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Stoïcisme I
T1 Hiérocles (Stobée 4,671,7-673,11)
ὅλως γὰρ ἕκαστος ἡµῶν οἷον κύκλοις πολλοῖς περιγέγραπται, τοῖς µὲν
σµικροτέροις, τοῖς δὲ µείζοσι, καὶ τοῖς µὲν περιέχουσι, τοῖς δὲ περιεχοµένοις, κατὰ
τὰς διαφόρους καὶ ἀνίσους πρὸς ἀλλήλους σχέσεις. πρῶτος µὲν γάρ ἐστι κύκλος
καὶ προσεχέστατος, ὃν αὐτός τις καθάπερ περὶ κέντρον τὴν ἑαυτοῦ γέγραπται
διάνοιαν· ἐν ᾧ κύκλῳ τό τε σῶµα περιέχεται καὶ τὰ τοῦ σώµατος ἕνεκα
παρειληµµένα. σχεδὸν γὰρ ὁ βραχύτατος καὶ µικροῦ δεῖν αὐτοῦ προσαπτόµενος
τοῦ κέντρου κύκλος οὗτος. δεύτερος δ’ ἀπὸ τούτου καὶ πλέον µὲν ἀφεστὼς τοῦ
κέντρου, περιέχων δὲ τὸν πρῶτον, ἐν ᾧ τετάχαται γονεῖς ἀδελφοὶ γυνὴ παῖδες.
ὁ δ’ ἀπὸ τούτων τρίτος, ἐν ᾧ θεῖοι καὶ τηθίδες, πάπποι τε καὶ τῆθαι, καὶ ἀδελφῶν
παῖδες, ἔτι δ’ ἀνεψιοί. µεθ’ ὃν ὁ τοὺς ἄλλους περιέχων συγγενεῖς. τούτῳ δ’ ἐφεξῆς
ὁ τῶν δηµοτῶν καὶ µετ’ αὐτὸν ὁ τῶν φυλετῶν, εἶθ’ ὁ πολιτῶν, καὶ λοιπὸν οὕτως
ὁ µὲν ἀστυγειτόνων, ὁ δὲ ὁµοεθνῶν. ὁ δ’ ἐξωτάτω καὶ µέγιστος περιέχων τε
πάντας τοὺς κύκλους ὁ τοῦ παντὸς ἀνθρώπων γένους. τούτων οὖν
τεθεωρηµένων, κατὰ τὸν ἐντεταµένον ἐστὶ περὶ τὴν δέουσαν ἑκάστων χρῆσιν τὸ
ἐπισυνάγειν πως τοὺς κύκλους ὡς ἐπὶ τὸ κέντρον καὶ τῇ σπουδῇ µεταφέρειν ἀεὶ
τοὺς ἐκ τῶν περιεχόντων εἰς τοὺς περιεχοµένους … πρόσκειται δ’ ὅτι καὶ τούτοις
µὲν ὁµοίως τιµητέον τοὺς ἐκ τοῦ τρίτου κύκλου, τούτοις δ’ αὖ πάλιν τοὺς
συγγενεῖς. ἀφαιρήσεται µὲν γάρ τι τῆς εὐνοίας τὸ καθ’ αἷµα διάστηµα πλέον ὄν·
ἡµῖν δ’ ὅµως σπουδαστέα περὶ τὴν ἐξοµοίωσίν ἐστιν. ἥκοι µὲν γὰρ ἂν εἰς τὸ
µέτριον, εἰ διὰ τῆς ἡµετέρας αὐτῶν ἐνστάσεως ἐπιτεµνόµεθα τὸ µῆκος τῆς πρὸς
ἕκαστον τὸ πρόσωπον σχέσεως. τὸ µὲν οὖν συνέχον καὶ πραγµατικώτερον
εἴρηται· χρὴ δ’ ἐπιµετρεῖν καὶ κατὰ τὴν τῶν προσηγοριῶν χρῆσιν, τοὺς µὲν
ἀνεψιοὺς καὶ θείους καὶ τηθίδας ἀδελφοὺς ἀποκαλοῦντας πατέρας τε καὶ µητέρας,
τῶν δὲ συγγενῶν τοὺς µὲν θείους, τοὺς δὲ ἀδελφιδοῦς, τοὺς δὲ ἀνεψιούς, ὡς ἂν
καὶ τὰ τῆς ἡλικίας παρείκῃ ἕνεκα τῆς ἐν τοῖς ὀνόµασιν ἐκτενείας. οὗτος γὰρ τῆς
προσρήσεως ὁ τρόπος ἅµα µὲν ἂν σηµεῖον οὐκ ἀµαυρὸν εἴη τῆς οὔσης ἡµῖν
σπουδῆς περὶ ἑκάστους, ἅµα δ’ ἂν ἐποτρύνοι καὶ προσεντείνοι πρὸς τὴν
ὑποδεδειγµένην οἷον συνολκὴν τῶν κύκλων.

