
fa³szywa, a za dobry pieni¹dz uzna³by stos z³o¿ony z samych takich fa³szywych
monet

43
.

Tê postawê znakomicie wyra¿a równie¿ jedna z najbardziej znanych

anegdot o Diogenesie, który gdy zosta³ zapytany o to, czy wielu ludzi

ogl¹da³o zawody olimpijskie, mia³ odpowiedzieæ: «T³um by³ wielki, ale

ludzi niewielu» (ðïëKò ìÝí, åBðåí, : ;÷ëïò, 9ëßãïé ä’ ï@ 4íèñùðïé)”44.

T³um stanowi ca³oœæ niejednorodn¹, z³o¿on¹ z jednostek o wy¿szej i ni¿-

szej wartoœci, wolnych i niewolników. W t³umie znaleŸæ mo¿na zarów-

no prawdziwych ludzi, jak i dwuno¿ne zwierzêta, z kszta³tu zewnêtrz-

nego jedynie podobne do cz³owieka. Antystenes zwyk³ by³ mawiaæ, ¿e

„Lepiej z niewieloma dobrymi byæ przeciw wszystkim z³ym ni¿ z wielo-

ma z³ymi przeciw niewielu dobrym”45. Cynik staje po stronie prawdzi-

wego cz³owieka przeciwko t³umowi. Tym zaœ, co w jego mniemaniu

stanowi o prawdziwym cz³owieczeñstwie, nie jest ani dobre urodzenie,

ani s³awa: „[Diogenes] Drwi³ z dobrego pochodzenia, s³awy i wszyst-

kich podobnych rzeczy, nazywaj¹c je ozdobami (ðñïêïóìÞìáôá), pod

którymi siê kryje z³o46”. Jedynym tytu³em do szlachectwa jest, zda-

niem Antystenesa, cnota47, która czyni z dwunogiego zwierzêcia „praw-

dziwego cz³owieka”. Jest zatem cynik „prawdziwym cz³owiekiem”

i jako taki, zdolny jest do rz¹dzenia ludŸmi, co czyni z niego postaæ

królewsk¹:

W Sprzedaniu Diogenesa Menippos podaje, ¿e uwiêziony i wystawiony na
sprzeda¿ na pytanie, co umie robiæ, odpowiedzia³: „Rz¹dziæ mê¿ami” (2íäñ)í
4ñ÷åéí). A do herolda powiedzia³: „Zapytaj, czy ktoœ ¿yczy sobie kupiæ pana?”)

48
.

Królewskoœæ cynicka znajduje wyraz równie¿ w najs³ynniejszej chy-

ba anegdocie filozoficznej, która opowiada o spotkaniu Diogenesa

z Aleksandrem Macedoñskim: „Gdy [Diogenes] siê wygrzewa³ na

s³oñcu w Kraneionie, stan¹³ przy nim król Aleksander i powiedzia³:

«Proœ mnie, o co zechcesz!» – Na co Diogenes: «Nie zas³aniaj mi
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