeki Stóu-
manna. Samkvæmt heimspeki þerra verður hugurinn undir áhrifum frá umhverfinu sem
við skynjum. Slík skynhrif kalla þeir „sýnd“ (gr. φαντασία). Þegar ákveðin skilyrði eru
uppfyllt tala þeir um „þekkjanlega sýnd“ (gr. καταληπτικ¾ φαντασία) og er hún uppspretta
skilnings (gr. κατάληψις). Efahyggjumenn neita að hægt sé að upfylla þessi skilyrði og eru
að þeirra dómi allar sýndir óþekkjanlegar [gr. ¢καταληπτική) og afleiðing þess óþekkjanleiki
alls. Frekari umfjöllun er t.d. hjá R.J. Hankinson í Hankinson 2003

31Gr. �ποχή. Efahyggjumaðurinn frestar dómi um hvaðeina. Hann segir hvorki að hlutir
séu einn veg eða annan, enda eru sýndir ekki mælikvarði á raunverulegt eðli hlutanna.
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allar gjörðir manna stjórnist af siðum og venjum. Því hver hlutur er ekki

meira þetta en hitt.32

Líf hans var í samræmi við þetta, hann steig ekki til hliðar vegna neins62

né var á verði og tók öllu eins og það var, hvort sem það voru vagnar, þver-

hnípi eða hundar og reiddi sig á engan hátt á skilningarvitin. Honum var þó

bjargað, eins og Antígónos frá Karystos33 segir, af góðvinum sínum sem eltu

hann hvert sem hann fór. En Ænesídemos34 segir hins vegar að dómsfrest-

un hafi einungis búið að baki heimspeki hans og að hann skorti alls ekki

forsjálni í neinu sem hann gerði. Hann lifði fast að níræðu.

Þetta er það sem Antígónos frá Karystíos segir í bók sinni um Pyrrón,

að í fyrstu hafi hann verið óþekktur og fátækur málari. Á íþróttavellinum í

Elis35 eru geymdar þokkalegar myndir hans af boðhlaupurum með kyndla.63

Hann dró sig úr skarkala heimsins og hélt sig út af fyrir sig, hann sýndi

sig sjaldan ættingjum sínum. Þetta gerði hann vegna þess að hann hafði

eitt sinn heyrt Indverja nokkurn skamma Anaxarkos og segja að hann gæti

ekki kennt öðrum hvað væri gott á meðan hann sjálfur þjónaði við hirðir

konunga. Alltaf hélt hann sama hugarástandi, svo að jafnvel ef einhver

32Það er að segja, ekki er hægt að segja um nokkurn hlut að hann sé frekar eitt en annað.
Blóm er til að mynda ekki frekar fagurt en ljótt.

33(Gr. 'Αντίγονος Ð Καρύστιος.) Rithöfundur og sagnaritari, uppi á þriðju öld f.Kr.
Díógenes vitnar mikið í hann.

34(Gr. Α�νησίδηµος.) Fæddur á Krít á fyrstu öld f.Kr. og talinn hafa verið félagi í Aka-
demíunni. Hann taldi að efahyggjan sem stunduð var innan Akademíunnar væri orðinn
þróttlítil og færði efahyggju Pyrróns til öndvegis. Viðtekin hefur verið sú skoðun að heim-
speki Pyrróns hafi verið undanfari heimpeki Ænesídemosar en það hefur verið dregið í efa.
Sjá t.d. Svavar Hrafn Svavarsson 2008 Það sem Ænesídemos segir hér um Pyrrón gæti hafa
verið til að sýna eigin heimspeki í jákvæðara ljósi.

35Borg á Pelópsskaga. Borgin er í nágrenni Ólympíu þar sem hinir frægu leikar voru
haldnir til forna, og voru þeir skipulagðir af borgarbúum. Nú á dögum er Elis einungis lítið
þorp, litlu stærra en Kópasker.
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yfirgaf hann í miðri ræðu, kláraði hann hana fyrir sjálfan sig, þó að hann

hefði verið ákafamaður í æsku.36

Oft, segir Antígónos, fór hann að heiman án þess að segja nokkrum og

flæktist um með hverjum þeim sem hann hitti. Og eitt sinn, þegar Anax-

arkos festi sig í feni nokkru, gekk hann framhjá án þess að hjálpa. Marg-

ir áfelldust hann en Anaxarkos sjálfur hrósaði honum fyrir sinnuleysið og

kaldlyndið.64

Eitt sinn var komið að honum að tala við sjálfan sig og þegar hann var

spurður um ástæðuna svaraði hann því til að hann væri að æfa sig í að vera

góður. Í rökræðum leit enginn niður á hann vegna þess að hann gat talað

skilmerkilega og svarað spurningum, svo að jafnvel Násífanes37 heillaðist af

honum ungur. Að minnsta kosti sagði hann að maður ætti að vera eins og

Pyrrón að lunderni en eins og hann sjálfur í skoðunum. Hann sagði líka oft

að Epikúros38 hefði dáðst að því hvernig Pyrrón lifði lífi sínu og spyrði sig

sífellt um hann. Svo virtur var Pyrrón í ættborg sinni að hann var gerður

að æðsta presti og hans vegna voru allir heimspekingar undanþegnir skatt-

skyldu.

Ennfremur voru margir sem líktu eftir honum og skiptu sér ekki af annarra

manna málum, svo að Tímón39 segir eftirfarandi um hann í Pýþó og Níð–

skrifunum:

36Hér vantar í handritið.
37(Gr. Ναυσιφάνης.) Heimspekingur og ræðumaður, uppi á ofanverðri 4. öld f. Kr.

Epikúros gagnrýndi hann harðlega, að því er Díógenes segir, og kallaði hann m.a. „ólæs-
an“, „svindlara“, „marglyttu“ og „hóru“.

38(Gr. 'Επίκουρος.) Heimspekingur á 4.–3. öld f.Kr. Hann kenndi m.a. að ánægjan væri hið
æðsta takmark og ekki ætti að óttast dauðann né guðina.

39Um Tímón fjallar næsti kafli.
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Ó, aldni Pyrrón, hvernig eða hvaðan fannstu flóttaleið65

frá innantómri þjónkun við sófistanna og skoðanir þeirra?

Hvernig braustu hlekki allra blekkinga þeirra og sannfæringa?

Þig varðaði ekkert um slíkar spurningar, hvaða vindar

blása um Grikkland, né hvaðan og hvert hver þeirra blæs.

Og aftur í Sýnunum:

Þetta, ó Pyrrón, þráir hjarta mitt að heyra,

hvernig sem maður þú lifir auðveldlega í ró,

einn meðal manna sem lifir að hætti guðs.

Aþenumenn heiðruðu hann með ríkisborgararétti, segir Díókles40, fyrir

að hafa banað Kótys frá Þrakíu.41 Hann lifði ráðvöndu lífi með systur sinni66

sem var ljósmóðir, en svo segir Eratosþenes42 í verki sínu Um auð og fátækt,

að hann hefði líka farið á markaðinn með fiðurfé og svín, ef svo vildi til, og

selt. Hann sinnti líka heimilsstörfum án þess að skeyta því nokkru.43 Einnig

er sagt að hann hafi vegna sinnuleysis44 þvegið grís. Þegar hann reiddist

vegna systur sinnar (en hún var kölluð Filista) sagði hann við mann sem

áfelldist hann, að það væri ekki vegna konu sem maður sýndi sinnuleysi.

Eitt sinn þegar hundur réðist á hann og hræddi hann, sagði hann við mann

40(Gr. ∆ιοκλÁς.) Rithöfundur uppi á 1. eða 2. öld f. Kr. Díógenes vitnar mikið í hann.
41Hér virðist Díogenesi bregðast bogalistin. Hið rétta er að Pyþón, nemandi Platóns, var

sá sem banaði Kótys, ásamt bróður sínum. Kótys þessi var konungur í Þrakíu og átti í
útistöðum við Aþenumenn.

42(Gr. 'Ερατοσθένης.) Heimspekingur, stærðfræðingur, landfræðingur og stjörnufræðingur
og ljóðskáld, svo eitthvað sé nefnt. Hann var sökum fjölfræði sinnar gjarnan uppnefndur
„fimmþrautarmaðurinn“ (gr. πένταθλος) og „Beta“ af óvildarmönnum sínum. Var merkingin
sú að hann kynni ýmislegt fyrir sér, en væri ekki beztur í neinu.

43Þessi verk voru alls ósæmandi frjálsbornum grískum karlmanni.
44Gr. ¢διαφορία. Hlutleysi væri ef til vill nákvæmari þýðing. Hér er átt við það hugar-

ástand sem fylgir því að fresta dómi.
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sem gagnrýndi hann að erfitt væri að losa sig fullkomlega við mennsku sína,

en maður ætti framar öllu að berjast gegn aðstæðum sínum, helzt með verk-

um, en annars með orðum.

Menn segja að þegar hreinsandi smyrsli voru borin á sár sem hann hafði67

hlotið og skorið í þau og brennt, að hann hafi ekki svo mikið sem ygglt brún.

Tímón sýnir einnig lunderni hans ljóslega í greinargerð þeirri sem hann

gerði fyrir Pýþón. Fílón frá Aþenu, sem hafði verið vinur hans, sagði að

hann minntist oftast á Demókrítos,45 því næst á Hómer, sem hann dáði og

endurtók í sífellu:

Ætt manna er sem ætt laufblaðanna.46

Hann dáði Hómer líka vegna þess að hann líkti mönnunum við vespur, flug-

ur og fugla. Hann vitnaði líka til þessa:

Heyr þú, kunningi, þú skalt nú deyja hér einnig. Hví berst þú

svo illa af? Deyja mátti Patróklus, og var hann þó miklu meiri

maður, en þú.47

og annarra kafla sem fjölluðu um hverflyndi mannanna, ásókn þeirra eftir

hégóma og barnaskap.

Póseidóníos48 segir svipaða sögu af honum. Þegar skipsfélagar hans68

hryggðust vegna storms hélt hann ró sinni og sálarstyrk og benti þeim á

grís þar í skipinu sem stóð og át og sagði þeim að slík væri hugarróin sem

45(Gr. ∆ηµόκριτος.) Heimspekingur á fimmtu öld. Þekktastur fyrir atómkenningu sína.
46Úr þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar á Ilíonskviðu, útgáfu Menningarsjóðs frá 1949.

Sjötti þáttur, lína 146.
47Einnig úr þýðingu Sveinbjarnar. 21. þáttur, lína 106.
48(Gr. Ποσειδώνιος.) Heimspekingur á 2.–1. öld f. Kr. Talinn einn lærðasti maður síns

tíma, en þó hefur ekkert af verkum hans varðveitzt í heild sinni.
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hin vitri maður ætti að halda. Númeníos49 einn segir hann hafa haft eigin

skoðanir.

Hann hafði lærisveina sem aðrir höfðu í hávegum, af þeim var Evrýlók-

kos sem varð sér til minnkunar á eftirfarandi hátt. Því sagt er að eitt sinn

hafi hann reiðzt svo mjög að hann hafi gripið steikartein með kjöti og elt

matsveininn alla leið inn á torg. Í Elis var hann eitt sinn svo aðþrengdur af69

nemendum sínum í rökræðum að hann kastaði af sér fötunum og synti yfir

ána Alfeios. Hann var líka mikill andstæðingur sófistanna, eins og Tímón

segir frá.

Fílón talaði mest við sjálfan sig,50 um hann er sagt eftirfarandi:

Fílón sem er sjálfum sér makráður og talar við sjálfan sig, skiptir

sér ekki af skoðunum og deilum.

Auk þessara fylgdu Pyrróni Hekatajos frá Abderu og Tímón frá Flíos, höf-

undur Níðskrifanna, en frá honum verður sagt frá síðar, einnig var Násífa-

nes lærisveinn hans, sem sumir segja að hafi kennt Epikúrosi. Þessir51 voru

allir kallaðir pyrrónistar eftir kennara sínum, en einnig voru þeir kenndir

við ráðþrot og grennslan, dómsfrestun og leit vegna skoðana sinna, ef svo

mætti kalla þær. Þeir voru kenndir við leit vegna þess að þeir voru sífellt70

að leita sannleikans, grennslan vegna þess að þeir eru sífellt að grennslast

fyrir en hafa aldrei komist að niðurstöðu, dómsfrestun vegna kennda þeirra

49(Gr. Νουµήνιος.) Heimspekingur sem var á dögum á seinni hluta annarar aldar e.Kr.
Heimspeki hans er talinn undanfari nýplatónismans.

50Þ.e. af lærisveinum Pyrróns talaði Fílón mest við sjálfan sig.
51Orðið sem venjulega er notað í íslenzku, „efahyggjumaður“ er alls ekki nógu nákvæmt:

Á grísku nefnast þeir „σκεπτικοί“ af orðinu „σκέψις“, sem merkir „leit, skoðun eða rannsókn“.
Merkingin er því eitthvað á borð við „þeir sem leita“ og er átt við að efahyggjumennirnir
héldu engu endanlega fram sem sönnu, en leituðu sífellt sannleikans.
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eftir leitina, en ég á við frestun dóma. Þeir voru svo kenndir við ráðþrot

vegna þess að heimspekingarnir sem höfðu skoðanir voru ráðþrota eins og

þeir.52 Pyrrónistar voru þeir kallaðir vegna Pyrróns. Þeódósíos segir í Yf-

irliti um efahyggju að ekki ætti að kalla efahyggjumennina pyrrónista, því

að ef ómögulegt er að þekkja hreyfingu hugsunarinnar í hvora áttina sem

er, þá munum við aldrei vita hvað Pyrrón ætlaðist fyrir, og án þess að vita

það gætum við ekki kallazt pyrrónistar. Auk þess uppgötvaði Pyrrón ekki

efahyggjuna fyrstur né hafði hann nokkrar skoðanir. Við myndum kalla

pyrrónista þann sem líkist Pyrróni í háttum.71

Sumir segja Hómer hafa verið upphafsmann þessarar heimspeki, vegna

þess að hann lét í ljós mismunandi svör við sömu spurningunum á mismun-

andi tíma og var aldrei viss um svarið. Svo voru spakmæli vitringanna sjö

líka efablandin,53 eins og „Ekkert í óhófi“, og „ Loforðum fylgir ógæfa“, sem

merkir að ógæfa fylgir þeim fast á hæla sem gefur traust loforð af öryggi. En

einnig voru Arkílókkos54 og Evripídes55 efahyggjumenn, Arkílókkos segir:

Sál dauðlegra manna, Glákos Leptínesson, er eins og dagur sem

Seifur sendir.

52Þessi kafli hefur valdið ritskýrendum vandræðum. Jonathan Barnes stingur upp á því
að klausan um aðra heimspekinga sé seinni tíma innskot og réttur lestur sé: „. . . kenndir
við ráðþrot því þeir voru ráðþrota gangvart öllu.“ Sjá: Barnes 1992, bls. 4291

53Díógenes segir þá hafa verið: Þales frá Míletos, Sólon frá Aþenu, Períandros frá Kórin-
þu, Kleóbúlos frá Lindos, Kílón frá Lakedaímón, Bías frá Príene og Pittakos frá Mýtilene.
Önnur nöfn koma fyrir, bæði hjá Díógenesi sjálfum og öðrum.

54(Gr. 'Αρχίλοχος.) Skáld og hermaður á sjöundu öld f. Kr. Eitt frægasta kvæði hans fjallar
um það þegar hann varpaði frá sér skildi sínum í orrustu og flúði af hólmi.

55(Gr. ΕÙριπίδης.) Harmleikaskáld á 5. öld. f. Kr. 18 verka hans eru varðveitt í heilu lagi,
þeirra frægust eru Medea, Bakkynjurnar og Elektra.
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En Evripídes segir:

Ó Seifur, hvers vegna í ósköpunum segja þeir að

vesalings dauðlegir menn hugsi? Því við erum þér háðir og

gerum það sem er í vilja þínum.

Ennfremur töldu þeir Xenófanes56, Zenón frá Elea57 og Demókrítos vera72

efahyggjumenn. Xenófanes vegna þess að hann sagði:

Ekki veit nokkur maður nokkuð skýrt, né mun vita.

Einnig Zenón, vegna þess að hann tortímdi allri hreyfingu og sagði: „Það

sem hreyfist, hreyfist hvorki þar sem það er né þar sem það er ekki.“ En

Demókrítos vegna þess að hann kastaði út eiginleikum hluta og sagði: „Manna-

setning segir kalt, venjan segir heitt en í raun og veru er ekkert nema atóm

og tóm“, og aftur: „Í raun vitum við ekkert, því sannleikurinn er djúpt fal-

inn.“ Jafnvel Platón lætur guðunum og sonum þeirra eftir sannleikann og

leitar trúverðugustu útskýringarinnar. Og Evripídes segir:

Hver veit nema að lifa sé að deyja og það sem dauðlegir menn73

telja vera líf sé dauði?

56(Gr. Ξενοφάνης.) Heimspekingur og skáld á 6. öld og í upphafi þeirrar 5. Frægastur
fyrir gagnrýni sína á mannhverfingu guðanna.

57(Gr. Ζήνων Ð 'Ελεάτης.) Heimspekingur á 5. öld. Þekktastur fyrir þversagnir sínar sem
eiga að sýna að hreyfing sé ómöguleg.
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Og líka Empedókles:58

Þetta er svo hvorki sýnilegt mönnunum né heyranlegt né heldur

geta þeir gert sér það í hugarlund.

Og áður:

Hver maður trúir einungis því sem hann upplifir sjálfur.

Jafnvel Herakleitos:59 „Við skulum ekki kasta saman kenningum til

einskis um hinar stærstu spurningar.“ Og Hippókrates60 reyndist vera á

báðum áttum, sem mannlegt er. Og þar áður Hómer:

Tunga dauðlegra manna er vökur; á henni liggja margar ýmis

konar ræður.61

Og:

Vítt er rúmsvæði orðanna.

Og:

Slík orð sem maður talar, slík orð fær maður aftur að heyra.

þar sem hann talar um jafngildi og andstöðu raka.

58(Gr. Εµπεδοκλής.) Heimspekingur á fimmtu öld f.Kr. Hann taldi að allt væri úr fjórum
rótum, eldi, vatni, lofti og jörð, og stjórnaðist af andstæðum öflum, öðru sameinandi, sem
hann nefndi ást, og öðru sundrandi, sem hann nefndi hatur.

59(Gr. `Ηράκλειτος.) Heimspekingur á fimmtu og sjöttu öld f.Kr. Hann kenndi einingu
andstæðna og að allt væri í heiminum hverfult.

60(Gr. `Ιπποκράτης.) Læknir, uppi á 5. og 4. öld f.Kr. Oft kallaður „faðir læknisfræðinnar“.
61Þessar tilvitnanir í Hómer eru úr þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar, líkt og þær hér að

ofan, 20. þætti, línu 248 og áfram.
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Efahyggjumennirnir voru þannig sífellt að hrekja skoðanir allra skóla74

en héldu sjálfir engum skoðunum fram með vissu, en báru fram skoðanir

annarra og lýstu þeim en játuðu engu, ekki einu sinni því. Svo mikið að

jafnvel neituðu þeir að þeir játuðu engu, segjandi sem svo: „Við játum engu“

væri að játa. Við berum fram, sögðu þeir, því sem aðrir halda fram í þeim

tilgangi að sýna yfirvegun okkar, rétt eins og við hefðum getað sýnt, ef við

hefðum veitt samþykki okkar. Þannig sýna þeir jafnvægi sálarinnar í gegn-

um orðatiltækið „Við játum engu“ og á svipaðan hátt í gegnum orðatiltækin

„Ekkert frekar [en annað]“ og „Sérhver rök eiga sér andstæðu“ og önnur

þeim lík. Orðatiltækið „Ekkert frekar en annað“ er líka hægt að skilja á75

jákvæðan hátt, að sumir hlutir séu eins, til dæmis, „Sjóræninginn er ekk-

ert frekar vondur en lygarinn“. En efahyggjumennirnir meintu það ekki á

jákvæðan hátt heldur neikvæðan, eins og þegar einhver véfengir [röksemda-

færslu] og segir: „Ekki var Skylla62 til, frekar en Kímæra.“63 „Ekkert frekar“

er stundum notuð til samanburðar, eins og þegar við segjum að hunang sé

frekar sætt en þurrkuð vínber. Stundum er það bæði jákvætt og neikvætt,

eins og þegar við segjum að dyggðin hjálpi frekar en skaði, því með því mein-76

um við að dyggðin hjálpi en skaði ekki. En efahyggjumennirnir eyðileggja

það líka að segja „Ekkert frekar“ og sögðu, því eins og forsjón er ekki til

frekar en hún er ekki til, þá er „Ekkert frekar“ ekki frekar til en það er ekki

til. Það merkir, eins og Tímón segir í Pýþó „það að ákveða ekkert, heldur að

hafna samþykki.“ Hin setningin „Sérhver rök eiga sér andstæðu“ leiðir líka

62Hrikalegt sæskrímsli í grískri goðafræði. Hún hafði sex hræðileg höfuð, tólf fætur sem
líktust örmum kolkrabba, og rófu kattar.

63Annað ægilegt skrímsli. Hún hafði líkama ljóns, en höfuð geitar sem óx upp úr búknum
miðjum. Hún gat blásið eldi og hafið skottið snákshöfuð.
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til dómsfrestunar, því þegar hlutirnir mæla á móti hverjum öðrum og rökin

hafa jafnan þunga, þá fylgir vanþekking á sannleikanum. En jafnvel þessi

rök eiga sér sjálf andstæðu eins og önnur, sem, eftir að hafa eytt öðrum snýr

sér við og eyðir sjálfri sér, eins og hreinsilyf sem hreinsar út aðskotaefnið og

er svo sjálft hreinsað út og eytt.

Við þessu sögðu kennimenn64 að þetta græfi ekki undan setningunni77

heldur styrkti hana frekar. Þeir voru þannig að nota skynsemina sem þjón,

því ekki væri hægt að hrekja rök nema með rökum. Rétt eins og við er-

um vanir að segja að staður sé ekki til verðum við engu að síður að nota

orðið „staður“, en ekki að hætti kennimanna, heldur til ábendingar. Eins

segjum við að ekkert verði til af nauðsyn en samt verðum við að tala um

nauðsyn. Þess konar leið til túlkunar notuðu þeir, því þó hlutirnir virðast

vera á ákveðinn hátt, þá eru þeir ekki þannig í raun og veru, heldur einungis

virðast vera það. Þeir sögðu og að þeir leituðu ekki þess sem þeir hugsuðu,

því hugsanir eru ljósar, heldur þess sem skynjunin tekur þátt í.

Þannig eru hin pyrrónísku rök nokkurs konar skýrsla um það sem virð-78

ist vera eða hugsanir hvers konar, samkvæmt hverjum allt er fært saman og

í samanburðinum fundið hafa misræmi og rugling, en svo segir Ænesídes-

mos í Frumatriðum Pyrrónismans. Og hvað varðar mótsagnir í rannsóknum

þeirra, þá sýna þeir fyrst fram á með hvaða hætti hlutirnir sannfæra, svo

með sömu aðferð eyðileggja þeir trúnað á þá. Því slíkir hlutir sannfæra með

samræmi skynfæranna og það sem aldrei breytist eða í það minnsta sjaldan,

auk þess sem komið er upp í vana, fyrirskipað af lögum eða því sem vekur79

64Hér er þýtt gríska orðið δογµατικός en það er haft um þann sem hefur skoðun eða kenn-
ingu (gr. δόγµα).

21



ánægju eða undrun. Þannig sýndu þeir með því sem er andstætt upphaflegri

sannfæringu að bæði er jafn trúlegt.

Ráðþrot verður með samræmi fyrirbæranna og dóma og flokkuðu þeir

þau í tíu hætti,65 í hverjum umfjöllunarefnið virtist vera mismunandi. Þess-

ir eru hinir tíu hættir sem þeir skipuðu niður:

Fyrstur varðar mismuninn á lífverum í sambandi við ánægju og sárs-

auka, það sem er skaðlegt og hjálplegt. Af þessu fylgir að af sömu fyrirbær-

um fá þær ekki sömu sýndir og af slíkri togstreitu leiðir frestun dóma. Því

sum dýr æxlast án samfara, svo sem þau sem lifa í eldi og hinn arabíski

Fönix og ormar en önnur með samræði, svo sem maðurinn og hin dýrin. Á80

sumum er gerður greinarmunur á einn hátt, á öðrum á annan hátt. Þess

vegna er líka munur á skynfærum þeirra, til dæmis sjá fálkar allra bezt og

hundar með bezt lyktarskyn. Það er því skynsamlegt að ætla að vegna þess

að augun eru mismunandi þá sé líka munur á áhrifunum sem fyrirbærin

hafa á þau, fyrir geitur eru spírur góðar til átu, en mönnum bitrar, eins

nærir óðjurt kornhænur en er mönnum banvæn og svín éta mykju en hestar

ekki.

Annar hátturinn tengist eðli og sérkennum manna. Til dæmis var Demofóni,

þjóni Alexanders, heitt í forsælu en kalt í sólskini. Aristóteles segir að

Andrón frá Argos hafi gengið yfir eyðimerkur Líbýu án þess að drekka. Enn-81

fremur vilja sumir menn verða læknar, aðrir bændur og enn aðrir stunda

viðskipti. Hið sama skaðar suma menn en öðrum hollt. Þess vegna ber að

fresta dómi.
65Annar lesháttur τÁς í stað τάς: „Ráðþrot gegn samræmi fyrirbæranna og dóma flokkuðu

þeir í tíu hætti. . . “
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Hinn þriðji snertir muninn á rásum skynfæranna. Til að mynda virðist

epli vera ljósgult að lit, sætt á bragðið og hafa góða lykt. Hið sama hefur

aðra lögun eftir mismunandi speglum sem það speglast í. Þessu fylgir að

það sem virðist vera á einn veginn er það ekki frekar en annan.

Hinn fjórði varðar ástand og almenna breytingu, svo sem heilsu og las-82

leika, svefn og vöku, gleði og sorg, æsku og elli, hugrekki og ótta, skort og

fyllingu, hatur og ást, hitun og kæling, að geta andað og að hafa öndunarveg-

inn stíflaðan. Áhrif á skynjendur virðast þannig breytast eftir mismunandi

ástandi. Því ekki einu sinni ástand brjálæðinga er öndvert náttúrunni. Því

hvers vegna frekar þeir en við? Og raunar virðist okkur sólin standa kyrr.

Stóumaðurinn Þeón frá Tíþoreu gekk í svefni og þræll Períklesar, er hann

hafði gengið til náða, gerði slíkt hið sama uppi á þaki.

Hinn fimmti háttur tengist lífsháttum, venjum, trú á goðsögur, sáttmála83

þjóða66 og forsendum kennimanna. Meðal þessa er það sem tengist hinu

fagra og ljóta, sannleika og lygi, hinu góða og slæma, um guði, tilurð og

eyðingu alls þess sem virðist vera. Til að mynda er hið sama talið af sumum

réttlátt, af öðrum óréttlátt og af sumum gott en öðrum slæmt. Persar telja

ekki óeðlilegt að samrekkja dætrum sínum en hjá Grikkjum er það ólöglegt.

Einnig eiga Massagetar67, eins og Evdoxos segir í fyrstu bók Ferðanna um

heiminn, konur sínar í sameiningu, en ekki Grikkir. Kilikíumenn68 gleðjast

við sjórán en ekki Grikkir. Aðrir trúa á aðra guði, sumir á forsjónina, aðrir84

66Hér hefur textinn: „. . . κα� τ¦ς �θνικ¦ς συνθήκας. . . “ Jonathan Barnes færir fyrir því rök
að hér sé prentvilla og vill hafa �θικ¦ς í stað �θνικ¦ς, sjá Barnes 1992, bls. 4291. Þýðingin
yrði þá „. . . og samkomulags um siðferði. . . “ í stað „. . . sáttmála þjóða. . . “

67Hirðingaþjóðflokkur í Asíu, um þá má t.d. lesa hjá Heródótosi.
68Kilíka var þar sem nú er suð-austurhluti Tyrklands.
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ekki. Egyptar smyrja hina dauðu, Rómverjar brenna þá og Pajonar kasta

þeim út í mýri. Af því leiðir frestun dóma um hið sanna.

Hinn sjötti hefur að gera með blöndun og sameiningu, samkvæmt hverju

ekkert virðist vera hreint í sjálfu sér, heldur blandað lofti, ljósi, raka, hörku,

hita, kulda, hreyfingu, útöndun og öðrum kröftum. Til dæmis virðist fjólu-

blár annar litur í sólarljósi en við tunglskin eða lampa. Litarhaft okkar

sjálfra virðist líka annað við hádegi en við sólarlag. Og stein sem í lofti85

þarf tvo menn til að lyfta er auðveldlega hægt að færa í vatni. Annað hvort

er hann þungur og lyft af vatninu eða léttur og gerður þungur af loftinu.

Þannig vitum við ekkert um hvernig hann er í sjálfum sér, ekki frekar en

olíu í ilmolíu.

Hinn sjöundi háttur varðar fjarlægðir, staðsetningu, staði og það sem er

á stöðunum. Samkvæmt þessum hætti virðist það sem talið er vera stórt,

lítið, hið ferhyrnda hringlaga, hið slétta með ójöfnum, hið beina skakkt og

hið gula af öðrum lit. Sólin virðist til að mynda vera lítil69 sökum fjarlægðar

og fjöllin í fjarska þokukennd og slétt en gróf í návígi. Ennfremur virðist86

sólin á ákveðin hátt við upprás en á annan þegar hún er hátt á himni. Sami

hlutur virðist á einn hátt í skógarlundi en öðruvísi á opnu landi. Eins er

farið með mynd eftir því hvernig horft er á hana sem og háls dúfu eftir því

hvernig hann er sveigður. Fyrst við getum þá ekki gaumgæft þessa hluti án

staðsetningar eða staðar, þá verður eðli þeirra okkur hulið.

Hinn áttundi tengist magni og eiginleikum hluta, svo sem hita eða kulda,

snerpu eða seinfærni, lit eða litleysi. Þannig er hóflega drukkið vín styrkj-

69Jonathan Barnes vill setja ποδια�ος í stað µικρός. Þýðingin yrði þá „Sólin virðist til að
mynda vera fet á breidd. . . “. Sjá: Barnes 1992, bls. 4292
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andi en of mikið dregur úr manni máttinn. Þannig er því einnig farið með

mat og aðra hluti.

Níundi hátturinn varðar varanleika, hið ókunna og sjaldgæfa. Til dæmis87

vekja jarðskjálftar ekki furðu þeirra sem upplifa þá í sífellu, né sólin, því

hún sést á hverjum degi. Favorínus hefur níunda háttinn áttunda í röðinni,

Sextos og Aínesídemos tíunda. Að auki segir Sextos þann tíunda vera þann

áttunda og Fabórínos níunda.

Hinn tíundi byggist á samanburði hluta við aðra, svo sem létts við þungt,

sterks við veikt, þess sem er meira við hið minna og upp við niður. Því það

sem er til hægri er ekki til hægri vegna eðlis síns, heldur er talið vera það í

sambandi við annað, að því færðu er það ekki lengur til hægri. Eins er því

farið með orðin „faðir“ og „sonur“ að þau eru afstæð og „dagur“ er afstæður88

sólinni og allt afstætt hugsun. Því getum við ekki þekkt það sem er afstætt

í sjálfur sér. Þessir eru hinir tíu hættir.

En fylgismenn Agrippu bæta við þessa öðrum fimm, þann sem dreginn

er af ósátt, þann sem leiðir til vítarunu, þann sem byggir á afstæði, þann

sem byggir á tilgátum, og þann sem byggir á vítahring af því sem er vegna

hvers annars. Sá sem dreginn er af ósætti sýnir, hvað varðar eftirgrennslan

í heimspeki eða daglegu lífi, hin mestu átök og óreiðu. Sá sem dreginn er af

vítarunu neitar að gefa því sem sótzt er eftir fastan grundvöll, því einn hlut-

ur tekur sannfæringarmátt sinn frá öðrum og þannig út í hið óendanlega.89

Sá sem dreginn er af afstæði segir að ekki sé hægt að skilja nokkuð í sjálfu

sér, einungis með öðru og sé þar af leiðandi óþekkjanlegt. Sá sem dreginn

er af tilgátum verður til þegar fólk gerir ráð fyrir því að forsendur verði að

taka trúanlega í sjálfum sér, og ekki gera ráð fyrir þeim. Þetta er flónska,
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einhver gæti gert ráð fyrir hinu gagnstæða. Sá sem dreginn er af því sem er

vegna annars verður til þegar það sem þarf að til að staðfesta það sem leitað

er þarf trúnað á það sem leitað er eftir, til dæmis ef einhver sem sannar að

til séu smáholur með því að til sé útstreymi tæki það sjálft sem sönnun fyrir

því að til sé útstreymi.

Þeir neita allri sönnun, mælikvarða, tákni, orsök, hreyfingu, lærdómi,90

tilurð og því að nokkuð geti verið gott eða slæmt í eðli sínu. Því þeir segja

að sönnun sé annað hvort sett saman úr hlutum sem þegar eru sannaðir eða

ekki sannaðir. Ef hún er úr því sem þegar er sannað, þarf það sjálft sönnunar

við og þannig út í hið óendanlega. Ef hún er úr því sem ekki er sannað hvort

sem það er allt, nokkur hluti eða einn einasti hluti sem er í vafa, þá er öll

heildin ósönnuð Ef einhver teldi, segja þeir, að til sé nokkuð sem þarfnist

engrar sönnunar við, væri greind hans stórfengleg, ef hann skildi ekki að

það sjálft, þ.e. að sjálfs sín vegna væri það sannfærandi, þarfnast sönnunar.91

Því ekki má sanna að frumefnin séu fjögur frá því að frumefnin séu fjögur.

Þar að auki, ef við leggjum ekki trúnað á hluta sönnunar, gildir það sama

um einstakar sannanir. Til að vita að eitthvað sé sönnun þarf mælikvarða

og til að vita hvort eitthvað sé mælikvarði, þarf sönnun. Þar af leiðir að

hvort tveggja er óskiljanlegt, því hvort vísar á annað. Hvernig eigum við þá

að skilja það sem ekki er ljóst, fyrst við höfum enga sönnun? Því við leitum

ekki að því hvort hlutirnir virðist vera á einhvern hátt, heldur hvernig þeirra

innsta eðli er.

Þeir lýstu því yfir að kennimennirnir væru einfeldningar. Því þær álykt-

anir sem dregnar eru af fyrirframgefnum forsendum eru ekki fengnar með
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rannsókn heldur ákvörðun. Með slíkri röksemdafærslu væri hægt að sanna

hið ómögulega. En þá sem telja að ekki megi dæma um hið sanna eftir til-92

fallandi kringumstæðum né semja lög í samræmi við náttúruna, segja þeir

að telji sig mælikvarða allra hluta og að þeir sjái ekki að allt sem sýnist, sýn-

ist vera eitthvað í samræmi við kringumstæður og ástand. Því verðum við

að segja að allir hlutir séu sannir eða að allir hlutir séu ósannir. Ef eitthvað

er satt, hvernig eigum við þá að skera úr um það? Því hvorki með skynjun

greinum við skynjanlega hluti, því allt sem virðist vera birtist henni jafnt,

né heldur með huganum, af sömu ástæðu. Aðra möguleika til að greina þar

á milli sjá þeir ekki. Því sá sem heldur einhverju fram um viðfang skynjun-

ar eða hugsunar af sannfæringu verður fyrst að gera grein fyrir viðteknum

hugmyndum um það. Því einhverjir hafa hrakið þessa hugmynd, aðrir aðra.

En dæma verður annað hvort með viðfangi skynjunar eða hugsunar, hvort93

tveggja er í vafa. Þess vegna er hvorki hægt að fella dóm um viðfang skynj-

unar né hugsunar. Og ef vegna þessara átaka hugans verðum við að trúa

engu, þá mun mælikvarðinn eftir hverjum allt er nákvæmlega ákvarðað,

eyðileggjast. Þá verðum við að telja allt jafnt. Ennfremur segja þeir að ann-

að hvort sé félaga okkar í rannsókninni á því sem virðist vera treystandi eða

ekki. Ef svo er, þá hefur hann ekkert að segja við þann sem virðist hið gagn-

stæða, því eins og honum er treystandi þegar hann segir það sem honum

virðist vera, þá er þeim sem segir hið gagnstæða líka treystandi. Ef honum

er ekki treystandi, mun honum ekki vera trúað þegar hann segir það sem

honum virðist vera.

Við megum ekki gera ráð fyrir því að það sem sannfærir okkur sé í raun94

og veru satt. Því hið sama sannfærir ekki alla né ávallt hina sömu. Sann-
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færingarmáttur veltur líka á hinu ytra, á frægð þess sem talar, getu hans til

hugsunar, orðaslægð, venju eða ánægju.

Þeir eyðilögðu líka rökstuðning fyrir mælikvörðum á þennan hátt. Annað

hvort hefur mælikvarðinn verið ákvarðaður eða ekki ákvarðaður. En ef hann

er óákvarðaður, er honum ekki treystandi til að skera úr um satt og ósatt.

Ef hann á hinn bóginn er ákvarðaður, er hann einn af tilteknum dómum, svo

þannig verður hið sama sem dæmir og er dæmt og mælikvarðinn sem hefur

ákvarðað verður ákvarðaður af öðrum og hann af enn öðrum og þannig út í95

hið óendanlega. Við þetta bætist að ósátt er um mælikvarða, sumir segja að

maðurinn sé mælikvarði, aðrir skilningarvitin, enn aðrir skynsemina og enn

aðrir hin þekkjanlega sýnd. En maður er ósammála sjálfum sér og öðrum,

líkt og sést af ólíkum siðum og venjum. Skilningarvitin blekkja og skynsem-

in er sjálfri sér sundurþykk. Hin þekkjanlega sýnd er svo dæmd af huganum

og hugurinn breytist á margvíslegan hátt. Þannig er mælikvarðinn óþekkj-

anlegur og vegna þess, sannleikurinn.

Tákn eru heldur ekki til. Því ef tákn væri til, segja þeir, væri það annað96

hvort viðfang hugsunar eða skynjunar. Það er ekki viðfang skynjunar, því

viðfang skynjunar er sameiginlegt, en táknið persónulegt. Ennfremur tengj-

ast skilningarvitin mismuni en táknið hinu afstæða. Hugsað er það heldur

ekki, því hið hugsaða er eitthvað af þessu, sýnd hins sýnilega,70 ósýnd hins

ósýnilega, ósýnd hins sýnilega eða sýnd hins ósýnilega. En af þessu er það

ekkert, svo tákn eru ekki til. Það er ekki sýnd hins sýnilega, því sýndin

þarfnast ekki merkis, það er ekki heldur ósýnd hins ósýnilega því það sem

70Hér vantar hugsanlega í handritið, a.m.k. virðist textinn spilltur. Sjá Barnes 1992, bls.
4292
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er sýnt þarf að vera sýnt af einhverju. Ósýnd hins sýnilega er ekki möguleg,97

því það sem gefur öðru upphaf skilnings þarf sjálft að vera sýnt. Sýnd hins

ósýnilega er það ekki, vegna þess að tákn þess sem er afstætt, verður að vera

skilið ásamt því sem það er tákn fyrir, en svo er ekki. Þá verður ekkert af

því sem er óljóst skilið, því það er með táknum sem sagt er að menn skilji

hið óljósa.

Orsökum eyða þeir á þennan hátt. Orsök er afstæð, því hún er afstæð við

afleiðingu. Hið afstæða er einungis til í huganum, en ekki í raun og veru.98

Þannig getur orsök bara verið í huganum, því ef hún er orsök, verður hún

að fylgja því sem hún er sögð orsaka, því annars væri hún ekki orsök. Rétt

eins og faðir, án þess sem gerir það að verkum að hann er kallaður faðir,

væri ekki faðir, eins er farið með orsök. Það sem gerir það að verkum að

orsök er hugsuð er ekki til staðar, því ekki er til nein tilurð né eyðing né

nokkuð annað, þannig er ekki til orsök. En ef orsök væri til, væri annað

hvort líkami orsök líkama eða ólíkamlegur hlutur orsök ólíkamlegs hlutar.

En hún er ekkert af þessu, þannig er engin orsök. Líkami gæti alls ekki

verið orsök líkama, fyrst hvorir tveggja hafa sömu náttúru, og ef annar væri

sagður orsök, að svo miklu leyti sem hann er líkami, yrði afgangurinn, ver-

andi líkami, líka orsök. En ef hvorir tveggja væru sameiginlega orsök, yrði99

ekkert til að hafa áhrif á. Af sömu ástæðu gæti ólíkamlegur hlutur ekki ver-

ið orsök ólíkamlegs. Ólíkamlegur hlutur gæti ekki verið orsök líkama, því

ekkert ólíkamlegt skapar líkama. Líkami gæti ekki verið orsök ólíkamlegs

hlutar, því það sem verður til verður að vera af sama efni og það sem verður

fyrir áorkan, en ef svo er ekki vegna þess að það er ólíkamlegt, verður það
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ekki skapað af nokkru. Nú er þá engin orsök til. Þessu fylgir líka að fyrsta

orsök alls er ekki raunverulega til, því eitthvað yrði að hafa tilvist til að vera

skapandi og gerandi.

Hreyfing er heldur ekki til, því það sem hreyfist hreyfist annað hvort á

staðnum sem það er eða þar sem það er ekki, og ekki hreyfist það á staðnum

þar sem það er né á þar sem það er ekki. Hreyfing er þá ekki til.

Þeir eyddu líka lærdómi. Ef, sögðu þeir, eitthvað er kennt, er annað hvort100

það sem er til kennt með því sem sé, eða að það sem ekki er til er kennt með

því að það sé ekki. En hvorki er það sem er til kennt með því sem sé, því eðli

þess sem er birtist öllum og allir þekkja það, né er það sem ekki er kennt

sem að það sé ekki, því ekkert leiðir af því sem ekki er, þannig getur það

ekki verið kennt.

Tilurð er heldur ekki til, segja þeir. Því hvorki getur það sem er til orðið

til, því það er, né það sem ekki er, því það hefur enga verund og hvorki það

sem er án verundar né það sem þegar er til á nokkra möguleika að verða til.

Ekkert er heldur gott eða slæmt í eðli sínu, því ef eitthvað væri í eðli sínu101

gott eða slæmt, yrði það að vera öllum gott eða slæmt í raun og veru, rétt

eins og snjór er öllum kaldur. En ekkert er öllum gott eða slæmt sameigin-

lega. Þannig er ekkert gott eða slæmt í eðli sínu. Því annað hvort verður

allt sem talið er gott af einhverjum að teljast gott, eða ekki. Svo getur allt

sannarlega ekki kallazt, fyrst hið sama er talið vera gott af einhverjum, eins

og ánægjan af Epikúrosi, en af öðrum slæmt, eins og ánægjan Antisþenesi.71

Þá fylgir að hið sama er bæði gott og slæmt. En ef við segjum ekki að allt

71(Gr. 'Αντισθένης.) Heimspekingur á 4. öld f.Kr. Hann var nemandi Sókratesar og taldi
dygðina æðsta mark siðferðisins.
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sem einhver telur gott sé gott, yrðum við að dæma um skoðanir, en það er

alls ekki hægt vegna jafnræðis röksemda. Þar af leiðir að hið góða í eðli sínu

er óþekkjanlegt.

Einnig er hægt að fá yfirsýn yfir ályktunaraðferð þeirra af verkum þeim102

sem varðveitzt hafa. Sjálfur skildi Pyrrón ekkert eftir sig en félagar hans,

Tímón, Ænesídemos, Númeníos, Násífanes og aðrir.

Kennimennirnir mótmæla þeim og segja að þeir sjálfir hafi beinan skiln-

ing og skoðanir. Því þegar þeir telja sig stunda prófanir, hafi þeir beinan

skilning og í því haldi þeir fram og hafi skoðanir, og þegar þeir segjast ekki

fella dóm um nokkuð og að til allra röksemda svari önnur, séu þeir að fella

dóm og hafa skoðun. Við þessu svara þeir, „Um það sem við upplifum sem103

menn, erum við sammála. Því að við viðurkennum að dagur sé og að við

lifum og aðrar sýndir lífsins. Kennimennirnir rökstyðja þær af vissu og segj-

ast hafa á þeim beinan skilning en við frestum dómi um þær vegna þess að

þær eru óljósa, og erum bara vissir um upplifanir okkar. Því við erum sam-

mála því að við sjáum, og við vitum að við hugsum, en hvernig við sjáum og

hvernig við hugsum, vitum við ekki. Og þegar við lýsum einhverju og segj-

um að það virðist vera hvítt, höldum við því ekki fram með vissu að það sé

hvítt. Orðatiltækið „Ég játa engu“ og önnur lík segjum við ekki með vissu,104

því það er ekki eins og að segja að heimurinn sé hnattlaga. Því hið fyrra

er óljóst, en hinar seinni viðurkenningar. Þannig með að segjast játa engu,

játum við ekki einu sinni því sjálfu.“

Kennimennirnir segja til baka að þeir hafni líka lífinu, í því að þeir hafni

öllu sem lífið samanstendur af. Hinir segja þetta ósatt, því ekki neita þeir

að þeir sjái, heldur segjast þeir ekki vita hvernig þeir sjá. Við gerum ráð
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fyrir því sem virðist, án þess að fullyrða að það sé á þann hátt. Við skynjum

að eldur brenni, en frestum dómi hvort hann brenni í eðli sínu. Við sjáum105

líka að einhver hreyfist, og að hann farist, en hvernig það verður, vitum við

ekki. Þannig stöndum við einungis gegn hinni óljósu verund handan þess

sem virðist vera, og þegar við segjum að líkneski hafi útlimi, erum við að

láta í ljós það sem virðist vera en þegar við segjum að hún hafi ekki útlimi,

erum við ekki lengur að tala um það sem virðist vera, heldur eitthvað annað.

Þess vegna sagði Tímón í Pýþó að hann hefði ekki stigið út fyrir siðvenju

og í Sýnunum segir hann svo:

En sýndin er almáttug hvert sem hún fer.

Og í bók sinni Um skilningarvitin segir hann „Að halda því fram að hun-

ang sé sætt, geri ég ekki, en að það virðist vera svo, tek ég undir.“

Ænesídemos segir líka í fyrstu bók Um röksemdir pyrrónistanna að Pyr-106

rón hefði engu játað sem skoðun sína, vegna andstæðra raka, en fylgt sýnd-

inni. Þetta segir hann líka í verkum sínum Gegn vizku og Um rannsókn.

Ennfremur telja Zevxis, nemandi Ænesídemosar, í verkinu Um tvöföld rök,

Antíokkos Laódíkeifur og Apellas í verki sínu Agrippa að sýndin ein sé til.

Þannig er sýndin mælikvarði efahyggjumannsins, eins og Ænesídemos segir,

sem og Epikúros. En Demókrítos sagði enga sýnd vera mælikvarða, raunar

að hún væri ekki til. Gegn þessum mælikvarða sýndarinnar segja kenni-107

mennirnir að þegar sams konar sýndir hafa mismunandi áhrif, eins og turn

sem virðist hringlaga eða ferhyrndur, verði efahyggjumaðurinn að velja ann-

að hvort, því annars geri hann ekkert. Ef hann fylgir öðru hvoru, gefur hann

ekki lengur, segja þeir, rökum jafnan styrk. Efahyggjumenn svara þeim með
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að segja að þegar sýndin hefur mismunandi áhrif, segjum við að báðar sýnist

vera, og þess vegna sé það sem sýnist vera sagt sýnd. Markmiðið segja efa-

hyggjumennirnir vera að fresta dómum, en því fylgi hugarró72 sem skuggi,

en svo segja þeir sem fylgja Tímóni og Ænesídemosi að málum. Því hvorki108

munum við velja þetta hér, né forðast þetta þarna, í þeim málum sem eru í

okkar valdi, og í það sem ekki er í okkar valdi, heldur gerist af nauðsyn, get-

um við ekki forðast, svo sem hungur, þorsta og sársauka, því ekki þetta verð-

ur ekki fjarlægt með rökum. Og þegar heimspekingarnir segja að efahyggju-

maðurinn geti lifað þannig að ef honum væri svo skipað, myndi hann slátra

föður sínum, segja efahyggjumennirnir að þeir geti lifað þannig að þeir leiti

og fresti dómum um það sem varðar skoðanir, ekki um það sem varðar lífið

og viðhald þess. Þannig veljum við samkvæmt siðvenju eða höfnum og not-

umst við lög. Sumir segja að tilfinningaleysi sé markmið efahyggjumanna,

aðrir mildi.

Tímón

Apollónídes frá Níkeu, einn okkar,73 segir í fyrstu bók athugasemda sinna9.109

um Níðskrifin, sem hann tileinkaði Tíberíusi Sesari, að faðir Tímóns hafi

verið Tímarkos, og að hann hafi verið flíasískur að ætt. Ungur varð hann

munaðarlaus og gerðist dansari, en gerðist svo fráhverfur því og fluttist til

Megöru og dvaldi hjá Stilpón. Eftir að hafa verið þar um tíma fór hann aftur

heim og giftist. Því næst fór hann að heiman til Pyrróns í Elis með konu

72Hér er þýtt gríska orðið ¢ταραξία, en það var ákaflega mikilvægt í heimspeki til forna,
einkum meðal efahyggjumanna og fylgismanna Epikúrosar. Að mati efahyggjumanna fylgdi
hugarróin því að fresta dómum og taka ekki afstöðu.

73Sjá umfjöllun í inngangi.
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sinni og bjó þar til börn hans fæddust, frumburð sinn nefndi hann Xanþos

og kenndi honum læknisfræði og erfði að búi sínu. Hann var hafður í miklum110

metum, en svo segir Sótíon í elleftu bók sinni. Hann átti í erfiðleikum með að

sjá sér farborða og sigldi til Hellusunds og Marmarahafs. Í Kalkídon hlaut

hann mikla frægð sem sófisti og þegar hann hafði þar aflað sér fjár, fór hann

til Aþenu, og bjó þar allt til æviloka, þó hann hafi í stuttan tíma dvalið í

Þebu. Antigónos74 konungur og Ptolemaíos Fíladelfos75 þekktu hann báðir,

eins og ljóð hans sjálfs vitna um.

Antígonos segir hann hafa haft unun af víni og að í tómstundum sín-

um frá heimspekinni hafi hann ort kvæði af ýmsu tagi, söguljóð, harm-

leiki, bukkaleiki, þrjátíu gamanleiki og sextíu harmleiki, auk háðsádeilna111

og klámvísa. Verk hans í lausamáli fylla tuttugu þúsund línur, en svo minn-

ist Antígónos frá Karystus á, sem skrifaði um hann og líf hans. Af háðs-

ádeilunum eru þrjár, í hverjum hann, sem efahyggjumaður, úthúðar öllu og

dregur dár að kennimönnunum með skopstælingu. Í hinni fyrstu segir hann

sjálfur frá, en hin önnur og þriðja eru í samræðuformi. Þar læzt hann spyrja

Xenófanes frá Kolófon um hvaðeina, en hann svarar honum í löngu máli. Í

annarri ádeilunni spyr hann um hina fornu heimspekinga, í þeirri þriðju um

hina yngri. Þess vegna hafa sumir kallað hana Eftirmála. Fyrsta ádeilan112

fjallar um hið sama efni, nema verkið er einræða. Upphaf þess er svona:

Komið til mín, sófistar, hnýsna lið!

74Hér er átt við Antigónos II Gonatas konung í Makedóníu, fæddur um 319 f.Kr. Dáinn
um 239 f.Kr.

75Ptolemaíos var konungur í Egyptalandi. Hann lifði á bilinu 309 f.Kr – 246 f.Kr.
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Hann dó á níræðisaldri, en svo segja Antígónos og Sótíon í elleftu bók

sinni. Ég heyrði að hann hefði verið eineygður, en hann kallaði sig einmitt

sjálfur Kýklópa. Til var annar Tímón, mannhatarinn.

Heimspekingurinn var ákaflega hrifinn af görðum og skipti sér ekki af

málum annarra, en svo segir Antígónos. En til er saga þar sem Híerónýmos

flökkumaður76 segir um hann, „Eins og Skýþar á flótta sem skjóta rétt eins

og þeir sem elta, þurfa sumir heimspekingar að eltast við lærisveina sína til

að ná þeim, en aðrir að flýja þá, eins og Tímón.“

Hann var fljótur að hugsa og hæðinn. Hann unni mjög skriftum og var113

ágætur í að semja sögur fyrir leikskáldin og tók þátt í harmleikjagerð. Hann

aðstoðaði gjarnan harmleikjaskáldin Alexander og Hómer. Þegar hann var

truflaður af ambáttum eða hundum gat hann ekkert gert og þráði ró og frið.

Sagt er að Aratos hafi spurt hann hvernig maður gæti eignast trausta út-

gáfu af verkum Hómers, og hann hafi svarað: „Ef þú fyndir forn handrit,

en ekki þau leiðréttu sem nú tíðkast.“ Hann lét sín eigin ljóð liggja á víð og114

dreif, stundum hálfétin. Svo mikið bar á þessu að þegar hann las þau fyrir

Zópyros ræðumann og fletti upp bókinni og las það sem þar var, fann hann

að hún var rifin en um það hafði hann ekki áður vitað. Svona kærulaus var

hann. Ennfremur var hann svo afslappaður að hann borðaði ekki miðdeg-

isverð á sama tíma og aðrir. Sagt er að þegar hann sá Arkesílás ganga í

gegnum markaðinn í Aþenu hafi hann sagt: „Hvers vegna ertu hér, þar sem

við frjálsbornir menn erum?“ Við þá sem trúðu vitnisburði skynfærana ef

76Orðið sem hér er notað er „περιπατητικός“ og merkir „sá sem gengur eða flakkar um“.
Orðið var haft yfir þá sem aðhylltust heimspeki Aristótelesar. Sú merking gæti vel legið hér
að baki.
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dómur hugans fylgdi, var hann vanur að vitna sífellt til þessara orða:

Þeir koma saman, Attagas og Númeníos.77

Hann var vanur að spauga á þennan hátt. Við mann sem undraðist allt,

sagði hann: „Hvers vegna undrastu ekki að við þrír séum bara með fjögur

augu?“ En hann var eineygður líkt og Dióskúrídes lærisveinn hans, en sá115

sem hann mælti til, heilbrigður. Þegar hann var eitt sinn spurður af Arkel-

ási78 hvers vegna hann hefði komið aftur frá Þebu, sagði hann: „Til að hlæja

þegar ég sé beint framan í ykkur.“ Þrátt fyrir að hafa Arkelás að skotspæni

í háðsádeilum sínum, lofaði Tímón hann í eftirmælum.

Enginn tók við af honum, segir Menódótos, og lagðist skóli hans niður

þangað til Ptólemajos frá Kýrenu endurlífgaði hann. Hippóbótos segir hins

vegar, og Sótíón, að hann hafði kennt Díóskúrídesi frá Kýpur, Nikólókkosi

frá Ródos, Efranór frá Selevkíu og Praýlosi frá Tróas, sem var svo þolgóður,

samkvæmt því sem segir í Rannsóknum Fylarkosar, að hann hafi saklaus

þolað refsingu fyrir landráð, án þess að leggja sig niður við að yrða á sam-

borgara sína.

Efranór kenndi Evbúlosi frá Alexandríu, sem kenndi Ptólemajosi, sem116

kenndi Sarpedóni og Herakleidesi. Herakleides kenndi Ænesídemosi frá

Knossos, sem samdi fimm bækur um rök pyrrónista og kenndi Zevxipposi,

samborgara sínum, sem kenndi Zevxis klumpufæti, sem kenndi Antiokkosi

77Ekki er vitað hverjir þessir ágætu menn voru, en til er sú skýring að átt sé við tvo
alræmda þjófa. Merking orðatiltækisins er eitthvað á borð við „Sækjast sér um líkir“ eða
„Saman þinga níðingarnir.“

78Líklega sá Arkelás sem var skólastjóri Akademíunnar frá 264 f.Kr. Hann var sjálfur
efahyggjumaður og eftir hans dag var efahyggja allsráðandi í Akademíunni.
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frá Laódíku við Lýkos. Hann kenndi Menódótosi frá Nikómedíu, lækni af

empeiríska skólanum, og Þeiódasi frá Laódíku. Heródótos kenndi svo Sex-

tosi Empeirikosi, sem skrifaði tíu bækur um efahyggju og önnur góð verk.

Sextos kenndi Satórnínosi Kyþenas, öðrum empeirískum lækni.
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