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І

Усяк на цім світі, брате Ґалліоне1, прагне жити 
щасливо, але варто йому задуматися, чим же, 
власне, є те, що робить наше життя щасливим, 
тут же й починає блукати, мов у тумані. От і не
легко спромогтись на щасливе життя: що скоріше 
пориваємось до нього, то далі від нього опиняє
мось -  манівцем пішли; і що швидше бігтимемо 
у протилежний бік, то далі будемо від мети.

Отож, передусім маємо вияснити, чим є те, 
чого прагнемо. Потім -  озирнутись, яка б то дорога 
скоріше до нього привела. А вже дорогою, якщо во
на пряма й правильна, поміркувати, яку відстань 
маємо долати щодня і наскільки наближуємось до 
тієї мети, сягнути якої спонукає нас сама природа. 
А доки будемо метатись то сюди, то туди, йдучи не 
за провідником, а дослухаючись до різноголосся
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мінливої юрби, то розтратимо на ті блукання усе 
своє коротке життя, навіть коли щиро, з добрими 
намірами трудитимемось і вдень, і вночі.

Маємо, отже, чітко з ’ясувати для себе, куди 
і якою дорогою треба йти. Але тут нам потрібен 
хтось бувалий, що вже знає ту дорогу, бо на ній -  не 
так, як в інших мандрівках, де, щоб не заблукати, 
достатньо чи то второвану колію знайти, чи до 
місцевих жителів звернутися; тут -  навпаки: що 
второваніша, що багатолюдніша дорога, то найімо
вірніше поведе манівцем. Тож найголовніше -  не 
уподібнюватись до отари, де вівця біжить за вівцею 
не туди, куди треба, -  куди всі біжать2.1 ніщо не 
накликає на нас гірших бід, аніж оте постійне нама
гання дослухатись до того, що там про те чи про се 
говорить люд, ота впевненість, що найкращим є те, 
що схвалює більшість і чому є чимало прикладів3.

Отож, керуємось у житті не здоровим глуздом, а 
наслідуванням інших людей. Звідси й те безголов’я, 
де одні, прориваючись, навалюються на інших. І, як 
то буває у тисняві, гинуть люди, -  ніхто ж бо тут 
так не падає, щоб не повалити й сусіда: хто впав 
попереду, за того перечігіляється й задній, -  так 
ото, якщо приглянешся, й у житті: ніхто не блудить 
лише сам -  завжди стає причиною і поштовхом для 
блуду когось іншого. І справді, небезпечно дихати 
в спину того, хто попереду, але ж, бачимо, кожен
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воліє вірити, аніж роздумувати, так і щодо нашого 
життя: усе тут сприймаємо на віру, ніколи -  не роз
думуємо про нього. От і передаємо з рук до рук той 
самий блуд; він нами й крутить, і жене манівцями 
на злам голови. Взоруючись на інших -  пропадаємо, 
а вихопившись із людської тисняви -  здоровшаємо.

Але люд і далі всупереч здоровому глузду горою 
стоїть за свою ж біду. Так буває і під час виборів на 
народних зборах: дивуємось, як це ті, за кого ми 
голосували, потрапили у претори4, хоч тільки-но, 
здавалося б, вони втратили підтримку мінливої 
юрби. Ми то схвалюємо щось, то, за якусь мить, 
засуджуємо, -  ось у чому хибить будь-яке рішення, 
яке приймаємо, зважаючи на думку більшості.

II

Отож, коли ми повели мову про щасливе життя, 
то не відповідай мені, як то прийнято завершувати 
голосування: «Бачимо, що більшість -  на цьому 
боці». Ось у цієї більшості, власне, -  поганий вибір. 
Не так уже все гаразд із людством, щоб більшість 
обирала краще: юрба прихильників -  певна ознака 
чогось найгіршого.

Спробуймо ж з’ясувати, як маємо діяти у най
кращий, а не у найпоширеніший спосіб і що при
веде нас до незмінного щастя, а не до того, що його
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схвалив простолюд -  найгірший товмач істини. 
Простолюдом називаю і тих, хто у хламиді5, й тих, 
хто з короною на голові. Не зважаю на колір убрань, 
що вкривають тіло, і коли мова про людину, то не 
довіряю очам, -  маю краще й надійніше світло, що 
дає змогу відрізнити правдиве від неправдивого: 
лише дух може пізнати, що доброго є в іншого духу.

Якби наш дух мав вільну хвилину, щоб і подих 
перевести, й зібратися з собою, то, озирнувши все 
те, чим так себе вимучив, -  певно, собі ж зізнався б 
у правді, таке ось з гіркотою кажучи: «О, якби я 
хотів, щоб усе те, що я зробив, було незробленим! 
Як заздрю німим, коли згадую те, що я колись 
казав! Усе, що бажав собі, -  нині побажав би своїм 
ворогам, а чого боявся -  о добрі боги! -  наскільки 
б легше переніс, аніж те, чого прагнув! З багатьма 
я ворогував, з багатьма, після ненависті, мирився 
(якщо можна говорити про мир між лихими), але й 
досі не став приятелем самому собі6. Я докладав усіх 
зусиль, щоб виділитися з юрби, зблиснути якимсь 
хистом, а що осягнув, окрім того, що наразив себе 
на ворожі стріли та на кусючу злобу незичливого 
люду? Бачиш юрми тих, хто вихваляє твоє крас
номовство, хто ступає за твоїм багатством, хто 
запобігає у тебе ласки, хто підносить до неба твою 
могутність? Усі вони -  або вже є твоїми ворогами, 
або (що, врешті, одне й те саме) можуть ними ста
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ти; скільки довкола тебе шанувальників, стільки, 
вважай, і заздрісників. То чому ж мені не шукати 
радше чогось корисного й приємного для себе -  
для душі, а не на показ? Те, що привертає увагу, 
біля чого товпимось, що показуємо один одному, 
аж рота розкривши з подиву, то лише зовнішній 
блиск, усередині ж -  марнота.

III

Тому-то шукаймо чогось такого, що не лише 
виглядало б добром, іззовні, а щоб було цілісним, 
незмінним, прекрасним -  ізсередини; видобудьмо 
його. А втім, воно недалеко, та й віднайти його не
важко, лише потрібно знати, куди сягнути рукою. 
А наразі, як ото никаючи навпотемки, натикаємось 
на те, чого, власне, й шукаємо.

Але не водитиму тебе окільними стежками, ви
кладаючи щодо цього міркування інших: їх довго 
перераховувати, не те що тлумачити. Вислухай 
нашу думку. Та коли кажу «нашу», то це не означає, 
що я прив’язуюсь до когось із видатних стоїків: маю 
право й на своє судження7. Ступлю, звісно, у чийсь 
слід, розділю й чиєсь міркування, а, можливо, як той 
суддя, кого запрошують до слова останнім, скажу, 
що не маю жодних заперечень щодо попередніх 
виступів, однак, дещо можу й додати.
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Передусім, як і всі стоїки, я йду за природою: 
мудрість у тому, щоб не відхилятися від неї, а стосу
ватися до її закону, її зразка. Отож, щасливе життя -  
це життя, відповідне до своєї природи. Осягнути 
ж його можна лише за умови, коли, найперше, 
здоровим буде дух і постійно втішатиметься тим 
здоров’ям, коли він буде мужнім і сильним, зраз
ково терпеливим, готовим до перемін, які несе час, 
коли буде турботливим, але без боязкості, до свого 
тіла й до всього, що його стосується, уважним, але 
без прив’язаності, -  до всіх тих речей, які покращу
ють життя; одне слово, щоб наш дух користувався 
дарами фортуни, а не слугував їм. А далі, вже й не 
додаватиму, зрозумієш: у цьому -  постійний спо
кій, свобода, відсутність усього, що нас дратує чи 
жахає; замість дешевих насолод, замість усього 
нікчемного, крихкого, що приховує у собі хіба що 
шкоду, приходить велика, нічим не охмарювана, 
неперервна радість, а ще -  мир, душевний лад 
і величність у парі з добротою; усіляка дикість, 
натомість, -  від слабкості духу.

IV

Наше благо можна окреслити й інакше, тобто цю 
ж саму думку передати іншими словами. Як, ска
жімо, військо -  то розтягує свої ряди, то їх ущільнює,
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то шикується півколом чи прямою лінією, а кіль
кість війська, його бойова снага й готовність стояти 
за визначену справу, яким би не був його стрій, 
залишаються незмінними, -  так само й окреслення 
найвищого блага може бути розлогим або -  стис
лим. Ось такі наступні вислови означатимуть одне 
й те ж саме, чи скажу: «Найвище благо -  це дух, що 
зверхньо дивиться на все випадкове, втішаючись 
чеснотами», чи: «Це -  нездоланна, досвідчена в 
усьому сила духу, що діє спокійно, з великою лю
дяністю й увагою до ближнього». Можна ще й так: 
«Щасливим назвемо того, для кого немає іншого 
добра чи зла, окрім доброго й злого духу; того, хто 
плекає доброчесність і задовольняється чеснотами, 
хто не стрибає з радості від випадкової удачі, а від 
невдачі -  не занепадає; хто не знає блага понад те, 
на яке сам може здобутися; той, для кого справжня 
насолода -  це зневага до насолод8».

Можна, якщо хочеш обширніше, висловитися 
щодо цього ще й так, і так, не змінюючи, однак, 
самої суті. Хто, скажімо, заборонить стверджува
ти, що щасливе життя -  це вільний і піднесений, 
безстрашний і стійкий дух, далекий від будь-якої 
тривоги, будь-якої жаги, єдине благо для якого -  
честь, єдине зло -  ганьба, а все інше -  такий собі 
мотлох, купа речей, які ані не віднімають нічого 
від щасливого життя, ані не додають: усе це при
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ходить і відходить -  які ж бо від того прибутки чи 
втрати для найвищого блага?

А його засади такі, що неминуче, хочеш того 
чи ні, воно приносить тобі постійну, глибоку, з 
глибинних джерел, осяйну радість -  зі свого ж бо 
радіє, не бажаючи нічого стороннього. То хіба ж не 
вартує вона більшого, аніж ті нікчемні й смішні, 
здатні тривати лише якусь мить порухи нашого 
вутлого тіла? Щойно воно піддасться насолоді -  біль 
бере над ним гору9. Ти ж бачиш, у якому важко
му й огидному рабстві опиняється той, над ким 
поперемінно владарюють насолода й біль -  най- 
примхливіші, найперемінніші велителі. Ось чому 
маємо виборювати собі свободу. А для цього по
трібне одне: знехтувати фортуною. Ось тоді й на
родиться те неоціненне благо -  спокій безпечної 
душі, її піднесеність, а ще -  велика, незворушна 
радість пізнання правди, радість, де немає місця 
страхам, де замість них, прогнаних, -  ясна погід
ність; і всім тим душа втішатиметься не як благами, 
що існують самі по собі, а як такими, що народилися 
з її власного, справжнього, блага.

V

Та коли вже я так розговорився, то щасливим 
можу назвати й того, хто, завдяки здоровому глузду,
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нічого не жадає, нічого й не боїться10. Щоправда, 
ні страху, ані печалі не відає он той камінь, не знає 
їх, звісно, й худоба. їх, однак, не назвеш щасли
вими, бо ж у них немає самого розуміння щастя. 
Сюди можеш зарахувати й тих людей, що зійшли 
до тваринного рівня через свою тупість і незнання 
самих себе. Між тими й тими -  жодної різниці, бо 
в цих загалом немає розуму, а в тих він якийсь наче 
викривлений, поквапний собі ж на шкоду. Нікого 
ж із тих, хто опинився поза межами правди, не 
можемо назвати щасливим.

Тому-то щасливому життю, що збудоване на 
стійких і правильних засадах, не загрожують жод
ні переміни. Тоді-то чиста й вільна від усіляких 
напастей душа зможе уникнути не лише ран, а 
й подряпин; стоятиме там, де обрала собі оселю -  
її й захистить вона, ту оселю, від ударів навіть 
розгніваної, ворожої долі. А щодо насолоди, то 
хоч би вона напливала звідусіля, вливалась усіма 
можливими шляхами, розслаблюючи душу солод
кою знемогою, хоч би якими знадами не збуджу
вала геть усе тіло чи окремі його частини, -  хто ж 
із смертних, у кому бодай щось є від людяності, 
хто б, скажи, захотів, щоб його пестили і вдень, 
і вночі? Хто, зайнявшись лише тілом, геть відрікся 
б від духу?
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VI

«Але ж дух, -  скаже хтось, -  може мати й свої 
насолоди». -  Авжеж: може бути суддею розкошів 
і ласк, може сповнитись усім тим, що зазвичай 
сприймаємо відчуттями; озираючись у минуле 
й відтворюючи у пам’яті пережиті втіхи, може 
насолоджуватися колишнім, смакувати, у споді
ваннях, -  прийдешнє. Отож, поки пересичене тіло 
лежить у теперішньому, думки вже забігають до 
майбутніх утіх. Але все це видається мені ще біль
шим нещастям, адже вибирати зло, а не добро -  це 
вже справжнє божевілля. Ані без здоров’я ніхто не 
може бути щасливим, ані здоровим не може бути 
той, хто поривається до згубного. Щасливим є, 
отже, той, чиї судження правильні. Щасливий -  хто 
задоволений тим, що має, яке б там воно не було, 
і не нарікає на життя11. Щасливий, хто влаштовує 
своє життя, керуючись здоровим глуздом.

VII

Хто ж запевняє, що найвище благо -  в насо
лодах, хай зважить на те, яке ганебне місце вони 
йому вділяють. Ось чому вони стверджують, що 
насолоду не можна відокремлювати від чесноти: 
годі, мовляв, жити чесно, не живучи приємно; годі
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й приємно жити -  чесно не живучи. Я ж не бачу, як 
це можна таке різне -  парувати. Чому ж це, прошу 
вас, не можна відділити насолоди -  від чесноти? 
Чи не тому, що начало всякого добра -  у чесноті, 
з цього ж кореня, отже, проростає і те, що ви лю
бите, чого жадаєте? Але ж, якщо б їх, насолоду й 
чесноту, справді годі було розділити, то не було б 
речей приємних, але ганебних, і, навпаки, речей 
аж надто почесних, але трудних, до яких веде лише 
тернистий шлях.

Зваж і на те, що насолода провадить хіба що 
до найганебнішого життя, чеснота ж, навпаки, 
ганебного життя не допускає; дехто почувається 
нещасним не від браку насолод -  від самих же на
солод, чого не було б, якби насолода була поєднана 
з чеснотою: вона ж часто обходиться без насолоди, 
ніколи -  не шукає її.

Чому ж тоді ставите поряд речі аж так різні, 
ба й протилежні? Доброчесність -  це щось висо
ке, величне, владарське, нездоланне, невтомне; 
насолода ж -  це щось низьке, рабське, слабке й 
минуще, чия оселя -  брудна харчівня та кубло роз
пусти. Доброчесність зустрінеш у храмі, на форумі, 
в курії, на оборонних валах -  запорошену, розгаря
чену, з мозолястими руками. Насолода ж -  частіше 
десь у закутах, у пошуках темряви, біля лазень та 
парилень12, у місцях, де бояться міської сторожі;
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