Luciano, Anacarsi o sull’atletica (I parte: parr. 1-15; 20-24)
ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ Η ΠΕΡΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
(1) ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
Ταῦτα δὲ ὑμῖν, ὦ Σόλων, τίνος ἕνεκα οἱ νέοι (1)
ποιοῦσιν; οἱ μὲν αὐτῶν περιπλεκόμενοι ἀλλήλους
ὑποσκελίζουσιν, οἱ δὲ ἄγχουσι καὶ λυγίζουσι καὶ
ἐν τῷ πηλῷ συναναφύρονται κυλινδούμενοι ὥσπερ
σύες. καίτοι κατ’ ἀρχὰς εὐθὺς ἀποδυσάμενοι— (5)
ἑώρων γάρ—λίπα τε ἠλείψαντο καὶ κατέψησε
μάλα εἰρηνικῶς ἅτερος τὸν ἕτερον ἐν τῷ μέρει. μετὰ
δὲ οὐκ οἶδ’ ὅ τι παθόντες ὠθοῦσί τε ἀλλήλους συννενευκότες καὶ τὰ μέτωπα συναράττουσιν ὥσπερ
οἱ κριοί. καὶ ἢν ἰδοὺ ἀράμενος ἐκεινοσὶ τὸν ἕτερον (10)
ἐκ τοῖν σκελοῖν ἀφῆκεν εἰς τὸ ἔδαφος, εἶτ’ ἐπικαταπεσὼν ἀνακύπτειν οὐκ ἐᾷ, συνωθῶν κάτω εἰς
τὸν πηλόν· τέλος δὲ ἤδη περιπλέξας αὐτῷ τὰ
σκέλη κατὰ τὴν γαστέρα τὸν πῆχυν ὑποβαλὼν
τῷ λαιμῷ ἄγχει ἄθλιον, ὁ δὲ παρακροτεῖ εἰς (15)
τὸν ὦμον, ἱκετεύων οἶμαι, ὡς μὴ τέλεον ἀποπνιγείη. καὶ οὐδὲ τοῦ ἐλαίου ἕνεκα φείδονται μὴ
μολύνεσθαι, ἀλλ’ ἀφανίσαντες τὸ χρῖσμα καὶ τοῦ
βορβόρου ἀναπλησθέντες ἐν ἱδρῶτι ἅµα πολλῷ
γέλωτα ἐµοὶ γοῦν παρέχουσιν ὥσπερ αἱ ἐγχέλυες (20)
ἐκ τῶν χειρῶν διολισθαίνοντες.
(2) Ἕτεροι δὲ ἐν τῷ αἰθρίῳ τῆς αὐλῆς τὸ αὐτὸ
τοῦτο δρῶσιν, οὐκ ἐν πηλῷ οὗτοί γε, ἀλλὰ ψάµµον
ταύτην βαθεῖαν ὑποβαλόµενοι ἐν τῷ ὀρύγµατι
πάττουσίν τε ἀλλήλους καὶ αὐτοὶ ἑκόντες ἐπαµῶνται τὴν κόνιν ἀλεκτρυόνων δίκην, ὡς ἀφυκτό- (5)
τεροι εἶεν ἐν ταῖς συµπλοκαῖς, οἶµαι, τῆς ψάµµου
τὸν ὄλισθον ἀφαιρούσης καὶ βεβαιοτέραν ἐν ξηρῷ
παρεχούσης τὴν ἀντίληψιν.
(3) Οἱ δὲ ὀρθοστάδην κεκονιµένοι καὶ αὐτοὶ παίουσιν
ἀλλήλους προσπεσόντες καὶ λακτίζουσιν. οὑτοσὶ
γοῦν καὶ τοὺς ὀδόντας ἔοικεν ἀποπτύσειν ὁ κακοδαίµων, οὕτως αἵµατος αὐτῷ καὶ ψάµµου ἀναπέπλησται τὸ στόµα, πύξ, ὡς ὁρᾷς, παταχθέντος (5)
εἰς τὴν γνάθον. ἀλλ’ οὐδὲ ὁ ἄρχων οὑτοσὶ διίστησιν αὐτοὺς καὶ λύει τὴν µάχην—τεκµαίροµαι
γὰρ τῇ πορφυρίδι τῶν ἀρχόντων τινὰ τοῦτον
εἶναι—ὁ δὲ καὶ ἐποτρύνει καὶ τὸν πατάξαντα
ἐπαινεῖ. (10)
(4) Ἄλλοι δὲ ἀλλαχόθι πάντες ἐγκονοῦσι καὶ ἀναπηδῶσιν ὥσπερ θέοντες ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ µένοντες καὶ
εἰς τὸ ἄνω συναλλόµενοι λακτίζουσιν τὸν ἀέρα.
(5) Ταῦτα οὖν ἐθέλω εἰδέναι τίνος ἀγαθοῦ ἂν εἴη
ποιεῖν· ὡς ἔµοιγε µανίᾳ µᾶλλον ἐοικέναι δοκεῖ τὸ
πρᾶγµα, καὶ οὐκ ἔστιν ὅστις ἂν ῥᾳδίως µεταπείσειέ µε ὡς οὐ παραπαίουσιν οἱ ταῦτα δρῶντες.
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ΣΟΛΩΝ
(6) Καὶ εἰκότως, ὦ Ἀνάχαρσι, τοιαῦτά σοι τὰ
γιγνόµενα φαίνεται, ξένα γε ὄντα καὶ πάµπολυ
τῶν Σκυθικῶν ἐθῶν ἀπᾴδοντα, καθάπερ καὶ ὑµῖν
πολλὰ εἰκὸς εἶναι µαθήµατα καὶ ἐπιτηδεύµατα
τοῖς Ἕλλησιν ἡµῖν ἀλλόκοτα εἶναι δόξαντα ἄν, (5)
εἴ τις ἡµῶν ὥσπερ σὺ νῦν ἐπισταίη αὐτοῖς. πλὴν
ἀλλὰ θάρρει, ὦγαθέ· οὐ γὰρ µανία τὰ γιγνόµενά
ἐστιν οὐδ’ ἐφ’ ὕβρει οὗτοι παίουσιν ἀλλήλους καὶ
κυλίουσιν ἐν τῷ πηλῷ ἢ ἐπιπάττουσιν τὴν κόνιν,
ἀλλ’ ἔχει τινὰ χρείαν οὐκ ἀτερπῆ τὸ πρᾶγµα καὶ (10)
ἀκµὴν οὐ µικρὰν ἐπάγει τοῖς σώµασιν· ἢν γοῦν
ἐνδιατρίψῃς, ὥσπερ οἶµαί σε ποιήσειν, τῇ Ἑλλάδι,
οὐκ εἰς µακρὰν εἷς καὶ αὐτὸς ἔσῃ τῶν πεπηλωµένων ἢ κεκονιµένων· οὕτω σοι τὸ πρᾶγµα ἡδύ τε
ἅµα καὶ λυσιτελὲς εἶναι δόξει. (15)
ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
Ἄπαγε, ὦ Σόλων, ὑµῖν ταῦτα γένοιτο τὰ ὠφέλιµα καὶ τερπνά, ἐµὲ δὲ εἴ τις ὑµῶν τοιοῦτό τι
διαθείη, εἴσεται ὡς οὐ µάτην παρεζώσµεθα τὸν ἀκινάκην.
(7) ἀτὰρ εἰπέ µοι, τί ὄνοµα ἔθεσθε τοῖς
γιγνοµένοις, ἢ τί φῶµεν ποιεῖν αὐτούς;
ΣΟΛΩΝ
Ὁ µὲν χῶρος αὐτός, ὦ Ἀνάχαρσι, γυµνάσιον
ὑφ’ ἡµῶν ὀνοµάζεται καὶ ἔστιν ἱερὸν Ἀπόλλωνος
τοῦ Λυκείου. καὶ τὸ ἄγαλµα δὲ αὐτοῦ ὁρᾷς, τὸν (5)
ἐπὶ τῇ στήλῃ κεκλιµένον, τῇ ἀριστερᾷ µὲν τὸ
τόξον ἔχοντα, ἡ δεξιὰ δὲ ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς ἀνακεκλασµένη ὥσπερ ἐκ καµάτου µακροῦ ἀναπαυό(8) µενον δείκνυσι τὸν θεόν. τῶν γυµνασµάτων δὲ
τούτων τὸ µὲν ἐν τῷ πηλῷ ἐκεῖνο πάλη καλεῖται,
οἱ δ’ ἐν τῇ κόνει παλαίουσι καὶ αὐτοί, τὸ δὲ παίειν
ἀλλήλους ὀρθοστάδην παγκρατιάζειν λέγοµεν.
καὶ ἄλλα δὲ ἡµῖν ἐστι γυµνάσια τοιαῦτα πυγµῆς (5)
καὶ δίσκου καὶ τοῦ ὑπεράλλεσθαι, ὧν ἁπάντων
ἀγῶνας προτίθεµεν, καὶ ὁ κρατήσας ἄριστος εἶναι
δοκεῖ τῶν καθ’ αὑτὸν καὶ ἀναιρεῖται τὰ ἆθλα.
ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
(9) Τὰ δὲ ἆθλα τίνα ὑµῖν ταῦτά ἐστιν;
ΣΟΛΩΝ
Ὀλυµπίασι µὲν στέφανος ἐκ κοτίνου, Ἰσθµοῖ
δὲ ἐκ πίτυος, ἐν Νεµέᾳ δὲ σελίνων πεπλεγµένος,
Πυθοῖ δὲ µῆλα τῶν ἱερῶν τοῦ θεοῦ, παρ’ ἡµῖν δὲ
τοῖς Παναθηναίοις τὸ ἔλαιον τὸ ἐκ τῆς µορίας. (5)
τί ἐγέλασας, ὦ Ἀνάχαρσι; ἢ διότι µικρά σοι
εἶναι ταῦτα δοκεῖ;
ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
Οὔκ, ἀλλὰ πάνσεµνα, ὦ Σόλων, κατέλεξας τὰ
ἆθλα καὶ ἄξια τοῖς τε διαθεῖσιν αὐτὰ φιλοτιµεῖσθαι ἐπὶ τῇ µεγαλοδωρεᾷ καὶ τοῖς ἀγωνισταῖς (10)
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αὐτοῖς ὑπερεσπουδακέναι περὶ τὴν ἀναίρεσιν τῶν
τηλικούτων, ὥστε µήλων ἕνεκα καὶ σελίνων τοσαῦτα προπονεῖν καὶ κινδυνεύειν ἀγχοµένους πρὸς
ἀλλήλων καὶ κατακλωµένους, ὡς οὐκ ἐνὸν ἀπραγµόνως εὐπορῆσαι µήλων ὅτῳ ἐπιθυµία ἢ σελίνῳ (15)
ἐστεφανῶσθαι ἢ πίτυϊ µήτε πηλῷ καταχριόµενον
τὸ πρόσωπον µήτε λακτιζόµενον εἰς τὴν γαστέρα
ὑπὸ τῶν ἀνταγωνιστῶν.
ΣΟΛΩΝ
(10) Ἀλλ’, ὦ ἄριστε, οὐκ εἰς ψιλὰ τὰ διδόµενα
ἡµεῖς ἀποβλέποµεν. ταῦτα µὲν γάρ ἐστι σηµεῖα
τῆς νίκης καὶ γνωρίσµατα οἵτινες οἱ κρατήσαντες.
ἡ δὲ παρακολουθοῦσα τούτοις δόξα τοῦ παντὸς
ἀξία τοῖς νενικηκόσιν, ὑπὲρ ἧς καὶ λακτίζεσθαι (5)
καλῶς ἔχει τοῖς θηρωµένοις τὴν εὔκλειαν ἐκ τῶν
πόνων. οὐ γὰρ ἀπονητὶ προσγένοιτο ἂν αὕτη,
ἀλλὰ χρὴ τὸν ὀρεγόµενον αὐτῆς πολλὰ τὰ δυσχερῆ
ἀνασχόµενον ἐν τῇ ἀρχῇ τότ’ ἤδη τὸ λυσιτελὲς
καὶ ἡδὺ τέλος ἐκ τῶν καµάτων περιµένειν. (10)
ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
Τοῦτο φής, ὦ Σόλων, τὸ τέλος ἡδὺ καὶ λυσιτελές, ὅτι πάντες αὐτοὺς ὄψονται ἐστεφανωµένους
καὶ ἐπὶ τῇ νίκῃ ἐπαινέσονται πολὺ πρότερον
οἰκτείραντες ἐπὶ ταῖς πληγαῖς, οἱ δὲ εὐδαιµονήσουσιν ἀντὶ τῶν πόνων µῆλα καὶ σέλινα ἔχοντες. (15)
ΣΟΛΩΝ
Ἄπειρος εἶ, φηµί, τῶν ἡµετέρων ἔτι· µετὰ
µικρὸν δὲ ἄλλα σοι δόξει περὶ αὐτῶν, ἐπειδὰν
εἰς τὰς πανηγύρεις ἀπιὼν ὁρᾷς τοσοῦτο πλῆθος
ἀνθρώπων συλλεγόµενον ἐπὶ τὴν θέαν τῶν τοιούτων καὶ θέατρα µυρίανδρα συµπληρούµενα καὶ (20)
τοὺς ἀγωνιστὰς ἐπαινουµένους, τὸν δὲ καὶ νικήσαντα αὐτῶν ἰσόθεον νοµιζόµενον.
ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
(11) Αὐτὸ τοῦτο, ὦ Σόλων, καὶ τὸ οἴκτιστόν ἐστιν,
εἰ µὴ ἐπ’ ὀλίγων ταῦτα πάσχουσιν, ἀλλὰ ἐν
τοσούτοις θεαταῖς καὶ µάρτυσι τῆς ὕβρεως, οἳ
δηλαδὴ εὐδαιµονίζουσιν αὐτοὺς αἵµατι ῥαινοµένους
ὁρῶντες ἢ ἀγχοµένους ὑπὸ τῶν ἀντιπάλων· ταῦτα (5)
γὰρ τὰ εὐδαιµονέστατα πρόσεστι τῇ νίκῃ αὐτῶν.
παρ’ ἡµῖν δὲ τοῖς Σκύθαις ἤν τις, ὦ Σόλων, ἢ
πατάξῃ τινὰ τῶν πολιτῶν ἢ ἀνατρέψῃ προσπεσὼν
ἢ θοἰµάτια περιρρήξῃ, µεγάλας οἱ πρεσβῦται τὰς
ζηµίας ἐπάγουσι, κἂν ἐπ’ ὀλίγων µαρτύρων τοῦτο (10)
πάθῃ τις, οὔτι γε ἐν τηλικούτοις θεάτροις, οἷα σὺ
διηγῇ τὸ Ἰσθµοῖ καὶ τὸ ἐν Ὀλυµπίᾳ. οὐ µὴν
ἀλλὰ τοὺς µὲν ἀγωνιστὰς οἰκτείρειν µοι ἔπεισιν
ὧν πάσχουσιν, τῶν δὲ θεατῶν οὓς φὴς ἁπανταχόθεν τοὺς ἀρίστους παραγίγνεσθαι εἰς τὰς πανη- (15)
γύρεις καὶ πάνυ θαυµάζω, εἰ τἀναγκαῖα παρέντες
σχολάζουσιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις. οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνό
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πω δύναµαι κατανοῆσαι ὅ τι τὸ τερπνὸν αὐτοῖς,
ὁρᾶν παιοµένους τε καὶ διαπληκτιζοµένους ἀνθρώπους καὶ πρὸς τὴν γῆν ἀραττοµένους καὶ συντρι- (20)
βοµένους ὑπ’ ἀλλήλων.
ΣΟΛΩΝ
(12) Εἰ καιρὸς ἦν, ὦ Ἀνάχαρσι, Ὀλυµπίων ἢ
Ἰσθµίων ἢ Παναθηναίων, αὐτὸ ἄν σε τὸ γιγνόµενον ἐδίδαξεν ὡς οὐ µάτην ἐσπουδάκαµεν ἐπὶ
τούτοις. οὐ γὰρ οὕτω λέγων ἄν τις προσβιβάσειέν σε τῇ ἡδονῇ τῶν ἐκεῖ δρωµένων, ὡς εἰ (5)
καθεζόµενος αὐτὸς ἐν µέσοις τοῖς θεαταῖς βλέποις
ἀρετὰς ἀνδρῶν καὶ κάλλη σωµάτων καὶ εὐεξίας
θαυµαστὰς καὶ ἐµπειρίας δεινὰς καὶ ἰσχὺν ἄµαχον
καὶ τόλµαν καὶ φιλοτιµίαν καὶ γνώµας ἀηττήτους
καὶ σπουδὴν ἄλεκτον ὑπὲρ τῆς νίκης. εὖ γὰρ δὴ (10)
οἶδα ὡς οὐκ ἂν ἐπαύσω ἐπαινῶν καὶ ἐπιβοῶν καὶ
ἐπικροτῶν.
ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
(13) Νὴ Δί’, ὦ Σόλων, καὶ ἐπιγελῶν γε προσέτι καὶ
ἐπιχλευάζων· ἅπαντα γὰρ ὁπόσα κατηριθµήσω
ἐκεῖνα, τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς εὐεξίας καὶ τὰ κάλλη
καὶ τόλµαν, ὁρῶ οὐδενὸς µεγάλου ἕνεκα παραπολλυµένας ὑµῖν, οὔτε πατρίδος κινδυνευούσης (5)
οὔτε χώρας πορθουµένης οὔτε φίλων ἢ οἰκείων
πρὸς ὕβριν ἀπαγοµένων. ὥστε τοσούτῳ γελοιότεροι ἂν εἶεν, ἄριστοι µέν, ὡς φής, ὄντες, µάτην
δὲ τοσαῦτα πάσχοντες καὶ ταλαιπωρούµενοι καὶ
αἰσχύνοντες τὰ κάλλη καὶ τὰ µεγέθη τῇ ψάµµῳ (10)
καὶ τοῖς ὑπωπίοις, ὡς µήλου καὶ κοτίνου ἐγκρατεῖς
γένοιντο νικήσαντες. ἡδὺ γάρ µοι ἀεὶ µεµνῆσθαι
τῶν ἄθλων τοιούτων ὄντων. ἀτὰρ εἰπέ µοι, πάντες
αὐτὰ λαµβάνουσιν οἱ ἀγωνισταί;
ΣΟΛΩΝ
Οὐδαµῶς, ἀλλὰ εἷς ἐξ ἁπάντων, ὁ κρατήσας (15)
αὐτῶν.
ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
Εἶτα, ὦ Σόλων, ἐπὶ τῷ ἀδήλῳ καὶ ἀµφιβόλῳ
τῆς νίκης τοσοῦτοι πονοῦσι, καὶ ταῦτ’ εἰδότες ὅτι
ὁ µὲν νικῶν εἷς ἔσται πάντως, οἱ δὲ ἡττώµενοι
πάµπολλοι, µάτην ἄθλιοι πληγάς, οἱ δὲ καὶ τραύ- (20)
µατα λαβόντες;
ΣΟΛΩΝ
(14) Ἔοικας, ὦ Ἀνάχαρσι, µηδέπω ἐννενοηκέναι
πολιτείας ὀρθῆς πέρι µηδέν· οὐ γὰρ ἂν τὰ κάλλιστα τῶν ἐθῶν ἐν ψόγῳ ἐτίθεσο. ἢν δέ σοι
µελήσῃ ποτὲ εἰδέναι ὅπως ἂν τὰ κάλλιστα
οἰκηθείη πόλις καὶ ὅπως ἂν ἄριστοι γένοιντο οἱ (5)
πολῖται αὐτῆς, ἐπαινέσῃ τότε καὶ τὰς ἀσκήσεις
ταύτας καὶ τὴν φιλοτιµίαν ἣν φιλοτιµούµεθα περὶ
αὐτάς, καὶ εἴσῃ ὅτι πολὺ τὸ χρήσιµον ἔχουσιν
ἐγκαταµεµιγµένον τοῖς πόνοις, εἰ καὶ νῦν µάτην
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σπουδάζεσθαι δοκοῦσιν. (10)
ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
Καὶ µήν, ὦ Σόλων, κατ’ οὐδὲν ἄλλο ἀπὸ τῆς
Σκυθίας ἥκω παρ’ ὑµᾶς τοσαύτην µὲν γῆν διοδεύσας, µέγαν δὲ τὸν Εὔξεινον καὶ δυσχείµερον
περαιωθείς, ἢ ὅπως νόµους τε τοὺς Ἑλλήνων
ἐκµάθοιµι καὶ ἔθη τὰ παρ’ ὑµῖν κατανοήσαιµι καὶ (15)
πολιτείαν τὴν ἀρίστην ἐκµελετήσαιµι. διὸ καὶ σὲ
µάλιστα φίλον ἐξ ἁπάντων Ἀθηναίων καὶ ξένον
προειλόµην κατὰ κλέος, ἐπείπερ ἤκουον νόµων τε
συγγραφέα τινὰ εἶναι σε καὶ ἐθῶν τῶν ἀρίστων
εὑρετὴν καὶ ἐπιτηδευµάτων ὠφελίµων εἰσηγητήν, (20)
καὶ ὅλως πολιτείας τινὸς συναρµοστήν. ὥστε οὐκ
ἂν φθάνοις διδάσκων µε καὶ µαθητὴν ποιούµενος·
ὡς ἔγωγε ἡδέως ἂν ἄσιτός σοι καὶ ἄποτος παρακαθεζόµενος, εἰς ὅσον ἂν αὐτὸς διαρκοίης λέγων,
κεχηνὼς ἐπακούοιµι περὶ πολιτείας τε καὶ νόµων (25)
διεξιόντος.
ΣΟΛΩΝ
(15) Τὰ µὲν πάντα οὐ ῥᾴδιον, ὦ ἑταῖρε, διελθεῖν ἐν
βραχεῖ, ἀλλὰ κατὰ µέρη ἐπιὼν εἴσῃ ἕκαστα, οἷα
µὲν περὶ θεῶν, οἷα δὲ περὶ γονέων ἢ περὶ γάµων
ἢ τῶν ἄλλων δοκεῖ ἡµῖν. ἃ δὲ περὶ τῶν νέων
γιγνώσκοµεν καὶ ὅπως αὐτοῖς χρώµεθα, ἐπειδὰν (5)
πρῶτον ἄρξωνται συνιέναι τε τοῦ βελτίονος καὶ
τῷ σώµατι ἀνδρίζεσθαι καὶ ὑφίστασθαι τοὺς
πόνους, ταῦτα ἤδη σοι διέξειµι, ὡς µάθοις οὗτινος
χάριν τὰς ἀσκήσεις ταύτας προτεθείκαµεν αὐτοῖς
καὶ διαπονεῖν τὸ σῶµα καταναγκάζοµεν, οὐ µόνον (10)
ἕνεκα τῶν ἀγώνων, ὅπως τὰ ἆθλα δύναιντο ἀναιρεῖσθαι—ἐπ’ ἐκεῖνα µὲν γὰρ ὀλίγοι πάνυ ἐξ ἁπάντων χωροῦσιν—ἀλλὰ µεῖζόν τι ἁπάσῃ τῇ πόλει
ἀγαθὸν ἐκ τούτου καὶ αὐτοῖς ἐκείνοις προσκτώµενοι. κοινὸς γάρ τις ἀγὼν ἄλλος ἅπασι τοῖς (15)
ἀγαθοῖς πολίταις πρόκειται καὶ στέφανος οὐ
πίτυος οὐδὲ κοτίνου ἢ σελίνων, ἀλλ’ ὃς ἐν αὑτῷ
συλλαβὼν ἔχει τὴν ἀνθρώπου εὐδαιµονίαν, οἷον
ἐλευθερίαν λέγω αὐτοῦ τε ἑκάστου ἰδίᾳ καὶ κοινῇ
τῆς πατρίδος καὶ πλοῦτον καὶ δόξαν καὶ ἑορτῶν (20)
πατρίων ἀπόλαυσιν καὶ οἰκείων σωτηρίαν, καὶ
συνόλως τὰ κάλλιστα ὧν ἄν τις εὔξαιτο γενέσθαι
οἱ παρὰ τῶν θεῶν. ταῦτα πάντα τῷ στεφάνῳ ὅν
φηµι συναναπέπλεκται καὶ ἐκ τοῦ ἀγῶνος ἐκείνου
περιγίγνεται ἐφ’ ὃν αἱ ἀσκήσεις αὗται καὶ οἱ πόνοι (25)
ἄγουσιν.

6
ΣΟΛΩΝ
(20) Οὐκοῦν διὰ βραχέων προακοῦσαι χρή σε ἃ
περὶ πόλεως καὶ πολιτῶν ἡµῖν δοκεῖ. πόλιν γὰρ
ἡµεῖς οὐ τὰ οἰκοδοµήµατα ἡγούµεθα εἶναι, οἷον
τείχη καὶ ἱερὰ καὶ νεωσοίκους, ἀλλὰ ταῦτα µὲν
ὥσπερ σῶµά τι ἑδραῖον καὶ ἀκίνητον ὑπάρχειν (5)
εἰς ὑποδοχὴν καὶ ἀσφάλειαν τῶν πολιτευοµένων,
τὸ δὲ πᾶν κῦρος ἐν τοῖς πολίταις τιθέµεθα·
τούτους γὰρ εἶναι τοὺς ἀναπληροῦντας καὶ διατάττοντας καὶ ἐπιτελοῦντας ἕκαστα καὶ φυλάττοντας, οἷόν τι ἐν ἡµῖν ἑκάστῳ ἐστὶν ἡ ψυχή. (10)
τοῦτο δὴ τοίνυν κατανοήσαντες ἐπιµελούµεθα
µέν, ὡς ὁρᾷς, καὶ τοῦ σώµατος τῆς πόλεως, κατακοσµοῦντες αὐτὸ ὡς κάλλιστον ἡµῖν εἴη, ἔνδοθέν
τε οἰκοδοµήµασιν κατεσκευασµένον καὶ ταῖς
ἔκτοσθεν ταύταις περιβολαῖς εἰς τὸ ἀσφαλέ- (15)
στατον πεφραγµένον. µάλιστα δὲ καὶ ἐξ ἅπαντος
τοῦτο προνοοῦµεν, ὅπως οἱ πολῖται ἀγαθοὶ µὲν
τὰς ψυχάς, ἰσχυροὶ δὲ τὰ σώµατα γίγνοιντο·
τοὺς γὰρ τοιούτους σφίσι τε αὐτοῖς καλῶς χρήσεσθαι ἐν εἰρήνῃ συµπολιτευοµένους καὶ ἐκ πολέ- (20)
µου σώσειν τὴν πόλιν καὶ ἐλευθέραν καὶ εὐδαίµονα διαφυλάξειν.
Τὴν µὲν δὴ πρώτην ἀνατροφὴν αὐτῶν µητράσι
καὶ τίτθαις καὶ παιδαγωγοῖς ἐπιτρέποµεν ὑπὸ
παιδείαις ἐλευθερίοις ἄγειν τε καὶ τρέφειν αὐτούς, (25)
ἐπειδὰν δὲ συνετοὶ ἤδη γίγνωνται τῶν καλῶς
ἐχόντων, καὶ αἰδὼς καὶ ἐρύθηµα καὶ φόβος καὶ
ἐπιθυµία τῶν ἀρίστων ἀναφύηται αὐτοῖς, καὶ
αὐτὰ ἤδη τὰ σώµατα ἀξιόχρεα δοκῇ πρὸς τοὺς
πόνους παγιώτερα γιγνόµενα καὶ πρὸς τὸ ἰσχυρό- (30)
τερον συνιστάµενα, τηνικαῦτα ἤδη παραλαβόντες
αὐτοὺς διδάσκοµεν, ἄλλα µὲν τῆς ψυχῆς µαθήµατα καὶ γυµνάσια προτιθέντες, ἄλλως δὲ πρὸς
τοὺς πόνους καὶ τὰ σώµατα ἐθίζοντες. οὐ γὰρ
ἱκανὸν ἡµῖν ἔδοξε τὸ µόνον φῦναι ὡς ἔφυ ἕκαστος (35)
ἤτοι κατὰ τὸ σῶµα ἢ κατὰ τὴν ψυχήν, ἀλλὰ καὶ
παιδεύσεως καὶ µαθηµάτων ἐπ’ αὐτοὺς δεόµεθα,
ὑφ’ ὧν τά τε εὐφυῶς διακείµενα βελτίω παρὰ
πολὺ γίγνοιτο ἂν καὶ τὰ φαύλως ἔχοντα µετακοσµοῖτο πρὸς τὸ βέλτιον. καὶ τὸ παράδειγµα (40)
ἡµῖν παρὰ τῶν γεωργῶν, οἳ τὰ φυτὰ µέχρι µὲν
πρόσγεια καὶ νήπιά ἐστι, σκέπουσιν καὶ περιφράττουσιν ὡς µὴ βλάπτοιντο ὑπὸ τῶν πνευµάτων, ἐπειδὰν δὲ ἤδη παχύνηται τὸ ἔρνος,
τηνικαῦτα περιτέµνουσίν τε τὰ περιττὰ καὶ (45)
παραδιδόντες αὐτὰ τοῖς ἀνέµοις δονεῖν καὶ διασαλεύειν καρπιµώτερα ἐξεργάζονται.
(21) Τὴν µὲν τοίνυν ψυχὴν µουσικῇ τὸ πρῶτον καὶ
ἀριθµητικῇ ἀναρριπίζοµεν, καὶ γράµµατα γράψασθαι καὶ τορῶς αὐτὰ ἐπιλέξασθαι διδάσκοµεν·
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προϊοῦσιν δὲ ἤδη σοφῶν ἀνδρῶν γνώµας καὶ
ἔργα παλαιὰ καὶ λόγους ὠφελίµους ἐν µέτροις (5)
κατακοσµήσαντες, ὡς µᾶλλον µνηµονεύοιεν, ῥαψῳδοῦµεν αὐτοῖς. οἱ δὲ καὶ ἀκούοντες ἀριστείας
τινὰς καὶ πράξεις ἀοιδίµους ὀρέγονται κατὰ @1
µικρὸν καὶ πρὸς µίµησιν ἐπεγείρονται, ὡς καὶ αὐτοὶ
ᾄδοιντο καὶ θαυµάζοιντο ὑπὸ τῶν ὕστερον. οἷα (10)
πολλὰ Ἡσίοδός τε ἡµῖν καὶ Ὅµηρος ἐποίησαν.
Ἐπειδὰν δὲ πλησιάζωσι πρὸς τὴν πολιτείαν
καὶ δέῃ αὐτοὺς ἤδη µεταχειρίζεσθαι τὰ κοινά—
καίτοι ἔξω τοῦ ἀγῶνος ἴσως ταῦτα· οὐ γὰρ ὅπως
τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἀσκοῦµεν ἐξ ἀρχῆς προὔκειτο (15)
εἰπεῖν, ἀλλὰ δι’ ὅ τι τοῖς τοιούτοις πόνοις καταγυµνάζειν αὐτοὺς ἀξιοῦµεν. ὥστε αὐτὸς ἐµαυτῷ
σιωπᾶν προστάττω, οὐ περιµείνας τὸν κήρυκα
οὐδὲ τὸν Ἀρεοπαγίτην σέ, ὃς ὑπ’ αἰδοῦς, οἶµαι,
ἀνέχῃ ληροῦντα ἤδη τοσαῦτα ἔξω τοῦ πράγµατος. (20)
ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
Εἰπέ µοι, ὦ Σόλων, πρὸς δὲ δὴ τοὺς τὰ ἀναγκαιότατα µὴ λέγοντας ἐν Ἀρείῳ πάγῳ, ἀλλὰ
ἀποσιωπῶντας, οὐδὲν τῇ βουλῇ πρόστιµον ἐπινενόηται;
ΣΟΛΩΝ
Τί τοῦτο ἤρου µε; οὐδέπω γὰρ δῆλον. (25)
ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
Ὅτι τὰ κάλλιστα καὶ ἐµοὶ ἀκοῦσαι ἥδιστα
παρείς, τὰ περὶ τῆς ψυχῆς, τὰ ἧττον ἀναγκαῖα
λέγειν διανοῇ, γυµνάσια καὶ διαπονήσεις τῶν
σωµάτων.
ΣΟΛΩΝ
Μέµνηµαι γάρ, ὦ γενναῖε, τῶν ἀπ’ ἀρχῆς (30)
προρρήσεων καὶ ἀποπλανᾶν οὐ βούλοµαι τὸν
λόγον, µή σου ἐπιταράξῃ τὴν µνήµην ἐπιρρέων.
πλὴν ἀλλὰ καὶ ταῦτα ἐρῶ διὰ βραχέων, ὡς οἷόν
τε· τὸ γὰρ ἀκριβὲς τῆς περὶ αὐτῶν διασκέψεως
ἑτέρου ἂν εἴη λόγου. (35)
(22) Ῥυθµίζοµεν οὖν τὰς γνώµας αὐτῶν νόµους τε
τοὺς κοινοὺς ἐκδιδάσκοντες, οἳ δηµοσίᾳ πᾶσι
πρόκεινται ἀναγιγνώσκειν µεγάλοις γράµµασιν
ἀναγεγραµµένοι, κελεύοντες ἅ τε χρὴ ποιεῖν καὶ
ὧν ἀπέχεσθαι, καὶ ἀγαθῶν ἀνδρῶν συνουσίαις, (5)
παρ’ ὧν λέγειν τὰ δέοντα ἐκµανθάνουσι καὶ
πράττειν τὰ δίκαια καὶ ἐκ τοῦ ἴσου ἀλλήλοις
συµπολιτεύεσθαι καὶ µὴ ἐφίεσθαι τῶν αἰσχρῶν
καὶ ὀρέγεσθαι τῶν καλῶν, βίαιον δὲ µηδὲν ποιεῖν.
οἱ δὲ ἄνδρες οὗτοι σοφισταὶ καὶ φιλόσοφοι πρὸς (10)
ἡµῶν ὀνοµάζονται. καὶ µέντοι καὶ εἰς τὸ θέατρον
συνάγοντες αὐτοὺς δηµοσίᾳ παιδεύοµεν ὑπὸ κωµῳδίαις καὶ τραγῳδίαις ἀρετάς τε ἀνδρῶν παλαιῶν
καὶ κακίας θεωµένους, ὡς τῶν µὲν ἀποτρέποιντο,
ἐπ’ ἐκεῖνα δὲ σπεύδοιεν. τοῖς δέ γε κωµῳδοῖς καὶ (15)
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λοιδορεῖσθαι καὶ ἀποσκώπτειν ἐφίεµεν εἰς τοὺς
πολίτας οὓς ἂν αἰσχρὰ καὶ ἀνάξια τῆς πόλεως
ἐπιτηδεύοντας αἴσθωνται, αὐτῶν τε ἐκείνων χάριν,
ἀµείνους γὰρ οὕτω γίγνονται ὀνειδιζόµενοι, καὶ
τῶν πολλῶν, ὡς φεύγοιεν τὸν ἐπὶ τοῖς ὁµοίοις (20)
ἔλεγχον.
ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
(23) Εἶδον, ὦ Σόλων, οὓς φὴς τοὺς τραγῳδοὺς καὶ
κωµῳδούς, εἴ γε ἐκεῖνοί εἰσιν, ὑποδήµατα µὲν
βαρέα καὶ ὑψηλὰ ὑποδεδεµένοι, χρυσαῖς δὲ ταινίαις τὴν ἐσθῆτα πεποικιλµένοι, κράνη δὲ ἐπικεί- @1
µενοι παγγέλοια κεχηνότα παµµέγεθες· αὐτοὶ δὲ (5)
ἔνδοθεν µεγάλα τε ἐκεκράγεσαν καὶ διέβαινον οὐκ
οἶδ’ ὅπως ἀσφαλῶς ἐν τοῖς ὑποδήµασιν. Διονύσῳ
δὲ οἶµαι τότε ἡ πόλις ἑώρταζεν. οἱ δὲ κωµῳδοὶ
βραχύτεροι µὲν ἐκείνων καὶ πεζοὶ καὶ ἀνθρωπινώτεροι καὶ ἧττον ἐβόων, κράνη δὲ πολὺ γελοιό- (10)
τερα. καὶ τὸ θέατρον γοῦν ἅπαν ἐγέλα ἐπ’ αὐτοῖς·
ἐκείνων δὲ τῶν ὑψηλῶν σκυθρωποὶ ἅπαντες
ἤκουον, οἰκτείροντες, οἶµαι, αὐτοὺς πέδας τηλικαύτας ἐπισυροµένους.
ΣΟΛΩΝ
Οὐκ ἐκείνους, ὦγαθέ, ᾤκτειρον, ἀλλὰ ποιητὴς (15)
ἴσως ἀρχαίαν τινὰ συµφορὰν ἐπεδείκνυτο τοῖς
θεαταῖς καὶ ῥήσεις οἰκτρὰς ἐτραγῴδει πρὸς τὸ
θέατρον ὑφ’ ὧν εἰς δάκρυα κατεσπῶντο οἱ ἀκούοντες. εἰκὸς δέ σε καὶ αὐλοῦντας ἑωρακέναι τινὰς
τότε καὶ ἄλλους συνᾴδοντας ἐν κύκλῳ συνεστῶτας. (20)
οὐδ’ αὐτά, ὦ Ἀνάχαρσι, ἀχρεῖα ᾄσµατα καὶ
αὐλήµατα.
Τούτοις δ’ οὖν ἅπασι καὶ τοῖς τοιούτοις παραθηγόµενοι τὰς ψυχὰς ἀµείνους ἡµῖν γίγνονται.
(24) Τὰ δὲ δὴ σώµατα, ὅπερ µάλιστα ἐπόθεις ἀκοῦσαι, ὧδε καταγυµνάζοµεν. ἀποδύσαντες αὐτά, ὡς
ἔφην, οὐκέτι ἁπαλὰ καὶ τέλεον ἀσυµπαγῆ ὄντα,
πρῶτον µὲν ἐθίζειν ἀξιοῦµεν πρὸς τὸν ἀέρα, συνοικειοῦντες αὐτὰ ταῖς ὥραις ἑκάσταις, ὡς µήτε (5)
θάλπος δυσχεραίνειν µήτε πρὸς κρύος ἀπαγορεύειν, ἔπειτα δὲ χρίοµεν ἐλαίῳ καὶ καταµαλάττοµεν, ὡς εὐτονώτερα γίγνοιτο· ἄτοπον γάρ, εἰ
τὰ µὲν σκύτη νοµίζοµεν ὑπὸ τῷ ἐλαίῳ µαλαττόµενα δυσραγέστερα καὶ πολλῷ διαρκέστερα γίγνε- (10)
σθαι νεκρά γε ἤδη ὄντα, τὸ δ’ ἔτι ζωῆς µετέχον
σῶµα µὴ ἂν ἄµεινον ἡγοίµεθα ὑπὸ τοῦ ἐλαίου
διατεθήσεσθαι.
Τοὐντεῦθεν ποικίλα τὰ γυµνάσια ἐπινοήσαντες
καὶ διδασκάλους ἑκάστων ἐπιστήσαντες τὸν µέν (15)
τινα πυκτεύειν, τὸν δὲ παγκρατιάζειν διδάσκοµεν,
ὡς τούς τε πόνους καρτερεῖν ἐθίζοιντο καὶ ὁµόσε
χωρεῖν ταῖς πληγαῖς µηδὲ ἀποτρέποιντο δέει τῶν
τραυµάτων. τοῦτο δὲ ἡµῖν δύο τὰ ὠφελιµώτατα
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ἐξεργάζεται ἐν αὐτοῖς, θυµοειδεῖς τε παρασκευάζον (20)
εἰς τοὺς κινδύνους καὶ τῶν σωµάτων ἀφειδεῖν καὶ
προσέτι ἐρρῶσθαι καὶ καρτεροὺς εἶναι.
Ὅσοι δὲ αὐτῶν κάτω συννενευκότες παλαίουσιν,
καταπίπτειν τε ἀσφαλῶς µανθάνουσι καὶ ἀνίστασθαι εὐµαρῶς καὶ ὠθισµοὺς καὶ περιπλοκὰς καὶ (25)
λυγισµοὺς καὶ ἄγχεσθαι δύνασθαι καὶ εἰς ὕψος
ἀναβαστάσαι τὸν ἀντίπαλον, οὐκ ἀχρεῖα οὐδὲ
οὗτοι ἐκµελετῶντες, ἀλλὰ ἓν µὲν τὸ πρῶτον καὶ
µέγιστον ἀναµφιβόλως κτώµενοι· δυσπαθέστερα
γὰρ καὶ καρτερώτερα τὰ σώµατα γίγνονται αὐ- (30)
τοῖς διαπονούµενα. ἕτερον δὲ οὐδὲ αὐτὸ µικρόν·
ἔµπειροι γὰρ δὴ ἐκ τούτου καθίστανται, εἴ ποτε
ἀφίκοιντο εἰς χρείαν τῶν µαθηµάτων τούτων ἐν
ὅπλοις· δῆλον γὰρ ὅτι καὶ πολεµίῳ ἀνδρὶ ὁ
τοιοῦτος συµπλακεὶς καταρρίψει τε θᾶττον ὑπο- (35)
σκελίσας καὶ καταπεσὼν εἴσεται ὡς ῥᾷστα ἐξανίστασθαι. πάντα γὰρ ταῦτα, ὦ Ἀνάχαρσι, ἐπ’
ἐκεῖνον τὸν ἀγῶνα ποριζόµεθα τὸν ἐν τοῖς ὅπλοις
καὶ ἡγούµεθα πολὺ ἀµείνοσι χρήσασθαι τοῖς
οὕτως ἀσκηθεῖσιν, ἐπειδὰν πρότερον αὐτῶν γυµνὰ (40)
τὰ σώµατα καταµαλάξαντες καὶ διαπονήσαντες
ἐρρωµενέστερα καὶ ἀλκιµώτερα ἐξεργασώµεθα καὶ
κοῦφα καὶ εὔτονα καὶ τὰ αὐτὰ βαρέα τοῖς ἀνταγωνισταῖς.

