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PIERWSZA MOWA PRZECIW AFOBOSOWI O NIEUCZCIWE
SPRAWOWANIE OBOWIĄZKÓW OPIEKUŃCZYCH
Ojciec Demostenesa na łożu śmierci powierzył opiekę nad dziećmi i żoną
oraz zarząd znacznego majątku swym krewnym Afobosowi i Demofontowi
oraz staremu przyjacielowi Terippidesowi. Gdy młodzieniec osiągnął pełnoletność, nieuczciwi opiekunowie oddawali mu tylko niewielką część ojcowizny. Demostenes wstąpił na drogę sądową przeciwko złodziejom sierocego
mienia. I Mowa przeciw Afobosowi jest pierwszą z zachowanych pięciu, które
się wiążą z tym procesem. Gdy Afobos odpowiedział obroną na to
oskarżenie, Demostenes ponowił je w II mowie przeciw Afobosowi. Oskarżonego skazano na zwrot majątku. Ten podniósł zarzuty m.in. o defraudację
przeciwko Milyasowi zawiadowcy przedsiębiorstw, które należały do ojca
Demostenesa. Przeciwnicy skorzystali z tej okoliczności, iż Milyas był stanu
niewolniczego, i zażądali, by go poddano torturze fizycznej dla wydobycia
materialnej prawdy. Prawo attyckie w takich okolicznościach zezwalało na
stosowanie tortur wobec niewolników. Demostenes zaprotestował przeciwko
temu żądaniu swych procesowych oponentów w mowie Przeciw Afobosowi
o fałszywe zeznania utrzymując, iż Milyas jest człowiekiem wolnym, wyzwolonym przez swego pana, ojca mówcy. Nie wolno go więc torturować.
Dla zaspokojenia uznanych roszczeń Demostenesa sąd postanowił zająć
nieruchomości stanowiące własność Afobosa. Wówczas Onetor, szwagier
Afobosa, zaskarżył wyrok sądowy dowodząc, że zajęty grunt nie stanowi
własności Afobosa, lecz jego żony, która wniosła ten majątek w posagu.
Ponieważ siostra Onetora rozwiodła się z Afobosem, może zgodnie z obowiązującym prawem odebrać swą własność. W dwóch mowach przeciwko
Onetorowi stara się Demostenes wykazać kłamliwość i bezpodstawność
twierdzeń Onetora, który współdziała ze swym eks-szwagrem żyjącym zresztą
nadal w nierozerwalnym związku małżeńskim. Między stronami procesowymi musiało wkrótce dojść do jakiegoś polubownego porozumienia, gdyż brak
dalszych mów w tej sprawie. Demostenesowi udało się odzyskać przynajmniej część ojcowskiego majątku.

Sędziowie! Gdyby Afobos 1 zechciał działać w sposób uczciwy
albo powierzyć rozstrzygnięcie naszego sporu krewnym,
można
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Afobos — bratanek ojca Demostenesa, brat stryjeczny mówcy.

by było oszczędzić sobie wszystkich przykrości procesu sądowego. Musielibyśmy się bowiem poddać ich decyzji, a w ten sposób
cały spór między nami zostałby zażegnany. Jednakże Afobos
uchylił się od przekazania przedmiotu sporu w ręce ludzi, którzy
dobrze znają moją sytuację życiową. Zwrócił się natomiast w tej
sprawie do was2, chociaż niewiele o mnie wiecie. Cóż mi
pozostaje? Muszę spróbować przed waszym trybunałem dochodzić tego, co mi się od niego prawnie należy. 2. Jestem w pełni
świadomy tej okoliczności3, iż niełatwo jest człowiekowi całkowicie niedoświadczonemu z powodu młodego wieku prowadzić
proces sądowy o cały dobytek przeciwko ludziom znającym nie
tylko sztukę słowa, lecz także różne kruczki prawne. Pod tym
względem mają nade mną całkowitą przewagę. Nie tracę jednak
nadziei, iż uda mi się uzyskać od was sprawiedliwy wyrok. W tym
celu postaram się przedstawić wam cały stan rzeczy i przebieg
wydarzeń, abyście w pełni poznali sprawę i na podstawie tej
szczegółowej wiedzy mogli wydać wasz wyrok. 3. Proszę was,
sędziowie, abyście wysłuchali mnie z życzliwością i wspomogli
w moich słusznych roszczeniach, jeżeli uznacie, że wyrządzono mi
krzywdę. Moim zamiarem jest wyłożyć sprawę w sposób najbardziej zwięzły. Rozpocznę jej przedstawienie od tego momentu,
który umożliwi wam najlepsze zrozumienie istoty sporu.
4. Otóż mój ojciec Demostenes pozostawił, sędziowie, majątek
wartości 14 talentów4 oraz rodzinę złożoną ze mnie, siedmioletniego podówczas chłopca, mojej pięcioletniej siostry i naszej
matki, która wniosła w posagu 50 min 5. Na łożu śmierci ojciec
2

do was — tj. do sędziów, do sądowego trybunału.
Wypowiedź mówcy opracowana wedle zasad retorycznych zawiera
motywy i argumenty, które teoria wymowy zalecała umieszczać we wstępie
mowy, a zatem: powoływanie się przez przemawiającego na swój młody
wiek, niedoświadczenie życiowe, apelowanie do życzliwości i miłosierdzia
sędziów, zapowiedź dokładnego wyłożenia sprawy od jej początku.
4
talent — srebrna moneta ateńska wagi 26,2 kg, wartości 60 min.
5
mina — srebrna moneta ateńska wagi 436,3 g, wartości 100
drachm.
3
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w trosce o nasz los powierzył całe to mienie6 temu oto Afobosowi
oraz Demofontowi7, synowi Demona, swoim krewnym, mianowicie
bratankowi i siostrzeńcowi, a także Terippidesowi z demu8 Pajania9, z którym co prawda nie łączyły go więzy krwi, lecz więzy starej
przyjaźni sięgającej czasów dzieciństwa. 5. Owemu Terippidesowi
udzielił prawa korzystania z 70 min z mojego mienia na okres
trwający do mojej pełnoletności10 po to, aby jako zarządca pod
wpływem żądzy zysku nie szkodził moim interesom. Demofontowi
oddał za żonę moją siostrę wraz z posagiem 2 talentów z poleceniem
bezzwłocznej wypłaty, Afobosowi zaś — moją matkę i posag
w sumie 80 min, a także prawo użytkowania mego domu i znajdującego się w nim umeblowania. Ojciec uważał bowiem, że złączeni
ze mną takimi więzami lepiej będą sprawować funkcję opiekunów. 6.
Ci zaś najpierw podjęli sumy wymienione w zapisie, później zaś
zagarnęli resztę mienia. W okresie dziesięcioletniego opiekuństwa
pozbawili nas wszystkiego. Oddali nam tylko dom, 14 niewolników
i 30 min srebra, co daje łączną wartość 70 min.
7. Oto sędziowie, zwięzłe wyszczególnienie krzywd, które mi
wyrządzili. Sami zresztą złożyli najlepsze świadectwo potwierdzające tę wysoką wartość przekazanego mi w zapisie majątku.
W moim bowiem imieniu przystąpili do symmorii11 zobowiązując się do wpłat wysokości 500 drachm od każdych 25 min,
6

Kobieta, w tym wypadku wdowa-matka, nie mogła być wedle prawa
attyckiego opiekunką dzieci i zawiadować majątkiem pozostawionym przez
męża.
7
Demofont — siostrzeniec ojca Demostenesa, brat cioteczny mówcy.
8
dem (demos) — podstawowa, administracyjna jednostka terytorialna,
gmina, wprowadzona przez reformy Klejstenesa w r. 508 p.n.e. W nowym
systemie administracyjnym 10 demów tworzyło jedną file.
9
Pajania — dem attycki, należący do fili Pandionis.
10
pełnoletność — w Atenach młody człowiek po osiągnięciu wieku lat
osiemnastu zostawał oficjalnie członkiem swej fili przez wpisanie na jej listę
i uzyskiwał status i obowiązki obywatela.
11
symmoria — związek czy zespół podatników. Od najdawniejszych
czasów ludność Attyki dzieliła się na file, skupiające w sobie grupę rodów
wywodzących się od wspólnego przodka. Dawne file rodowe zastąpił

6

wchodzących w skład masy majątkowej, a wiec w wysokości
ustalonej dla Tymoteusza 12, syna Konona, oraz obywateli, których
mienie najwyżej oszacowano. Musicie uzyskać ode mnie szczegółowe
informacje w następujących sprawach: która część mojego spadku
przynosiła zysk, która stanowiła martwy kapitał i jaka była realna
wartość każdej z nich. Dopiero na podstawie takich dokładnych
wiadomości będziecie mogli stwierdzić, że nigdy opiekunowie nie
zagarnęli sierocego mienia w sposób bardziej brutalny i jawny niż ci
ludzie, którym powierzono pieczę nad moim majątkiem. 8. Powołam przede wszystkim świadków, którzy potwierdzą, że opiekunowie
w moim imieniu zgłosili w symmorii udział podanej wysokości.
W ten sposób się przekonacie, że ojciec nie pozostawił mnie
nędzarzem, ani też dziedzicem majątku liczącego jedynie 70 min, lecz
posiadaczem sporej fortuny, której nie byli w stanie przed państwem
ukryć właśnie ze względu na jej wielkość.
Proszę o odczytanie13 tego świadectwa.
Świadectwo 14
9. Łatwo na tej podstawie obliczyć wartość majątku: trzy talenty
które zobowiązali się wpłacać, stanowią wysokość tego podatku
bezpośredniego15 od sumy 15 talentów. Poznacie rzecz jeszcze
reformator Klejstenes 10 filami terytorialnymi. Każda z tych 10 fil wyznaczała 120 najzamożniejszych członków. Powstała w ten sposób liczba
1200 najbogatszych obywateli dzieliła się na 20 grup po 60 osób (symmoriai),
które wyznaczały kandydatów do pełnienia różnych świadczeń publicznych,
np. trierarchii, oraz płacenia podatku bezpośredniego od własności w wypadku wojny (tzw. eisphora).
12
Tymoteusz — wybitny obywatel ateński, żyjący w IV wieku p.n.e.
Jego ojciec Konon był sławnym wodzem, który w r. 395 p.n.e. odniósł
druzgocące zwycięstwo nad flotą spartańską w bitwie koło Knidos.
13
Proszę o odczytanie — te słowa kieruje mówca do urzędnika
sądowego, protokolanta.
14
świadectwo — zachowany starożytny rękopis mowy nie zawiera tego
świadectwa.
15
podatek bezpośredni — eisphora, podatek progresywny od posiadanego kapitału, przeznaczony na cele wojenne. W tym wypadku wynosił on 20%
wartości mienia.
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dokładniej, gdy wam opiszę stan i charakter mego mienia. Otóż ojciec
pozostawił mi w spadku dwa warsztaty o wcale znacznej sile wytwórczej. W jednym pracowało 30 płatnerzy ze stanu niewolniczego,
z których dwóch lub trzech przedstawiało indywidualną wartość od
5 do 6 min, a każdy z pozostałych wart był nie mniej niż 3 miny.
Przynosili ojcu 30 min czystego dochodu rocznie. Drugi zakład
zatrudniał 20 niewolników oddanych memu ojcu jako zastaw za dług
wysokości 40 min. Wytwarzali sofy i dostarczali 12 min czystego zysku.
Do tego trzeba dodać sumę mniej więcej 1 talenta pożyczoną wedle
stawki — 1 drachma16 od 1 miny miesięcznie17 — co w stosunku
rocznym zapewniało dochód powyżej 7 min. 10. Taka była wysokość
produktywnego kapitału pozostawionego przez mego ojca, fakt, który
zresztą w pełni potwierdzają moi przeciwnicy. Podstawowy kapitał
wynosił więc 4 talenty i 5000 drachm, wpływy zaś roczne, które dawał,
50 min. Ponadto pozostawił ojciec kość słoniową i żelazo, przeznaczone
na surowiec, a także drewno do wyrobu sof wartości około 80 min,
galasówkę i brąz zakupione za cenę 70 min, dalej dom wartości 3000
drachm oraz meble, puchary, wyroby ze złota, ubrania i biżuterię matki — razem około 10 000 drachm, nadto w gotówce 80 min srebra.
11. Taka była wartość domu i przedmiotów w nim się
znajdujących. Ale to nie wszystko. Należy tu jeszcze uwzględnić pożyczkę morską 18 70 min udzieloną Ksutosowi, kwotę
2400 drachm 19 złożoną w banku Pasiona20, sumę 600 drachm
16

drachma — moneta srebrna zawierająca 6 oboli.
1 drachma od 1 miny miesięcznie — to znaczy 12%, co było
normalną, powszechnie przyjętą stopą procentową w wypadku pożyczek.
18
pożyczka morska — udzielana na zakup okrętu lub towarów, które
należało przewieźć drogą morską. Ze względu na duże ryzyko ówczesnych
podróży morskich pożyczający pobierał bardzo wysoką, „lichwiarską"
stopę procentową sięgającą nawet 80%.
19
2400 drachm — w sprawach handlowych Grecy chętniej dokonywali obliczeń w tysiącach drachm aniżeli w dziesiątkach min, czyli
w monetach wyższej wartości.
20
Pasion — znany bankier ateński żyjący w IV wieku p.n.e. Był
w Atenach na stałe osiedlonym obcokrajowcem, którego za zasługi dla
państwa obdarzyli Ateńczycy prawem swojego obywatelstwa.
17
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w banku Pyladesa, 1600 drachm u Demomelesa, syna Demona,
dalej blisko 1 talent pożyczony w kwotach po 200 i 300 drachm.
Suma tych kwot przewyższa 8 talentów i 50 min. Jeżeli policzycie
całość, przekonacie się, że zamyka się ona liczbą 14 talentów21.
12. Taka była, sędziowie, wartość spadku. Jaką jego część
sprzeniewierzono, jaką jeden czy drugi z opiekunów przywłaszczył
sobie na własną rękę, ile zaś zrabowali działając wspólnie, tego nie
potrafiłbym wyczerpująco omówić w czasie wyznaczonym przez
zegar wodny22 na moje wystąpienie. Postępowanie każdego z moich opiekunów wymaga zatem osobnego wyjaśnienia. O tej części
mienia, która obecnie znajduje się w rękach Demofonta i Terippidesa, na razie nie będę mówił. Przyjdzie czas zająć się tą sprawą,
gdy wytoczę przeciwko nim formalną skargę sądową. Przedstawię
wam teraz tylko to, co jest w posiadaniu Afobosa. Z jednej strony
wcale tego nie kryją inni współopiekunowie, z drugiej nie jest dla
mnie tajemnicą to, co sobie przywłaszczył. Najpierw postaram się
dowieść, że zagarnął 80 min posagu, następnie zaś omówię inne
sprawy, oczywiście, w sposób bardzo zwięzły.
13. Otóż Afobos zaraz po śmierci mego ojca zamieszkał
zgodnie z testamentem w naszym domu i wziął w posiadanie
wyroby ze złota należące do mojej matki. Otrzymał w ten sposób
równowartość około 50 min. Ponadto wziął pieniądze od Terippidesa i Demofonta ze sprzedaży niewolników, aby dzięki temu
uzyskać pełną kwotę 80 min, to jest wielkość posagu. 14. Po
otrzymaniu pieniędzy — gdy jako dowódca triery23 miał płynąć
na Korkyrę24 — złożył Terippidesowi pisemne oświadczenie, iż
odebrał pieniądze i potwierdził przejęcie posagu. Świadkami tego
21
22

14 talentów — dokładnie licząc 13 talentów i 46 min.
zegar wodny — tzw. klepsydra, która odmierzała czas ściśle
wyznaczony na mowy oskarżyciela i oskarżonego.
23
dowódca triery — tzw. trierarcha. Był to obywatel ateński, należący
do warstwy najbogatszych, któremu państwo zlecało obowiązek wyposażenia triery — statku wojennego epoki klasycznej — w sprzęt bojowy
i nawigacyjny oraz dowodzenie okrętem przez okres 2 lat.
24
Korkyra — wyspa na Morzu Jońskim, dziś Korfu.
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są przede wszystkim współopiekunowie, a nadto Demochares
z demu Leukonoe25, mąż mojej ciotki. Także wiele innych osób
może zaświadczyć, iż sam Afobos potwierdził odbiór pieniędzy. 15.
Tenże Demochares postawił mu zarzuty, iż nie łoży na utrzymanie
mojej matki mimo przejęcia jej posagu ani też nie oddaje majątku
w dzierżawę, lecz woli razem z innymi opiekunami nim zawiadywać. Po wysłuchaniu tych uwag Afobos ani nie zaprzeczył, że wziął
pieniądze, ani nie uniósł się gniewem, co byłby uczynił, gdyby ich
nie otrzymał. Przeciwnie, przyznał, że je ma, dodał tylko, iż między
nim a moją matką istnieje pewna różnica zdań w sprawie wspomnianych wyrobów ze złota. Zaręczył, iż po załatwieniu tej kwestii
spornej dostarczy środków utrzymania i zadba o resztę w sposób
całkowicie mnie zadowalający. 16. Jeżeli się tedy okaże, że Afobos
się przyznał w obecności Democharesa i innych osób do wzięcia
posagu oraz do przyjęcia pieniędzy od Demofonta i Terippidesa
uzyskanych ze sprzedaży niewolników jako ekwiwalent za część
owego posagu, jeżeli się dalej okaże, że złożył innym opiekunom
pisemne potwierdzenie odbioru tegoż posagu, i że wprowadził się
do naszego domu zaraz po śmierci ojca — to czyż na podstawie
dowodów i zeznań tak oczywistych nie należy wnioskować, iż wziął
80 min posagu, a teraz temu zaprzecza z największą bezczelnością?
17. Dla potwierdzenia prawdziwości moich słów proszę o odczytanie tych świadectw.
Świadectwa 26
W ten więc sposób wszedł Afobos w posiadanie posagu mojej
matki. Ponieważ jej nie poślubił, ma obowiązek — tego bowiem żąda prawo — zwrócić mi cały posag wraz z odsetkami,
mianowicie w stosunku 9 oboli za minę miesięcznie27. Mogę
nawet obniżyć stopę procentową do wysokości 1 drachmy od
25

Leukonoe — attycki dem fili Leontis.
świadectwa — nie uwzględniono ich w starożytnym rękopisie mowy.
27
9 oboli za minę miesięcznie —jest to 18%, normalnie przyjęta stopa
procentowa.
26
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miny28. Suma tego kapitału oraz odsetków za okres 10 lat wynosi
około 3 talentów. 18. Dostarczam wam w ten sposób dowodów, że
te pieniądze zagarnął. Do ich posiadania przyznał się w obecności
wielu świadków. Ponadto przywłaszczył sobie sumę 30 min stanowiącą dochód z warsztatu. Ten zresztą warsztat usiłował mi
odebrać z niebywałą zuchwałością. Otóż ojciec pozostawił mi
zakład przynoszący 30 min zysku. Ponieważ opiekunowie sprzedali
połowę zatrudnionych w nim niewolników, powinien Afobos
czerpać stąd dochód o połowę mniejszy, to jest 15 min. 19.
Terippides sprawujący przez siedem lat pieczę nad niewolnikami
wykazywał w księgach rachunkowych 11 min rocznego dochodu
podając zresztą w swych obliczeniach o 4 miny mniej, niż należało.
Afobos, który przez pierwsze dwa lata zawiadywał tym warsztatem, nie ujawniał w ogóle żadnych zysków. Raz twierdzi, że
zakład w tym czasie był nieczynny, innym razem powiada, że nim
osobiście nie zarządzał, lecz czynił to administrator, nasz wyzwoleniec Milyas, od którego teraz powinienem domagać się
sprawozdań. Gdyby także obecnie zasłaniał się podobnymi wykrętami, nietrudno będzie dowieść mu kłamstwa. 20. A może
oświadczy, że zakład był nieczynny? Sam jednak dostarczył sprawozdania wydatków przeznaczonych nie na żywność dla załogi,
lecz na jego działalność produkcyjną, to jest na kość słoniową do
wyrobu rękojeści krótkich mieczy i na inne surowce. Świadczy to
o pełnej działalności zakładu. Ponadto obciąża mnie pewną kwotą
pieniędzy wypłaconą Terippidesowi za wynajem trzech niewolników, którzy mieli pracować w moim przedsiębiorstwie.
21. Skoro jednak zakład nie prowadził produkcji, to chyba ani
Terippidesowi nie wolno było pobierać zapłaty, ani też nie można
mnie obciążać tego rodzaju wydatkami. Z kolei, gdyby twierdził,
że wprawdzie zakład pracował, ale jego wyrobów nie udało się
sprzedać, to będzie musiał udowodnić, że mi je przekazał, oraz
będzie zmuszony powołać świadków, którzy przy tym byli obecni.
28
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Skoro niczego takiego nie zrobił, czyż stąd jasno nie wynika, iż
uzyskał 30 min dochodu z przedsiębiorstwa w ciągu dwóch lat, bo
przecież jest oczywiste, iż pracowało ono bez przerwy. 22. A może
ucieknie się do innych wykrętów i powie, iż Milyas zarządzał
wszystkim? Ale jakże wierzyć jego słowom, iż on sam ponosił
tylko koszty przekraczające 500 drachm, natomiast wszelkie zyski
przypadały Milyasowi? Wydaje się, że sytuacja była wręcz odwrotna. Otóż na podstawie całego postępowania Afobosa, charakteryzującego się lekceważeniem wszelkich norm etycznych, można wnioskować, iż on tylko zagarniał zyski, podczas gdy Milyas
musiał się troszczyć o wszystko i pokrywać wydatki.
W związku z tym proszę o odczytanie sądowi odpowiednich zeznań świadków.
Zeznania świadków29
23. Afobos posiada 30 min z przedsiębiorstwa oraz odsetki,
jakie przyniosły one w ciągu ośmiu lat. Liczone nawet wedle
niskiej stopy procentowej — l drachma od miny — dadzą
dodatkową sumę 30 min. Te kwoty sobie przywłaszczył. Razem
z posagiem dają one sumę około 4 talentów — łącznie kapitał
wraz z zyskami. Wyjaśnię wam teraz szczegółowo, jakich sprzeniewierzeń dopuścił się Afobos do spółki z innymi opiekunami nie
oszczędzając również i tego, co jego zdaniem wcale nie należało
do masy spadkowej. 24. Najpierw przedstawię wam, że zupełnie
jawnie i wykazując całkowity brak skrupułów pozbawiają mnie
20 niewolników wyrabiających sofy, pozostawionych mi w spadku przez ojca, którzy stanowili zastaw za dług wysokości 40 min.
O istnieniu tych niewolników moi opiekunowie jak gdyby w ogóle
nie wiedzieli. A przecież wszyscy poświadczają, że pozostali oni
w spadku po moim ojcu w naszym domu i przynosili mu 12 min
rocznego dochodu. Opiekunowie nie notują dla mnie żadnego,
nawet najmniejszego, zysku za okres 10 lat, natomiast Afobos
wylicza skrzętnie wydatki poniesione na ich utrzymanie na ogólną
29
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sumę sięgającą 1000 drachm. 25. Tym razem jego bezczelność
doszła szczytu! Nigdy nie zwrócono mi tych niewolników, na
których Afobos rzekomo wydał tyle pieniędzy. Opiekunowie
zasłaniają się zupełnie bezpodstawnym twierdzeniem, jakoby
człowiek, który pozostawił mojemu ojcu pod zastaw owych
niewolników, był skończonym łotrem, gdyż nie zwrócił większości
zaciągniętych pożyczek bezprocentowych 30 i ostatecznie po uszy
utonął w długach. W związku z tym wezwali już przeciwko niemu
wielu świadków. Ale kto w takim razie zabrał niewolników?
W jaki sposób opuścili mój dom? Komu ich zwrócono? Czyżby
prowadzono proces w tej sprawie, a jeśli go przegrali opiekunowie, komu prawnie przyznano owych niewolników? Na żadne
z tych pytań nie potrafią opiekunowie udzielić odpowiedzi. 26.
Gdyby w ich wyjaśnieniach kryła się choć odrobina prawdy, nie
dostarczaliby teraz świadków stwierdzających nieuczciwość tego
człowieka — bo jakież to może mieć dla mnie znaczenie — ale nie
odstępowaliby od sprawy owych niewolników i staraliby się
wskazać tych, którzy ich zabrali. Nie omieszkaliby przy tym
podać wszystkie szczegółowe dane i okoliczności. Teraz zaś bez
cienia wstydu przyznają, iż niewolnicy ci stanowili rzeczywiście
część spadku. Nie wypierają się też tego, iż ich wzięli do siebie i że
przez 10 lat mieli zyski z ich pracy. Gdzież się więc podziało całe
to przedsiębiorstwo — jakoś nagle zniknęło bez śladu?
Proszę o odczytanie zeznań, które potwierdzą, że mówię prawdę.
Zeznania 31
27. Przekonacie się na podstawie najbardziej przekonującego
dowodu, iż ani Mojriades, z którym mój ojciec zawarł umowę
w sprawie owych niewolników, nie był człowiekiem całkowicie
30
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pozbawionym środków materialnych, ani też mój ojciec dokonując tego aktu nie postąpił lekkomyślnie. Kiedy bowiem Afobos
przejął warsztat w swe posiadanie — jak to wynika z zeznań
świadków — nie wolno mu było jako opiekunowi dopuścić do
tego, aby ktokolwiek inny udzielał pożyczki na ten sam zastaw.
Tymczasem on sam pożyczył Mojriadesowi 500 drachm pod
zastaw tych samych niewolników. Utrzymuje, iż uczciwie zwrócono mu tę sumę w całości. 28. Czyż nie jest to karygodne, iż ci,
którzy wpierw udzielili pod ten zastaw pożyczki, nie tylko nie
odnieśli z tytułu posiadania owych niewolników najmniejszej
korzyści, ale w dodatku utracili zastaw. Czyż godzi się, aby ten,
kto pożyczył pieniądze pod zastaw, stanowiący w końcu naszą
własność, i przez długi czas czerpał z tego zysk, nie tylko odzyskał
kapitał i dochody od naszej własności, ale nie poniósł przy tym
żadnej straty?
Prawdę moich słów potwierdzi zeznanie. Proszę je odczytać.
Zeznanie 32
29. Teraz wypada rozważyć, z jakiej to kwoty ograbili mnie
opiekunowie zagarniając cały dochód z pracy niewolników wyrabiających sofy. Kapitał wynosił 40 min, a zyski za okres 10 lat —
4 talenty. Roczne zyski z tego tytułu osiągnęły sumę 12 min. Czyżby
sobie niepostrzeżenie przywłaszczyli jakąś drobną sumę zręcznie
pozorując błąd w obliczeniach? Czy też jawnie zabrali mi prawie
3 talenty? Ponieważ kradli wspólnie, mam chyba prawo upominać
się od Afobosa o zwrot trzeciej części wymienionej sumy.
30. W podobny sposób, sędziowie, postąpili moi opiekunowie
w przypadku pozostawionych mi w spadku surowców — żelaza
i kości słoniowej. W księgach rachunkowych nie zrobili żadnego
zapisu. A czyż to możliwe, aby przedsiębiorca zatrudniający tylu
pracowników — wytwórców sof i mieczy, nie miał jakichś
32
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zapasów żelaza i kości słoniowej? Po prostu musiał je mieć,
w przeciwnym bowiem wypadku zakład pozbawiony niezbędnego
surowca cóż miałby w końcu wytwarzać? 31. Więc jak to,
właściciel ponad 50 niewolników i dwóch zakładów specjalizujących się w dwóch różnych dziedzinach wytwórczości nie miałby
w zapasie takich surowców? A przecież jeden z tych zakładów
wyrabiający sofy zużywał bez trudu kości słoniowej za sumę
2 min miesięcznie, drugi — pracownia płatnerska zużywał kości
słoniowej tej samej wartości, a nadto zapasy żelaza. 32. Twierdzenie moich przeciwników, że takich zapasów w ogóle nie było,
jest szczytem bezczelności. Same fakty wskazują, iż nie można
dawać wiary temu, co mówią moi opiekunowie. Jest rzeczą
oczywistą, iż mój ojciec pozostawił tyle surowca, iż go starczyło
nie tylko dla potrzeb produkcji zakładu, ale też na wolną
sprzedaż. Całe bowiem życie trudnił się sprzedażą tych materiałów, po jego zaś śmierci Demofont i Afobos w dalszym ciągu
prowadzili z naszego domu wolną sprzedaż. 33. O znacznej ilości
tych pozostawionych materiałów świadczy ta okoliczność, iż
wystarczało ich nie tylko dla potrzeb, jak się okazuje, wcale
dużych zakładów, ale także dla prowadzenia sprzedaży przez
moich opiekunów. Czy była to w istocie ilość niewielka, czy może
raczej znacznie większa od tej, której zwrotu się domagam?
Proszę o odczytanie świadectw.
Świadectwa 33
Nigdzie w swych obliczeniach nie uwzględniają opiekunowie
kości słoniowej, której wartość przekraczała talent, ani jako
surowca, ani jako gotowego wyrobu. Po prostu rzecz zniknęła bez
śladu.
34. Teraz sędziowie, postaram się wam wykazać na podstawie
przedłożonych przez nich sprawozdań i ich własnych zeznań na
temat tego, co zabrali, iż w trójkę zagarnęli ponad 8 talentów
33
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mojego mienia, a sam Afobos wszedł w posiadanie 3 talentów
i 1000 drachm. Jestem skłonny przyjąć w obliczeniach nawet
wyższą sumę wydatków, jakie ponieśli, od tej, którą sami
wymienili w swych sprawozdaniach oraz odjąć to wszystko, co mi
zwrócili. Przekonacie się, że ich postępowanie cechuje wyjątkowy
bezwstyd. 35. Przyznają się do zabrania z moich pieniędzy
następujących kwot: Afobos — 108 min prócz tego, co jak
wykażę, znajduje się w jego posiadaniu, Terippides — 2 talenty,
Demofont — 87 min. Kwoty te składają się na łączną sumę
5 talentów 15 min. Część tej sumy, mianowicie 77 min stanowiących dochód dostarczany przez niewolników, nie została od razu
zabrana w całości. Natomiast bezzwłocznie podjęli opiekunowie
blisko 4 talenty. Jeżeli do tej sumy dodać zysk w stosunku
1 drachma od 1 miny34 za okres 10 lat, otrzyma się sumę
8 talentów i 1000 drachm, łącznie kapitał z odsetkami. 36. Od
owych 77 min, to jest dochodu przedsiębiorstwa, należy odjąć
koszt naszego utrzymania. Terippides bowiem łożył na nie 7 min
rocznie, my zaś potwierdzamy odbiór tych pieniędzy. Wydali
zatem na nasze utrzymanie 70 min w ciągu 10 lat. Do tej sumy
dodaję jeszcze 700 drachm, które pozostały jako reszta, a w ten
sposób przyjmuję wyższą sumę dla wydatków, jakie pokryli, od
tej, którą sami wyliczyli. Oczywiście, od tych 8 talentów wraz
z całą nadwyżką trzeba odliczyć tę kwotę, którą mi zwrócili
z chwilą, gdy uzyskałem wiek męski oraz sumy wydane na
świadczenia na rzecz państwa w naszym imieniu. 37. Afobos wraz
z Terippidesem oddali mi 31 min. Sumy wydane na podatki
bezpośrednie obliczają na 18 min. Pozwolę sobie podnieść tę
sumę nawet do wysokości 30 min, byleby tylko pozbawić ich
możliwości wnoszenia jakichkolwiek protestów. Po odjęciu zatem
l talenta od 8 talentów pozostaje 7 talentów, które muszą się
znajdować w ich rękach, skoro sami potwierdzili ich odbiór.
Choćby więc pozbawili mnie całej reszty majątku i twierdzili, iż jej
34
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nie zagarnęli, tę sumę powinni mi zwrócić, bo przecież sami
przyznają, iż ową część mojego spadku zabrali.
38. Cóż tedy czynią moi opiekunowie? Nie wykazują w obliczeniach żadnych zysków od pieniędzy i utrzymują, że wydali
cały podstawowy kapitał łącznie z owymi 77 minami. Mało tego,
Demofont wciągnął nas na listę swych dłużników! Czyż to nie
zakrawa na czelność jawną i bez miary? Czyż nie jest to szczyt
brudnej żądzy zysku? Cóż w takim razie mamy prawo uznać za
karygodne, jeśli nie postępek, który przekracza wszelką miarę
niegodziwości? 39. Otóż Afobos przyznaje się do zagarnięcia na
własną rękę 108 min. Ma je w swoim posiadaniu wraz z zyskami
za okres 10 lat, łącznie 3 talenty i 1000 drachm.
Proszę o odczytanie tych zeznań na dowód tego, że moje
wyjaśnienia są całkowicie zgodne z prawdą i że każdy z opiekunów w swym sprawozdaniu z czynności opiekuńczych stwierdza
całkowite zużycie pobranych sum na niezbędne wydatki.
Zeznania.35
40. Myślę, sędziowie, że już się sporo dowiedzieliście o tych
ludziach oraz o rozmiarach przywłaszczeń i zła, których każdy
z nich się dopuścił. Wasza wiedza w tym względzie byłaby jeszcze
pełniejsza, gdyby zechcieli oddać testament mojego ojca. W nim
bowiem, jak utrzymuje moja matka, wyszczególnił ojciec to
wszystko, co nam pozostawił. W testamencie tym podał również
źródła, z których mają pobrać przeznaczone dla nich sumy
pieniężne, oraz określił warunki, na których mają oddać majątek
w dzierżawę. 41. Teraz wobec moich uporczywych nalegań
przyznają wprawdzie, iż testament został rzeczywiście sporządzony, jednak go nie przedkładają. Celem takiego ich postępowania
jest chęć zatajenia wielkości spadku, który już między sobą
35
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rozgrabili, a równocześnie wywołania wrażenia, że nie podjęli
swoich zapisów — tak jak gdyby same fakty nie dostarczały tu
przeciwko nim dość przekonującego dowodu.
Proszę o odczytanie zeznań świadków, w których obecności
udzielali odpowiedzi.
Zeznania 36
42. Terippides potwierdza istnienie testamentu oraz przekazanie 2 talentów Demofontowi, a 80 min Afobosowi. Oświadcza
jednak, iż nie było tam żadnego dodatkowego postanowienia o 70
minach, które sam zabrał, ani o wielkości masy spadkowej, ani też
o warunkach oddania majątku w dzierżawę. Takie bowiem
zeznanie sprzeciwiałoby się jego interesom.
Proszę teraz odczytać odpowiedź Afobosa.
Świadectwa 37
43. Również i Afobos potwierdza istnienie testamentu i oświadcza zarazem, iż pieniądze pochodzące ze sprzedaży brązu i galasówki przekazano Terippidesowi — który temu zaprzecza — oraz
2 talenty Demofontowi. Oświadcza też, że ów testament zawierał
wprawdzie zapis na jego korzyść, jednak go odrzucił jako
dokonany bez jego zgody. Uczynił tak, aby wiedziano, iż go nie
przyjął. Także i on nie złożył żadnych wyjaśnień ani w związku
z wysokością mienia, ani też z jego dzierżawą. Rzecz jasna
— ujawnienie tych spraw bynajmniej nie leży w jego interesie. 44.
Wprawdzie moi opiekunowie pragną zataić ogólną wartość
pozostawionego mi majątku, jednak jest ona znana z postanowień testamentu, na którego mocy przekazano im tak znaczne
sumy pieniędzy — co zresztą sami poświadczają obciążając się
wzajemnie w zeznaniach. Kto mógł rozporządzać sumą 4 talen36
37
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tów i 3000 drachm, wręczając dwóm opiekunom 3 talenty i 2000
drachm tytułem posagu, trzeciemu zaś przyznając prawo do
odnoszenia zysku z sumy 70 min, ten — co jest dla każdego
rzeczą oczywistą — ściągnął te kwoty pieniężne nie z małego
majątku, lecz przynajmniej dwukrotnie przekraczającego wartość
mienia, które mi pozostawiono w spadku. 45. Z pewnością mój
ojciec wcale tego nie pragnął, aby pozostawić mnie nędzarzem,
z nich zaś, ludzi w końcu majętnych, zrobić jeszcze większych
bogaczy. Tylko ze względu na wielkość swojej fortuny mógł sobie
pozwolić na to, aby Terippidesowi udzielić prawa do pobierania
odsetków od tak znacznej kwoty, Demofontowi zaś, który
dopiero w przyszłości miał poślubić moją siostrę, zysków od sumy
2 talentów. Postąpił tak dla osiągnięcia jednego z dwóch celów:
chciał ich zachęcić przez te dary do sprawowania funkcji opiekunów z większym oddaniem, albo, gdyby je wykonywali w sposób
nieuczciwy, pozbawić ich wszelkiego pobłażania z waszej strony.
Okazałoby się bowiem, iż mimo tak hojnych darów okrutnie nas
skrzywdzili. 46. Afobos, który nie tylko zagarnął posag mojej
matki, ale także należące do niej służące, i zamieszkał w naszym
domu, przynaglony teraz do złożenia z tego rachunku, oświadcza
iż są to wyłącznie jego sprawy. Jego chciwość posunęła się tak
daleko, iż pozbawił nawet moich nauczycieli należnego wynagrodzenia, w dodatku obciąża mnie wydatkami na pewne świadczenia publiczne, których nigdy nie pełnił.
Proszę o odczytanie tych świadectw.
Świadectwa 38
47. Niepodobna chyba wyraźniej niż na podstawie tylu dowodów i zeznań świadków dowieść oskarżonemu, że przyznał się do
przyjęcia posagu, że potwierdził jego posiadanie w piśmie skierowanym do współopiekunów, dalej że czerpał zyski z zakładu
38
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wytwórczego zatajając całkowicie jego dochody. 48. Udowodniono mu również, że z pozostałych dóbr jedne sprzedał, a pieniądze ze sprzedaży sobie przywłaszczył i ukrył. Jasne jest, że
sprzeniewierzył wielkie sumy pieniędzy, bo także rachunki, które
przedłożył, fakt ten ujawniają. Wykazano też, że usunął testament
i sprzedał niewolników, a chyba już największy wróg nie zawiadywałby naszym mieniem gorzej od niego.
49. Miał czelność oświadczyć wobec sędziego polubownego 39,
że zapłacił za mnie z majątku wiele długów współopiekunom
Demofontowi i Terippidesowi i że przejęli oni wielką część
mojego mienia. Nie umiał jednak udowodnić żadnego z tych
twierdzeń. Nie przedstawił bowiem żadnych rozliczeń, z których
by wynikało, iż ojciec pozostawił mi do spłacenia jakiś dług ani
też nie powołał świadków, którym rzekomo oddał te długi. Poza
tym suma, której sprzeniewierzenie zarzuca współopiekunom, nie
mogła być równa tej, którą sobie bezspornie przywłaszczył, lecz
znacznie mniejsza. 50. Zapytany przez sędziego rozjemcę w sprawach szczegółowych o to, jak zarządzał własnym majątkiem, czy
wydatki pokrywał z kapitału czy z dochodów, i wreszcie czy sam
na moim miejscu przyjąłby od opiekunów takie sprawozdanie, czy raczej zażądałby zwrotu całego kapitału wraz z zyskami — nie udzielił na żadne z tych pytań odpowiedzi. Zwrócił się
natomiast do mnie z formalnym wezwaniem40, w którym wyraził
chęć dostarczenia dowodu, że ogólna wartość majątku nie przekracza 10 talentów oraz uzupełnienia ewentualnej różnicy — gdyby taką stwierdzono — z własnych środków materialnych.
39
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należało rozpatrywanie niemal wszystkich spraw prywatnych. Jego zadaniem było doprowadzić strony do zawarcia zgody. Jeżeli mu się to nie
udało, wydawał po zbadaniu dowodów wyrok, który strony mogły
przyjąć lub odrzucić. W pierwszym wypadku sprawa się kończyła,
w drugim sędzia przekazywał zebrany materiał dowodowy — wedle
kompetencji — jednemu z trybunałów sądowych.
40
formalne wezwanie — chodzi tu o tzw. proklesis, uroczysty pozew
złożony w obliczu świadków w miejscu publicznym.

20

51. Wobec mojego żądania, aby tak postąpił, nie złożył przed
sędzią polubownym żadnego dowodu na to, że opiekunowie
oddali mu pewną sumę, bo przecież w takim wypadku sędzia nie
wydałby rozstrzygnięcia na jego niekorzyść. Przedłożył tylko coś
w rodzaju świadectwa, w związku z czym będzie usiłował udzielić
jakichś wyjaśnień.
Jeżeli również dzisiaj będzie utrzymywał, że majątek znajduje
się w moim posiadaniu, zapytajcie go, kto mi go zwrócił,
i domagajcie się, aby powołani świadkowie potwierdzili każde
z jego oświadczeń. 52. Jeżeli natomiast uzna mnie za posiadacza
tego wszystkiego, co znajduje się obecnie w rękach opiekunów, to
nie ulega wątpliwości, iż wymieni tylko trzecią część ogólnej
wartości mienia. Nie będzie to zresztą stanowiło dowodu, że ją
posiadam. Wykazałem, że Afobos zatrzymał sobie mienie tak
znacznej wartości. Teraz zaś postaram się dowieść, że każdy
z dwóch pozostałych opiekunów posiada nie mniejsze dobra. Mój
przeciwnik powinien przyjąć inny sposób obrony. Powinien
przede wszystkim wykazać, że on sam lub współopiekunowie
rzeczywiście oddali mi moje mienie. Jeżeli tego nie uczyni, nie
wolno wam w ogóle poważnie traktować jego wezwania. Przecież
nie dostarcza w ten sposób dowodu, że jestem w posiadaniu mojej
własności.
53. Był zupełnie bezradny, kiedy mu przyszło cokolwiek
w tych sprawach wyjaśniać wobec sędziego. Zbiłem wtedy punkt
za punktem całą jego obronę, podobnie jak to teraz czynię przed
wami. Zdobył się wówczas na najbezczelniejsze i najpotworniejsze
kłamstwo. Oświadczył mianowicie, że ojciec pozostawił 4 talenty
zakopane w schowku w ziemi, a pieczę nad nimi poruczył mojej
matce. Miał tu podwójny cel na oku. Uważał, iż ja spodziewając
się dzisiaj takiego oświadczenia z jego strony, będę tracił czas na
obalenie tego twierdzenia, zamiast wytoczyć przed wami inne
przeciwko niemu zarzuty. Gdybym natomiast pominął tę sprawę
milczeniem w nadziei, iż nie będzie o niej mowy, sam by do niej
powrócił po to, aby przedstawić mnie jako bogacza, który nie
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zasługuje na wasze współczucie. 54. Uznał za wskazane złożyć takie
oświadczenie, zresztą całkowicie gołosłowne, bo niczym nie poparte.
Myślał widocznie, że uwierzycie mu na słowo. Gdyby go ktoś zapytał,
na co wydał tak znaczną sumę pieniędzy z mojego majątku, z pewnością powiedziałby, że spłacił moje długi i w ten sposób będzie się
starał zrobić ze mnie biedaka. Innym razem, gdy mu to tylko odpowiada, jestem oczywiście bogatym człowiekiem, gdyż mój ojciec
pozostawił dla mnie w domu większą ilość gotówki. Z wielu względów
łatwo poznać, że nie umie powiedzieć prawdy, i jest rzeczą zgoła niemożliwą, aby jego oświadczenia zgadzały się ze stanem faktycznym.
55. Gdyby bowiem mój ojciec nie darzył tych ludzi zaufaniem,
nie powierzyłby im, rzecz jasna, reszty majątku, ani też nie
powiedziałby im o pieniądzach pozostawionych w ukryciu. Byłby
to bowiem objaw czystego szaleństwa powiadamiać ich o ukrytej
gotówce, a równocześnie wzbraniać się przed poruczeniem im
pieczy nad ujawnionym w pełni mieniem. Gdyby zaś im ufał, nie
pozostawiłby chyba w ich rękach większości mienia, nie oddając
do ich dyspozycji tej sumy. Nie powierzyłby jej również pieczy
mojej matki oddając ją za mąż za Afobosa, jednego z opiekunów.
Bezcelowa bowiem byłaby próba zabezpieczenia tych pieniędzy
przy pomocy matki, aby ją potem powierzyć wraz z tymi
pieniędzmi władzy człowieka, do którego się nie ma odrobiny
zaufania. 56. Pomyślcie tylko, czy Afobos nie wziąłby sobie mojej
matki za żonę zgodnie z ostatnią wolą mojego ojca, gdyby coś
z tego, co tu powiedział, odpowiadało prawdzie? On zaś korzystając z praw jej przyszłego małżonka przywłaszczył sobie 80 min
z jej posagu, po czym ożenił się z córką Filonidesa z Melity41.
Gdyby rzeczywiście zgodnie z oświadczeniem Afobosa znajdowały się w domu pod opieką matki owe 4 talenty, czyż nie sądzicie,
że czym prędzej by do niej przybiegł, by przez małżeństwo dostać
je w swoje posiadanie? 57. On, który wraz z innymi współopiekunami tak bezczelnie rozgrabił moje widome dla wszystkich mienie —
41

Melita — dem attycki fili Kekropis, w którym znajdowała się
znana świątynia Heraklesa.
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fakt, że mi je w spadku pozostawiono, jest większości z was znany — miałby się powstrzymać przed zagarnięciem tych pieniędzy,
skoro nie tylko miał sposobność, ale i pewność, że rzecz da się
przeprowadzić bez świadków. Nie, sędziowie, nie jest to prawdopodobne.
58. Mój ojciec powierzył opiekunom cały swój majątek,
Afobos zaś ucieka się do tych wybiegów, by pozbawić mnie
waszego szczerego współczucia. Niejeden jeszcze zarzut mógłbym
wytoczyć przeciwko Afobosowi. Wystarczy jednak wymienić
jeden podstawowy, by unicestwić wszelkie argumenty jego obrony. Mógłby sobie oszczędzić tych wszystkich przykrości, gdyby
oddał majątek w dzierżawę zgodnie z postanowieniem tych praw,
o których odczytanie teraz proszę.
Prawa42
Na mocy tych praw majątek Antidorosa43 wysokości 3 talentów i 3000 drachm wzrósł w wyniku sześcioletniej dzierżawy do sumy ponad 6 talentów. Wielu spośród was mogło
się o tym osobiście przekonać, ponieważ dzierżawca Teoge
nes z Probalintos44 wypłacił mu publicznie na rynku tę kwotę.
59. W moim wypadku — biorąc pod uwagę zarówno długość
okresu dzierżawy, jak i jej warunki — 14 talentów powinno
przynieść wedle wszelkiego prawdopodobieństwa sumę co najmniej trzykrotnie wyższą. Spytajcie go, czemu tego nie zrobił.
Jeżeli zaś utrzymuje, że korzystniej było nie puszczać majątku
w dzierżawę, to niech nie trudzi się teraz dowodzeniem, że go
podwoił czy potroił, ale niechże wykaże, iż mi przynajmniej
zwrócił cały kapitał podstawowy bez uszczerbku. Gdy jednak z 14
talentów opiekunowie nie oddali mi nawet 70 min, a jeden z nich
podał mnie jako swego dłużnika, czyż w ogóle wypada serio
42
43
44

prawa — tekst ich w rękopisie mowy opuszczono.
Antidoros — bliżej nie znany obywatel ateński.
Probalintos — dem attycki fili Pandionis.
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traktować oświadczenia przez nich składane? Przenigdy — tego
czynić nie wolno.
60. Powiadomiłem was już na początku tej mowy, jak wielką
wartość przedstawiał mój spadek. Z trzeciej jego części przynoszącej 50 min zysku mogli przy całej swej nienasyconej żądzy
posiadania — jeżeli nawet nie chcieli oddawać majątku w dzierżawę — łożyć ze stałych dochodów na nasze utrzymanie i pełnienie finansowych świadczeń wobec państwa, a całą nadwyżkę
dodawać do podstawowego kapitału. 61. Z pozostałej części
mienia przedstawiającej wartość dwukrotnie wyższą mogli ciągnąć zyski i, jeżeli już tak bardzo pożądają pieniędzy, mieć w nich
jakiś umiarkowany udział, mój zaś kapitał podstawowy powiększać z uzyskiwanych dochodów. Oni jednak tak nie postąpili.
Rozprzedali między sobą co wartościowszych niewolników, co
zaś z resztą zrobili, nie wiadomo. W każdym razie całkowicie
mnie pozbawili istniejącego źródła moich dochodów, sobie zaś
niemałe zapewnili moim kosztem. 62. Mimo iż całą resztę mienia
w tak bezwstydny sposób rozgrabili, porozumieli się, by zgodnie
podać w wątpliwość fakt, jakoby mój ojciec pozostawił mi spadek
o wartości większej o przeszło połowę od podanej przez nich.
W związku z tym w ten sposób ujęli swe sprawozdanie i wyliczenia,
jak gdyby łączna wartość całego majątku wynosiła tylko 5 talentów. Zatajając zyski, bodajby przedstawili kapitał podstawowy.
Gdzie tam! Twierdzą z całą bezczelnością, że go po prostu wydali.
Nie okazują najmniejszego wstydu z powodu takiego zuchwalstwa.
63. Co by mi przyszło jeszcze wycierpieć z ich strony,
gdybym dłużej miał pozostawać pod ich opieką. Im samym
trudno byłoby na to odpowiedzieć! Kiedy po upływie 10 lat
tak niewiele od nich otrzymałem, a jeden z nich umieścił
nawet moje nazwisko na liście swych dłużników, czyż nie mam
słusznego powodu do oburzenia? Nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, iż gdyby ojciec odumarł mnie jako roczne
dziecko, to znaczy, gdybym o sześć lat dłużej musiał korzystać z ich opiekuństwa, nie odzyskałbym nawet tej marnej
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cząstki. Gdyby wydatki rzeczywiście pochłonęły majątek w tak
znacznym stopniu, to zwrócona mi obecnie suma pieniędzy nie
starczyłaby na 6 lat, a zatem opiekunowie musieliby łożyć na moje
utrzymanie z własnych środków albo pozwolić mi umrzeć z głodu.
64. Czyż to nie oburzające, że inne rodziny, którym przypadł
w udziale spadek wysokości l lub 2 talentów, poprzez dzierżawę
podwoiły lub potroiły swój majątek tak, że są zdolne ponosić
koszty świadczeń publicznych, moja zaś rodzina, w której zwyczaju
niejako leżało pełnić obowiązki trierarchy45 i płacić podatki na
cele wojenne, czyż będzie tu mogła wnosić nawet najskromniejszy
udział z powodu chciwości tych ludzi? Czyż w ogóle istnieje słowo
dość dosadne, które by mogło określić ich postępowanie? Usunęli
testament, by ukryć dowód swego przestępstwa, zarządzali własnymi majątkami przy pomocy moich dochodów, powiększyli swoje
kapitały kosztem mojego, po prostu wydarli mi całe mienie jak
gdyby mszcząc się na nas za jakąś straszliwą przewinę. 65. Wy zaś,
ilekroć wydajecie wyrok skazujący na któregoś z przestępców, od
których doznaliście krzywdy, nie zabieracie mu wszystkiego, ale
z litości dla jego żony i dzieci coś mu zawsze pozostawiacie. Oni
stanowią pod tym względem wasze przeciwieństwo. Hojnie przez
nas obdarowani po to, by uczciwie pełnili obowiązki opiekuńcze,
bardzo nas skrzywdzili. Nie odczuwają ani litości, ani wstydu, że
moja siostra, której ojciec dał w posagu 2 talenty, nie uzyska
należnej jej społecznej pozycji. Wzgardzili wszelkimi więzami
pokrewieństwa i postąpili jak najgorsi wrogowie, nie zaś jak
przyjaciele i krewni, którzy powinni stać przy naszym boku.
66. Moje położenie jest szczególnie nieszczęśliwe i trudne
z dwóch powodów: skąd wezmę pieniądze na wiano dla siostry
i na własne utrzymanie? Poza tym miasto mnie przynagla, abym
zapłacił podatek na cele wojenne, i ma do tego prawo, bo
w końcu ojciec pozostawił mi wystarczający na to majątek.
Kłopot tylko w tym, że opiekunowie zabrali mi cały spadek.
45

trierarcha — por. przyp. 23.
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67. Teraz zaś moje usiłowania odzyskania mienia ściągnęły na
mnie wielkie niebezpieczeństwo. W razie zwycięstwa Afobosa
w tym procesie — oby tak się nie stało — będę zmuszony zapłacić
100 min tytułem grzywny46. Jeżeli natomiast przegra, zapłaci
grzywnę, której wysokość trzeba dopiero ustalić, i to nie z własnych pieniędzy, lecz z moich. W moim przypadku grzywna jest
z góry ustalona. Będę nie tylko pozbawiony mojej ojcowizny, lecz
na domiar złego, jeżeli nie okażecie mi litości, utracę pełnię praw
obywatelskich47. 68. Proszę was, sędziowie, błagam nade wszystko i zaklinam, abyście pomni ustaw i przysiąg, które złożyliście,
wydali sprawiedliwy wyrok, pomogli nam dojść naszych słusznych praw i nie stawiali jego próśb wyżej od naszych. Waszym
obowiązkiem jest okazywać współczucie nie krzywdzicielom, ale
tym, którzy bez własnej winy znaleźli się w nieszczęściu, i nie
grabieżcom sierocego mienia, lecz nam pozbawionym przez długi
czas naszego dziedzictwa, bezlitośnie poniewieranym przez tych
nędzników, a obecnie nawet zagrożonym utratą praw obywatelskich. 69. Nie mam wątpliwości, że bardzo bolałby mój ojciec,
gdyby wiedział, że nade mną jego synem ciąży groźba zapłacenia
grzywny wysokości szóstej części schedy48 za te wszystkie zapisy
i darowizny, jakie poczynił na rzecz tych ludzi. Bolałby również
mając tę świadomość, że — gdy inni obywatele z własnych
środków wyposażyli córki nie tylko ubogich krewnych, ale
i przyjaciół — Afobos nawet nie myśli oddać posagu, który
zagarnął przed z górą dziesięciu laty.

46

tytułem grzywny — w sprawach prywatnych powód, który nie
dowiódł zasadności skargi i nie uzyskał 1/5 głosów sędziów, musiał
zapłacić grzywnę (epobolia) w wysokości 1/6 żądanego odszkodowania, tj.
w stosunku 1 obol za 1 drachmę. Niezapłacenie grzywny pociągało za
sobą utratę praw obywatelskich (atimia).
47
Por. wyżej przyp. 46.
48
szósta część schedy — por. przyp. 46.
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W OBRONIE MIESZKAŃCÓW MEGALOPOLIS
Mieszkańcy Megalopolis, miasta w Arkadii (Peloponez), zagrożeni
przez swych sąsiadów Lacedemończyków wysyłają swych posłów do Aten
z prośbą o pomoc. Przeszkodą w jej udzieleniu jest krępujące Ateńczyków
przymierze ze Spartą. Do zawarcia tego przymierza skłoniła Ateńczyków
obawa przed wzrastającą potęgą Teb, które dzięki sukcesom militarnym
utalentowanego wodza Epaminondasa uzyskały w Grecji przewodnictwo
polityczne. Wpierw ugruntowały Teby swą supremację w Beocji burząc
Tespie i Orchomenos oraz zajmując przygraniczne miasto Oropos.
Później dla rozszerzenia swej władzy wtargnęli na Peloponez, odebrali
Lacedemończykom Messenię, zajęli miasto Messene i zorganizowali
koalicję miast arkadyjskich przeciwko Sparcie. W tym czasie zbudowano
nowe miasto Megalopolis dla obrony przed napadami Lacedemończyków. Gdy od r. 356 p.n.e. Teby uwikłały się w wojnę w Fokidzie,
Lacedemończycy wykorzystali tę sposobność, by w r. 352 p.n.e. zagrozić
Megalopolis. Był to ostatni moment, w którym Ateńczycy mogli jeszcze
interweniować na korzyść tego miasta.
W Atenach zwolennicy Sparty sprzeciwiali się ze wszystkich sił takiej
interwencji, twierdząc, że pomoc dla Megalopolis byłaby aktem nielojalności wobec Sparty jako sojusznika, rodzajem zdrady wobec dawnych
towarzyszy broni, którzy przed dziesięciu laty walczyli u boku Ateńczyków przeciw Tebańczykom pod Mantineą. Wykorzystując niechęć
ludu ateńskiego do Tebańczyków za dawniej doznane krzywdy wzywali
go do odebrania Tebom Oropos, do odbudowy miast beockich Platejów,
Tespiów, Orchomenos, na których ruinie Teby ugruntowały swe panowanie. Dla przeprowadzenia tych planów potrzebna była pomoc Sparty.
Istniała obawa, iż udzielenie pomocy Arkadyjczykom, sojusznikom Teb,
uczyni ze Sparty wroga Aten; rzecznicy sprawy Megalopolis świadomi
tego przypominali przecież o dawnych trudnych wojnach Aten ze Spartą
i przestrzegali przed zagrożeniem, jakie musi stanowić dla Aten powolne
odzyskiwanie przewagi politycznej przez to wrogie państwo.
Stanowisko Demostenesa w tej sprawie jest zupełnie odmienne.
Uważa, że interes państwa ateńskiego jest tu wartością nadrzędną. Interes
ten wymaga, aby ani Teby ani Spartą zbytnio nie wzrosły w siłę. Ponieważ
Spartą wykorzystując osłabienie Teb stara się odzyskać swą dawną potęgę —
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obowiązkiem Aten jest powstrzymać te ambicje wielkomocarstwowe
Sparty. Taka jest podstawowa idea tej mowy.
Mówca dowodzi, że Ateny postępując za jego radą, nie okażą się
nielojalne wobec Sparty, gdyż tylko od niej będzie zależało zachowanie
spokoju. Zwycięstwo nad Megalopolis nie zakończy spartańskich podbojów. Przede wszystkim pragnie zdobyć Messene. Wszelkie jednak
zakusy Lacedemończyków na zdobycie Messene zmuszą Ateńczyków do
chwycenia za broń i do sprzymierzenia się z Tebańczykami. Mówca nie
żąda zbrojnej interwencji, lecz podjęcia decyzji przez zainteresowane
państwa Megalopolis i Spartę: Megalopolis powinno zerwać sojusz
z Tebańczykami, Sparta powinna utrzymać pokój. Ateny połączą się z tą
stroną, która dopełniła tego warunku, przeciwko tej, która go odrzuciła.

Mam wrażenie, Ateńczycy, iż z gruntu błędne są obydwa
przedstawione nam stanowiska popierające Arkadyjczyków 1 czy
też Lacedemończyków 2. Rzecznicy tych poglądów z taką pasją
obrzucają się nawzajem oskarżeniami i obelgami, jak gdyby byli
wysłannikami tych państw, a nie obywatelami Aten, do których
zainteresowane strony wyprawiły swe poselstwa. To wzajemne
oskarżanie się pozostawimy naszym gościom, natomiast nasi
politycy, jeżeli uważają za słuszne udzielić wam tutaj jakiejś rady,
powinni wypowiedzieć się na temat ogólnej sytuacji politycznej
i zastanowić się w sposób całkowicie bezstronny nad obraniem
najbardziej korzystnego dla państwa kursu polityki.
2. Gdyby nie ta okoliczność, że są to ludzie powszechnie znani
i mówiący po attycku, sądzę, że wielu spośród was wzięłoby
jednych za Arkadyjczyków, drugich za Lakończyków. Jestem
w pełni świadomy tego, iż trudno jest wskazać wam najlepszą
drogę postępowania. Jesteście bowiem omamieni przez tych
mówców reprezentujących dwa odmienne stanowiska. Kto usiłuje
1

Arkadyjczycy — mieszkańcy Arkadii, górzystej krainy w środkowej
części Peloponezu. Głównym miastem Arkadii było Megalopolis założone
w r. 369 p.n.e. nad rzeką Helisson dla obrony przed napadami Spartan.
2
Lacedemończycy — mieszkańcy Lacedemonu, czyli Sparty, głównego miasta Lakonii (Lakoniki), południowo-wschodniej części Peloponezu; inaczej: Spartanie.
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przekonać was do stanowiska pośredniego, bynajmniej nie znajduje w was cierpliwych słuchaczy, którym można cokolwiek
wytłumaczyć. Zwolennicy zaś jednego i drugiego poglądu odmawiają mu zarówno swego poparcia, jak i zaufania.
3. Bez względu na wszystko — jeśli taki już mój los — wolę
uchodzić za wyraziciela niedorzecznej opinii, niż pozwolić, aby
pewni nieuczciwi mówcy narzucili wam pogląd sprzeczny z tym,
co uważam za korzystne dla państwa. Inne kwestie omówię, za
waszym pozwoleniem, później, teraz zaś chciałbym przypomnieć
wam przede wszystkim pewne zasady powszechnie przez was
uznawane, które moim zdaniem wyznaczają najlepsze działanie
w polityce.
4. Nikt chyba nie zaprzeczy, że osłabienie zarówno Lacedemończyków, jak i Tebańczyków3 leży w interesie naszego państwa.
O ile można sądzić na podstawie twierdzeń wielokrotnie wypowiadanych tu na Zgromadzeniu, dźwiganie się w obecnej sytuacji
z ruin Orchomenos, Tespiów i Platejów4 będzie oznaczało osłabienie Tebańczyków, natomiast zajęcie Arkadii i zburzenie Megalopolis pozwoli Lacedemończykom odzyskać potęgę. 5. Naszym
obowiązkiem jest nie dopuścić do tego, by wzrost znaczenia
jednego z tych państw wyprzedzał upadek drugiego państwa,
a zatem by wzrostowi potęgi lacedemońskiej dokonującemu się
bez naszej wiedzy nie towarzyszyła taka utrata sił przez Teby,
która by zagrażała naszym interesom politycznym. Nie chcemy
przez to powiedzieć, że wolimy mieć raczej Lacedemończyków za
3

Tebańczycy — mieszkańcy Teb, najzręczniejszego miasta w Beocji,
krainy w Grecji Środkowej. Sparta od najdawniejszych czasów była
rywalką Aten, Teby zaś stały się ich rywalami z chwilą osiągnięcia potęgi
politycznej dzięki Pelopidasowi i Epaminondasowi — dwóm wybitnym
politykom i wodzom. Dla powstrzymania postępów armii tebańskiej
doszło do porozumienia między Atenami i Sparta.
4
Orchomenos, Tespie, Plateje — miasta beockie, należące do Związku
Beockiego, któremu przewodniczyły Teby. Miasta te zbuntowały się
przeciw panowaniu tebariskiemu. Spotkał je surowy los — zostały
zburzone.
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swych przeciwników aniżeli Tebańczyków, i nie stanowi to
przedmiotu naszych zabiegów, gdyż naszym pragnieniem jest
pozbawić jednych i drugich możliwości wyrządzania nam szkody.
6. Na Dzeusa, wprawdzie się powie, że to konieczność narzuca
taki układ rzeczy, jednak wydaje się sprzeczna z odczuciem
moralnym decyzja wyboru na sprzymierzeńców niedawnych wrogów5, którzy walczyli przeciwko nam pod Mantineą6, co więcej,
wspomaganie ich przeciwko tym, którzy wspólnie z nami znosili
niebezpieczeństwa wojny. I ja podzielam te skrupuły, i tę opinię;
uzupełniłbym ją tylko warunkiem wzajemnej lojalności. 7. Otóż
jeśli wszystkie państwa zgodzą się na zachowanie pokoju, nie
udzielimy pomocy Megalopolitańczykom. Nie będzie bowiem
takiej potrzeby. W ten sposób nie zostaniemy przeciwnikami
naszych dawnych towarzyszy broni7. Jedni są zresztą naszymi
sprzymierzeńcami, jak sami wyznają, inni chcą obecnie nimi
zostać. Czegóż więcej możemy sobie życzyć?
8. Jeżeli Lacedemończycy naruszają układy i pragną prowadzić wojnę i jeżeli trzeba podjąć decyzję, czy pozostawić Megalopolis na ich łasce, czy też nie, zgadzam się na takie ustępstwo —
choćby ich roszczenia nie były słuszne — jak również na nieprzeciwstawianie się ludziom, którzy kiedyś walczyli u naszego
boku. Ale dla całego świata jest jasne, iż po zajęciu tego miasta
Lacedemończycy ruszą na Messene8. Niech mi więc kto powie
z obywateli, którzy z taką odrazą odnoszą się do Megalopolitańczyków, jakiej nam wtedy udzieli rady? 9. Jakoś nikt nie ma
5

niedawnych wrogów — to znaczy Tebańczyków, przeciwko którym
sprzymierzyli się Atericzycy z Lacedemończykami.
6
Mantinea — miasto we wschodniej Arkadii. W bitwie pod Mantineą
Tebańczycy i ich sprzymierzeńcy Arkadyjczycy odnieśli pod wodzą
Epaminondasa zwycięstwo (r. 362 p.n.e.) nad siłami Sparty i Aten.
7
dawnych towarzyszy broni — to jest Spartan.
8
Messene — stolica Messenii, kraju w południowo-zachodniej części
Peloponezu. Messene została założona w r. 369 p.n.e. przez Epaminondasa u stóp góry Itome.
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zamiaru odpowiedzieć! Ale i tak wszyscy jesteście świadomi tego — bez względu na to, jaką politycy ci dadzą wam radę — że
musimy się udać z odsieczą dla Messeńczyków9 ze względu na
złożoną przysięgę przymierza oraz ze względu na korzyść, jaką
mamy z zachowania przy życiu tego miasta. Samym sobie
postawcie pytanie, w jakim momencie wypada rozpocząć działania przeciwstawiające się spartańskiej polityce przemocy, czy
w obronie Megalopolis, czy dopiero w obronie Messene? 10.
W pierwszym wypadku okaże się, że spieszycie z pomocą
Arkadyjczykom, gdyż zabiegacie o zawarcie pokoju, dla którego
stawiliście czoło niebezpieczeństwom na polu walki. W drugim
wypadku cały świat się przekona, że pragniecie zachowania
Messene nie tyle z uwagi na poczucie sprawiedliwości, ile
z uwagi na strach przed Lacedemończykami. Wprawdzie wypada zawsze przestrzegać sprawiedliwości i zgodnie z nią postępować, jednak trzeba zarazem starać się o to, by ją łączyć
z korzyścią.
11. Obecnie moi przeciwnicy dowodzą, że bezsprzecznie powinniście starać się o odzyskanie Oropos10. Zwracają przy tym
uwagę na to, że jeśli uczynimy wrogów z tych11, którzy nam przy
tym okazali pomoc, nie będziemy mieli w przyszłości sprzymierzeńców. Jestem również tego zdania, że należy odzyskać Oropos.
Mówi się, że Lacedemończycy zostaną waszymi wrogami w momencie, gdy weźmiecie na sprzymierzeńców tych Arkadyjczyków,
którzy szukają z wami przyjaźni. Moim zdaniem nie mają
najmniejszego prawa wysuwać tego poglądu ci politycy, którzy
nakłonili was do niesienia pomocy tymże Lacedemończykom, gdy
znaleźli się w niebezpieczeństwie. 12. Jakże innego używali języka
i jak odmiennej argumentacji, kiedy to ogół państw pelopone9

Messeńczycy — mieszkańcy Messene, szerzej: mieszkańcy Messenii.
Oropos — beockie miasto portowe, leżące na granicy Beocji
z Attyką. Było od długiego czasu przedmiotem sporów między Tebami
i Atenami. Przed przedstawionymi w mowie wydarzeniami należało do
Aten, potem przeszło w ręce Tebańczyków.
11
Chodzi o Lacedemończyków.
10
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skich zwrócił się do was z prośbą o objęcie dowództwa w kampanii przeciwko Lacedemończykom12.Przecież przekonali was,
byście ich prośbie odmówili, co zresztą zmusiło te państwa nie
mające innego wyboru do porozumienia się z Tebańczykami.
Kazali wam składać datki pieniężne z waszych majątków i narażać własne życie w obronie Lacedemończyków. A chyba nigdy
byście się nie zgodzili na ratowanie Lacedemończyków13, gdyby
wam z góry oświadczyli, iż z chwilą zapewnienia sobie bezpieczeństwa Lacedemończycy nie będą się poczuwali względem
was do żadnej wdzięczności za ocalenie, chyba że im znów
pozwolicie popełniać wszelkie akty bezprawia. 13. Jeżeli wasze
przymierze z Arkadyjczykami jest sprzeczne z zamysłami Lacedemoriczyków, to z pewnością ich wdzięczność wobec was za
ocalenie z całkowicie krytycznej sytuacji powinna być większa niż
niezadowolenie z powodu pozbawienia ich obecnie możliwości
krzywdzenia innych. Nie mogliby wam teraz odmówić pomocy
w odzyskaniu Oropos, jeśli nie chcą uchodzić za najgorszych
nędzników na tej ziemi? Na bogów, nawet nie dopuszczam takiej
możliwości.
14. Jest jeszcze inny argument powoływany przez polityków, który budzi moje zdziwienie. Otóż utrzymują oni, że
zawarcie przymierza z Arkadyjczykami i postępowanie zgodne
z jego postanowieniami świat uzna za zmianę kursu politycznego przez nasze państwo, prowadzącą do utraty zaufania.
Moje odczucie, Ateńczycy, jest całkowicie odmienne. Dlaczego? Nie sądzę bowiem, aby ktokolwiek mógł zaprzeczyć temu,
że Ateny ocaliły Lacedemoriczyków14, przedtem zaś Tebańczy12

Arkadyjczycy i Argiwczycy wyprawili poselstwo do Aten z prośbą
o utworzenie koalicji antyspartańskiej. Gdy Ateńczycy ich prośbie odmówili, zwrócili się do Teb, umożliwiając w ten sposób temu państwu
wtargnięcie na Peloponez.
13
Chodzi o pomoc udzieloną przez Ateny Lacedemończykom, gdy
Tebańczycy wtargnęli na Peloponez.
14
Chodzi o bitwę pod Mantineą w r. 362 p.n.e.
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ków15, a ostatnio Eubejczyków16, a następnie z każdym z tych
państw zawarły sojusz, i że okazały niezmienną wierność jednej
idei. 15. Jakaż to idea? Ratować ofiary cudzej przemocy17.
A zatem nie nasza postawa ulega zmianie, lecz postawa tych,
którzy nie chcą wytrwać przy zasadach sprawiedliwości. Jest
oczywiste, że zasady naszego państwa pozostają niezmienne,
zmienia się tylko jego bieżąca polityka pod wpływem ambitnych
jednostek.
16. Politykę Lacedemończyków cechuje moim zdaniem niebywała przebiegłość. Utrzymują teraz, że Elida18 powinna otrzymać
część Trifilii19, Fliunt20 zaś obszar Trikaranon21, a niektóre
plemiona arkadyjskie swoje dawne terytorium, my — Oropos.
Nie idzie im oczywiście o to, by przyglądać się temu, jak każde
z nas cieszy się odzyskaniem swojej własności. Nic podobnego!
Byłby to nieco spóźniony poryw szlachetności! 17. Nie, ich celem
jest stworzenie takiego wrażenia, iż pomagają każdemu państwu
odzyskać tereny, do których rości swe prawa. Gdy więc sami we
własnej sprawie ruszą przeciwko Messene22, wszystkie państwa
15

Po pokoju Antalkidasa w r. 387 p.n.e., zawartym między Atenami
i Spartą, gwarantującym tej ostatniej hegemonię polityczną w Grecji,
osadzili Spartanie w Tebach swoją załogę wprowadzając rząd skrajnie
oligarchiczny. W r. 379 p.n.e. wybuchło w Tebach powstanie. Wygnani
demokraci z Pelopidasem na czele z pomocą Ateńczyków zmusili garnizon spartański do kapitulacji i przywrócili demokrację. W roku
następnym zawarły Ateny przymierze z Tebami przeciwko Sparcie.
16

W r. 357 p.n.e. uwolnili Ateńczycy Eubejczyków spod władzy
Tebańczyków.
17

Wspomagać skrzywdzonych i nieszczęśliwych było dumnym wyznaniem ateńskiej demokracji. Nieraz przecież pod tym pięknym humanitarnym hasłem — często używanym w celach propagandowych — kryły
się zakusy polityki wielkomocarstwowej.
18
19

Elida — południowo-wschodnia część Peloponezu.

Trifilia — południowa część Elidy z głównym miastem Piłoś.
Fliunt (gr. Flius) — miasto w północno-wschodniej części Peloponezu, sojusznik Sparty.
21
Trikaranon — warownia leżąca na terenie należącym do Fliuntu.
22
Messene — zabrana Sparcie przez Tebańczyków.
20
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wezmą udział w wyprawie i chętnie udzielą pomocy. Wykazywałyby bowiem całkowity brak lojalności, gdyby uzyskawszy poparcie Sparty w swych roszczeniach terytorialnych, teraz nie chciały
si? jej odwdzięczyć podobną przysługą. 18. Myślę, że nasze
państwo może odzyskać Oropos i to nie za cenę wydania Sparcie
któregoś z plemion arkadyjskich, ale właśnie z pomocą Lacedemończyków — jeżeli zechcą działać sprawiedliwie — oraz tych
wszystkich, których zdaniem nie wolno pozwolić Tebańczykom
na zachowanie cudzej własności. Ale chyba powinno trafić do
waszej świadomości to, że nigdy nie będziemy mogli zająć
Oropos, jeżeli nie pozwolimy Lacedemończykom podbić całego
Peloponezu. W takiej sytuacji sądzę, że lepiej będzie —jeśli wolno
mi to powiedzieć — zrezygnować z Oropos aniżeli oddać Messene
i cały Peloponez pod władzę Sparty. Uważam, że nie tylko
Oropos stanowi przedmiot przetargu między nami i Lacedemończykami, ale — nie chcę teraz się zwierzać ze wszystkich moich
myśli i spostrzeżeń. Wydaje mi się tylko, że czeka nas wiele
niebezpieczeństw.
19. Byłoby niedorzecznością oskarżać dzisiaj Megalopolitańczyków — jak to czynią owi politycy — za ich dawne działania
podejmowane w interesie Tebańczyków, a na naszą szkodę.
Przecież w tym momencie pragną rzeczywiście naszej przyjaźni,
by dać nam za to jakieś zadośćuczynienie. Czyż mamy spoglądać
na nich złym okiem i starać się na wszelki sposób im w tym
przeszkodzić? Czyż nie uświadamiacie sobie, że im większą
gorliwość przejawiali Megalopolitańczycy w sprawie Tebańczyków, tym słuszniejsze potępienie opinii publicznej muszą ściągać
na siebie politycy, którzy pozbawili nasze państwo takich sojuszników. Wpierw przecież zwrócili się do nas, później zaś, gdy im
odmówiono, do Tebańczyków23.
23

Arkadyjczycy i Messeńczycy po klęsce Lacedemończyków w bitwie
pod Leuktrami w r. 371 p.n.e. prosili Ateńczyków, by im pomogli
w odzyskaniu autonomii. Odtrąceni przez Ateńczyków zwrócili się z tą
samą prośbą do Tebańczyków — tym razem skutecznie.
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20. Po raz wtóry, jak widzę, czynią owi politycy wysiłki, by
skłonić Megalopolitańczyków do zawarcia z kim innym przymierza. Wiem — o ile na podstawie rozumowania i obserwacji można
snuć domysły — że jeżeli Lacedemończycy zagarną Megalopolis,
tym samym Messene znajdzie się w niebezpieczeństwie. Jeśli zaś
zajmą także Messene, twierdzę, że sami zwiążecie się sojuszem
z Tebańczykami.
21. Czyż nie większa to korzyść i satysfakcja moralna
przystąpić dobrowolnie do przymierza z Tebańczykami i nie
ulegać polityce zaborczej Sparty, aniżeli wzbraniać się przed
ratowaniem sprzymierzeńców Teb, teraz ich porzucać, by
walczyć ostatecznie tylko o ocalenie samych Tebańczyków?
22. Zajęcie przez Lacedemończyków Megalopolis i ponowny wzrost sił będzie stanowił bezsprzeczne zagrożenie dla
naszego państwa. Widzę przecież, że chwytają za broń i przygotowują wojnę nie dla pomszczenia doznanej krzywdy, lecz
dla odzyskania swej dawnej potęgi. A jaka była ich zaborczość i jakie ich dążenia w dobie świetności politycznej, o tym
wiecie chyba lepiej ode mnie. Macie więc słuszne podstawy do
obaw.
23. Chętnie bym zapytał tych mówców, którzy otwarcie głoszą
nienawiść — jedni do Tebańczyków, drudzy do Lacedemończyków, czy nienawidzą ich w obu wypadkach ze względu na was
i wasz interes, czy też nienawidzą Tebańczyków z uwagi na
Lacedemończyków, zaś Lacedemończyków z uwagi na Tebańczyków. Bo jeśli ich nienawidzą ze względu na cudzy interes, to
jednych i drugich wypada uznać za prawdziwych szaleńców
i odmówić im wszelkiego zaufania. A jeśli to czynią ze względu na
was, to czemu w sposób tak niestosowny dbają o interesy tych
obcych państw? 24. Można bowiem, i to z największą łatwością,
osłabić Tebańczyków wcale przez to nie wzmacniając pozycji
Lacedemończyków. Spróbuję wam to wyjaśnić. Każdy wie, że
wszyscy ludzie nawet wbrew własnym życzeniom wstydzą się do
pewnych granic nie wykonywać tego, co sprawiedliwe, i przy-
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najmniej publicznie wyrażają sprzeciw zwłaszcza wobec takiego
bezprawia, które pociąga za sobą jakieś ofiary. Przekonamy się,
że tym czynnikiem, który wszystko burzy — a jest to źródło
wszelkiego zła — jest po prostu niechęć do działania zgodnie
z wymogami sprawiedliwości. 25. Ponieważ ten czynnik nie może
stanowić przeszkody w ograniczaniu roli Teb, zażądajmy więc
odbudowy Tespiów, Orchomenos i Platejów, sami im w tym
pomóżmy i wezwijmy inne państwa do wzięcia w tym dziele
udziału. Piękne to i zaszczytne posłannictwo dźwigać z ruin
zniszczone stare miasta greckie. Ale nie pozostawiajmy Megalopolis i Messene na pastwę zaborcy! Nie pozwólmy też, by
w czasie, gdy się przywraca życie Piątej om i Tespiom, zniszczono inne kwitnące i ludne miasta Hellady! 26. Z chwilą
ogłoszenia takich zasad naszej polityki, nie znajdzie się nikt,
kto by nie chciał, by Teby zwróciły wreszcie cudze tereny. Jeśli
tego nie uczynimy, z pewnością Tebańczycy sprzeciwią się planowanej odbudowie miast. Uświadomią sobie bowiem, że przywrócenie tych miast do życia przyczyni się do ich własnego
upadku. To wszystko więc uwikła nas w niekończące się kłopoty.
Jaki jest w rzeczywistości cel i sens tego, że zezwalamy na
niszczenie istniejących miast, a domagamy się odbudowania
zburzonych?
27. Politycy, których wypowiedzi zdają się kryć najwięcej
słuszności, żądają od Megalopolitańczyków zniszczenia stel24
zawierających tekst ich przymierza z Tebańczykami. Spełnienie
tego warunku daje porękę, że będą dla nas wiernymi sojusznikami. Megalopolitańczycy zaś odpowiadają na to, że w ich
rozumieniu przyjaźń nie polega na napisach umieszczonych na
stelach, ale na wspólnocie interesów: za swych rzeczywistych
24

Tekst warunków pokoju lub przymierza zwykle umieszczano
na stelach — prostokątnych płytach — z marmuru lub na kolumnach
w miejscu publicznym. Zburzenie steli czy kolumny stanowiło symboliczne zerwanie traktatu czy przymierza. Arkadyjczycy widocznie nie mieli
zamiaru całkowicie zrywać przymierza z Tebami.
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sprzymierzeńców uważają tych, którzy im spieszą z pomocą
w potrzebie. Taka jest argumentacja tych mówców. Twierdzę, że
równocześnie musimy się domagać od Megalopolitańczyków
zburzenia owych stel, od Lacedemończyków zaś utrzymania
pokoju. Jeśli jedni albo drudzy odmówią waszemu żądaniu,
natychmiast połączymy się z tą stroną, która na nie przystała.
28. Gdyby Megalopolitańczycy po zapewnieniu sobie pokoju
w dalszym ciągu pozostawali w przymierzu z Tebańczykami, cały
świat uzna bezsprzecznie taką postawę za wyraz poparcia dla
zaborczej polityki Teb, a nie dla zasad sprawiedliwego współżycia
między państwami. Z drugiej zaś strony gdyby, w wypadku
zawarcia przez nas sprawiedliwego przymierza, Lacedemończycy
nie chcieli przestrzegać pokoju — dla wszystkich byłoby jasne, że
celem ich zabiegów nie jest odbudowa Tespiów, lecz zawładnięcie
całym Peloponezem w czasie, kiedy Tebańczycy uwikłają się
w wojnę.
29. Dziwię się, że niektórzy z was obawiają się sojuszu wrogów
Sparty z Tebami, natomiast nie upatrują żadnego zagrożenia
w ujarzmianiu ich przez Lacedemończyków. Nie pamiętają już,
czego uczy doświadczenie przeszłości, iż Tebańczycy zawsze się
posługiwali swymi sprzymierzeńcami przeciwko Sparcie, podczas
gdy Lacedemończycy —jeśli tylko mieli sojuszników — kierowali
ich przeciwko nam.
30. Sądzę, że musimy pamiętać o tym, iż jeśli damy odprawę
Megalopolitańczykom, ich miasto ulegnie zagładzie, a jego mieszkańcy ulegną rozproszeniu25. Bezpośrednim tego skutkiem będzie
wzrost potęgi lacedemońskiej. Jeśli zaś unikną zagłady —
wiadomo, że los wbrew wszelkim nadziejom potrafi zgotować
ratunek — zostaną wedle wszelkiego prawdopodobieństwa oddanymi sojusznikami Teb. Przeciwnie, gdy ich przyjmiecie, wam
będą zawdzięczali swe ocalenie. Teraz jednak rozważmy ogólny
25

ulegną rozproszeniu — gdy miasto zostanie zburzone, jego mieszkańcy będą zmuszeni żyć w różnych osadach rozrzuconych na szerokim
terenie.
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rachunek ryzyka, jakie ponosi nasze państwo ze względu na
sytuację polityczną Teb i Sparty. 31. Otóż w wypadku całkowitej
klęski Teb, co jest nieuniknione, potęga Lacedemończyków nie
wzrośnie ponad bezpieczną miarę, ponieważ ich sąsiedzi Arkadyjczycy stanowią dla nich jako równorzędni przeciwnicy wcale
poważne zagrożenie. Gdyby zaś Tebańczycy jakoś wyszli cało
z opresji i się uratowali, będą w każdym razie osłabieni, gdyż
będziemy mieli w Arkadyjczykach sprzymierzeńców, którzy nam
będą zawdzięczali ocalenie. Z tego powodu jest rzeczą dla nas pod
każdym względem korzystną nie porzucać Arkadyjczyków,
a przez to sprawić, by w razie ocalenia się sądzili, że nie sobie ani
komukolwiek innemu, ale wam je zawdzięczają.
32. Bogowie mogą wam zaświadczyć, Ateńczycy, że wygłosiłem tę mowę nie ulegając uczuciom sympatii czy nienawiści
do jednej lub drugiej strony. Mówiłem po prostu to, co uważałem
za korzystne dla naszego państwa. Radzę wam nie opuszczać
Megalopolitańczyków w biedzie i nigdy — choćby dla samej
zasady — nie poświęcać słabszych silniejszym.
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W OBRONIE RODYJCZYKÓW
Rodos było widownią walk dwóch wrogich ugrupowań politycznych,
demokratów i oligarchów. Wprawdzie ugrupowanie demokratyczne doszło ostatecznie do władzy, jednakże państwo rodyjskie przystąpiło w r.
357 p.n.e. do wojny sprzymierzeńców przeciwko demokratycznym Atenom, zerwało przymierze i przez dwa lata walczyło z Atenami u boku
Chios i Bizancjum. Traktat pokojowy z r. 355 p.n.e. przyznał Rodyjczykom całkowitą niezależność od Aten. Ta jednak izolacja nie wyszła
państwu rodyjskiemu na dobre. Ambitny władca Karii, satrapa perski,
Mausolos, który pomagał Rodos w próbie oderwania się od Aten,
ustanowił na wyspie rząd oligarchiczny, a dla ugruntowania jego władzy
pozostawił garnizon karyjski. Ten marionetkowy rząd pozostawał w pełnej zależności od Mausolosa, a po jego śmierci od jego żony Artemizji.
Przedstawicieli ugrupowania demokratycznego wygnano. W r. 351 p.n.e.
wygnani demokraci zwrócili się w imieniu rodyjskiego ludu do Aten
— jako moralnego obrońcy wszystkich ustrojów demokratycznych
w Grecji — z prośbą o zbrojną interwencję przeciwko oligarchii.
Lud ateński żywił zrozumiałą niechęć wobec dawnych sprzymierzeńców, którzy go niechlubnie porzucili, i nie krył pewnej satysfakcji
z powodu nieszczęść, jakie sami na siebie ściągnęli. Tym uczuciom odrazy
towarzyszyła uzasadniona obawa, iż udzielenie pomocy rodyjskim demokratom uwikła państwo ateńskie w wojnę z Artemizją, a nawet królem
perskim. Niepewność sytuacji politycznej Aten i całej Grecji, wskutek
zagrożenia ze strony Filipa, mogła te obawy tylko potęgować.
Wśród takich nastrojów i obaw społeczeństwa ateńskiego Demostenes
w r. 351 p.n.e. wygłasza swe przemówienie zachęcając — nieco lekkomyślnie — swych rodaków do interwencji na rzecz rodyjskich demokratów.
Powołuje się na moralny obowiązek Aten wspierania innych państw
demokratycznych i na chlubną tradycję przodków, którzy nigdy nie
odmawiali swej pomocy słabszym i pokrzywdzonym. Te argumenty nie
przekonały ludu: pomocy Rodyjczykom nie udzielono.

Uważam, Ateńczycy, iż w tak poważnych obradach należy
dopuścić do głosu każdego, kto chce wyrazić swój pogląd. Moim
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zdaniem trudność nie polega na wskazaniu wam najlepszego
planu działania — ponieważ wydaje mi się, że w ogólności
wszyscy go znacie — lecz na nakłonieniu was do jego wykonania.
Bo jeśli się wyda nawet jakieś postanowienie i się je przegłosuje, to
i tak do wprowadzenia go w życie jest równie daleko jak przed
powzięciem uchwały. 2. Bogom, ponad wszelką wątpliwość, winni
jesteście wdzięczność za to dobrodziejstwo, iż jedno z państw1,
które w przypływie pychy prowadziło z nami niedawno wojnę,
obecnie w was jednych pokłada całą swą nadzieję na ocalenie.
Wypada się więc radować takim splotem okoliczności. Jeżeli
podejmiecie słuszną decyzję, będziecie mieli możność zarówno
zdławić przez działanie oszczerstwa uwłaczające godności naszego
państwa, jak i zyskać dlań dobre imię. 3. Otóż Chios2, Rodos
i Bizancjum3 oskarżyły nas o złe względem nich zamiary. Był
to zresztą powód, dla którego wspólnie wszczęły przeciwko
nam tę ostatnią wojnę. Jak się okaże, podżegaczem był Mausolos4, który ich do niej nakłonił. Wprawdzie utrzymywał, że
jest ich przyjacielem, jednak pozbawił ich wolności. Chioci
i Bizantyńczycy — mimo iż byli z Rodyjczykami związani
przymierzem — w potrzebie nie przyszli im z pomocą5. 4. Wy zaś,
których się obawiali, jesteście jedynymi spośród wszystkich,
1

jedno z państw — chodzi o wyspę Rodos, która w r. 357 p.n.e.
zerwała z Atenami przymierze i obok Chios i Bizancjum wzięła udział
w wojnie sprzymierzeńców z Atenami.
2
Chios — duża wyspa na Morzu Egejskim w pobliżu wybrzeży Azji
Mniejszej, sojusznik Aten.
3
Bizancjum (Byzantion) — dziś Istambuł. Wyspy Chios, Rodos, Kos
utworzyły związek, do którego dołączyło się Bizancjum i Mausolos,
i ogłosiły oficjalnie zerwanie przymierza z Atenami, dając początek (r. 357
p.n.e.) tzw. wojnie sprzymierzeńców.
4
Mausolos — satrapa perski, władca Karii, kraju w południowo-zachodniej części Azji Mniejszej, zachęcał Rodos, Kos i Chios do
oderwania się od Aten i popierał je w czasie wojny sprzymierzeńców. Po
obaleniu na tych wyspach systemu demokratycznego uzależnił je od
siebie.
5
w potrzebie nie przyszli im z pomocą — to znaczy, kiedy Mausolos
uzależnił je od siebie.
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którym zawdzięczać mogą swe ocalenie. A kiedy cały świat się
o tym dowie, lud po wszystkich miastach uzna przyjaźń z wami za
rękojmię swego bezpieczeństwa. Czyż możecie się spodziewać
większego dobra od powszechnej życzliwości wolnej od podejrzeń, którą wszyscy będą wam świadczyć z własnej woli?
5. Dziwię się, że ci sami ludzie, którzy namawiają nasze
państwo do udzielenia pomocy Egiptowi przeciwko królowi
perskiemu, wyrażają obawę, że wystąpi on w obronie Rodos.
Każdy wie, że Rodyjczycy są Hellenami, Egipcjanie zaś jego
poddanymi. 6. Myślę, że niektórzy z was jeszcze pamiętają6
o tym, jak w czasie obrad poświęconych polityce Aten wobec
króla zabrałem głos jako pierwszy i chyba jedyny — może znalazł
się poza mną ktoś inny — i oświadczyłem, że wrogość, którą
żywicie wobec króla, nie może stanowić rozsądnego motywu
naszych zbrojeń, gdyż przygotowania powinniście czynić przeciw
otwartym wrogom, przeciwko niemu zaś tylko wtedy wystąpić
orężnie, kiedy spróbuje was zaatakować. Nie tylko zresztą ja tak
myślałem. Słuszność mego poglądu uznaliście i wy. 7. Moje
dzisiejsze przemówienie zgadza się tu z dawnym wystąpieniem.
Gdyby bowiem król zażądał mojej rady, usłyszałby taką samą,
jakiej wam udzieliłem — że powinien bronić swego stanu posiadania w wypadku ataku któregoś z państw greckich, lecz nie
wolno mu rościć sobie pretensji do władania nad obszarami,
które do niego nie należą. 8. Jeżeli jednak, Ateńczycy, z zasady
pozostawicie w rękach króla te tereny, które wziął w swe posiadanie przez zaskoczenie lub przez oszukanie części obywateli w niektórych miastach, to moim zdaniem wasze decyzje nie będą
słuszne. Jeżeli natomiast postanowicie prowadzić wojnę, gdy jest to
konieczne, i narazić się na wszystkie związane z nią cierpienia, to
po pierwsze tym pewnej ich unikniecie, im większa będzie wasza
stanowczość, po wtóre zaś ujawnicie słuszny sposób rozumowania.
9. Ani mój wniosek domagający się wolności dla Rodyjczyków, ani wasza przyszła akcja, jeżeli go przyjmiecie, nie
6

Chodzi o mowę Demostenesa O okręgach podatkowych z r. 354 p.n.e.

41

zawierają w sobie niczego nowego. Pozwólcie, że przypomnę
kilka waszych działań, które przyniosły korzystne skutki. Wyprawiliście kiedyś, Ateńczycy, Tymoteusza7 na pomoc Ariobarzanesowi8, wprowadzając do podjętej już uchwały dodatkowe
zastrzeżenie, iż nie wolno mu naruszać przymierza z królem.
Tymoteusz, skoro zobaczył, że Ariobarzanes jawnie zbuntował
się przeciwko królowi, na Samos9 zaś stacjonuje załoga Kyprotemisa10 — osadzonego tam przez królewskiego satrapę Tigranesa — postanowił zaniechać pomocy. 10. I do dzisiaj nie
znalazł król powodu do wypowiedzenia wam wojny. Walczyć
bowiem o poszerzenie granic swego państwa to nie to samo, co
bronić swego stanu posiadania. Wszyscy z największym natężeniem sił walczą o jego utrzymanie. Nie czynią tego w równym
stopniu dla zapewnienia sobie terytorialnych zdobyczy. Pragną
ich, oczywiście, jeżeli nikt do nich nie broni dostępu, jeżeli zaś
broni, nie czują się przez nikogo skrzywdzeni.
11. Nie sądzę, aby Artemizja11 miała się sprzeciwiać akcji,
którą nasze państwo chciałoby przeprowadzić na arenie politycznej. Poświęćcie mi odrobinę uwagi, a przekonacie się, czy moje
rozumowanie jest czy nie jest słuszne. Nie ulega dla mnie
wątpliwości, iż gdyby królowi udało się12 urzeczywistnić jego
7

Tymoteusz — strateg ateński, jeden z głównych twórców Drugiego
Związku Morskiego Aten. Brał udział w wojnie przeciwko zbuntowanym
sprzymierzeńcom w r. 356 p.n.e.; por. zresztą I mowa przeciw Afobosowi,
przy p. 12.
8

Ariobarzanes — satrapa Frygii, przywódca satrapów zbuntowanych przeciwko królowi perskiemu w r. 362 p.n.e. Pozostawał w dobrych
stosunkach z Atenami, które go nawet obdarzyły honorowym obywatelstwem. Zdradzony przez swoich zginął na krzyżu.
9

Samos — dziś wyspa Samo, u zachodnich wybrzeży Azji Mniejszej.
Kyprotemis — dowódca satrapy perskiego, Tigranesa.
11
Artemizja — wdowa po Mausolosie, władczyni Karii.
12
Chodzi o króla perskiego, Artakserksesa III Ochosa (361—338);
zgromadził on wielkie siły i w r. 351 p.n.e. wkroczył do Egiptu. Egipcjanie
zadali mu dotkliwą klęskę. Udało mu się podbić Egipt dopiero w kilka lat
później, w r. 345 p.n.e.
10
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plany w Egipcie, królowa nie szczędziłaby wysiłku, aby Rodos
dostało się w jego posiadanie. Uczyniłaby to nie z jakiejś sympatii
wobec króla, ale przede wszystkim dlatego, że chciałaby go
zobowiązać takim dobrodziejstwem, a zarazem zaskarbić sobie
jego bezgraniczną wdzięczność. 12. Ale mu się nie powiodło — jeśli wierzyć uzyskanym wiadomościom — gdyż nie
zrealizował żadnego ze swych planów. Wobec tego Artemizja
musiała uznać, że wyspa ta nie przedstawia dla króla większej
korzyści w obecnej sytuacji — co odpowiada prawdzie — mogłaby mu jednak służyć jako punkt strategiczny dla ochrony obszaru
jego panowania przed próbami jakiejkolwiek agresji. Na tej
podstawie sądzę, że królowa wolałaby, abyście to wy przejęli
wyspę w swe posiadanie, niż aby ją król zagarnął. Naturalnie, nie
mogłaby wam jej poddać w sposób rzucający się w oczy. Ta
właśnie okoliczność każe mi wyrazić przypuszczenie, iż Artemizja
nie pospieszy z odsieczą, a jeśli to już uczyni, to w bardzo
nieznacznym zakresie. 13. Na boga, wcale tego nie twierdzę, że
znam zamiary króla, mogę jedynie z całą stanowczością utrzymywać, iż istotne jest dla nas uzyskanie jasności w tej sprawie, czy
król pragnie zagarnąć państwo Rodyjczyków, czy też nie. Pamiętajcie, iż jeśli rości sobie prawo do Rodos, to musicie powziąć
decyzję nie tylko w interesie Rodos, ale i waszym własnym,
a nawet w interesie ogólnogreckim.
14. W każdym razie, gdyby nawet to ugrupowanie politycz13
ne , które pozostaje obecnie u władzy na Rodos, uzyskało ją
o własnych siłach, odradzałbym wam się z nim sprzymierzać bez
względu na składane obietnice. Widzę bowiem, iż początkowo
ściągnęło do siebie część obywateli14 w celu obalenia demokracji,
a gdy już swój cel osiągnęło, znowu posłało ich na wygnanie.
Otóż uważam, że w ludziach, którzy nie dochowali wierności ani
13

Chodzi o ugrupowanie oligarchiczne popierane przez obcych,
Karię i Persję.
14
część obywateli — z umiarkowanie demokratycznego ugrupowania,
skłonnego do ustępstw w większej mierze niż jego bardziej radykalny odłam.
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wobec jednej, ani wobec drugiej strony, nigdy nie znaleźlibyście
sojuszników godnych zaufania. 15. Nigdy zresztą nie wystąpiłbym z tym wnioskiem, gdybym sądził, iż idzie tu tylko o interesy
rodyjskich demokratów. Nie jestem przecież ani ich oficjalnym
opiekunem15, ani z nikim z nich nie łączą mnie stosunki gościnności i osobistej przyjaźni. Ale nawet gdyby obydwa te motywy
istniały, nigdy bym tego nie uczynił nie mając przekonania, iż
odniesiecie stąd korzyść. Dzielę z wami radość z powodu losu16,
jaki spotkał Rodyjczyków, chociaż nie wypada mi chyba tego
mówić jako człowiekowi, który formalnie przemawia w sprawie
ich obrony i ocalenia. Zazdrościli wam odzyskania waszych
posiadłości, a sami stracili swą wolność. Byli na równych prawach sprzymierzeńcami państwa greckiego17, któremu w niczym
nie są w stanie dorównać, obecnie zaś zostali niewolnikami
barbarzyńców18, niewolnikami niewolników, których wpuścili do
warowni i zamków w swych miastach. 16. Gdybyście zechcieli
przyjść z pomocą Rodyjczykom, byłbym nawet skłonny powiedzieć, iż nieszczęście wyszło im ostatecznie na dobre. Wątpię
bowiem, czy w chwili powodzenia stać by ich było jako Rodyjczyków na zdrowy rozsądek. Dopiero chyba pod wpływem
smutnych doświadczeń zrozumieli, jak katastrofalne skutki dla
ogółu pociąga za sobą nierozumna polityka. Jeżeli im szczęście
dopisze, będą, być może, w przyszłości nieco rozsądniejsi. W tym
upatruję ich niemałą korzyść. Twierdzę więc, iż należy spróbować
pomóc Rodyjczykom i puścić w niepamięć dawne urazy. A nie
zapominajcie o tym, że i wy nieraz popełnialiście błędy oszukani
przez ludzi działających rozmyślnie na waszą szkodę, a przecież nie
uważaliście za słuszne ponosić karę za którykolwiek z tych błędów.
15

oficjalny opiekun — tzw. proksenos, obywatel sprawujący pieczę
nad cudzoziemcami na terenie własnego państwa.
16

Rodyjczycy z własnej winy dostali się pod władzę oligarchii
uzależnionej od Karii.
17

państwa greckiego — to znaczy Aten.
Artemizja umieściła na Rodos załogi karyjskie. Karyjczycy byli dla
Greków barbarzyńcami.
18
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17. Jeszcze jedna sprawa wymaga tu rozpatrzenia. Otóż
prowadziliście wojny równie często przeciwko państwom o ustroju demokratycznym, jak i przeciwko państwom o ustroju oligarchicznym. Sami zresztą dobrze o tym wiecie, chyba nikt jednak
z was nie zastanawia się nad motywami wojen przeciwko jednym
i drugim. W wojnach przeciwko demokracjom są nimi albo
oskarżenia indywidualne, których nasze państwo ludowe nie jest
w stanie rozstrzygnąć, albo spory terytorialne czy graniczne,
kwestie współzawodnictwa czy przywództwa politycznego. W wojnach przeciwko oligarchiom żaden z tych motywów nie odgrywa
najmniejszej roli: po prostu podejmujecie walkę tylko w obronie
ustroju demokratycznego i wolności. 18. Dlatego nie waham się
utrzymywać, że byłoby dla was rzeczą korzystniejszą mieć wszystkie greckie państwa demokratyczne za swych wrogów niż wszystkie państwa oligarchiczne za swych przyjaciół. Uważam bowiem,
że z państwami przestrzegającymi w swym życiu politycznym
zasady wolności bez trudu i w dowolnym czasie doszlibyście do całkowitego porozumienia. Natomiast nie ulega dla mnie
wątpliwości, że nawet stosunki przyjaźni z państwami oligarchicznymi nie są bezpieczne i trwałe. Nigdy bowiem oligarchia nie
żywi sympatii dla ludu, ani też zwolennicy niepodzielnej władzy
nie darzą życzliwością ludzi, którzy są w życiu wyznawcami
zasady równości.
19. Chios, Mitylena19, a teraz Rodos, dostały się pod rządy
oligarchiczne, i właściwie mógłbym twierdzić, że niemal wszystkie
państwa ulegają temu jarzmu niewoli. Dziwię się więc, że nikt
z was nie dostrzega w tym niebezpieczeństwa dla naszego państwa
i nie uświadamia sobie tego, iż jest rzeczą zgoła niemożliwą, aby
państwa oligarchiczne, które znajdują się w przytłaczającej większości, pozostawiły w spokoju naszą demokrację. Przecież wiedzą o tym, że nikt inny, lecz tylko wy pomożecie innym odzyskać
utraconą wolność. Pragną zatem zniszczyć to, co stanowi dla nich
19

Mitylena — dziś Mitilini, największe miasto wyspy Lesbos.
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źródło zagrożenia. 20. Jest rzeczą oczywistą, iż krzywdzicieli
należy uważać za wrogów, ale wyłącznie za wrogów swych ofiar.
Kto jednak obala systemy demokratyczne i przekształca je
w systemy oligarchiczne, ten jest wspólnym wrogiem wszystkich
ludzi miłujących wolność i za takiego radzę go wam uważać.
21. Ponadto, Ateńczycy, samo poczucie przyzwoitości wymaga,
abyście wy jako demokraci żywili wobec uciśnionych społeczeństw demokratycznych te same uczucia, jakich żądalibyście dla
siebie od innych, gdyby, nie daj Boże, spadło na was podobne
nieszczęście. Dlatego gdyby ktoś twierdził, że Rodyjczyków
spotkało tylko to, na co zasłużyli, powiedziałbym, iż nie jest to
odpowiednia pora dla odczuwania radości. Właśnie obowiązkiem
moralnym ludzi cieszących się szczęściem, jest okazywać ofiarną
życzliwość tym, których dotknął zły los; nikt bowiem z ludzi nie
zna swej przyszłości.
22. Nieraz słyszałem, jak mówiono tu na Zgromadzeniu, iż
w czasie naszych nieszczęść narodowych20 niektóre państwa
weszły w porozumienie dla ratowania naszej demokracji, Tylko
o jednym z tych państw krótko teraz wspomnę — o Argos21. Nie
chciałbym bowiem, abyście wy, którzy zawsze uchodzicie za
zbawców pokrzywdzonych ludów, okazali się w tym wypadku
gorsi od Argiwczyków. Oni to przecież, nie zważając ani na
bliskie sąsiedztwo Lacedemończyków, ani na ich przewagę na
lądzie i na morzu, nie wahali się i nie bali się nadal darzyć nas
wielką życzliwością. Gdy przybyli do nich posłowie lacedemońscy
z żądaniem wydania niektórych naszych uchodźców politycznych,
Argiwczycy podjęli uchwałę zobowiązującą owych posłów do
opuszczenia ich kraju przed zachodem słońca pod groźbą uznania
ich za wrogów Argos. 23. Czyż nie byłaby to hańba, Ateńczycy,
20

nieszczęścia narodowe — tak określano w Atenach reżim Trzydziestu Tyranów w r. 403 p.n.e., ustanowiony po przegranej wojnie ze Spartą
(wojna peloponeska) przez zwycięzcę. Te rządy ultraoligarchiczne trwały
rok; cechowała je wyjątkowa bezwzględność i okrucieństwo.
21
Argos — główne miasto na Peloponezie, stolica Argolidy, północno-wschodniej części Peloponezu.
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gdyby się pokazało, iż Argiwczycy nie ulękli się całej potęgi
lacedemońskiej w okresie jej świetności, wy zaś odczuwacie strach
przed jednym barbarzyńcą, a nadto przed kobietą22? A przecież
Argiwczycy mogli się powoływać na tę okoliczność, że Lacedemończycy wielokrotnie odnosili nad nimi zwycięstwo, wy zaś nieraz
pokonaliście króla23 i nigdy nie zostaliście pobici ani przez niego
samego, ani przez jego niewolników24. Bo jeśli król zyskał nawet
jakąś przewagę nad naszym państwem, to zawdzięczał ją największym nędznikom i zdrajcom spośród Hellenów, których przekupił
pieniędzmi. Tylko w ten sposób mógł odnieść jakąś korzyść. 24.
Ale i tego rodzaju sukcesy na nic mu się nie zdały. W tym samym
bowiem czasie, kiedy, jak łatwo zauważyć, przy pomocy Lacedemończyków osłabił nasze państwo25, musiał walczyć przeciwko
Klearchowi i Cyrusowi o swój zagrożony tron królewski. A zatem
nigdy nas nie pokonał w otwartym polu, ani nie odniósł nad nami
sukcesu przez ciemne intrygi. Widzę, iż niektórzy z moich
rodaków z lekceważeniem mówią o Filipie26 jako o człowieku bez
znaczenia, z nabożnym natomiast lękiem wyrażają się o królu
uważając go za groźnego przeciwnika dla tych, których wrogiem
się mieni. Jeżeli jednemu z powodu lekceważenia nie damy
odporu, drugiemu zaś ustąpimy z powodu strachu, komu w końcu, Atericzycy, stawimy czoło?
25. Nie brak wśród was, Ateńczycy, ludzi, którzy ze szczególną zręcznością umieją wobec was bronić cudzych praw. Tym
udzieliłbym z chęcią jednej tylko rady: niech by się raczej zajęli
22

Idzie tu o Artemizję, władczynię Karu.
pokonaliście króla — w wojnach z Persami, w wielkich bitwach pod
Maratonem (r. 490 p.n.e.) i Salaminą (r. 480 p.n.e.).
23

24

jego niewolników — to jest wodzów króla.
25
Lacedemończycy uzyskali przewagę w wojnie peloponeskiej dzięki
wydatnej pomocy króla perskiego. Wojna zakończyła się w r. 404 p.n.e.
całkowitą klęską Aten. W trzy lata później książę Cyrus (Kyros)
zbuntował się przeciwko swemu królewskiemu bratu i stoczył z nim bitwę
pod Kunaksą (r. 401 p.n.e.). U boku Cyrusa stanął dowódca najemników,
Spartanin Klearchos.
26

Filip — Filip, król Macedonii.
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obroną waszych praw wobec innych i sami dali w ten sposób przykład
słusznego postępowania. Bo to czysta głupota: ktoś, czyje postępowanie sprzeciwia się sprawiedliwości, próbuje was pouczać, czym jest
sprawiedliwość. A czy to sprawiedliwe, aby obywatel ateński zwracał
tylko uwagę na dowody przeciwko swojej ojczyźnie, nigdy zaś na
okoliczności przemawiające na jej korzyść. 26. Na bogów, zastanówcie się tylko nad jednym. Czemu w Bizancjum nie ma nikogo, kto by
umiał przestrzec swych rodaków przed zajmowaniem Chalcedonu27,
skoro ich roszczenia są zupełnie bezpodstawne: obecnie należy on do
króla, dawnej zaś był w waszym posiadaniu. Albo przed zagarnięciem
Selymbrii28, waszego dawnego sprzymierzeńca, któremu Bizantyńczycy kazali płacić daninę, a jego teren przyłączyli do własnego
państwa wbrew wszelkim przysięgom i układom zapewniającym
autonomię miastom greckim? 27. Nikt też nie wyjaśnił Mausolosowi,
póki żył, a po jego śmierci Artemizji, aby nie podbijali Kos i Rodos
ani innych państw greckich, które król perski, ich władca, oddał
Hellenom na mocy traktatu29. Państwa, o których zresztą odzyskanie
ówcześni Hellenowie tak ofiarnie walczyli stawiając czoło wielu
niebezpieczeństwom. A jeśli nawet ktoś udzielił tym władcom takiej
rady, to przecież, jak widać, nie znalazł najmniejszego posłuchu.
28. Myślę, że mamy pełne prawo przywrócić na Rodos system
demokratyczny. Ale nawet gdybyście takiego prawa nie posiadali,
to przyglądając się temu, co ci ludzie czynią, czuję się wprost
zmuszony namawiać was do przeprowadzenia tej akcji. Byłoby
prawdziwą hańbą, Ateńczycy, gdyby tak wszyscy dążyli do
sprawiedliwych rozstrzygnięć, wy zaś jedni ich unikali. Kiedy
jednak wszystkie państwa czynią przygotowania, by móc działać
wbrew prawu, wasze zasłanianie się sprawiedliwością służy wam
tylko za usprawiedliwienie, by nie podejmować żadnego przeciwdziałania. Takie postępowanie jest dla mnie wyrazem braku
27

Chalcedon — miasto w Bitynii nad Bosforem, na wprost Bizancjum.
Selymbria — dziś Selivria, miasto w Tracji nad Propontydą, na
zachód od Bizancjum.
29
na mocy traktatu — tzw. pokój Antalkidasa z r. 387 p.n.e.
28
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odwagi, nie zaś poczucia sprawiedliwości. Widzę bowiem jasno,
że wszystkie ludy określają swe prawa z pozycji siły, którą
aktualnie rozporządzają. 29. Posłużę się tu przykładem znanym
wam wszystkim. Otóż istnieją, jak wiadomo, dwa traktaty pokojowe30 między Grekami a królem. Jeden z nich, który zawarło
nasze państwo31, cieszy się ogólnym uznaniem, drugi podpisany
nieco później przez Lacedemończyków32 jest przedmiotem powszechnej krytyki. Obydwa traktaty inaczej ujmują istotę prawa.
Albowiem w zakresie prawa prywatnego ustawy w państwach
rządzonych demokratycznie przyznają wszystkim, słabym i silnym, równy udział, natomiast w stosunkach międzynarodowych
silniejsi dyktują prawa słabszym.
30. Ponieważ sami możecie ocenić, na czym polega sprawiedliwe postępowanie, musicie postarać się o to, by w waszym ręku
leżało również jej wykonywanie. Nastąpi to wówczas, gdy świat
was uzna za wspólnych obrońców wolności wszystkich Hellenów.
Mam jednak wrażenie, że chyba niezwykłą trudność wam sprawia
czynienie tego właśnie, co należałoby czynić. Wszystkie inne
narody mają do stoczenia tylko jedną walkę, walkę ze swymi
otwartymi wrogami. Kiedy ich pokonają, bez żadnych przeszkód
mogą się cieszyć owocami swego zwycięstwa. 31. Was, Ateńczycy,
czeka podwójna walka —jedna wspólna, u boku innych Greków,
druga znacznie poważniejsza, którą należy stoczyć wcześniej niż
tamtą. Musicie bowiem zwalczyć czynną na wszystkich obradach
publicznych grupę ludzi, którzy wyraźnie sprzeciwiają się żywotnym interesom naszego państwa. Skoro z ich powodu nie możecie
bez oporu i walki urzeczywistnić żadnego z istotnych zamierzeń,
30

dwa traktaty pokojowe — pierwszy: pokój Kalliasa z r. 448 p.n.e.;
drugi: pokój Antalkidasa z r. 387 p.n.e.
31
Chodzi o pokój Kalliasa.
32
Chodzi o pokój Antalkidasa. Oznaczał on poddanie wszystkich
miast greckich położonych w Azji Mniejszej oraz wysp Kladzomenaj
i Cypru — władzy króla perskiego. Pokój ten przekreślał w dużym
stopniu zdobycze wojen perskich. Za cenę wolności Greków małoazjatyckich kupiła sobie Sparta prawo do sprawowania hegemonii w Grecji.

49

nie jest rzeczą przypadku, iż tak często spotykają was niepowodzenia. 32. Chyba zyski, jakie ciągną ci politycy od swych mocodawców, zachęcają ich w dużej mierze do przybierania tak zuchwałej
postawy wobec państwa. Sądzę jednak, że i wy częściowo ponosicie
za to winę. Bo powinniście, Ateńczycy, wedle tych samych
kryteriów osądzać postępowanie polityków i wojskowych. O jakie
zasady tu idzie? Żołnierz, który opuścił posterunek wyznaczony
mu przez dowódcę, zasługuje waszym zdaniem na utratę wszystkich praw obywatelskich. 33. Wypadałoby zatem pozbawić przynajmniej prawa występowania przed ludem i udzielania mu rad
także tych ludzi, którzy kierując się zasadami i interesem oligarchii
porzucają w polityce stanowisko przyjęte i przekazane nam przez
naszych przodków. Tych sprzymierzeńców uważacie za najbardziej
oddanych; którzy przysięgli, że wasi wrogowie będą ich wrogami, a wasi przyjaciele ich przyjaciółmi33, natomiast za najbardziej godnych zaufania uznajecie tych polityków, którzy wyraźnie — o czym dobrze wiecie — sprzyjają wrogowi.
34. Doprawdy nietrudno znaleźć podstawę do oskarżenia tych
polityków, ani też powód do nagany całego naszego społeczeństwa.
Ale nie o to idzie, rzecz w tym, aby znaleźć środki naprawy
obecnych błędów, wiedzieć, jakich użyć słów i pomysłów, jakie
przeprowadzić akcje. Nie jest to odpowiedni moment do tego, aby te
wszystkie sprawy omówić szczegółowo. Gdybyście tylko mogli
potwierdzić przyjęte postanowienia przez jakąś akcję, której wymaga
interes państwa, z pewnością cała wasza sytuacja polityczna powoli
uległaby ogólnej poprawie. 35. Moim zdaniem powinniście z całą
energią przystąpić do działania w tej sprawie i to w sposób godny
naszego państwa pamiętając, że chętnie słuchacie mówców sławiących zasługi waszych przodków oraz wymieniających ich dokonania
i pomniki zwycięstw. I uświadomcie sobie jedno: wasi przodkowie,
nie wznieśli ich po to, abyście je mogli oglądać w podziwie, lecz po
to, abyście mogli naśladować ich cnoty jako ludzi czynu.
33

Taka była oficjalna i ogólnie przyjęta formuła zawieranych między
państwami przymierzy.
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PIERWSZA MOWA PRZECIW FILIPOWI
W roku 359 p.n.e. Filip został królem Macedonii. Od początku swego
panowania wkroczył na drogę podbojów. Zwyciężył swych niespokojnych
sąsiadów z Peonii, Tracji i Illirii, zdobył wiele miast greckich położonych
na wybrzeżu macedońskim: Pidnę, Metone, na Półwyspie Chalkidyjskim
Olint, Poddaję, zagroził Chersonezowi, wdarł się do Tessalii, zajął port
Pagasai i część Magnezji. Flota macedońska zaatakowała sprzymierzone
z Atenami wyspy Lemnos i Imbros. W pobliżu przylądka Gerajstos
w południowej Eubei zrabowali Macedończycy statki ateńskie z transportem zboża, wylądowali na wybrzeżu Attyki i zatrzymali okręt ateński
wiozący delegację na ogólnogreckie uroczystości religijne. Z chwilą, gdy
Filip w r. 357 p.n.e. zajął Amfipolis — kolonię ateńską — znaleźli się
Ateńczycy w stanie wojny z Macedonią. Początkowo nie przykładali do
podbojów Filipa zbyt wielkiego znaczenia, stąd ich próby powstrzymania
jego armii były mało skuteczne. Nie uświadamiali sobie w pełni niebezpieczeństwa, które im zagrażało. Gdy niebezpieczeństwo to stało się dla
wszystkich oczywiste, nie mogli mu energicznie przeciwdziałać, gdyż
uwikłali się w wojnę ze sprzymierzeńcami (357—355), którzy podnieśli
przeciw Ateńczykom broń dla odzyskania pełnej niepodległości. Ateny
wojnę tę przegrały: wyszły z niej osłabione, zubożałe i pognębione.
W dalszym ciągu jednak próbowały stawić opór podbojom Filipa. Zwykle
jednak odsiecz ateńska przybywała za późno. Przyczyną tych spóźnionych
interwencji była nie tyle opieszałość Ateńczyków, ile dość wadliwa
organizacja ich armii i floty. W r. 352 p.n.e. nieprzyjaciel usiłował
wtargnąć do Grecji środkowej przez przesmyk termopilski. Tym razem
flota ateńska, która przybyła w porę, zmusiła Filipa do odwrotu. Ten
zawód wynagrodziły królowi macedońskiemu zdobycze, jakie poczynił
w Tracji. Korzystając z niesnasek książąt trackich wkroczył do ich kraju.
W czasie kampanii wojskowej poważnie zachorował.
Był to początek roku 351 p.n.e. Ateńskie Zgromadzenie Ludowe
rozważało plan wojskowej wyprawy przeciwko Macedonii. Demostenes,
który dał się już poznać jako polityk, zabrał głos jako pierwszy mówca.
Dotychczas przemawiał po wystąpieniach starszych wiekiem i doświadczeniem doradców politycznych. Teraz po raz pierwszy w swej karierze
politycznej w wieku trzydziestu czterech lat odważył się otworzyć debaty.
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Podał w swym przemówieniu konkretny, dobrze przemyślany w szczegółach, plan kampanii. Zanim go wyłożył, uznał za konieczne podnieść na
duchu swych współobywateli przybitych nadmiarem niepowodzeń i klęsk,
oraz uświadomić im, iż król macedoński mimo swych ostatnich błyskotliwych sukcesów nie jest niezwyciężony.

Ateńczycy! Gdybyśmy się mieli dziś naradzać nad jakąś nową
sprawą, wstrzymałbym się od zabierania głosu do chwili, aż nie
wyrazi swej opinii większość naszych zwykłych dyskutantów.
W razie, gdyby mi odpowiadało któreś z prezentowanych stanowisk, zachowałbym milczenie. W przeciwnym natomiast wypadku starałbym się wypowiedzieć własny pogląd. Skoro jednak
wypada nam rozważać zagadnienie, które już wielokrotnie było
przedmiotem debaty, znajdzie chyba w waszych oczach usprawiedliwienie ta okoliczność, iż przemówiłem jako pierwszy. Nie
byłoby potrzeby naradzania się teraz nad położeniem państwa,
gdyby w przeszłości udzielono wam skutecznych rad.
2. Otóż chciałbym, abyście uświadomili sobie rzecz najważniejszą — w żadnym wypadku nie wolno wam tracić ducha
z powodu aktualnej sytuacji naszego państwa, mimo iż jest ona
po prostu krytyczna. To bowiem, co w przeszłości stanowiło
najgorszą stronę naszego położenia, w przyszłości może się
obrócić na dobre. Cóż to takiego? — Wasz brak obowiązkowości:
ponieważ nie wypełniacie żadnej z ciążących na was powinności
publicznych, sytuacja państwa jest wyjątkowo zła. Gdyby taka
sytuacja się utrzymywała pomimo waszej ofiarności w służbie
publicznej, wtedy, rzecz jasna, nie byłoby najmniejszej nadziei na
poprawę. 3. Jest jeszcze inna sprawa zasługująca na szczególną
uwagę: rzecz to znana jednym ze słyszenia, innym z własnej
pamięci i wspomnień. Otóż wiadomo, jaką przewagą wojskową
rozporządzali nie tak dawno Lecedemończycy, a mimo to stawiliście im zbrojny opór walcząc w imię sprawiedliwości1. Dokonaliście
1

w imię sprawiedliwości — prawdopodobnie mówca ma na myśli
napaść Lacedemończyków na Beocję pod wodzą Agesilaosa w r. 378
p.n.e. Na pomoc Beotom pospieszyli Ateńczycy pod dowództwem Chabriasa. Jest to tzw. wojna beocka.
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w ten sposób pięknego i szlachetnego czynu, godnego sławy tego
państwa. Po cóż to mówię? Po to, abyście sobie uprzytomnili
i pamiętali, że nic wam nie grozi, jak długo będziecie się mieć na
baczności — ale jeśli tego zaniedbacie, wszelkie wasze zamiary
spełzną na niczym. Przykładem może tu być ówczesna potęga
Lacedemończyków, którą pokonaliście2 tylko dlatego, iż z wielką
ofiarnością służyliście interesom państwa. Innym przykładem może
być zuchwałość Filipa, która napawa nas trwogą, ponieważ zbyt
mało wykazujemy troski o sprawy dla państwa najbardziej istotne.
4. Jeżeli ktoś z was, Ateńczycy, widząc ogrom potęgi Filipa i utratę
wielu naszych warowni uważa, że jest to przeciwnik niezwykle
trudny do pokonania, to rozumuje słusznie. Niech weźmie jednak
pod uwagę to, że niegdyś my Ateńczycy mieliśmy w swym
posiadaniu Pidnę3, Poddaję4 i Metonę5 oraz całą tamtejszą okolicę, i że wiele narodów, które są dziś po jego stronie, kiedyś
korzystało z politycznej samodzielności i niezawisłości i zabiegało
raczej o naszą niż jego przyjaźń. 5. Z drugiej strony, gdyby tak
Filip nabrał przekonania, iż trudno mu prowadzić wojnę przeciwko
Ateńczykom, którzy posiadają tak wiele przygranicznych twierdz,
podczas gdy on sam jest pozbawiony sprzymierzeńców, nigdy by
niczego nie dokonał i nie osiągnął tak wielkiej potęgi. Ów dobrze to
zrozumiał, że te wszystkie tereny stanowią nagrodę dla zwycięzcy
w wojnie, i że z natury rzeczy własność nieobecnych przechodzi na
obecnych, tak jak własność tych, którzy nie dbają o własne interesy,
przypada ostatecznie ludziom chętnie podejmującym trud i ryzyko. 6. Opierając się na takim rozumowaniu dokonał podbojów
tych wszystkich krajów: jedne z nich dzierży dziś tytułem wojen2

Chabrias w r. 376 p.n.e. zadał flocie spartańskiej klęskę koło wyspy
Naksos i w ten sposób przyczynił się do upadku hegemonii spartańskiej
na morzu.
3
Pidna — miasto na północnym wybrzeżu Macedonii nad Zatoką
Termaicką.
4
5

Potidaja — miasto na Półwyspie Chalkidyjskim.

Metone — miasto w Macedonii nad Zatoką Termaicką, w r. 353
p.n.e. zajęte przez Filipa.
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nej zdobyczy, inne na mocy przymierza i układów. Jest bowiem
rzeczą oczywistą, że wszyscy ludzie nie tylko liczą się z tymi,
którzy mają opinię zdecydowanych i gotowych do podjęcia
koniecznych działań, ale też chętnie zawierają z nimi sojusze.
7. Z tego względu zechciejcie, Ateńczycy, przynajmniej teraz —
jeśli nie pierwej — przyjąć taką postawę: niech każdy z was
porzuci wszelkie wykręty i ujawni swą gotowość do czynu tam,
gdzie tego wymaga potrzeba chwili i gdzie jego działanie mogłoby
przynieść państwu rzeczywisty pożytek. Bogaci niech złożą dodatkowe sumy pieniędzy6 na budżet wojenny, młodzież niech walczy
w szeregach naszej armii, krótko mówiąc, musicie polegać na
sobie samych i przestać się oglądać jeden na drugiego. Nikt z was
teraz nie podejmuje żadnych wysiłków dla wspólnego dobra,
a liczy tylko na swego sąsiada, że ten wszystko za niego uczyni.
Wtedy z bożą pomocą sytuacja się odmieni; odzyskacie wasze
posiadłości i odbierzecie to, coście utracili, a w ten sposób
ukarzecie Filipa. 8. Nie myślcie, że Filip to jakiś bóg, którego
potęga opiera się na wiecznie trwałych podstawach. Wcale tak nie
jest: nawet wśród ludzi uchodzących za oddanych mu sojuszników nie brak takich, którzy się go boją i nienawidzą i którzy
mu zazdroszczą. Trzeba przecież przyjąć, że te wszystkie uczucia,
które powszechnie występują u ludzi, nurtują i jego otoczenie.
Obecnie należało je poskromić w sytuacji nie rokującej powodzenia; a dzieje się tak z waszej winy. Ujawniacie bowiem powolność
i niezaradność w działaniu oraz lekkomyślność, której moim
zdaniem musicie się nareszcie wyzbyć. 9. Sami widzicie, Ateńczycy, jak niebywale rozzuchwalił się ten człowiek; nie daje już
wam możliwości wyboru między działaniem a zachowaniem
spokoju, ciągle wam grozi i wygłasza mowy pełne wzgardliwej
pychy. Nie zadowalają go już dotychczasowe zdobycze, lecz
dokonuje ciągle nowych podbojów. Podczas gdy my zwlekamy
6

Chodzi tu o tzw. epidoseis (lp. epidosis), dobrowolne ofiary pieniężne składane przez ludzi zamożnych na rzecz państwa w krytycznej
sytuacji.
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i siedzimy bezczynnie, on działa; jakby siecią osacza nas ze
wszystkich stron.
10. Kiedyż, Ateńczycy, pytam was — kiedy wreszcie podejmiecie niezbędne akcje. Co jeszcze — zanim do nich przystąpicie —
ma się zdarzyć. Czy dopiero wtedy, na Boga, ruszycie się, gdy
zajdzie nieunikniona konieczność? A obecne wydarzenia za co
należy uważać? Moim zdaniem dla ludzi wolnych nie istnieje
większa konieczność skłaniająca do działania jak uczucie wstydu
z powodu rozpaczliwego położenia, w którym się z własnej winy
znaleźli. A może wolicie — niech mi kto powie — spokojnie sobie
spacerować po mieście i pytać jeden drugiego: „Jakie są dziś nowe
wiadomości?". Najświeższą nowiną mogłoby być stwierdzenie, że
Macedończyk odnosi sukcesy w walce z Ateńczykami i samowładnie rozstrzyga w sprawach Hellady. 11. Albo może: „Czy to
prawda, że Filip nie żyje?" — „Nie, na Dzeusa, tylko poważnie
zaniemógł"7. A jakie to dla was może mieć znaczenie? Gdyby
nawet umarł, rychło postaracie się o nowego Filipa, jeżeli równie
mało uwagi, jak do tej pory, będziecie poświęcali sprawom
państwa. I on nie tyle wzrósł dzięki własnej sile, ile dzięki waszemu
brakowi przezorności. 12. Ale to nie wszystko. Gdyby tak coś
złego rzeczywiście się przydarzyło Filipowi — a sprawiłby to los,
który zawsze się lepiej troszczy o nas niż my sami o siebie — to wiedzcie, że moglibyście pokierować sprawami po waszej
myśli. Ale pamiętajcie: musielibyście być w pobliżu, by móc
wykorzystać ogólne zamieszanie. W obecnych warunkach, nawet
przy nadarzającej się szczęśliwie sposobności, nie bylibyście w stanie przejąć Amfipolis8. Nie rozporządzacie bowiem ani odpowiednio przygotowaną siłą bojową, ani też gotowym planem działania.
7

Filip zachorował podczas swej kampanii w Tracji. W Atenach
rozeszła się wiadomość, że zginął. Z wiadomych względów chętnie ją
powtarzano i wierzono w jej prawdziwość. Mówca czyni aluzję do tej
popularnej plotki.
8
Amfipolis — miasto we wschodniej Macedonii położone między
dwiema odnogami rzeki Strymon. Założyli je Ateńczycy w r. 437 p.n.e.
jako swoją kolonię. Miasto to w r. 357 p.n.e. dostało się w ręce Filipa.
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13. Zakładając, że jesteście w pełni przekonani i świadomi
gotowości i potrzeby ofiarnego wykonania tego wszystkiego, czego
wymaga od was dobro państwa, więcej już nie będę mówił na ten
temat. Spróbuję natomiast przedstawić moje poglądy na rodzaj tych
przygotowań i środków, które mogłyby według mojej oceny wyprowadzić nas z trudnego położenia. Chodzi tu o liczbę wojska,
o niezbędne zasoby pieniężne na pokrycie związanych z tym
kosztów, o możliwie najlepszy i najszybszy sposób przeprowadzenia
tych wszystkich przygotowań. 14. O jedno was teraz tylko proszę:
wydajcie swój sąd nie wcześniej, niż wysłuchacie wszystkiego. Gdyby
się nawet komu zrazu wydawało, że proponuję jakiś zupełnie nowy
rodzaj przygotowań wojennych, niech nie sądzi, że powoduje mną
chęć opóźnienia akcji. Nie ci, co krzyczą „od razu" lub „dziś
jeszcze", udzielają skutecznych rad — zresztą żadnymi już środkami
nie jesteśmy w stanie zapobiec temu, co się stało. 15. Rad takich
udziela natomiast ten, kto umie wskazać rodzaj, rozmiar i źródła
utrzymania wojennej wyprawy, które muszą wystarczyć do czasu, aż
albo damy się nakłonić do zaprzestania operacji wojennych, albo
całkowicie pokonamy wroga. Tylko w ten sposób możemy uniknąć
szkód w przyszłości. Mam wrażenie, iż potrafię taki plan przedstawić. Równocześnie oświadczam, że nie mam zamiaru sprzeciwiać
się, jeżeli ktoś zechce zgłosić inną propozycję. Moja obietnica jest
śmiała, a sama rzecz dostarczy wkrótce niezbędnych dowodów,
sędziami zaś wy sami będziecie.
16. Po pierwsze, proponuję, Ateńczycy, wyposażyć i uzbroić
50 trier9. Dalej twierdzę, że musicie podjąć konkretną decyzję:
w razie potrzeby, to wy sami macie wsiąść10 na ich pokład
i wypłynąć na morze. Poza tym stawiam wniosek o przygotowanie statków transportowych i innych dla przewiezienia połowy
naszej konnicy. 17. Jest to niezbędne zabezpieczenie się przed
9

triera — okręt wojenny o trzech rzędach wioseł, stąd jego nazwa.
Chodzi o wojska pokładowe; sami Ateńczycy powinni stanowić ich
załogi, a nie najemni obcokrajowcy. Wioślarzami mogli być wyzwoleńcy,
a nawet niewolnicy.
10
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niespodziewanymi napadami Filipa, które przeprowadza z własnego kraju na Termopile11, Chersonez12, na Olint13 i inne
miasta, jakie tylko pragnie zdobyć. Musicie mu to uzmysłowić, iż
potraficie się ocknąć z tej apatii i marazmu i, być może, na niego
ruszycie, jak niegdyś na Eubeę14, a pierwej jeszcze na Haliartos15,
jak powiadają, a ostatnio na Termopile16. 18. Ale nawet jeżeli nie
przeprowadzicie tej akcji, którą ja osobiście uważam za konieczną, to i tak moja rada nie jest do pogardzenia. Sprawi ona, iż albo
Filip ze strachu zachowa spokój wiedząc, że znajdujecie się
w stanie pogotowia bojowego — a będzie dokładnie o wszystkim
powiadomiony, ma on bowiem wśród nas aż za wielu informatorów, którzy mu o wszystkim donoszą — albo sprawę
zlekceważy i wtedy zostanie przez nas niespodziewanie zaatakowany. Nic bowiem nie stoi na przeszkodzie, aby nasza flota
popłynęła przeciwko jego krajowi przy pierwszej nadarzającej się
sposobności. 19. Sądzę, że musicie wszyscy przyjąć taką rezolucję
w sprawie owych niezbędnych przygotowań. Nadto oświadczam,
11

Termopile — wąski przesmyk w Tessalii prowadzący z północy do
Grecji środkowej. Jest to wąskie przejście między górą Ojta a Zatoką
Malijską. Miejsce historyczne dzięki sławnej bitwie r. 480 p.n.e. z czasów
wojen perskich.
12

Chersonez — chodzi o Chersonez Tracki, dziś Gallipoli, półwysep
między Morzem Trackim a Hellespontem.
13

Olint — kolonia grecka na Chalkidike na północ od miasta
Potidaja.
14

na Eubeę — dla oswobodzenia wyspy w r. 357 p.n.e. od panowania
Tebańczyków; zresztą por. W obronie mieszkańców Megalopolis, przyp.
16. Demostenes miał własnym kosztem wyekwipować okręt na tę wyprawę.
15
Haliartos — miasto w Beocji. W r. 395 p.n.e. w czasie wojny
koryncko-beockiej (395—387) Ateńczycy udzielili pomocy Tebańczykom
(Beotom) i ruszyli na odsiecz Haliartos, które oblegał wódz spartański
Lizander.
16
Gdy w r. 352 p.n.e. Filip ruszył z Tessalii przeciwko Fokidzie chcąc
przejść przez Termopile, Ateńczycy wysłali przeciwko niemu znaczną
flotę. W ten sposób udaremnili mu wkroczenie przez przesmyk do Grecji
środkowej.
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że powinniście mieć do dyspozycji oddziały wojska, które by
prowadziły akcje zaczepne celem ustawicznego nękania wroga.
Nie idzie mi o 10 czy 20 tysięcy najemników17, albo o te potężne
armie figurujące tylko na papierze, ale o prawdziwą armię
obywatelską. I wszystko jedno, czy wybierzecie dla niej tylko
jednego wodza czy kilku, czy tego czy tamtego, ważne jest jedynie
to, aby wojsko wykonywało jego rozkazy ze ślepym posłuszeństwem. Żądam też środków na utrzymanie tego wojska. 20. Jakie to
ma być wojsko, w jakiej liczbie, skąd będziemy czerpać środki na
jego utrzymanie, i w jaki sposób zapewnimy sobie jego posłuszeństwo? Każdą z tych spraw omówię w szczegółach. Co się tyczy
wojska zaciężnego, to moje zdanie jest następujące: nie
powtarzajcie dawnych błędów czyniąc to, co wam już wielokrotnie przynosiło szkodę. Zwykle bowiem tak postępujecie: mając
przeświadczenie, że wszelkie środki są zbyt nikłe w stosunku do
wymagań, jakie stawia wasze położenie, opowiadacie się w swych
uchwałach za ich podejmowaniem w najwyższym wymiarze. Gdy
przyjdzie zaś do działania, nie przyznajecie ich nawet w niewielkiej części. Najpierw dostarczacie środków w mniejszym zakresie,
a potem dokładacie, jeśli okażą się niewystarczające. 21. Żądam
w ogólności dwóch tysięcy żołnierzy: wśród nich powinno się
znaleźć moim zdaniem pięciuset Atericzyków, z jakiegokolwiek
chcecie rocznika, powołanych na określony czas wyprawy. Okres
ten nie będzie długi, gdyż służbę będą pełnili na zmianę wedle
waszego uznania. Resztę tego wojska mogą stanowić nie-obywatele, to znaczy najemnicy. Należy dodać tu jeszcze oddział
konnicy złożony z dwustu żołnierzy, wśród nich co najmniej
pięćdziesięciu Ateńczyków, którzy będą odbywali służbę wojs17

najemnicy — tzw. misthophoroi, żołnierze najemni. Od czasu wojny
peloponeskiej (431—404) Grecy w coraz większej mierze posługiwali się
wojskami najemnymi, które wypierały powoli armię obywatelską. Zjawisko tłumaczy się częściowo coraz wyższymi wymogami wyszkolenia
bojowego, którego poza Spartą — gdzie od dziecka zaprawiano obywatela w sztuce wojennej — inni Grecy w tak znacznym stopniu nie posiadali.
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kową na tych samych warunkach co piechota. Dla potrzeb tego
oddziału żądam odpowiedniej ilości okrętów transportowych. 22.
I co jeszcze? Dziesięciu szybkich okrętów wojennych, których
potrzebujemy dla zapewnienia bezpieczeństwa konwojowi, bo przecież i Filip ma flotę. Skąd wziąć środki na utrzymanie takiego
wojska? Zaraz je przedstawię i wyjaśnię, dlaczego moim zdaniem
powinna wystarczyć tylko taka ilość wojska i dlaczego w tej
wyprawie żądam uczestnictwa obywateli. 23. Otóż dlatego taka,
a nie większa, Ateńczycy, że nie możemy teraz wystawić armii, która
by mogła sprostać Filipowi w otwartym polu. Musimy zatem
prowadzić wojnę podjazdową i na razie stosować tylko ten rodzaj
walki. W takim razie nie może to być armia nadmiernie wielka — bo
nie mamy ani dość pieniędzy, ani dość żywności — ani też nazbyt
szczupła. Udziału obywateli w tej wyprawie wojennej żądam z następującego powodu: otóż już dawniej, jak słyszę, nasze państwo
utrzymywało w Koryncie załogę18 złożoną z najemników, którymi dowodzili Polistratos19, Ifikrates20, Chabrias21 i inni. Nieraz z tymi wojskami najemnymi odbywaliście wspólne wyprawy
wojenne.
24. Wiem i to ze słyszenia, że owi żołnierze walcząc u waszego
boku pokonali Lacedemończyków. Odkąd jednak wojska najemne prowadzą walki bez waszego udziału, potrafią tylko odnosić
zwycięstwa nad państwami zaprzyjaźnionymi z wami lub sojuszniczymi. Tę sytuację wykorzystują wasi wrogowie, których
potęga wzrasta niepomiernie. Bo tacy najemnicy ledwo rzucą
okiem na wojnę, którą prowadzi nasze państwo, a już się na statki
18

W czasie wojny koryncko-beockiej utworzyła się antyspartańska
koalicja państw Beocji, Aten, Koryntu i Argos z radą związkową
w Koryncie.
19

Polistratos — mało znany dowódca.
20
Ifikrates — utalentowany wódz ateński, pokonany przez Spartan
w porcie Lechajon w Zatoce Korynckiej w r. 393 p.n.e. w następnym roku
rozbił wojsko spartańskie w tym samym porcie. W r. 390 p.n.e. pokonał
Spartan pod trackim Abydos.
21

Chabrias — wybitny dowódca ateński, por. przyp. 2.
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zabierają i odpływają do Artabadzosa22 lub dokądkolwiek. Ich wódz,
rzecz jasna, im towarzyszy; bo cóż im ma do rozkazywania dowódca,
który nie płaci żołdu23? 25. Czegóż wiec żądam? Dostarczenia żołdu,
aby w ten sposób zarówno żołnierze, jak i dowódcy nie mieli podstaw
do jakichkolwiek wymówek. Do tych wojsk najemnych należy
dołączyć oddziały złożone z obywateli dla kontrolowania niejako
dowództwa. Bo na razie śmiech bierze człowieka, gdy pomyśli, jak się
rządzimy. Gdyby nas tak kto spytał: „Czy macie teraz pokój,
Ateńczycy?", moglibyście odpowiedzieć: „Na Dzeusa, chyba nie,
prowadzimy wojnę z Filipem". 26. Czy nie wybieracie spośród siebie
dziesięciu dowódców piechoty24, dziesięciu strategów25, dziesięciu
dowódców szwadronów26 i dwóch dowódców kawalerii27? A cóż oni
robią? Poza jednym człowiekiem, którego posyłacie na wojnę, pozostali uczestniczą w uroczystych procesjach28 wraz z kapłanami.
22

Artabadzos — satrapa perski, który zbuntowawszy się przeciw
królowi znalazł poparcie u dowódcy ateńskiego Charesa. Wodzowie
ateńscy: Ifikrates, Charidemos i Chares prowadzili własną politykę
i zawierali na własną rękę przymierza z władcami małoazjatyckimi.
23
Ateńczycy często zalegali z płaceniem żołdu wojskom najemnym, które
w takim wypadku szukały gdzie indziej zatrudnienia, nawet u wrogów Aten.
24
dowódcy piechoty — taksiarchowie (taksiarchoi) w liczbie dziesięciu. Każda fila (por. I mowa przeciw Afobosowi, przyp. 11) wystawiała
jedną taksis (pułk) i dawała dowódcę. Stąd liczba dziesięciu dowódców.
Byli niżsi rangą od strategów: stanowisko stratega odpowiadałoby randze
generała, taksiarchy randze pułkownika.
25
strategowie — wodzowie; tworzyli kolegium dziesięciu. Kandydatów
na ten urząd nie losowano, lecz wybierano ad personam. Swój urząd mogli
piastować przez wiele lat z rzędu. W czasie wojny jednemu z nich powierzano
naczelne dowództwo. Strategowie mieli dowództwo nad armią i nad flotą.
26
dowódcy szwadronów — filarchowie (phylarchoi). Jazda ateńska
dzieliła się na dziesięć szwadronów zwanych filai, bo każdy z nich
grupował konnych z jednej fili. Na ich czele stało dziesięciu filarchów,
a całą jazdą dowodziło dwóch hipparchów.
27
dowódcy kawalerii — hipparchowie w liczbie dwóch, wybierani
przez Zgromadzenie Ludowe.
28
uczestniczą w procesjach — na strategach ciążyły także obowiązki
sakralne. Składali ofiary bogom, związanym z pokojem i wojną. Podczas
procesji świątecznych pomagali kierownikom uroczystości.
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Jak wytwórcy figurek z gliny, wysyłacie swych dowódców piechoty
i jazdy na rynek29, nie na wojnę. 27. Czyż nie należało mieć własnych
dowódców piechoty, kawalerii i innych oficerów stojących na czele armii tak, by była ona rzeczywiście naszą własną siłą zbrojną? Na Lemnos30 musi płynąć nie kto inny, a sam dowódca jazdy, podczas gdy
wojskiem walczącym o posiadłości naszego państwa dowodzi niejaki
Menelaos31. Nie mówię tego, by krytykować tego człowieka, ale uważam, że wodza — ktokolwiek by to był — wy sami musicie wybrać.
28. Prawdopodobnie uznajecie moją propozycję za słuszną, ale
pragniecie nade wszystko usłyszeć, ile pieniędzy na te cele potrzeba
i skąd je wziąć. Zaraz zaspokoję waszą ciekawość. A więc najpierw
sprawa kosztów: utrzymanie takiego wojska, to znaczy wyżywienie,
wynosi nieco ponad 90 talentów32: dla 10 okrętów wojennych — 40
talentów, licząc 20 min33 na okręt miesięcznie, dla 2000 żołnierzy
trzeba przyjąć tę samą sumę pieniędzy zakładając, że każdy otrzyma
10 drachm34 na miesiąc na utrzymanie, 12 talentów należy przeznaczyć
dla oddziału 200 konnych przyjmując 30 drachm miesięcznie na głowę.
29. Myli się ten, kto uważa, że samo zapewnienie wojsku żołdu tej
wysokości nie znaczy zbyt wiele. Wiem na pewno, że armia resztę sobie
weźmie z wojny i w ten sposób — nie wyrządzając szkód ani Grekom
ani sprzymierzeńcom — uzupełni swój żołd. W przeciwnym wypadku
jestem gotów wziąć udział w tej wyprawie jako ochotnik i ponieść
wszelkie konsekwencje. A teraz przedstawię wam, skąd wziąć środki
pieniężne, których się od was domagam.
29

na rynek — chodzi o agorę, miejsce sakralne (świątynie, posągi),
a zarazem targowe, a więc w znaczeniu: na targ, na pokaz.
30

Lemnos — wyspa na Morzu Trackim. W IV wieku wybierano
specjalnych strategów w ateńskich kleruchiach — osadach militarnych —
które utrzymywali Ateńczycy na wyspach Lemnos, Imbros i Skiros.
31

Menelaos — wedle jednych źródeł antycznych brat przyrodni
Filipa, króla macedońskiego, według innych — co wydaje się bardziej
prawdopodobne — dowódca pochodzenia macedońskiego. Wsławił się
walkami pod Poddają w r. 364 p.n.e.
32

talent — por. I mowa przeciw Afobosowi, przyp. 4.
mina — por. I mowa przeciw Afobosowi, przyp. 5.
34
drachma — por. I mowa przeciw Afobosowi, przyp. 16.
33
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Wykaz środków35
30. Oto środki finansowe, Ateńczycy, które udało się nam
wykryć. Kiedy przyjdzie do głosowania, uchwalcie ten wniosek,
jeśli uzyska waszą aprobatę. W ten sposób pokażecie, że będziecie
walczyć z Filipem czynem, a nie tylko za pomocą uchwał i not
dyplomatycznych. 31. Jestem przekonany, że podejmowalibyście
znacznie korzystniejsze decyzje w związku z prowadzeniem wojny
i wszystkich koniecznych przygotowań, gdybyście uwzględnili
w swych rozważaniach warunki geograficzne kraju, który ma być
teatrem wojny i gdybyście sobie uświadomili, że Filip umie
wykorzystać wiatry i pory roku i tej okoliczności zawdzięcza
przewagę nad wami. Czeka bowiem na okres, kiedy wieją etezje36
oraz na porę zimową i napada w czasie, w którym nie możecie
w żaden sposób tam przybyć. 32. Pamiętając o tym, powinniście
prowadzić wojnę nie wojskiem posiłkowym — bo zawsze nasze
akcje będą spóźnione — lecz regularną armią znajdującą się
w stałym pogotowiu. W okresie zimy macie do dyspozycji waszego
wojska wygodne bazy na Lemnos, Tazos37, Skiatos38 oraz na terenie sąsiednich wysp, gdzie jest pod dostatkiem portów, żywności
i wszystkiego, czego wojsku potrzeba. W tej porze roku, gdy łatwo
przybić do lądu i nie ma groźby sztormów, wasza armia bez trudu
przypłynie do wybrzeży jego kraju, w pobliże jego portów.
33. Wyznaczony przez was dowódca będzie decydował o tym,
jak i kiedy stosownie do okoliczności użyć owej siły bojowej.
W moim wniosku określiłem, jakie jest wasze zadanie. Jeżeli,
Ateńczycy, dostarczycie najpierw środków finansowych, o których mowa, następnie dokonacie reszty przygotowań i postawicie
35

wykaz środków — zachowane rękopisy nie przekazują tego tekstu.
etezje — wiatry północne i północno-zachodnie, które stale wieją
w okresie lipca i sierpnia nad Morzem Egejskim. Uniemożliwiały one
Grekom w tym czasie żeglugę.
37
Tazos — wyspa na Morzu Egejskim w pobliżu wybrzeża Tracji,
dziś Taso.
38
Skiatos — wysepka na Morzu Egejskim na północ od Eubei, dziś
Skiato.
36
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w stan gotowości piechotę, okręty i kawalerię zobowiązując prawem
całą tę siłę zbrojną do pozostania na terenach walk w okresie całej
wojny i jeżeli będziecie sami zawiadowali i gospodarowali budżetem
wojennym czyniąc dowódcę odpowiedzialnym przed wami za operacje wojskowe, to wreszcie położycie kres tym niekończącym się,
a bezowocnym obradom nad tym samym zagadnieniem. Ale to nie
wszystko: rzecz najważniejsza — pozbawicie Filipa największego
źródła jego zysków. 34. O jakiż to zysk chodzi? Otóż od waszych
sojuszników zdobywa on środki do prowadzenia wojny z wami,
ograbiając wszystkie pływające po morzu statki. Odniesiecie inną
jeszcze korzyść, mianowicie zabezpieczycie się przed ponoszeniem
strat. Nie powtórzą się już wasze dawne doświadczenia, kiedy to
Filip napadł na Lemnos i Imbros39 i uprowadził w niewolę waszych
obywateli, kiedy pod Gerastos40 zatrzymał okręty i wymusił od nich
ogromne sumy pieniędzy, lub kiedy ostatnio wylądował w okolicy
Maratonu41 i zabrał stamtąd statek przeznaczony dla celów kultowych42, wy zaś nie mogliście temu przeszkodzić ani pospieszyć
z pomocą we właściwym czasie.
35. A teraz, Ateńczycy, zastanówcie się: dlaczego święta
Panatenajów43 i Dionizjów44 odbywają się zawsze w ustalonym
39

Imbros — górzysta wyspa na Morzu Trackim, dziś Imbro.
Gerastos — lub Gerajstos, przylądek i port na północno-wschodnim cyplu Eubei.
40

41

Maraton — równina na wschodnim wybrzeżu Attyki. Miejsce
historyczne, znane ze sławnego zwycięstwa Ateńczyków nad Persami
w roku 490 p.n.e.
42

Takimi „sakralnymi" statkami były w Atenach — „Paralos"
i „Salaminia", które służyły do przewożenia delegacji religijnych udających się na ogólnonarodowe święta.
43
Panatenaje — święto ateńskie ku czci patronki miasta, Ateny,
obchodzone corocznie. Co cztery lata Ateńczycy obchodzili Wielkie Panatenaje połączone z zawodami gimnicznymi (sportowymi), hippicznymi, biegiem
z pochodniami, popisami muzycznymi i poetyckimi oraz z uroczystą
procesją. Trwały sześć dni. Tyran Pizystrat w r. 566 p.n.e. nadał im szczególnie
uroczysty charakter, Perykles zaś wzbogacił je konkursem muzycznym.
44

Dionizje — coroczne święta ku czci boga wina Dionizosa. Święta te
uświetniały występy chórów oraz przedstawienia teatralne tragedii i komedii.
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czasie bez względu na to, czy w składzie komitetu organizacyjnego tych obchodów, wyznaczonym w drodze losowania,
znaleźli się ludzie kompetentni czy ignoranci. Wiadomo zaś, że na
ten cel wydaje się tak znaczne sumy, jak na żadną z wypraw
wojennych, zatrudnia się przy tym tak wielu ludzi, dokonuje tak
wielkiego nakładu pracy i przygotowań, jak chyba przy żadnej
innej okoliczności. A dlaczego, pomyślcie, wszystkie wasze wyprawy wojenne, czy do Metony, Pagasaj45, czy Potidai przybywają na miejsce za późno? 36. Jest tylko jedno wytłumaczenie:
prawo ustanawia wszystko, co się łączy z uroczystościami świątecznymi i każdy z was na długi czas przedtem wie, kto z jego fili
będzie choregiem46 lub gimnazjarchą47, kiedy, od kogo i co
należy odebrać oraz co należy czynić. O niczym nie decyduje tu
przypadek, gdyż wszystko zostało dokładnie ustalone. W sprawach natomiast wojskowych dotyczących pogotowia wojennego
nie ma żadnego ładu, programu i ściślejszego określenia. I tak
wyznaczamy trierarchów48 dopiero na wieść o konieczności
zbrojnej akcji, obywatelom zaś pragnącym się wykręcić od tego
obowiązku zezwalamy na zamianę majątku49, dalej rozglądamy
się za odpowiednimi środkami finansowymi, w końcu uchwala45

Pagasaj — miasto portowe w Tessalii nad Zatoką Pagazejską,
zwaną też Pelasgijską.
46
choreg — zamożny obywatel ateński, pełniący publiczne świadczenie
zwane choregią. Polegała ona na obowiązku wystawienia chóru na
wszelkiego rodzaju uroczystościach i świętach państwowych, w tym przede
wszystkim chórów tragedii i komedii. Przygotowanie chóru do występu
oraz zaopatrzenie go w odpowiedni kostium należało do zadań chorega.
47

gimnazjarchą — obywatel pełniący świadczenie publiczne zwane
gimnazjarchą. Polegała ona na utrzymaniu i wyćwiczeniu zawodników
sportowych na igrzyska i uroczystości państwowe.
48
trierarcha — por. I mowa przeciw Afobosowi, przyp. 23.
49
zamiana majątku — trierarchia, czyli uzbrojenie i utrzymanie statku, należała do najcięższych świadczeń publicznych nakładanych
przez państwo na najzamożniejszych obywateli. Wyznaczonemu do tej
funkcji obywatelowi wolno było wskazać innego kandydata: jeżeli również i ten obywatel uchylał się od obowiązku, dochodziło do tzw. antidosis —
czyli zamiany majątku na czas pełnienia tego świadczenia.
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my, aby załogi statków stanowili metojkowie50 i wyzwoleńcy, potem
znowu wydajemy uchwałę, aby załogi rekrutowały się z samych
obywateli, wreszcie uchwalamy kolejną zmianę załóg. 37. Podczas
tej zwłoki tracimy to, co nasza wyprawa miała uratować dla naszego
państwa. Czas stosowny do działania zużywamy na przygotowania;
w praktyce nie wolno zaniedbać stosownej okoliczności, gdyż nie ma
tu miejsca na opieszałość i lekceważenie sytuacji. Wyobrażaliśmy
sobie, iż siła, jaką rozporządzaliśmy, była wystarczająca; okazuje się
ona jednak niezdolna do podjęcia jakiejkolwiek akcji w krytycznym
momencie. Filip natomiast pozwala sobie na różne akty zuchwałości, czego przykładem może być jego list do Eubejczyków.
Odczytanie listu51
38. Większa część tego listu, który nam tu odczytano, jest
niestety zgodna z prawdą, bez wątpienia niemiłą dla ucha.
Mówca przemawiając publicznie nie może prawić tylko o rzeczach przyjemnych, a pomijać wszystko to, co słuchaczom
mogłoby sprawić przykrość, zwłaszcza gdy rzeczywistość im tych
przykrości nie szczędzi. Gładkie bowiem słowa są zupełnie
niestosowne i nie na miejscu, jeżeli przynoszą szkodę; jest rzeczą
karygodną oszukiwać samych siebie, odsuwać od siebie wszelkie
przykrości, spóźniać się z przeprowadzeniem wszystkich akcji. 39.
Jakżeż można tego nie rozumieć, że dla należytego prowadzenia
wojny trzeba wyprzedzać wypadki, a nie podążać za nimi. I jak
się wymaga od wodza, by kierował woiskiem, tak powinno się
wymagać od polityków, by kierowali wydarzeniami. Będą nimi
kierowali, jeżeli nie dadzą się ubiec wypadkom, lecz zawczasu
urzeczywistnią wasze postanowienia i uchwały.
40. Wy, Ateńczycy, posiadacie największą w Grecji potęgę:
okręty, ciężkozbrojną piechotę, konnicę, znaczne dochody. Do
50

metojkowie — zamieszkali na stałe w Atenach wolno urodzeni
obcokrajowcy, którzy posiadali prawa cywilne, lecz byli pozbawieni praw
politycznych. W czasie wojny służyli we flocie.
51
odczytanie listu — tekst listu nie zachował się.
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dziś dnia z tego wszystkiego nie uczyniliście nigdy należytego
użytku. Prowadziliście walkę z Filipem niemal w ten sam sposób,
w jaki walczą ze sobą pięściarze w krajach barbarzyńskich.
Uderzony pięściarz zaraz się chwyta za miejsce, w które ugodził
cios przeciwnika. Jeżeli trafisz go z drugiej strony, wnet wędrują
tam jego ręce. Nie umie i nie chce parować ciosów ani patrzeć
w oczy przeciwnika. 41. Podobnie z wami. I wy na wieść, że Filip
na Chersonezie, uchwalacie wysłanie tam armii na pomoc, na
wieść zaś, że jest w Termopilach, znów tam, jeżeli gdzie indziej,
biegacie za nim i tu i tam tak, że właściwie on wam wydaje
rozkazy. Nie ułożyliście żadnego korzystnego planu wojny, nie
umiecie przewidzieć żadnego wydarzenia. Zaskakuje was zawsze
wiadomość, że coś się już stało lub coś się dzieje. Takie zachowanie się kiedyś jeszcze było możliwe, ale nie dziś, kiedy sytuacja
jest krańcowo krytyczna; tak dalej być nie może.
42. Mam wrażenie, Ateńczycy, że chyba któryś z bogów
wstydząc się nieudolnej polityki naszego państwa natchnął Filipa
taką żądzą działania. Gdyby bowiem Filip nie czynił niczego
więcej, gdyby poprzestał na tym, co zdobył i podbił, oraz
zachował spokój, sądzę, że niektórzy z was by się z tym pogodzili.
Bez wątpienia takie ustępstwa ściągnęłyby na nasze miasto
najgorszą hańbę, zarzut powszechnego tchórzostwa i całkowitej
nieporadności. Tymczasem Filip przez coraz to nowe akcje
i zabiegi, obliczone na rozszerzenie stanu posiadania, może by
i was poderwał do działania, gdybyście już całkowicie nie
porzucili nadziei. 43. Naprawdę dziwię się, Ateńczycy, że żadnego
z was ani to nie zastanawia, ani nie oburza, gdy widzi, iż
podejmując tę wojnę chcieliśmy ukarać Filipa, pod jej koniec
natomiast zadowala nas już tylko to, by zbyt wielu szkód i strat
od niego nie doznać. To przecież oczywiste, iż sam się nie
zatrzyma, lecz będzie się dalej posuwał, jeżeli mu ktoś w tym nie
przeszkodzi. Czyż na to mamy czekać? Wyobrażacie sobie,
że wszystko jest w porządku, jeśli wyślecie okręty z nieliczną
załogą, a za to uzbrojone w obietnice, które ktoś wam uczynił?
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44. Czemuż sami nie wsiądziemy na okręty? Czemu nie ruszymy
z częścią przynajmniej wojska złożonego z obywateli, choćby
zaraz, jeżeli nie pierwej? Czemuż nie popłyniemy przeciwko jego
krajowi? Ktoś pytał — a gdzież mamy lądować? Sam przebieg
wojny odkryje nam, Ateńczycy, słabe strony naszego przeciwnika, jeżeli tylko zaczniemy działać. Siedząc w domu i słuchając
wyzwisk i oskarżeń, którymi się wzajemnie obrzucają mówcy na
Zgromadzeniu, niczego nie osiągniemy, nigdy nie wykonamy
tego, co jest pilną potrzebą chwili. 45. Dokąd udaje się wojsko
rekrutujące się w całości lub części z obywateli, tam w walce po
ich stronie staje, jak myślę, przychylność bogów i losu. Dokąd
natomiast wysyłacie wodza zaopatrzonego tylko w gołosłowną
uchwałę i czcze nadzieje głoszone z tej oto mównicy, nie uzyskujecie oczekiwanych rezultatów. Takie wyprawy wzbudzają
jedynie śmiech u naszych wrogów i śmiertelny strach wśród
naszych sprzymierzeńców.
46. Albowiem nie potrafi, nie potrafi52 nigdy jeden człowiek
spełnić bez reszty wszystkich waszych życzeń; potrafi tylko przyrzekać, przytakiwać, na tego i owego winę zrzucać. Ale nie zmieni to
postaci rzeczy, skoro ponieśliśmy klęskę. A czegóż należało się
spodziewać, jeżeli wódz dowodzi wynędzniałymi, źle opłacanymi
najemnikami, tu zaś oszukuje się opinię publiczną sprawozdaniami
o rzekomych sukcesach na polu walki, wy zaś na podstawie takich
informacji uchwalacie to, co wam przyjdzie do głowy.
47. Jak temu kres położyć? Jest tylko jeden sposób: niech ci
sami ludzie, Ateńczycy, będą z waszego wyboru zarówno żołnierzami i naocznymi świadkami działań dowództwa, jak po
powrocie do ojczyzny sędziami sprawozdań składanych przez
wodzów. W ten sposób poznacie położenie polityczne państwa
naocznie, śledząc wydarzenia na miejscu, a nie na podstawie
cudzej informacji. Obecnie dochodzi do tak skandalicznych
52

nie potrafi — dla podniesienia ważności swego stwierdzenia mówca
bezpośrednio powtarza ten sam wyraz, tworząc w ten sposób figurę
retoryczną zwaną geminatio (dwukrotność).
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sytuacji, że każdy z wodzów staje dwukrotnie lub trzykrotnie
przed waszymi sądami w procesach53, w których grozi mu kara
śmierci, żaden z nich jednak w walce z wrogami nie ma odwagi
narażać swego życia. Przenoszą bowiem śmierć stosowną dla
porywaczy i bandytów nad godny zgon. Bo złoczyńca powinien
tylko ginąć na podstawie wyroku sądowego, wódz zaś na polu
bitwy. 48. W mieście jedni rozsiewają pogłoski, że oto Filip
w zmowie z Lacedemończykami zamierza dokonać przewrotu
politycznego w Tebach i w innych miastach, inni twierdzą, że
wysłał poselstwo do króla perskiego, ci znowu, że murami
umacnia miasta na terenie Illirii54, słowem, każdy rozgłasza
własną zmyśloną wersję wydarzeń. 49. Jestem przekonany, Ateńczycy, że tego człowieka upaja, na bogów, ogrom jego dokonań,
że marzą mu się dalsze sukcesy, zwłaszcza że podniosło go na
duchu dotychczasowe powodzenie i brak oporu ze strony jego
przeciwników. Ale, na boga, nie mogę uwierzyć, że Filip świadomie tak działa, aby nawet najgłupsi w mieście naszym z góry
mogli poznać jego zamiary. Bo największymi głupcami są właśnie
plotkarze.
50. Odrzucimy zatem te wszystkie niesprawdzone pogłoski
i uprzytomnimy sobie to jedno, że człowiek ten jest naszym
wrogiem, że od lat wydziera nam nasze mienie i odnosi się do nas
z zuchwałym lekceważeniem, że w każdym wypadku zawiódł
nasze nadzieje, gdyż zamiast działać w naszym interesie zawsze
działał na naszą niekorzyść. Wniosek jest taki, że w przyszłości
możemy polegać tylko na nas samych. Jeżeli teraz nie zdecydu53

Procesy polityczne przeciwko strategom wnoszone na podstawie
eisangelia — doniesienia karnego o przestępstwie godzącym w interes
państwa (jak zdrada, próba obalenia ustroju, przekupienie przez wroga) —
były w Atenach bardzo popularne. Katalog znanych nam eisangeliai
wykazuje cyfrę 144 procesów zakończonych w 100 wypadkach wyrokami
śmierci. Przeciętnie dwóch strategów rocznie pociągano do sądowej
odpowiedzialności na podstawie eisangelia.
54
Illiria — kraj położony na wschodnim wybrzeżu Morza Adriatyckiego, obejmujący obszar dzisiejszej Dalmacji, Bośni i Albanii.
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jemy się walczyć z nim w Tracji55, będziemy musieli, jak
przypuszczam, uczynić to kiedyś we własnym kraju. Gdy to
wszystko sobie uświadomimy, gdy porzucimy próżne debaty,
z pewnością podejmiemy słuszne decyzje. Nie jest naszym najważniejszym zadaniem przewidywać, jak w przyszłości potoczą się
losy. Już teraz można mieć pewność, że źle, jeżeli wy nie
wykażecie więcej zainteresowania dla spraw publicznych i nie
będziecie wypełniali waszych obowiązków.
51. Jeżeli kiedykolwiek zdecydowałem się mówić wam rzeczy
miłe, to czyniłem to zawsze z przekonania, że moje słowa
przyniosą wam pożytek. Tak i teraz wyjawiłem wam mój pogląd
szczerze, otwarcie i bez niedomówień. Jak wiem, słuchanie
dobrych rad wychodzi wam na korzyść. Chciałbym wiedzieć, czy
także ich udzielanie przynosi korzyść doradcy. Na razie nie
wiadomo, jakie konsekwencje mogę osobiście ponieść za moje
wnioski i rady. Postanowiłem je przecież tutaj przedstawić w głębokim przeświadczeniu, że wykonanie ich leży w waszym żywotnym interesie. Niechże zwycięży to, co jest zbawienne dla wszystkich.

55

Tracja — kraina położona między Dunajem na północy a Propontydą i Morzem Egejskim na południu. Jej granicę zachodnią stanowiła
rzeka Strymon. Zamieszkiwały ją plemiona barbarzyńskie. Na południu
powstało wiele kolonii greckich, jak Amfipolis, Abdera, Perintos, Selymbria, Bizancjum. Niektóre z nich, jak Amfipolis, założyli Ateńczycy.

69

MOWY OLINTYJSKIE
Olint — najznaczniejsze miasto greckie na Półwyspie Chalkidyjskim
przez jakiś czas dominował nad całym półwyspem, graniczącym z Macedonią. Filip, nie chcąc dopuścić do sprzymierzenia się Olintu z Atenami,
użył podstępu: zajął leżącą na półwyspie Potidaję, w której Ateńczycy
utrzymywali swój garnizon, po czym oddał ją Olintyjczykom. Wdzięczni
Olintyjczycy zawarli z nim przymierze, które trwało sześć lat (356—351
p.n.e.). Kiedy jednak Filip zaczął na półwyspie oblegać kilka pomniejszych miast, Olintyjczycy obawiając się, że ich potężny sprzymierzeniec
wkrótce zostanie ich panem, zawarli pokój z Atenami w r. 351 p.n.e.
W roku 349 Filip napadł na ich terytorium. Olint wyprawił do Aten
poselstwo z propozycją przekształcenia traktatu pokojowego w przymierze obronne, i z wezwaniem natychmiastowej pomocy. Wzgląd na przyszłość nakazywał skorzystać z tej sposobności i poprzeć jak najgorliwiej
Olintyjczyków przeciw rosnącej przewadze Filipa. Do tego stanowczego
kroku usiłował Demostenes nakłonić swych rodaków w trzech mowach,
zwanych olintyjskimi, które wygłosił w r. 349 p.n.e. w krótkich odstępach
czasu w ciągu kilku czy kilkunastu tygodni (lato — późna jesień).
Po zawarciu przymierza Ateńczycy wysłali na pomoc Olintowi lekkozbrojne oddziały w liczbie 2000 oraz 30 okrętów pod wodzą Charesa. Nie
mając koniecznych funduszów na utrzymanie swego wojska wódz ateński
dopuszczał się grabieży mienia tak wrogów, jak i sprzymierzeńców Aten.
Wyprawa ta nie przyniosła oczekiwanych sukcesów. Olintyjczycy prosili
powtórnie — w imieniu Związku Miast Chalkidyjskich — o skuteczną
pomoc. Wysłano nowego wodza Charidemosa z nieco większymi siłami —
4000 lekkozbrojnych najemników, 150 łuczników i 18 okrętów. Charidemos spustoszył część Macedonii, ale sytuacja oblężonego Olintu nie
uległa zmianie. Po raz trzeci poselstwo olintyjskie apelowało do Ateńczyków o pomoc: sytuacja miasta była dramatyczna, oblężonym coraz
trudniej było stawiać opór. Tym razem lud ateński potraktował sprawę
poważniej — wysłał z odsieczą 17 okrętów, 2000 ciężkozbrojnych żołnierzy
(hoplitów), 300 konnych pod wodzą Charesa; były to oddziały armii
obywatelskiej. Wyprawa przybyła za późno. W r. 348 p.n.e. Olint dostał się
w ręce Filipa. Małą skuteczność akcji ateńskich przeciw Filipowi częściowo
tłumaczy fakt, że Ateńczycy prowadzili równocześnie wojnę na Eubei.
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W pierwszej z mów przynagla Demostenes swych rodaków do rychłego
wysłania floty, która by broniła zagrożonych miast na Półwyspie Chalkidyjskim, a zarazem nękała wybrzeża Macedonii. Druga jest odpowiedzią
na wysiłki zwolenników polityki pokojowej, którzy dowodzili, że Filip jest
zbyt silny. Demostenes stara się zwalczyć to przesadne wyobrażenie
o potędze Filipa, i stwierdza, że nie jest ona tak wielka, by Ateny nie mogły
go zaatakować. W trzeciej, nakłaniając Ateńczyków do wysłania Olintowi
pomocy, żąda równocześnie zgromadzenia w tym celu odpowiednich
środków finansowych. Żąda uchylenia prawa o funduszu widowiskowym
i proponuje, aby obrócono go na fundusz wojenny, to jest na rzecz tej
wyprawy, od której powodzenia zawisło bezpieczeństwo państwa ateńskiego.
PIERWSZA MOWA OLINTYJSKA

Sądzę, Ateńczycy, że wiele dalibyście za to, by móc z góry
poznać korzyści, jakie państwu przyniosą obecne obrady. Z tego
względu wypada z całą uwagą wysłuchać tych, którzy chętnie rad
udzielają. Nie tylko bowiem możecie przyjąć z pożytkiem rady
starannie przygotowane i przemyślane, lecz wierzę w pomyślny los
naszego państwa i myślę, że jeden i drugi mówca od razu wystąpi
w dyskusji z trafnym wnioskiem, wy zaś z tych wszystkich
propozycji wybierzecie najbardziej korzystną.
2. Obecna chwila, Ateńczycy, nie tylko przemawia do was1,
lecz woła niejako wielkim głosem, że sami musicie się zająć
sprawą Olintyjczyków, jeżeli rzeczywiście troszczycie się o ich
ocalenie. Muszę jednak wyznać, że nasza niezdecydowana postawa wprawia mnie w zakłopotanie. Moim zdaniem należałoby
uchwalić natychmiastowe zorganizowanie zbrojnej wyprawy, dokonać niezwłocznych przygotowań do jej wysłania — aby w ten
sposób uniknąć poprzednich błędów2 — wyprawić poselstwo do
Olintyjczyków, które ich powiadomi o naszych postanowieniach
i na miejscu będzie czuwało nad rozwojem wydarzeń. 3. Głów1

chwila [...] przemawia do was — jest to ulubiona przez mówców
antycznych figura personificatio (prosopopoiia), czyli uosobienie.
2
uniknąć poprzednich błędów — jak np. w sprawie Amfipolis, które
Ateńczycy utracili wskutek opieszałości.
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podatki na cele wojenne7, osobiście uczestniczyć8 w akcjach
wojskowych, niczego nie pozostawiać losowi. Nie macie już
nawet cienia pretekstu do uchylania się od spoczywających na
was obowiązków. 7. Dotychczas powszechna opinia utrzymywała, że trzeba uwikłać Olintyjczyków w wojnę z Filipem; teraz
nastąpiło to samorzutnie i w sposób szczególnie dla was korzystny. Gdyby bowiem Olintyjczycy przystąpili do wojny tylko pod
wpływem waszej namowy, okazaliby się bez wątpienia niezbyt
pewnymi sojusznikami, a i to w stopniu, który by odpowiadał ich
własnej ocenie sytuacji. Ponieważ ich obecna nienawiść do Filipa
bierze się z doznanych krzywd, obaw i przykrych doświadczeń,
jest rzeczą prawdopodobną, iż będzie czymś trwałym.
8. Nie wolno zatem, Ateńczycy, zmarnować tej sprzyjającej
sposobności, nie wolno wam także narażać się na straty, które tak
często dawniej ponosiliście. Gdybyśmy tak wówczas, kiedy wróciliśmy z wyprawy niosącej pomoc Eubei9, kiedy to na tę oto
mównicę wstąpili posłowie z Amfipolis — Hieraks i Stratokles10
z wezwaniem do skierowania floty na morze i do zajęcia ich
miasta, ujawnili we własnym interesie taką samą gorliwość jak
w obronie Eubei, to Amfipolis znajdowałby się w naszym
posiadaniu, a wy oszczędzilibyście sobie wszystkich przykrości,
które niebawem miały was dotknąć. 9. I znowu gdybyśmy na
wieść o oblężeniu Pidny, Potidai11, Melony12 i innych miast —
nie chcę was nużyć dokładnym ich wyliczaniem — z własnej
7

nadzwyczajne podatki na cele wojenne — tzw. eisphora, por. / mowa
przeciw Afobosowi, przyp. 15.
8

osobiście uczestniczyć — to znaczy wystawić armię obywatelską,
a nie posługiwać się tylko armiami najemników.
9
W r. 357 p.n.e. pod wodzą Tymoteusza Ateńczycy pospieszyli na
pomoc wyspie Eubei i wyparli z niej wojska Tebańczyków.
10

Hieraks i Stratokles — politycy z Amfipolis posłujący do Aten w r.
357 p.n.e.
11

Potidaja — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 4. Została zdobyta
przez Filipa w r. 356 p.n.e.
12

Metone — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 5. Chodzi tu
o wydarzenia z lat: 357, 356, 354 i 352.
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inicjatywy pospieszyli z odpowiednią pomocą jednemu z nich, ale
pierwszemu, które by jej potrzebowało, Filip ujawniałby dziś
większą skłonność do ustępstw. Łatwiej byłoby się z nim teraz
układać. Niestety, zawsze traciliśmy każdą dogodną sposobność
spodziewając się, że przyszłość jakoś sama z siebie ułoży się
pomyślnie. My sami, Ateńczycy, przydaliśmy Filipowi takiej
potęgi, jakiej dotychczas nie posiadał żaden z władców Macedonii. Dzisiaj nadarza się naszemu państwu taka niespodziewana
sposobność w sprawie Olintu, lepsza od wszystkich poprzednich.
10. Wydaje mi się, Ateńczycy, że gdyby ktoś uczciwie policzył
wszystkie dobrodziejstwa, których użyczyli nam bogowie — chociaż wiele spraw nie przedstawia się tak, jak powinno — słuszną
żywiłby dla nich wdzięczność. Poczucie sprawiedliwości każe
przypisać liczne straty, które ponieśliśmy na wojnie13, naszej
własnej niedbałości. Jeżeli nie ponieśliśmy ich znacznie więcej,
jeżeli w zamian niejako za te straty możemy zyskać nowego
sprzymierzeńca — gdy tylko zechcemy z tej możliwości skorzystać — to widziałbym w tym wszystkim dobrodziejstwa spływające na nas z łaski bogów. 11. Istnieje tu, jak mniemam, pewna
analogia do kwestii majątkowych. Człowiek jest wdzięczny losowi, jeżeli udało mu się zachować przy sobie to, co zyskał. Gdy zaś
sam dobrze nie wie, w jaki sposób zmarnował majątek, wraz
z nim traci też uczucie wdzięczności. Podobnie jest w sprawach
publicznych. Kto nie umiał należycie wyzyskać sposobności, ten
też nie umie pamiętać bogom dobrodziejstw, gdyż wszystko to, co
się wydarzyło w przeszłości, ocenia na podstawie końcowego
efektu. Dlatego, Ateńczycy, jest naszym moralnym obowiązkiem
zwracać baczną uwagę na ogół spraw, by przez ich pomyślne
załatwienie zmyć hańbę, którą ściągnęły na nas nasze dawne
błędy. 12. Jeżeli teraz pozostawimy i tych ludzi ich losowi,
a w następstwie tego Filip zajmie Olint, niech mi kto powie, co
może go jeszcze powstrzymać od skierowania swej armii w do13

ponieśliśmy na wojnie — nb. w wojnie o posiadanie Amfipolis.
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wolnym kierunku. Czy ktoś z was, Ateńczycy, zastanawia się nad
tym i obserwuje sposób, w jaki Filip, zrazu słaby, stał się tak
potężny? Najpierw zdobył Amfipolis, następnie Pidnę, potem
znowu Potidaję, Metonę, na koniec wtargnął do Tessalii, a następnie zaprowadziwszy własny porządek w Feraj14, Pagasaj15
i Magnezji16 ruszył do Tracji. 13. Tutaj jednych królów przepędził, innych osadził na tronie, na koniec sam zachorował. Po
wyzdrowieniu nie przerwał dla odpoczynku czynnej działalności,
lecz natychmiast zabrał się do Olintyjczyków. Pomijam już jego
wyprawy na Illirów17, Peonów18, na Arybbasa19 i inne.
14. Ale mógłby ktoś zapytać: „A po cóż nam to teraz mówisz?" —
A po to, byście poznali i pojęli dwie podstawowe sprawy: jak
szkodliwe jest każdorazowe zaniedbywanie jakiejkolwiek ze spraw
państwowych oraz jak niezmordowaną żądzą czynu odznacza się
z natury Filip. Stąd jest rzeczą niemożliwą, aby zadowolił się tym,
czego dokonał, i spoczął. Zastanówcie się, czym może się to
ostatecznie zakończyć, jeżeli Filip będzie w dalszym ciągu wyznawał
zasadę, iż każdym nowym czynem musi zaćmić poprzednie, wy zaś
będziecie zdania, iż żadną miarą nie należy działać w polityce
w sposób energiczny i zdecydowany. 15. Na bogów, czy jest wśród
nas ktoś taki, który w swej naiwności nie rozumie, że wojna prowadzona na Chalkidike20 łatwo może się przenieść do Attyki w razie
jakichkolwiek zaniedbań. Gdyby jednak przyszło do tego, obawiam się,
Ateńczycy, abyśmy nie postępowali podobnie jak ci, którzy lekkomyślnie zaciągają pożyczki na wysoki procent i przez jakiś czas pławią się
14

Feraj — jedno z większych miast tessalskich.
Pagasaj — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 45.
16
Magnezja — wschodnia nadmorska część Tessalii, kraju położonego w pómocno-wschodniej Grecji.
15

17

Illirowie — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 54.
18
Peonowie — mieszkańcy Peonii (Pajonia), kraju położonego na
północ od Macedonii, podbitego przez Filipa.
19
Arybbas — król Molossów we wschodnim Epirze, kraju położonym w północno-zachodniej Grecji nad Morzem Jońskim.
20

Chalkidike — to jest Półwysep Chalkidyjski.
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w zbytkach, później zaś tracą całe swe dawne mienie. Boję się więc,
abyśmy i my nie zapłacili zbyt wysokiej ceny za naszą lekkomyślność
i byśmy naszego pobłażania beztroskiej wygodzie nie okupili później
koniecznością podejmowania się wielu trudów wbrew naszym chęciom i nie narażali na niebezpieczeństwo własnego kraju.
16. Mógłby ktoś powiedzieć, że łatwo jest wypowiadać uwagi
krytyczne i każdy potrafi się na to zdobyć, lecz obowiązkiem
polityka jest wskazać, co należy czynić w obecnej sytuacji. Dobrze
wiem o tym, Ateńczycy, że, jeżeli coś wypadnie nie po waszej
myśli, często swój gniew wywieracie nie na winnych niepowodzenia, lecz na tych mówcach, którzy jako ostatni głos zabierali.
Mimo to nie sądzę, abym przez wzgląd na osobiste bezpieczeństwo miał powstrzymywać się od wyrażenia mojej opinii, która
może mieć istotną wartość dla interesów państwa. 17. Oświadczam, że musicie w dwojaki sposób pomóc sprawie: wysłać
wojsko dla ratowania miast należących do Olintu oraz pustoszyć
równocześnie kraj Filipa, zarówno przy pomocy floty, jak i osobnej armii. 18. Jeżeli zaniedbacie jednego z dwojga, obawiam się,
że cała wasza akcja ofensywna zakończy się niepowodzeniem. Bo
gdybyście się tylko ograniczyli do niszczenia jego kraju, on zaraz
zajmie stanowisko defensywne, dopóki nie zajmie Olintu, a następnie wróciwszy z armią do własnego kraju odeprze was bez
trudu. Jeśli zaś wyruszycie z odsieczą tylko dla Olintu, Filip
świadomy bezpieczeństwa swego kraju całą swą gorliwość i uwagę skieruje na ten wyłącznie teren walki i z czasem złamie opór
oblężonych. Jak widać więc, nasza ofensywa musi być zakrojona
na szeroką skalę i przeprowadzona na obu frontach.
19. Taki jest mój pogląd na kwestię zbrojnej pomocy. Co się zaś
tyczy środków finansowych, to macie, Ateńczycy, tyle pieniędzy na
fundusz wojskowy, ile żaden inny naród. Tymi pieniędzmi rozporządzacie wedle własnego uznania. Jeżeli przeznaczycie je dla
wojska, które ma wziąć udział w wyprawie, to nie potrzeba wam już
żadnych innych środków; w przeciwnym wypadku braknie wam nie
tylko wystarczających, ale wszelkich środków. „Jak to — powie
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ktoś — stawiasz wniosek, aby te pieniądze21 obrócić na cele
wojskowe?". Uchowaj boże! 20. Uważam tylko, że należy zaopatrz{ć żołnierzy, a na to jest potrzebny fundusz wojskowy. Musi
istnieć jakiś jednolity system pobierania żołdu za pełnienie służby
wojskowej. Wy zaś sądzicie, że możecie sobie tak beztrosko
wydawać te pieniądze na uroczystości. Wobec tego pozostaje
tylko jedna możliwość: wszyscy będą płacili nadzwyczajne podatki — wysokie, jeśli potrzeba wysokich, małe, jeśli małych. Ale
pieniądze mieć musimy, bez nich nie możemy w naszej sytuacji
dokonać niczego, co jest podyktowane koniecznością chwili. Inni
wspominają o możliwości zdobycia takich środków z innych
źródeł: wybierzcie takie, które waszym zdaniem mogą się okazać
najbardziej korzystne. A teraz, póki jeszcze czas, zabierzcie się do
dzieła!
21. Warto też dokładnie przyjrzeć się aktualnej sytuacji Filipa. Nie
jest ona tak świetna i zadowalająca, jak się wydaje, i jak mógłby ją
określić powierzchowny obserwator. Filip nie podjąłby bowiem
wojny, gdyby wiedział, że będzie zmuszony ją rzeczywiście prowadzić.
Widocznie liczył wtedy na to, że jeden jego napad zada druzgocącą
klęskę, lecz się pomylił. Ten pierwszy, a niespodziewany zawód gnębi
go i zniechęca, a do tego dochodzi jeszcze problem tessalski22.
21

Chodzi tu o fundusz widowiskowy, zwany theorikon. Został
ustanowiony przez Peryklesa w celu umożliwienia uboższym obywatelom
oglądania w czasie świąt przedstawień teatralnych. Określone sumy
budżetu państwa przeznaczano na pokrywanie wydatków w różnych
dziedzinach jego działalności, nadwyżki zaś dochodów — na cele specjalne i wojskowe. W r. 354 p.n.e. Eubulos polityk orientacji pacyfistycznej
przeprowadził ustawę oddającą na fundusz widowiskowy wszystkie nadwyżki dochodów. W jakiś czas później zwolennicy polityki wojennej
próbowali przywrócić dawny stan rzeczy, ale ich wniosek został obalony
jako niezgodny z ateńskimi prawami. Eubulos następnie zabezpieczył ten
system przez zakaz — pod karą śmierci — proponowania w czasie pokoju
użycia funduszu na cele militarne.
22
problem tessalski — w Tessalii istniał od pewnego czasu Związek
Miast Tessalskich. Tyrani Feraj — jednego z głównych miast tego kraju — rozpoczęli wojnę ze Związkiem Tessalskim. Związek zwrócił się
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22. Tessalowie są z natury wiarołomni wobec wszystkich — widocznie zawsze tacy byli — także wobec Filipa. Postanowili więc
Tessalowie zażądać odeń zwrotu Pagasaj i przeszkodzili mu
w obwarowaniu Magnezji. Słyszałem, że nie pozwolą mu pobierać ceł portowych i rynkowych: będą one przeznaczone na
potrzeby Związku Tessalskiego, a nie na dochód dla Filipa.
Utrata tych zysków przysporzy mu nielada kłopotów finansowych, zwłaszcza jeśli idzie o utrzymanie wojsk najemnych. 23.
A sądzić wypada, że Peon, Illiryjczyk i po prostu wszystkie te
ludy wolą same się rządzić i być wolne niż żyć w niewoli. Ponadto
nie nawykły one do poddaństwa, a Filip jest podobno człowiekiem niezwykle gwałtownym. I na bogów, jest to zupełnie
prawdopodobne: nadzwyczajne, a niezasłużone powodzenie życiowe rodzi nierozwagę w ograniczonych umysłach. Dlatego
często jest trudniej upilnować jakiegoś dobra niż je zdobyć. 24.
Z tego powodu powinniście, Ateńczycy, dostrzegać w jego
niekorzystnej sytuacji korzystną sposobność dla siebie, z całą
energią wziąć się do działania, to znaczy wyprawiać poselstwa,
dokąd trzeba, brać osobiście udział w wojennych wyprawach
i zagrzewać wszystkich innych do walki. Pomyślcie tylko, z jaką
ochotą Filip ruszyłby na was, gdyby miał taką sprzyjającą
sposobność, jaką wy teraz macie, gdyby wojna wybuchła u naszych granic. Czyż wam nie wstyd, że taką okazję tracicie, bo
brak wam odwagi zadać mu cios, który on z pewnością by wam
zadał, gdyby tylko był w możności.
25. Nie zapominajcie o tym, Ateńczycy, że musicie teraz
dokonać wyboru, czy wy macie w jego kraju prowadzić wojnę,
czy on w waszym. Jeżeli bowiem Olint się utrzyma, będziecie
toczyli walki w jego kraju i pustoszyli go. W waszym zaś kraju
będziecie bezpiecznie zbierać plony i gospodarować. A jeżeli Filip
zdobędzie Olint, któż mu przeszkodzi w marszu na naszą
ojczyznę?
o pomoc do Filipa, tyrani do Aten. Filip zdobył Pagasaj i port Feraj.
Wysłana drogą morską odsiecz z Aten przybyła za późno.
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26. Tebańczycy?23 Aż przykro powiedzieć, ale chętnie razem
z nim na nas napadną. A może Fokejczycy?24 Ależ oni nie są
zdolni obronić nawet własnego kraju, jeśli im nie przyjdziecie
z pomocą. Kto inny? Powie ktoś: „Mój przyjacielu, a może Filip
w ogóle nie zechce na nas uderzyć?". Ależ byłoby to największą
niedorzecznością ze strony Filipa, gdyby mając wszelkie możliwości urzeczywistnienia planów, o których się publicznie rozwodzi,
nie wykonał ich narażając się przez to na miano głupca. 27.
Myślę, że nie potrzeba więcej wyjaśnień na temat różnicy, jaka
zachodzi między wojną prowadzoną tu i tam. Gdybyście musieli
tylko trzydzieści dni spędzić poza granicami Attyki, a z kraju
sprowadzać konieczne zapasy żywności dla wojska, wasi rolnicy
ponieśliby dotkliwsze straty w kraju wolnym przecież od najazdu
wroga, niż wynoszą wszystkie wasze wydatki związane z dotychczasowym prowadzeniem wojny25. Jeżeli zaś wojna przyjdzie do
naszych granic, jakich strat należałoby oczekiwać? A będzie jej
towarzyszyła pycha zwycięzcy i wasza hańba z powodu doznanego upokorzenia, która w opinii ludzi rozumnych więcej
znaczy niż najdotkliwsza strata.
28. Obowiązkiem nas wszystkich jest uświadomić sobie powagę sytuacji: wysłać zbrojną pomoc, odsunąć wojnę od naszej ziemi
i skierować ją w stronę jego kraju. Niech ludzie zamożni złożą
choć skromną ofiarę i zrobią szlachetny użytek ze swego wielkiego majątku, aby reszty mogli zażywać bezpiecznie. Niech
23

Tebańczycy nienawidzili swych sąsiadów Fokejczyków, z którymi
prowadzili wojnę świętą (355—346 p.n.e.). Otóż Fokejczycy potrzebując
pieniędzy na utrzymanie armii najemnej zagarnęli skarby świątyni delfickiej. Przeciwko Fokidzie powstało przymierze miast beockich z Tebami
na czele oraz tessalskich. Do niego przyłączył się Filip. Ateny i Sparta
zawarły przymierze z Fokidą. Z Ateńczykami stosunki Tebańczyków na
ogół nie układały się dobrze. Państwa te często prowadziły ze sobą wojnę.
24
Fokejczycy — mieszkańcy Fakidy, kraju w środkowej Grecji,
graniczącego na północy z Beocją.
25
Demostenes ma na myśli całą dotychczasową wojnę przeciw
Filipowi prowadzoną od r. 357.
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młodzi ludzie zdolni do noszenia broni zdobędą doświadczenie
wojenne w kraju Filipa, aby mogli zostać groźnymi obrońcami
swej nietkniętej ziemi ojczystej. Politycy niech sobie w ten sposób
ułatwią sprawozdania ze swej działalności, bo wedle tego, jaki
obrót wezmą sprawy państwowe, będziecie oceniać ich postępowanie. Oby tylko ostateczny wynik naszych poczynań był pomyślny.
DRUGA MOWA OLINTYJSKA

Przy wielu sposobnościach, Ateńczycy, objawiła się życzliwość
bogów dla naszego państwa, ale w szczególny sposób —jak wolno
sądzić — w obecnej sytuacji. Wygląda to rzeczywiście na jakiś akt
łaski bożej i dar niebios, że w sąsiedztwie Filipa znalazł się lud1
skłonny do prowadzenia z nim wojny, a, co ważne, nie pozbawiony
bojowej siły. Przede wszystkim zaś posiadający taką wolę walki, że
wszelkie formy porozumienia z Filipem uważa nie tylko za
niegodne zaufania, ale wręcz za zgubne dla swojej ojczyzny. 2. Czas
już zapobiec temu, Ateńczycy, by los nam nie dowiódł, że jest dla
nas łaskawszy niż my sami dla siebie, skoro nie umiemy wykorzystać pomyślnej sposobności, którą nas obdarzył. Bo jest rzeczą
karygodną w najwyższym stopniu opuścić nie tylko miejscowości
i miasta, które niegdyś znajdowały się pod naszym panowaniem,
ale też utracić ofiarowanych nam łaską losu sprzymierzeńców oraz
korzyści, które wynikają z chwilowo sprzyjających okoliczności.
3. Wcale nie uważam za wskazane, Ateńczycy, dokładnie wam
opisywać potęgi Filipa i w ten sposób zachęcać was do pełnienia
waszych obowiązków. Dlaczego? Myślę, że wszystko, co się na
ten temat opowiada, daje z jednej strony zaszczytne świadectwo
jego ambicjom, z drugiej niezaszczytne waszej niedbałości w sprawach wielkiej wagi. Im bardziej bowiem sukcesy Filipa przekraczają miarę jego zasług, tym większe zdobywa w świecie
1

Chodzi tu o lud Olintyjczyków, których w r. 356 p.n.e. Filip pozyskał
sobie na sprzymierzeńców przeciwko Ateńczykom za odstąpienie Olintowi
miasta Potidai. W r. 351 p.n.e. Olintyjczycy zaniepokojeni podbojami
Filipa na Półwyspie Chalkidyjskim zawarli z Atenami przymierze.
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uznanie i podziw. I odwrotnie: im gorzej radziliście sobie w sprawach polityki nie umiejąc wyzyskać korzystnych okoliczności, tym
większą ściągacie na siebie niesławę. 4. Kto by sobie zadał trud
zbadania w sposób bezstronny, Ateńczycy, jak Filip doszedł do
swej potęgi, stwierdziłby, że jej źródło tkwi tutaj — na tej mównicy,
nie w nim samym. Nie jest to na pewno odpowiednia chwila mówić
o tym, ile Filip zawdzięcza naszym politykom, którzy konsekwentnie popierają jego interesy, za co powinniście pociągnąć ich do
odpowiedzialności. Ale są jeszcze inne problemy, których poznanie
ma obecnie dla was wszystkich znacznie większą wartość. Jeżeli
zechcecie je poddać wnikliwej ocenie, znajdziecie podstawy do
poważnych zarzutów przeciw Filipowi. Postaram się je omówić.
5. Nazwać kogoś krzywoprzysięzcą i wiarołomnym, a nie poprzeć swoich oskarżeń żadnym dowodem rzeczowym, słusznie
można określić mianem zwykłego oszczerstwa bez pokrycia. Jednakże dokładna ocena całej jego dotychczasowej działalności i przeprowadzenie na jej podstawie dowodu wymaga, na szczęście, niewielu
słów. Z dwóch powodów uważam wyjaśnienie tej sprawy za korzystne. Otóż Filip okaże się człowiekiem podłym, czym jest
w rzeczywistości, zaś ci, którzy truchleją ze strachu na widok jego
rzekomo niezwyciężonej potęgi, przekonają się, że wyczerpał on już
cały zapas intryg i kłamstw, którymi początkowo torował sobie drogę do wielkości. Ujrzą też, że nadchodzi zmierzch jego powodzenia.
6. I ja, Ateńczycy, patrzyłbym dziś na Filipa z mieszanymi uczuciami
strachu i podziwu, gdybym wiedział, iż uczciwymi środkami budował swoją potęgę. Gdy tak się nad tym głębiej zastanawiam, widzę, jak Filip od samego początku wielokrotnie wykorzystywał waszą wrodzoną naiwność. I tak z namowy niektórych polityków odprawiono z niczym poselstwo Olintyjczyków, które chciało z nami
pertraktować, bo Filip przyrzekł wydać Amfipolis2 i zapowiadał
jakieś tajne porozumienie, o czym swego czasu tyle mówiono.
2

Filip przyrzekł wydać Amfipolis — por. I mowa przeciw Filipowi,
przyp. 8. Amfipolitańczycy nie chcieli wrócić pod panowanie ateńskie
i poddali się Macedończykom. W r. 359 p.n.e. Filip, pragnąc skłonić
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7. Zjednał sobie przychylność Olintyjczyków przez zajęcie
Potidai3, stanowiącej waszą przecież własność, i przez przekazanie
jej w ich ręce. W ten sposób skrzywdził was jako swoich dawnych
sprzymierzeńców. Ostatnio znów przyciągnął na swoją stronę
Tessalów obietnicą wydania im Magnezji4 i podjęciem się w ich
sprawie wojny z Fokejczykami. W sumie jednak oszukał każdego,
z kimkolwiek miał do czynienia. Zawsze bowiem tumanił kłamstwami tych, którzy go dobrze nie znali, wykorzystując ich ślepe
zaufanie. W ten sposób doszedł do obecnej potęgi. 8. Te same
czynniki, które pomogły mu ją tworzyć — jak długo każde z tych
państw spodziewało się odeń jakichś szczególnych korzyści — teraz
powinny się przyczynić do jego upadku, gdy się wyraźnie pokazało,
że we wszystkich działaniach kierował się tylko względami na
własny egoistyczny interes. Może to oznaczać punkt krytyczny dla
polityki Filipa. Jeżeli tak nie jest, niech wejdzie na mównicę, kto
zechce, i udowodni mi — lub raczej wam — że moje słowa nie są
zgodne z prawdą, albo że ci, których raz Filip oszukał, będą mu
nadal wierzyli. A może Tessalowie5, których haniebnie ujarzmił,
nie powitaliby z radością swego wyzwolenia?
9. I znowu, jeżeli kto uznaje nawet słuszność tego poglądu, ale
wyobraża sobie, że Filip będzie nadal panem sytuacji — ponieważ
ma już w swym władaniu twierdze, porty i inne punkty strategiczne — ten się całkowicie myli. Wiadomo, że wszelkie zbrojne
przymierza opierają się na idei dobrej woli i wspólnoty interesów
wszystkich sojuszników. Ona to sprawia, że chcą dzielić trudy,
znosić klęski i trwać do końca. Jeżeli jednak jeden z nich, jak to
było w przypadku Filipa, zdobędzie przewagę przy pomocy
zachłanności i podłości, wówczas wystarczy pierwszy lepszy
Ateńczyków do zawarcia pokoju, usunął swoją załogę z Amfipolis
i przyrzekł im wydać to miasto w zamian za Pidnę. Ateńczycy ślepo
zaufali tej obietnicy. Tymczasem Filip w r. 357 p.n.e. zajął na powrót
miasto i zatrzymał dla siebie, a Pidny Atenom nie zwrócił.
3

Potidaja — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 4.

4

Magnezja — por. I mowa olintyjska, przyp. 16.

5

Tessalowie — por. I mowa olintyjska, przyp. 22.
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pretekst i najdrobniejsze niepowodzenie, by rozbić i zniweczyć wszystko. 10. Nie można, Ateńczycy, żadną miarą nie można budować
trwałej potęgi na ludzkich krzywdach, krzywoprzysięstwach i kłamstwach. Niekiedy taki stan rzeczy jakoś, przez krótki zresztą czas, się
utrzymuje, a w sprzyjających warunkach może nawet sprawiać wrażenie pewnego rozkwitu, który budzi najlepsze nadzieje, lecz z upływem
czasu całe zło wychodzi na jaw i wszystko ulega zagładzie. Jak dom
powinien mieć mocne fundamenty, a statek solidną konstrukcję kadłuba, tak wszelkie plany i przedsięwzięcia ludzkie powinny się opierać na trwałych zasadach prawdy i sprawiedliwości. Czegoś takiego
próżno szukać w dotychczasowych działaniach politycznych Filipa.
11. Zwracam wam uwagę na konieczność wysłania pomocy dla
Olintu: im skuteczniejszą i szybszą formę tej pomocy potrafi kto
zaproponować, tym lepiej. Musicie też wyprawić poselstwo do
Tessalów, by powiadomić jednych o naszych zamiarach, drugich —
zachęcić do działania. Tessalowie postanowili niedawno zażądać
zwrotu Pagasaj6 i wszcząć pertraktacje w sprawie Magnezji7. 12.
Musicie jednak dopilnować tego, Ateńczycy, aby wasi posłowie nie
zadowalali się tylko wygłaszaniem mów, lecz by umieli powołać się
na konkretne fakty, że podjęliście wyprawę wojenną na skalę
godną waszego miasta i staracie się panować nad rozwojem
bieżących wydarzeń. Słowo, w ślad za którym nie idzie czyn, jest
daremne i puste, a za takie, niestety, należy uznać słowo, które
pada z ust przedstawicieli naszego państwa. Im chętniej się nim
posługujemy i im chętniej go dajemy, tym mniej wzbudzamy
u innych zaufania. 13. Musicie gruntownie zmienić całą waszą
postawę polityczną, jeżeli pragniecie, aby ktoś was poważnie traktował: a zatem trzeba składać dobrowolne datki pieniężne na cele
wojskowe, bez ociągania się brać udział w wojennych wyprawach8,
6

Pagasaj — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 45. W r. 359 p.n.e.
miasto zostało zdobyte przez Filipa.
7
8

w sprawie Magnezji — miasto to spotkał podobny los co Pagasaj.

Aluzja do pewnej niechęci do służby wojskowej Ateńczyków, którzy
chętnie posługiwali się wojskami najemnymi.
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słowem robić wszystko, co można, z pełną ofiarnością. Gdybyście
tylko chcieli działać zgodnie z nakazem chwili, rychło by się nie
tylko pokazało, iż wszelkie sojusze Filipa są kruche i niepewne,
ale też obnażyłaby się całkowicie wewnętrzna słabość jego panowania i całej jego potęgi.
14. Wiadomo, że Macedonia to wielkie mocarstwo, którego
poparcie zawsze się liczy. Mogliście się o tym przekonać za
dowództwa Tymoteusza9, kiedy to państwo opowiedziało się po
waszej stronie przeciw Olintowi. I znowu, gdy stanęło po stronie
Olintu przeciwko Potidai10, okoliczność ta nie była bez znaczenia. Ostatnio udzieliło pomocy Tessalom wszczynającym zamieszki i bunty przeciw dynastii miejscowych władców. Moim
zdaniem użycie siły nawet w skromnym zakresie stanowi istotne
wsparcie w każdej sytuacji. 15. Lecz samo państwo macedońskie
jest wewnętrznie słabe i obarczone sporą liczbą wad. Filip tym
wszystkim, co w jego przekonaniu mogło się przyczynić do
wzrostu jego wielkości, a więc wojnami i zbrojnymi kampaniami,
osłabił jeszcze bardziej swe państwo i tak już z natury niezbyt
mocne. Nie myślcie, Ateńczycy, że poddani Filipa dzielą jego
zamysły. Jego wyłącznym pragnieniem jest sława, o którą usilnie
zabiega i którą stawia ponad wszystko. 16. Dla niej nie waha się
podjąć największe ryzyko działania nie bacząc na następstwa.
Nad bezpieczne życie przełożył sławę czynów, jakich dotychczas
nie dokonał żaden z królów macedońskich. Ale jego poddani nie
mają udziału w sławie jego dokonań. Im pozostawiono tylko
ciągłą poniewierkę po kampaniach wojennych, to na północ, to
znów na południe, niekończące się trudy, udrękę i wyczerpanie.
Nie dano im ani możności, ani czasu zająć się własną pracą
i wykonywaniem własnych zawodów. Nie mogą znaleźć zbytu dla
9

Tymoteusz — por. W obronie Rodyjczyków, przyp. 7. Kiedy wódz
ateński Tymoteusz zdobywał w r. 364 p.n.e. Amfipolis wspierany przez
miasta chalkidyjskie, pospieszył mu z pomocą król macedoński, Perdikkas. Ateńczycy zrazu prowadzą wojnę przeciw Olintowi z pomocą
Macedonii. W r. 357 p.n.e. Filip oddaje Olintyjczykom Potidaję.
10

Potidaja — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 4.

83

własnych płodów i wyrobów w dostatecznej ilości, ponieważ
wojna zamknęła wszystkie rynki w ich kraju.
17. Stąd nietrudno zauważyć, jaki jest stosunek ogółu Macedończyków wobec Filipa. Jego najemnicy i gwardia przyboczna
cieszą się sławą nieprzeciętnych i doświadczonych żołnierzy.
Słyszałem jednak od pewnego człowieka, który przebywał w tym
kraju — a nie ma najmniejszych podstaw do podejrzewania go
o kłamstwo — że wcale nie są lepsi od innych. 18. Opowiadał też,
że jeśli ktoś tylko zabłyśnie doświadczeniem w sprawach wojskowych, tego zaraz Filip usuwa w cień z powodu swej zawistnej
ambicji, gdyż chce uchodzić za jedynego sprawcę tych wszystkich
sukcesów. Obok innych wad bowiem cechuje go nienasycona
żądza sławy. A jeśli tylko w swym otoczeniu spotka człowieka
zacnego i w ogóle przyzwoitego, który nie może znosić hulaszczego trybu życia, codziennych pijatyk i wyuzdanych tańców,
brutalnie odtrąca go od siebie i pozbawia wszelkiego znaczenia.
19. Reszta jego otoczenia — to zwykli przestępcy, pochlebcy
i różne podejrzane indywidua, którzy po pijanemu wykonują
w tańcu tak sprośne ruchy, że wstydzę się je tu przed wami
nazwać po imieniu. Prawdziwość tych wiadomości jest bezsporna.
Z otwartymi bowiem ramionami przyjmuje Filip i skupia wokół
siebie osobników, których wygnała z Aten i potępiła publiczna
opinia ze względu na ich rozwiązłość gorszą od bezwstydu
jarmarcznych kuglarzy, jak niejakiego Kalliasa11, publicznego
kata, zresztą niewolniczego pochodzenia, i wielu innych tego
pokroju, lichych błaznów, brukowych autorów wulgarnych piosenek, które układają na swych kompanów dla taniej rozrywki.
20. Chociaż mogą się te sprawy wydać mało istotne, jednakże dla ludzi trzeźwo myślących stanowią one próbki jego upodobań i pewnego schorzenia psychicznego. Powodzenie, które mu
dotąd niezmiennie towarzyszy, przysłania jakoś te błędy, bo
11

Kallias — postać bliżej nie znana. Tylko w tym miejscu wspomina
o nim Demostenes.
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rzeczywisty sukces potrafi to sprawić. Ale wystarczy najmniejsze
potknięcie, by wszystkie wyszły na światło dnia. Myślę, Ateńczycy, że nie przyjdzie wam na to długo czekać, jeżeli taka jest
wola bogów, a wy jej spełnieniu się pomożecie. 21. Bo pamiętajcie, że wielkie organizmy miast-państw i monarchii zachowują się
podobnie jak organizm ludzki. Człowiek nie odczuwa żadnych
dolegliwości na ciele, dopóki służy mu zdrowie. Niech dotknie go
tylko jakaś choroba — złamanie, zwichnięcie lub jakiekolwiek
uszkodzenie ciała, zaraz burzy się cały organizm. Otóż jak długo
wojny toczą się na obcym terenie, słabości i braki tych państw
pozostają ukryte przed wzrokiem większości i dopiero działania
wojenne u ich granic w pełni je ujawniają.
Nieprzerwane pasmo sukcesów Filipa, które oglądamy, skłania do refleksji, iż rozsądek i rozwaga każą dostrzegać w nim
nadzwyczaj groźnego przeciwnika. Albowiem szczęście w całym
życiu człowieka rozstrzyga o wielu jego sprawach, lub raczej
o wszystkich. Mimo to jednak, gdyby mi dano możliwość wyboru,
wybrałbym szczęśliwy los naszego, a nie jego państwa. Pod jednym
przecież warunkiem: że zechcecie, choć w części, wykonywać wasze
podstawowe obowiązki. Zauważyłem, że macie o wiele lepsze od
niego widoki na pozyskanie życzliwości bogów. 23. Ale cóż,
siedzimy tu nie podejmując żadnego działania. A przecież nikt, kto
sam się oddaje bezczynności, nie może żądać od swych przyjaciół,
by wszystko za niego zrobili, a cóż dopiero wymagać tego od
bogów. Nic w tym dziwnego, że Filip przez swój osobisty udział
w trudach kampanii wojskowych, przez swą czujną obecność we
wszystkich poczynaniach, przez staranne wykorzystywanie każdej
sposobności i stosownej pory zyskał znaczną przewagę nad wami,
którym w głowie tylko podejmowanie uchwał i gromadzenie
materiałów informacyjnych, opóźniające wszelką akcję. Wcale
mnie to nie dziwi. Dziwiłby mnie natomiast odwrotny stan rzeczy,
to znaczy, gdybyśmy to my nie wykonując żadnego z niezbędnych
zadań, które stawia przed nami wojna, brali górę nad człowiekiem wykazującym taką obowiązkowość i gorliwość. 24. Za-
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stanawia mnie, iż niegdyś znaleźliście w sobie nie tylko odwagę,
by wystąpić zbrojnie przeciw Lacedemończykom w obronie
ogólnogreckiej sprawy12, ale też chęć, by gardząc możliwościami
łatwego wzbogacenia się, z własnego mienia łożyć na wydatki
wojenne, i co ważniejsze, narażać własne życie na różnych polach
bitew, teraz zaś lękacie się wyruszyć z armią z granic własnego
kraju i wzdragacie się przed jakimikolwiek wydatkami na obronę
waszych własnych majątków. Wy, którzy tyle razy ocalaliście inne
państwa13 broniąc każdego z nich z osobna, teraz siedzicie
z założonymi rękami po stracie tego, co stanowiło waszą własność.
25. Ale nie tylko to zadziwia mnie w waszym postępowaniu.
Czyż żaden z was, Ateńczycy, nie może się zdobyć na wysiłek, by
policzyć sobie, ile to już lat wojujecie z Filipem i co w tak długim
czasie zdołaliście zdziałać. Wiadomo, co na to można odpowiedzieć: tracicie czas na zwlekaniu, oczekiwaniach na cudzą inicjatywę, wzajemnym oskarżaniu się, sądzeniu, na wzbudzaniu
nowych nadziei — jednym słowem niemal na tym samym, co
teraz czynimy. 26. Czyście naprawdę w swej bezrozumnej naiwności spodziewali się, że ta sama polityka, która powodzenie
naszego państwa zmieniła w stan katastrofalny, teraz dźwignie je
jakoś z upadku do wyżyn sukcesów? Byłoby to sprzeczne ze
zdrowym rozsądkiem i fizycznymi możliwościami: wszak z samej
natury rzeczy trudniej przychodzi dokonać jakiejś zdobyczy niż
ustrzec swą własność. Wojna nic już nam nie pozostawiła
12

Bez wątpienia chodzi tu o wojnę koryncką w r. 395 p.n.e. Beocja,
Korynt, Argos i Ateny założyły Związek w Koryncie przeciwko Sparcie.
Spartanie odnieśli zwycięstwo nad armią koalicyjną pod Koroneją w r.
394. Niedługo później ateński admirał Konon, dowodzący flotą perską,
pokonał okręty spartańskie pod Knidos.
13

Spieszenie innym zagrożonym państwom greckim z pomocą stanowiło ateńską tradycję polityczną od czasów wojen perskich. Nie była to
pomoc zupełnie bezinteresowna, gdyż Ateńczycy uzależniali najczęściej
politycznie od siebie te państwa, które skorzystały z ich interwencji
zbrojnej.
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z naszych dawnych posiadłości, których moglibyśmy strzec; państwu potrzeba nowych zdobyczy i ciężar tego zadania na nas
spoczywa.
27. A zatem stwierdzani, że musicie łożyć ze swego na fundusz
wojenny, z zapałem pełnić służbę w armii i brać udział w kampaniach wojskowych, powstrzymywać się od krytycznych uwag
i zarzutów, dopóki całkowicie nie opanujemy sytuacji. Dopiero
wtedy będziecie mogli wydawać sądy na podstawie faktów, nagradzać godnych pochwały i karać winnych. Wypada też kres
położyć różnym wykrętom i wymówkom i wyzbyć się własnych
błędów. Czyż macie moralne prawo surowo osądzać cudze postępki,
jeżeli sami nie wykonujecie własnych powinności? 28. Powiedzcie mi,
Ateńczycy, dlaczego to wszyscy wodzowie, których wyznaczacie do
prowadzenia aktualnej wojny, jakoś się od niej uchylają, a wynajdują inne wojny, które prowadzą na własne konto — jeżeli już
wolno powiedzieć parę słów prawdy o tym, co się tu dzieje,
i o naszych dowódcach. Przyczyna tkwi w tym, że dobra, o które
toczy się ta wojna, są naszą własnością — jeżeli Amfipolis zostanie
zdobyty, natychmiast przejdzie z powrotem w wasze posiadanie —
dowódcom zaś nie przypadają w udziale jakieś zyski materialne, lecz
same niebezpieczeństwa. W przeciwnym wypadku niebezpieczeństwa mniejsze, a łupem ich i ich żołnierzy stają się całe miasta jak
Lampsakos14 i Sygejon15 oraz statki, które doszczętnie grabią.
Każdy podąża oczywiście tam, gdzie upatruje dla siebie korzyść.
29. Gdy spostrzegacie opłakany stan naszego państwa, pociągacie wodzów do odpowiedzialności sądowej16, a potem, gdy ich
zeznania ujawniają całą trudność przymusowego położenia,
14

Lampsakos - kolonia Fokejczyków, nad Hellespontem w Azji
Mniejszej.
15
16

Sygejon — kolonia ateńska na przylądku Troady (Azja Mniejsza).

do odpowiedzialności sądowej — na podstawie eisangelia
(oskarżenia o przestępstwo naruszające żywotny interes państwa). Stanęli
przed sądem w Atenach właściwie wszyscy wodzowie, którzy prowadzili
akcje wojskowe nad Hellespontem, a zatem: Ergofilos, Autokles, Tymomachos. Kefizodotos, Tymoteusz, Ifikrates, Chabrias, Leostenes i inni.
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w którym przyszło im walczyć, uwalniacie ich od winy i kary.
Prowadzi do tylko do rozjątrzania się sporów i zaostrzania się
różnicy opinii, gdyż poszczególne grupy polityczne prezentują
zupełnie odmienne poglądy, a tymczasem ogólna sytuacja państwa
jest nadal ciężka. Można tu zauważyć tylko jedną zmianę. Dawniej
płaciliście podatki na utrzymanie wojennej floty wedle związków
podatników17, dzisiaj wedle takich związków prowadzicie swą
politykę. Każdemu takiemu zrzeszeniu przewodniczy jakiś polityk,
który ma pod sobą stratega i trzystu krzykaczy. Całe zaś społeczeństwo ateńskie przyłącza się do któregoś z tych związków. 30. Ten
system należy bezwarunkowo porzucić. Jeszcze raz bądźcie panami
swej woli i wszystkim bez różnicy przyznajcie prawo do przemawiania18, udzielania rad i działania. Żadnego z pilnych i koniecznych zadań nie wykonacie w stosownym czasie, jeżeli jednym dacie
jak jakimś absolutnym władcom prawo rozkazywania, drugich
zniewolicie obowiązkiem ponoszenia kosztów trierarchii19, innej
zaś grupie obywateli, nie mającej żadnych publicznych obowiązków i żadnego udziału we wspólnych trudach, pozwolicie wydawać
uchwały i wyroki przeciwko tamtym, na których spoczywają
wszystkie ciężary. I im kiedyś — tej najbardziej pokrzywdzonej
części społeczeństwa — zabraknie sił, a wtedy będziecie mogli
zamiast mścić się na wrogach ukarać ich w całym majestacie prawa.
31. Resumując domagam się, aby wszyscy obywatele płacili
podatki proporcjonalnie do wielkości swego mienia i na zmianę
służyli wojskowo, aż wszyscy wezmą udział w wyprawach wojennych. Stawiam też wniosek, aby każdy, kto chce zabrać głos, miał
prawo swobodnie się przed wami wypowiedzieć tak, abyście
mogli wybrać rzeczywiście najlepszą z ofiarowanych wam rad,
17

związki podatników — tzw. symmoriai, por. I mowa przeciw
Afobosowi, przyp. 11.
18

Jest to postulat realizowania prawdziwej demokracji, a nie dopuszczania do głosu tylko wpływowych aktualnie ugrupowań politycznych.
19

trierarchia — por. I mowa przeciw Afobosowi, przyp. 23. Koszty jej
ponosili przedstawiciele warstwy najzamożniejszych obywateli.
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a nie tylko propozycję złożoną tu przez jednego lub drugiego
polityka. Gdy przyjmiecie taki tok postępowania, będziecie mogli
nie tylko wyrazić doraźne uznanie dla mówcy, który wam rady
udzielił, ale też mieć uznanie w przyszłości dla samych siebie,
kiedy nastąpi wyraźna poprawa całej naszej sytuacji politycznej.
TRZECIA MOWA OLINTYJSKA

Sprzeczne myśli cisną mi się, Ateńczycy, do głowy, gdy
rozważam nasze położenie polityczne i gdy słucham mów, które
się tutaj wygłasza. Bo z jednej strony tyle się mówi o potrzebie
ukarania Filipa, z drugiej zaś rozwój wypadków przyjął, jak łatwo
zauważyć, taki obrót, że nasze główne zadanie polega na zabezpieczaniu się przed poniesieniem klęski. Z tego powodu wydaje mi
się, że nasi politycy popełniają zasadniczy błąd nie poddając pod
obrady spraw najważniejszych. 2. Mam pełną świadomość tego,
że nasze państwo kiedyś mogło i bezpiecznie zachować stan
swego posiadania, i ukarać Filipa. Nie tak dawno, bo jeszcze za
naszych czasów istniały obydwie te możliwości. Teraz jednak
jestem przekonany, że musimy się zadowolić tylko pierwszą
z nich, mianowicie ocaleniem naszych sprzymierzeńców. Gdy się
z tym ostatecznie uporamy, wtedy znajdzie się i pora, i sposobność, by spokojnie zastanowić się nad tym, kogo i jak ukarać.
Zanim jednak nasze działania nie uzyskają takich mocnych
podstaw, byłoby moim zdaniem bezcelowe już teraz rozprawiać
o akcji stanowiącej ich naturalne zakończenie.
3. Nigdy nasza sytuacja polityczna nie wymagała większej
przezorności i rozsądniejszej rady niż obecnie. Nie to jednak
uważam za największą trudność, jak wam doradzić w aktualnych
warunkach politycznych, ale nie wiem po prostu, i to mnie
martwi, w jaki sposób mam wam, Ateńczycy, sprawę wyłożyć.
Z tego, co widziałem i słyszałem, nabrałem przekonania, że raczej
przez niechęć do wykonania tego, co należało, aniżeli przez brak
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rzeczywistego zrozumienia zaprzepaściliśmy większość korzystnych sposobności w sferze polityki. Będę mówił z całą
otwartością i dlatego proszę was o pobłażliwość, a zarazem
słuszną ocenę, czy mówię prawdę i czy powoduje mną troska o
lepszą przyszłość. Przecież sami widzicie, że niektórzy politycy
zabiegający tylko o tanią popularność doprowadzili nasze państwo
do katastrofalnego stanu.
4. Nie od rzeczy będzie najpierw przypomnieć wam kilka
wydarzeń przeszłości. Pamiętacie z pewnością, kiedy to trzy lub
cztery lata temu nadeszła wiadomość, że Filip oblega w Tracji
twierdzę Herajon1. Zdarzyło się to gdzieś na przełomie listopada
i grudnia. W czasie wyjątkowo burzliwej debaty uchwaliliście
wyprawić na morze czterdzieści trier2 z załogami złożonymi
z obywateli poniżej czterdziestego piątego roku życia. Uchwaliliście też ściągnięcie specjalnej daniny na cele wojenne. 5. Ale minął
rok i nadszedł lipiec, potem sierpień i wrzesień. Dopiero w tym
miesiącu zaraz po Misteriach Eleuzyńskich3 wysyłacie Charidemosa4 z dziesięcioma okrętami bez pełnych załóg z sumą pięciu
talentów5 srebra. Ale gdy rozeszła się pogłoska o chorobie6 czy
śmierci Filipa — dotarły bowiem do was obydwie wiadomości —
wówczas wy, Ateńczycy, sądząc, że ta pomoc już jest niepotrzebna, zaniechaliście wyprawy. A to był właśnie najbardziej od1

twierdza Herajon — ważny punkt strategiczny w Tracji. W czasie
swojej kampanii trackiej Filip zdobył już wcześniej (r. 353 p.n.e.) Abderę,
Maroneję i Metonę.
2

triera — por. I mowa przeciw Afobosowi, przyp. 23.

3

Misteria Eleuzyńskie — ku czci bogini urodzajów Demetry i jej
córki Persefony, obchodzone corocznie w miasteczku Eleusis położonym
w pobliżu Aten. Święto przypadało na początek października.
4

Charidemos — z Oreos (Eubea), syn Filoksenosa, dowódca wojsk
najemnych. W nagrodę za zasługi w walkach na Półwyspie Chalkidyjskim
uzyskał obywatelstwo ateńskie. Wysłano go wraz z wojskiem na Hellespont.
5
6

talent — por. I mowa przeciw Afobosowi, przyp. 4.

Wieści o chorobie, a nawet rzekomej śmierci Filipa wpłynęły na
opóźnienie przygotowań do wyprawy. Wysłana odsiecz nie zdążyła na
czas i twierdza Herajon dostała się w ręce Filipa.
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powiedni i korzystny moment. Gdybyśmy wtedy zgodnie z naszą
uchwałą bez ociągania się udzielili zbrojnej pomocy, Filip nie po to
by wrócił do zdrowia, by nam teraz sprawiać same tylko kłopoty.
6. Ale co się stało, tego już nikt nie odmieni! Obecnie jednak
nadarza się sposobność innej wojny. Z tego właśnie względu
przywołałem na waszą pamięć zdarzenia dawne, byście znowu nie
popełnili tej samej pomyłki. Jak możemy, Ateńczycy, wykorzystać tę nadarzającą się sposobność? Jeżeli teraz nie udzielicie
wszelkiej pomocy zgodnie z waszymi rzeczywistymi możliwościami, wkrótce się przekonacie, jak wasz plan prowadzenia wojny
zacznie służyć nie waszym sukcesom, lecz sukcesom Filipa. 7.
Mieli kiedyś Olintyjczycy pewne znaczenie polityczne, a ich
stosunki z Filipem układały się w ten sposób, że ani Filip nie ufał
zbytnio Olintyjczykom, ani też oni jemu. Zawarliśmy z Olintem
pokój7. Było to nie tylko nie na rękę Filipowi, ale było mu wprost
solą w oku, że to silne państwo pojednało się z nami i teraz czuwa
w pogotowiu, aż nadejdzie odpowiedni moment działania. Uważaliśmy za konieczne doprowadzić tych ludzi za wszelką cenę do
otwartego zerwania stosunków z Filipem. To, co było kiedyś
powszechnym przedmiotem rozmów, dziś stało się, tak czy
inaczej, faktem. 8. Cóż nam wobec tego pozostaje innego do
zrobienia, Ateńczycy, jak nie posłanie z całą stanowczością
i energią niezbędnej pomocy? Nie widzę żadnej alternatywy.
Pozostawienie ich na pastwę losu nie tylko okryłoby nas hańbą,
ale zawiera w sobie, moim zdaniem, groźne dla nas następstwa
polityczne, ponieważ Tebańczycy8 w dalszym ciągu zachowają
wobec was wrogą postawę. Fokejczycy9 wkrótce wydadzą resztę
pieniędzy i nikt nie przeszkodzi Filipowi zwrócić się wprost
przeciwko nam, gdy na swą korzyść rozstrzygnie aktualną sytua7

Zawarliśmy z Olintem pokój — w r. 351 p.n.e.

8

Idzie tu o wydarzenia tzw. wojny świętej (od r. 355 p.n.e.) między
Tebańczykami a Fokejczykami. Wyjaśnienie problemu — por. I mowa
olintyjska, przyp. 23.
9

Fokejczycy — por. I mowa olintyjska, przyp. 24.
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cję. 9. Ale jeśli ktoś z was odsuwa od siebie wykonanie najważniejszych powinności, to widocznie woli oglądać z bliska grozę
niebezpieczeństwa aniżeli słyszeć jego odgłosy z bezpiecznej
odległości, woli też chyba zabiegać u innych o pomoc dla siebie
niż móc dzisiaj nieść ją innym. Chyba wszyscy o tym wiemy, iż
niewyzyskanie aktualnie korzystnych układów politycznych pociągnie za sobą takie właśnie zgubne skutki.
10. Ale mógłby ktoś powiedzieć: „konieczność udzielenia
pomocy jest dla każdego z nas sprawą bezsporną, a więc jej
udzielimy. Powiedz nam tylko, jak mamy to zrobić?". Nie dziwcie
się, Ateńczycy, jeżeli moja odpowiedź będzie zaskoczeniem dla
wielu z was. Wyznaczcie komisję ustawodawczą10, ale nie po to,
by ustanowić jakieś nowe prawo — bo praw mamy aż za wiele —
ale po to, by znieść ustawy szkodliwe dla państwa w obecnych
warunkach. 11. Mam tu na myśli ustawę o funduszu teatralnym11,
by rzecz dokładniej określić, oraz niektóre ustawy dotyczące
służby wojskowej. Pierwsza z nich pozwala obracać pieniądze
z budżetu wojskowego na fundusz teatralny, a więc rozdzielać je
na wstęp do teatru wśród ludzi, którzy siedzą sobie bezpiecznie w mieście. Tamte zaś zapewniają bezkarność uchylającym
się od obowiązków wojskowych, a przez to zniechęcają tych,
którzy pragną je sumiennie pełnić. Dopiero gdy odwołacie te
ustawy, stworzycie bezpieczne warunki mówcom do przedstawiania propozycji najbardziej pożytecznych dla państwa. Nietrudno
będzie wtedy znaleźć polityka, który wystąpi z wnioskiem korzystnym wedle powszechnej opinii. 12. Zanim tego nie przeprowadzicie, nie łudźcie się, iż uda się wam odkryć takiego polityka, który
będzie się starał udzielić wam najlepszych rad, a równocześnie
zgodzi się na to, by głową odpowiadać za swą dobrą wolę
i wysiłki. Bądźcie pewni, iż takiego polityka nie znajdziecie.
10

komisja ustawodawcza — tzw: nomothetai, dokonywała rewizji
istniejących praw i rozpatrywała projekty nowych ustaw.
11

fundusz teatralny — tzw. tu theorika, por. objaśnienie: I mowa
olintyjska, przyp. 21.
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W tych okolicznościach jedno może być pewne, że wnioskodawca
narazi się12 na wszelkie przykrości, a i tak sytuacji politycznej nie
poprawi, co więcej zaś, swym przykładem odstraszy innych od
udzielania państwu zbawiennych rad. 13. O zniesienie tych ustaw
należy się zwrócić do tych, którzy je ustanowili13. Byłoby bowiem
niesprawiedliwe, aby ówcześni wnioskodawcy cieszyli się nadal
popularnością z powodu działalności, która tyle szkód wyrządziła
państwu, tym zaś, którzy nam wszystkim niechybnie przysporzą
wiele korzyści i dobra, miało się odpłacać czarną niewdzięcznością. Dopóki tych spraw nie uporządkujecie, nie oczekujcie,
Ateńczycy, iż pojawi się wśród was człowiek tak wpływowy, który
by naruszył bezkarnie te ustawy, ani tak ograniczony umysłowo,
który by z własnej woli pędził do oczywistej samozagłady.
14. Ale i o tym nie wolno wam zapominać, Ateńczycy, iż sama
uchwała na niewiele się zda, jeżeli wy sami nie ujawnicie chęci
wykonywania waszych postanowień w sposób zdecydowany.
Gdyby uchwały same z siebie miały tę moc, aby was mogły
przymusić do pełnienia powinności lub do urzeczywistnienia celu,
jaki przyświecał ich przeprowadzeniu, na pewno nie podjęlibyście
tylu uchwał — zresztą tak mało lub zgoła nic nie znaczących — a Filip przez tak długi czas by się nie panoszył. Już dawno
poniósłby karę za swą samowolę, gdyby uchwały miały jakąś
wartość. 15. Dzieje się jednak inaczej. Wprawdzie działanie — wedle naturalnej kolei rzeczy — następuje po obradach
i głosowaniu, wyprzedza je jednak swym rzeczywistym znaczeniem i doniosłością. A zatem tylko działanie jest wam potrzebne,
innych rzeczy wam nie brak. Są wśród was, Ateńczycy, ludzie
zdolni, którzy potrafią wam najlepiej doradzić, co w danej
sytuacji należy czynić. Wy sami z wszystkich ludów najbystrzej
12

Wnioskodawca, który proponował odwołanie istniejącej ustawy,
podlegał karze, jeśli nie przekonał trybunału o jej szkodliwości dla
państwa.
13

Idzie tu o wniosek polityka Eubulosa, zwolennika polityki pokojowej.
Eubulos zabezpieczył swój system przez zakaz — pod karą śmierci — stawiania wniosku o użycie tego funduszu na cele wojskowe w czasie pokoju.
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chwytacie sens zawarty w słowach, a potraficie je też zamienić
w czyny, jeżeli tylko z całą odpowiedzialnością przystąpicie do
tego zadania.
16. Na jakąż sposobność i porę czekacie dogodniejszą od
obecnej? Kiedy chcecie spełnić swą powinność, jeśli nie teraz?
Czyż ten człowiek nie zdobył już wszystkich waszych
zagranicznych warowni? Czyż nie spadnie na nas ciężar
najgorszej hańby, jeżeli pozwolimy mu teraz opanować także i ten
kraj? Czyż nie prowadzą teraz wojny z Filipem te państwa,
którym daliśmy gwarancję bezpieczeństwa właśnie na wypadek
wojny? Czyż nie jest on naszym wrogiem? Czyż nie odebrał nam
naszych posiadłości? Czyż nie jest zwykłym barbarzyńcą?14 Czyż
nie zasługuje na każde wyzwisko, którym by się go
chciało obrzucić? 17. Ale, na bogów, skoro wpierw na wszystko
mu pozwoliliśmy, a nawet dopomogliśmy do osiągnięcia
sukcesów, jakże później możemy pytać, kto tu zawinił? Dobrze
wiem, iż sami się nigdy nie przyznamy do winy. Podobnie w
niebezpiecznych sytuacjach wojennych żaden z dezerterów nie
oskarży siebie, lecz dowódcę, swego współtowarzysza i raczej
wszystkich innych, chociaż klęska jest przeważnie dziełem tych,
którzy zbiegli z pola bitwy. Ten, kto oskarża innych, mógł nie
opuszczać swego posterunku i gdyby każdy tak postąpił, wtedy
zwycięstwo w bitwie byłoby pewne. 18. Czyż nie jest tak teraz?
Nie daje ktoś najlepszej rady? Niech więc drugi wstanie i jej
udzieli, a nie miota oskarżenia na tamtego! A może kto inny
jeszcze mądrzej doradzi? A zatem pójdźcie za jego radą i niech
wam szczęście sprzyja! A może ona wam nie odpowiada? Ale to
jeszcze nie znaczy, że mówca dopuścił się jakiegoś przestępstwa,
chyba że pominął nieodzowną modlitwę15.
14

Dla Greków, zwłaszcza zaś Ateńczyków, Macedonia uchodziła za kraj na
pół barbarzyński. Ludność tego kraju pochodziła ze zmieszania się plemion
helleńskich z plemionami illiryjsko-trackimi i posługiwała się narzeczem zbliżonym
do tessalskiego. Dla Hellenów każdy nie-Grek był barbarzyńcą.
15

Ateńczycy zdradzali szczególną skłonność do wiary w skuteczność
modlitwy lub pobożnych życzeń, mówcy zaś chętnie przytaczali takie modlitwy
w swych wystąpieniach. Te często pompatyczne apostrofy do bogów były
wyrazem nieco deklaratywnego czy wprost krzykliwego patriotyzmu.
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No cóż, nietrudno przychodzi modlić się i zbierać razem wszystkie życzenia w jedną zwięzłą modlitwę do bogów. O ileż większą
trudność sprawia wybór określonego działania, gdy przyjdzie
rozstrzygać o sprawach dla państwa najistotniejszych; trzeba tu
dawać pierwszeństwo pożytkowi nad przyjemnością, jeżeli nie
można ich ze sobą połączyć i wybrać razem.
19. Mógłby ktoś zapytać: ,,a gdyby tak ktoś umiał bez
naruszania funduszu widowiskowego znaleźć inne środki pieniężne na budżet wojskowy, to czy nie lepszy z niego polityk?".
Oczywiście, że tak — jeśli potrafi tego dokonać. Jestem ciekaw,
Ateńczycy, czy kiedy udało się lub uda się jakiemuś człowiekowi — po roztrwonieniu pieniędzy na niepotrzebne wydatki —
rozporządzać środkami wystarczającymi na pokrycie niezbędnych wydatków? Myślę, iż w takich sprawach osobiste życzenie
stanowi czynnik decydujący, a chyba najłatwiej ze wszystkiego
jest oszukiwać samego siebie. Czego kto pragnie, w to wierzy,
niestety w rzeczywistości nasze sprawy układają się zwykle
inaczej, niż tego sobie życzymy. 20. Chciałbym, byście, Ateńczycy, spojrzeli na to zagadnienie od strony waszych realnych
możliwości, a przekonacie się, że możecie sobie pozwolić zarówno
na wyprawę wojenną, jak i na płacenie żołdu. Nie przystoi
ludziom zrównoważonym i dzielnym poniechać jakiejś akcji
wojskowej z braku pieniędzy na prowadzenie wojny i znosić
z tego powodu obelgi, nie wypada też chwytać za broń i zaraz
ruszać przeciwko Koryntowi i Megarze16, a równocześnie, ze
względu na niedostateczne zaopatrzenie wojsk ofensywnych,
pozwalać, aby Filip sprzedawał w niewolę mieszkańców całych
miast helleńskich.
21. W żadnym wypadku nie jest moim zamiarem ani polemizować z kimkolwiek z was, ani komukolwiek się narażać. Nie
16

przeciwko Koryntowi i Megarze — takie wyprawy zorganizowano
w r. 458 przeciwko Koryntowi i w r. 431 przeciwko Megarze. Były to
jednak wydarzenia dość odległej przeszłości. Wydaje się, iż mówca ma na
myśli jakieś późniejsze wypadki, nam bliżej nie znane.

95

jestem bowiem takim nieszczęsnym głupcem, abym sobie świadomie przysparzał tego rodzaju kłopotów, zwłaszcza że nie widzę
w tym żadnej korzyści. Ale uważam za obowiązek dobrego
obywatela stawiać dobro publiczne ponad popularność mówcy.
Słyszę — podobnie zresztą jak i wy — że za czasów naszych
przodków politycy, by wymienić tylko Arystydesa17, Nikiasza18,
mojego imiennika19 czy Peryklesa20, których wprawdzie wszyscy
mówcy dzisiaj chwalą, ale w małym stopniu naśladują, przestrzegali takich właśnie niewzruszonych zasad i linii postępowania. 22. Od czasu jednak, gdy pojawił się ten rodzaj mówców,
którzy tylko zasypują was pytaniami: „Powiedzcie, jakie jest
wasze życzenie?", „Jaki wniosek mam postawić?", „Jaką bym
wam mógł wyświadczyć przysługę?", od razu ucierpiały na tym
żywotne interesy państwa, porzucone dla chwilowej popularności.
Następstwem tego jest sytuacja, w której mówcom towarzyszy
wszelkie powodzenie, was zaś spotykają same tylko niepowodzenia.
23. Przyjrzyjcie się, Ateńczycy, najważniejszym osiągnięciom
epoki naszych przodków i naszych własnych czasów. Wystarczy
krótki przegląd, gdyż idzie tu o powszechnie znane fakty. Nie
potrzeba wam żadnych obcych wzorów, Ateńczycy, bo historia
waszego własnego narodu dostarcza wam przykładów, jak odnosić sukcesy.
24. Oto wasi przodkowie, o których względy i życzliwość
wcale nie zabiegali ówcześni mówcy w przeciwieństwie do dzisiej17

Arystydes — polityk ateński z czasów wojen perskich, znany ze
swej uczciwości i prawości.
18

Nikiasz — polityk i wódz ateński z czasów wojny peloponeskiej
(431—404 p.n.e.), jeden z najbogatszych obywateli. Zginął na Sycylii w r.
413 p.n.e.
19

mój imiennik — chodzi tu o Demostenesa, utalentowanego wodza
ateńskiego z czasów wojny peloponeskiej. Podobnie jak Nikiasz i on
zginął na Sycylii.
20

Perykles — wybitny mąż stanu (ok. 495—428 p.n.e.), jeden
z twórców wielkomocarstwowych Aten, cieszący się u ludu wielkim
autorytetem moralnym.
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szych polityków, przez z górą lat czterdzieści pięć21 rządzili
Grecją za zgodą wszystkich jej synów. Zebrali na Akropolu22
ponad dziesięć tysięcy talentów, król macedoński był ich poddanym — jak przystoi barbarzyńcy w stosunku do Hellenów —
odnieśli wiele świetnych zwycięstw na lądzie i na morzu, biorąc
osobisty udział w walkach i oni jedni ze wszystkich ludzi
pozostawili po sobie taką sławę czynów, która się wznosi ponad
ludzką zawiść. 25. Taki był ich stosunek do sprawy ogólnogreckiej. Spróbujcie się też przyglądnąć tym ludziom w życiu publicznym i osobistym, ich postawie obywatelskiej wobec państwa.
Z pieniędzy publicznych wznieśli tyle wspaniałych budowli, tyle
pięknych świątyń wypełnionych dziełami sztuki, że potomni nie
zdołają ich przewyższyć. 26. W życiu prywatnym odznaczali się
taką skromnością i do tego stopnia przestrzegali zasad demokratycznego ustroju, że domy Arystydesa, Miltiadesa23 i innych
wybitnych osobistości tamtych czasów wyglądem zewnętrznym
wcale się nie różniły od sąsiednich domów, co przyzna każdy, kto
je zna. Polityka nie była dla nich odskocznią do osobistego
wzbogacenia się, bo każdy z nich za swe zadanie uważał potrzebę
mnożenia publicznego dobra. Lojalność wobec innych Greków,
bogobojność, przestrzeganie w polityce wewnętrznej zasady równości zapewniły, jak można było oczekiwać, wspaniały rozwój ich
państwu.
27. W ten sposób kształtowała się jego sytuacja w czasie, gdy
wspomniani mężowie kierowali polityką. A jak przedstawia się
ona dzisiaj, kiedy na czele państwa stoją ci nieocenieni politycy?
Czy nie ma tu żadnej różnicy, czy też znacznie od tamtej sytuacji
21

lat czterdzieści pięć — tj. od wojen perskich (r. 477 p.n.e.) do
wybuchu wojny peloponeskiej (r. 432 p.n.e.).
22
Akropol — wzgórze w Atenach zabudowane wspaniałymi pomnikami architektury. Tu w Partenonie — świątyni Ateny — mieściła się
kasa Związku Attycko-Delijskiego od r. 454 p.n.e.
23
Miltiades — wybitny wódz ateński z czasów wojen perskich,
zwycięzca w bitwie pod Maratonem w r. 490 p.n.e.
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odbiegamy? Pominę inne sprawy — chociaż miałbym tu wiele do
powiedzenia — na jedno tylko zwrócę waszą uwagę: otóż wszyscy
widzicie, że mieliśmy wolną rękę w działaniu wobec braku jakiejkolwiek politycznej rywalizacji, gdyż Sparta została rozgromiona24,
Teby uwikłały się25 we własne sprawy, a wśród innych państw nie
było godnego przeciwnika, który by chciał się z nami zmierzyć
w walce o przewodnictwo polityczne. Mogliśmy więc w bezpieczeństwie zachować i własny stan posiadania, i jako rozjemcy w cudzych
sporach innym wymierzać sprawiedliwość. 28. A tymczasem pozwoliliśmy sobie zabrać spory kawał naszej ziemi, roztrwoniliśmy
sumę tysiąca pięciuset talentów na niepotrzebne wydatki, a sprzymierzeńców, których pozyskaliśmy w czasie wojny, nasi politycy
utracili podczas pokoju, i działając niejako sami przeciwko sobie
wzmocniliśmy pozycję i tak już groźnego wroga. A jeśli to nie jest
prawdą, to niech ktoś z was wejdzie na mównicę i wyjaśni, czy to nie
my sami daliśmy taką potęgę Filipowi? 29. A może powie: „No tak,
jeśli nawet nasza polityka zagraniczna zawiodła, to przynajmniej
w polityce wewnętrznej lepiej się nam teraz wiedzie". A na jakie
dowody można się tu powołać? Może na to, że bielimy mury
i fasady domów, że naprawiamy nawierzchnie dróg, robimy ujęcia
dla źródeł, słowem zajmujemy się rzeczami błahymi. Przypatrzcie się
lepiej niektórym politykom i skutkom ich działalności. Jedni z nich
z nędzy doszli do bogactwa, inni pozbawieni kiedyś jakiegokolwiek
znaczenia zdobyli władzę i wpływy, niektórzy pobudowali sobie
domy wspanialsze od budowli publicznych. I tak powolnemu
upadkowi naszego państwa towarzyszy stały wzrost ich fortuny.
30. Pytam się, jaka jest tego wszystkiego przyczyna? Dlaczego
dawniej nasza sytuacja była tak korzystna, teraz zaś układa się tak
niepomyślnie. Bo dawniej lud miał odwagę walczyć na froncie,
24

Sparta została rozgromiona w wojnie z Tebańczykami walczącymi pod
dowództwem Epaminondasa. Klęska zadana Spartanom pod Leuktrami w r.
371 p.n.e. i druga pod Mantineą w r. 362 p.n.e., a zwłaszcza wyswobodzenie
Messenii (r. 369 p.n.e.), złamały potęgę Sparty.
25

Tebańczycy uwikłali się w tzw. wojnę świętą z Fokejczykami
w r. 356 p.n.e.
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wynosić się ponad polityków, uzależnić ich całkowicie od siebie
i uchodzić za jedynego dawcę łask. Każdy z obywateli cieszył się, gdy
z rąk ludu mógł otrzymać jakiś zaszczyt, urząd czy wyróżnienie. 31.
Teraz przeciwnie, politycy są szafarzami łask, wszystkim w państwie
zawiadują, wy zaś — lud — bezradni w swej słabości, pozbawieni
pieniędzy i sojuszników, zeszliście do drugorzędnej roli sługi i pomocnika. I jaka radość was ogarnia, gdy pozwolą wam korzystać
z funduszu widowiskowego lub w czasie Boedromiów26 organizować
uroczystą procesję. A chyba największym aktem męstwa z waszej
strony jest składanie im wyrazów wdzięczności za udostępnienie
wam — waszej własności. Zamknęli was w murach miasta jak zwierzęta w klatce i teraz prowadzą świadomą tresurę, abyście im z ręki jedli. 32. Skąd czerpać śmiałe i twórcze inicjatywy, gdy się tkwi w szarzyźnie rzeczy godnych pogardy? Jest rzeczą oczywistą, że usposobienie człowieka znajduje wyraz w jego działalności. Na Demeter27, nie
dziwiłbym się, gdybym za te słowa prawdy miał ciężej odpokutować
niż ludzie, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za ten stan rzeczy.
Bo nie zawsze i nie w każdej sprawie dopuszczacie wolność słowa i nie
mogę wyjść ze zdumienia, żeście dzisiaj na nią zezwolili.
33. A może jeszcze zdołacie się oderwać od swych nawyków
i złych praktyk, może zechcecie się zdecydować na zbrojną walkę
i prowadzić politykę godną Ateńczyków. Przecież możecie użyć
nadwyżek państwowych dochodów na zabezpieczenie waszych
dóbr zagranicznych. W ten sposób może odniesiecie znaczną
i niezaprzeczalną korzyść, a nie tylko drobne i godne pogardy
zyski, które żywo przypominają skromne porcje żywności wyznaczone pacjentom przez lekarza. Nie przywracają one chorym
pełni sił, ale nie pozwalają im też umrzeć. Ale te mizerne sumy,
które się teraz przydziela, nie są ani dość wielkie, by wam zapewnić
bezpieczeństwo, ani też tak małe, aby się bez nich mogło swobodnie
26

Boedromia — święta w Atenach obchodzone ku czci Apollona
zwanego Boedromios — spieszący z pomocą, w miesiącu boedromion (od
połowy września do połowy października).
27
Demeter — bogini urodzajów i plonów.
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obejść i przystąpić do innej akcji. Wystarczają natomiast w zupełności, by w każdym z was krzepić uczucie beztroskiego spokoju.
34. Powie ktoś: „Czy o to ci chodzi, aby te pieniądze przeznaczyć
na żołd?" Tak, i to bezzwłocznie. Domagam się też, aby wprowadzono jednolity system, Ateńczycy, tak, aby każdy, kto otrzymuje
pieniądze z funduszów publicznych, wypełniał za to obowiązki
w służbie państwowej. Pozostając w kraju w czasie pokoju będzie
lepszym obywatelem przez to, iż nie zazna nędzy, która przymusza do
haniebnych występków. A jeżeli znajdziemy się w podobnej sytuacji
do obecnej, jako żołnierz zgodnie ze swym obowiązkiem będzie służył
za te same pobory. Kto z was natomiast przekroczył wiek odpowiedni
do służby wojskowej, ten jako nadzorca lub zawiadowca będzie pełnił
wszystkie potrzebne dla państwa funkcje otrzymując wynagrodzenie
w równej wysokości jak to, które obecnie pobiera bezpodstawnie bez
zobowiązań wobec państwa. 35. Ogólnie rzecz biorąc, staram się
niczego nie odejmować, ani nie dodawać, gdyż proponowane przeze
mnie zmiany dotyczą tylko szczegółów. Moim celem jest usunięcie
nieładu i zaprowadzenie w państwie wzorowego porządku, który
ustala jednolity system wynagrodzeń, służby wojskowej, sądownictwa;
system, który troszczy się również o to, by każdy mógł wykonać
zadanie stosowne do swego wieku i do potrzeb chwili. Nigdy nie
twierdziłem, że należy dawać zarobki pracujących tym, którzy stronią
od pracy; nie twierdziłem też, że nam samym wolno marnować czas
i zajmować postawę bezradnych próżniaków, którzy muszą się
dopiero dowiadywać, czy któryś z wodzów wraz z armią najemników
rzeczywiście odniósł zwycięstwo. Niestety tak się teraz dzieje.
36. Nikogo nie ganię, kto w waszym imieniu pełni jakieś
zadanie, żądam jedynie, Ateńczycy, abyście sami robili to wszystko, za co innych szanujecie i abyście nie ustępowali zaszczytnego
stanowiska przekazanego wam przez przodków, którzy zdobyli je
za cenę odwagi, chlubnej walki i wielu niebezpieczeństw. Powiedziałem już chyba wszystko to, w czym upatruję pożytek dla was.
Życzę wam, aby wasz wybór okazał się w przyszłości korzystny
dla państwa i dla wszystkich jego obywateli.
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O POKOJU
Upadek Olintu w r. 348 p.n.e. zbliżył do siebie w Atenach dwa
wrogie obozy, pacyfistów i zwolenników wojny. Podjęto wspólne próby
zapewnienia Atenom pomocy innych państw dla zahamowania alarmujących postępów armii Filipa. Od r. 357 p.n.e. Ateńczycy wydali na
prowadzenie mało skutecznych działań wojennych ponad 1500 talentów,
nie pozyskali żadnego nowego sojusznika, najpotężniejszych utracili
częściowo w czasie wojny ze sprzymierzeńcami (357—355 p.n.e.), częściowo w wojnie z Filipem. Ten jednak, jakby wyczerpany wojną
i ciągłymi sukcesami, zapragnął pokoju z Atenami. Atericzycy wysłali
doń w r. 346 p.n.e. poselstwo pod kierunkiem znanego polityka
Filokratesa. W skład tej delegacji wchodził również Demostenes i jego
późniejszy przeciwnik polityczny — z czasem orientacji filomacedońskiej — Aischines. Każda ze stron miała zatrzymać posiadłości należące
do niej w chwili zawierania układu. Atericzycy musieli się jednak zgodzić
na dodatkowe ustępstwo w sprawie swych dwóch sprzymierzeńców —
miasta Halos w Tessalii, aktualnie obleganego przez Filipa, oraz
Fokejczyków, przeciwko którym prowadził teraz wojnę świętą wezwany
przez Tebańczyków. Atericzycy wysłali drugie poselstwo celem odebrania przysiąg od Filipa. Ten złożył przysięgę po kilku miesiącach
zgubnej dla Aten zwłoki w momencie, gdy już dokonał dalszych
podbojów w Tracji. Po swym powrocie Demostenes oskarżył swych
kolegów posłów o opieszałość i nieuczciwe pełnienie funkcji poselskich.
Jednakże Aischines tak sugestywnie i wymownie zapewnił lud o przychylności Filipa, że Ateny związały się z nim przymierzem i pokojem.
Był to tzw. pokój Filokratesa.
Los Fokejczyków był przesądzony. Filip zajął przesmyk prowadzący
przez Termopile, zasiadł w Radzie Amfiktionów, przewodniczył igrzyskom pityjskim (w Fokidzie). Wyprawił swych posłów do Aten ze skargą,
iż Ateńczycy udzielają schronienia zbiegom z Fokidy. W Atenach
zapanowało oburzenie i trwoga. Aischinesowi lud odmówił posłuchania.
Demostenes musiał uspokajać słuszny gniew ludu wskazując, że pokój
z Filipem jest już faktem dokonanym i zerwanie go w sytuacji dla Aten
niekorzystnej byłoby aktem samobójczym. Mowa O pokoju, wygłoszona
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jesienią r. 346 p.n.e., osiągnęła swój cel podstawowy — pokój z Filipem
został zachowany.

Widzę, Ateńczycy, że nasza obecna sytuacja polityczna jest
źródłem niezadowolenia i niepokoju. A dzieje się tak nie tylko ze
względu na poważne straty, jakie ponieśliśmy — a na nic się tu
już nie zdadzą wzniosłe mowy — lecz dlatego, że panuje
całkowita rozbieżność poglądów na temat ocalenia tego, co
pozostało jeszcze w naszym posiadaniu. Każdy niemal w innym
kursie polityki upatruje zbawienie dla państwa. 2. Takie rozważania i udzielanie rad są zawsze zadaniem niewdzięcznym i
trudnym: wy, Ateńczycy, uczyniliście je jeszcze trudniejszym.
Wszyscy ludzie naradzają się zwykle, zanim dojdzie do czynu lub
zanim się coś wydarzy, wy zaś już po fakcie dokonanym. Z tego
wynika, że w całym tym czasie, który ogarniam pamięcią, ten, kto
gani błędy, znajduje u was poklask jako dobry mówca, sama zaś
sprawa i to, co miało być przedmiotem dyskusji, całkowicie
uchodzi waszej uwagi.
3. Pomimo to występuję tu w tym przeświadczeniu, iż będę w
stanie doradzić wam środki, które nie tylko się przyczynią do
poprawy aktualnej sytuacji, ale i do odzyskania tego, co utraciliśmy. Mam nadzieję, że uciszycie zgiełk sporów1 i zechcecie
wysłuchać mnie z uwagą, która przystoi ludziom naradzającym się
nad żywotnymi interesami państwa i sprawami najwyższej wagi.
4. Jestem świadomy tego, Ateńczycy, że kto ma czelność tu przed
wami mówić o sobie i przypominać swe dawne przemówienia,
odnosi zawsze niezawodną korzyść. Uważam to jednak za tak
przykrą i nieznośną praktykę, że bez względu na istniejącą
konieczność wzdragam się przed jej użyciem. Sądzę jednak, że
możecie sobie wyrobić lepszy pogląd na to, co wam
1

Narady Zgromadzenia Ludowego w Atenach były niezwykle burzliwe.
Demostenes i w tej mowie, i w wielu innych upomina swych słuchaczy, by
zachowali spokój, a zarazem niezbędną w podejmowaniu decyzji rozwagę.
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pragnę przedstawić, jeśli pokrótce przywołam kilka spostrzeżeń
zawartych w moich poprzednich przemówieniach.
5. Otóż — co najważniejsze — kiedy to w czasie rozruchów na
Eubei niektórzy przekonywali was o potrzebie udzielenia pomocy
Plutarchowi2 i podjęcia wojny, która miała przynieść więcej
wydatków niż sławy, jako pierwszy i jedyny zresztą mówca
wyraziłem swój sprzeciw. Za to omal nie rozszarpali mnie ci
politycy, którzy dla drobnego zysku namówili was do popełnienia
bardzo poważnych błędów. Po krótkim czasie doznaliście nie
tylko zasłużonego upokorzenia, ale też ponieśliście ofiary, jakich
nigdy żaden lud nie poniósł ze strony tych, którym przyszedł
z pomocą. Dopiero wtedy poznaliście z jednej strony podłość
waszych doradców, z drugiej bezwzględną słuszność moich rad.
A teraz inny przypadek.
6. Zauważyłem, że aktor Neoptolemos3 wprawdzie wyraźnie
działa na szkodę państwa, jest agentem Filipa i stara się pokierować waszymi sprawami zgodnie z jego interesem, przecież pod
płaszczykiem swej sztuki korzysta z całkowitej bezkarności4.
Wstąpiłem więc na mównicę i przemówiłem do was; uczyniłem to
nie z powodu jakiejś osobistej urazy wobec Neoptolemosa ani ze
2

Plutarch — tyran miasta Eretrii na Eubei, wezwał Ateńczyków na
pomoc przeciwko swemu rywalowi Kleitarchowi. Udzieleniu pomocy
zdecydowanie sprzeciwił się Demostenes. Ateńczycy idąc jednak za radą
wpływowych polityków, Eubulosa i Meidiasa, wysłali na Eubeę wojsko
pod dowództwem Fokiona. Odniósł on wprawdzie zwycięstwo w bitwie
pod miastem Tamynaj, jednak niebawem rzeczy wzięły niekorzystny dla
Aten obrót wskutek zdrady Plutarcha. Po ustąpieniu z wyspy wojsk
ateńskich cała Eubea przeszła na stronę Filipa. Pozostali na wyspie
Ateńczycy dostali się do macedońskiej niewoli, z której ich wykupiono za
wysoką cenę.
3
aktor Neoptolemos — był na żołdzie Filipa i służył mu za pośrednika
we wstępnych rokowaniach o pokój Filokratesa.
4
Osoba aktora związana z kultem boga Dionizosa jako opiekuna
widowisk teatralnych była nienaruszalna. Aktorzy nie płacili podatków
i byli zwolnieni ze służby wojskowej, a w czasie wojny mogli się
swobodnie poruszać po całej Grecji.
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stanowiska publicznego delatora5, jak tego w pełni dowiodły
późniejsze wydarzenia. 7. I nigdy o nic nie będę winił obrońców
Neoptolemosa — bo nie było żadnego — lecz was samych.
Gdybyście podziwiali przedstawienie tragediowe w teatrze Dionizosa6, a nie zastanawiali się w publicznych obradach nad ocaleniem państwa i sprawami dotyczącymi dobra publicznego, nie
moglibyście go słuchać z większą przychylnością, a mnie z większą odrazą. 8. Myślę, że do tego czasu zrozumieliście już, że odbył
on podróż do kraju wrogów tylko pod pozorem ściągnięcia tam
od dłużników należnych mu sum pieniędzy, które miał niby
zamiar wydać w naszym kraju na publiczne świadczenia. Wielokrotnie powoływał się przy tym na tego rodzaju argument, że jest
rzeczą karygodną stawiać zarzuty ludziom, którzy swe mienie
przenoszą z Macedonii do Aten. A potem skorzystawszy z zawartego pokoju7, który zapewnił mu bezpieczeństwo, spieniężył cały
swój, tutaj nabyty, majątek ziemski i z całą gotówką zbiegł do
Filipa. 9. Już te dwa zdarzenia, na które zwróciłem uwagę,
świadczą, iż moje poprzednie mowy przedstawiały stan zgodny
z faktami.
A teraz opowiem wam trzeci przypadek — i tylko ten jeden —
a potem wrócę do przerwanego wątku mej mowy. Otóż było tak.
10. Gdy po odebraniu przysiąg w sprawie pokoju nasze poselst5

delator — tzn. sykofant (sykophantes). W Atenach wolno było
każdemu obywatelowi wystąpić przed sądem ze skargą publiczną. Ponieważ grzywna, na którą oskarżony został skazany w wypadku przegrania
procesu, przypadała oskarżycielowi, ze względów na łatwy zarobek
powstał w Atenach cały zespół zawodowych niejako oskarżycieli, delatorów, denuncjantów czy szantażystów określanych mianem sykofantów.
Stanowili oni prawdziwą plagę ateńskiej demokracji. Mówcy sądowi
i polityczni zastrzegają się w swych przemówieniach, że występują
z oskarżeniem ze szlachetnych ideowych pobudek, a nie dla brudnego
zysku, jak to czynią sykofanci.
6

teatr Dionizosa — położony u stóp wschodniej strony Akropolu,
miejsce przedstawień scenicznych — tragedii i komedii. Swój monumentalny kształt uzyskał ok. 420 roku p.n.e.
7

Chodzi o pokój Filokratesa z r. 346 p.n.e.

104

wo, w którym uczestniczyłem, powróciło do Aten, pewni ludzie
zaczęli wam czynić różnego rodzaju obietnice: a to, że Tespie
i Plateje8 zostaną odbudowane, a to że Filip uratuje Fokejczyków, jeśli się stanie panem sytuacji, że obszar należący do
miasta Tebańczyków ulegnie podziałowi, że wam przypadnie
Oropos, a w zamian za Amfipolis9 uzyskacie Eubeę. Uwiedzeni
tymi płonnymi i zwodniczymi nadziejami opuściliście Fokejczyków wbrew własnym interesom, wbrew sprawiedliwości, a nawet wbrew honorowi. Przekonacie się, że ani nie uczestniczyłem
w tym wielkim oszustwie, ani nie zachowałem milczenia w tej
sprawie, lecz zdecydowanie oświadczyłem — co z pewnością
pamiętacie — że nic o niej nie wiem, nie wiążę z nią żadnych
nadziei, a te wszystkie zapewnienia bez pokrycia uważani za
zwykłe brednie.
11. Okazaną przeze mnie w tych okolicznościach umiejętność
przewidywania, którą przewyższyłem innych, w żadnym wypadku
nie mam zamiaru, Ateńczycy, przypisywać jakiejś wyjątkowej
bystrości, którą albo rzeczywiście posiadam, albo którą się tylko
chełpię. Nie będę ukrywał, iż tę moją umiejętność rozpoznawania
i przewidywania zawdzięczam dwom czynnikom, które zaraz tu
wymienię. Jednym z nich jest po prostu szczęście, które — jak
wskazuje moje doświadczenie — więcej znaczy w życiu ludzkim
niż wszelka potęga i mądrość. Drugim jest moja absolutna
bezinteresowność poglądów i ocen w sprawach publicznych, bo
nikt nie mógłby mi dowieść, iż czerpię jakiekolwiek zyski z mojej
działalności politycznej i z moich przemówień. 12. Trafnie do8

Tespie i Plateje — te dwa miasta beockie zrównali z ziemią Tebańczycy
karząc je za nieuznawanie ich zwierzchnictwa w Beocji. Zresztą por.
W obronie mieszkańców Megalopolis, przyp. 4. Filip będąc sprzymierzeńcem
Tebańczyków i Tessalów ruszył na Fokejczyków. Ateńczycy opowiedzieli się
po stronie Fokejczyków walczących przeciwko Tebańczykom; z Tebańczykami bowiem od dawna toczyli Ateńczycy spór o miasto graniczne Oropos,
por. W obronie mieszkańców Megalopolis, przyp. 10.
9

Amfipolis — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 8 oraz II mowa
olintyjska, przyp. 2.
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strzegam korzystny kurs w sprawach polityki tylko dlatego, że
rzecz oceniam wyłącznie na podstawie samych okoliczności.
Wiadomo, iż jeśli po drugiej stronie, jak na wadze, położy się
pieniądze, przeważą one szalę i w dół za sobą pociągną zdrowy
rozsądek: kto to uczynił, w żadnej już sprawie nie jest w stanie
wydać słusznego i bystrego sądu.
13. Moim zdaniem należy przyjąć jedną zasadę: jeżeli kto chce
pozyskać dla państwa sprzymierzeńców, powiększyć jego dochody lub oddać mu jakąkolwiek inną przysługę, nie może tego
uczynić kosztem istniejącego pokoju. Nie znaczy to, że jest to
pokój godny was, lub dla was szczególnie korzystny. Lecz jaki by
tam nie był, bardziej odpowiadałoby waszym aktualnym interesom państwowym wcale go nie zawierać niż teraz go zrywać,
gdyż liczne straty, które ponieśliśmy, sprawiają, że dziś przyszłoby nam prowadzić wojnę z większym ryzykiem i w znacznie
trudniejszych warunkach niż wówczas. 14. I jeszcze jedno ostrzeżenie ku rozwadze: nie wolno wam, Ateńczycy, dawać odbywającemu się właśnie Zgromadzeniu Amfiktionów10 — tak
sami się określają11! — najmniejszej podstawy i pretekstu do
wypowiedzenia nam powszechnej wojny. Gdyby bowiem wybuch10

Zgromadzenie Amfiktionów — tj. państw członkowskich należących do tzw. Amfiktionii, czyli związku miast opiekującego się świątynią
i regulującego sprawy kultowe oraz związane z organizacją igrzysk. Tutaj
chodzi o Amfiktionię Delficką — opiekującą się świątynią Apollona
w Delfach. Amfiktionowie — czyli mieszkający wokoło — to pierwotnie
12 plemion północno-wschodniej Grecji z Tessalami, Fokejczykami i Beotami na czele. Wojny w obronie świątyni i jej posiadłości nosiły nazwę
wojen świętych. Amfiktionia miała też duże znaczenie polityczne, gdyż
czuwała nad tym, aby jej członkowie w czasie wojny nie niszczyli
nawzajem swych miast. Na zebranie zwołane za staraniem Filipa po
rozgromieniu Fokidy w r. 346 p.n.e. nie wysłali swych przedstawicieli ani
Ateńczycy, ani Lacedemończycy, nie uznając tego zgromadzenia za
prawomocne. Demostenes radzi, aby Ateny ustąpiły wobec żądań Amfiktionii i nie ściągały na siebie z tego powodu groźby wojny.
11
Wedle Demostenesa ten tytuł nadają sobie czy wręcz uzurpują
Tessalowie i Filip, chociaż nie mają do tego pełnego prawa.
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ła wojna między nami a Filipem o Amfipolis, albo o jakiś inny
punkt sporny, który by tylko jego i nas dotyczył, a nie naruszał
w jakiejkolwiek mierze interesów Tessalów, Argiwczyków12 i Tebańczyków, jestem przekonany, że żadne z tych państw nie rozpoczęłoby z nami wojny, a już na pewno nie Tebańczycy — ale nie
podnoście wrzawy, zanim nie posłuchacie do końca, co mam do
powiedzenia. 15. Nie zrobią tego Tebańczycy, nie dlatego że nam
sprzyjają albo że nie chcą pozyskać względów Filipa, ale z tego
powodu, że jasno sobie zdają sprawę — a wcale nie są tak tępi
umysłowo13, jak się powszechnie przypuszcza — iż w razie wojny
z nami poniosą wszystkie wynikające z niej szkody i ciężary, a ktoś
inny działający w ukryciu zgarnie same korzyści. Nigdy Tebańczycy
nie naraziliby się na takie ryzyko, gdyby faktyczna przyczyna tej
wojny nie miała ogólniejszego charakteru. 16. I znowu: gdybyśmy
się wdali w wojnę z Tebańczykami o Oropos albo z jakiegoś innego
powodu — istotnego tylko dla nas i dla nich — nie sądzę, abyśmy
się mieli czegokolwiek obawiać. Zarówno bowiem nasi, jak i ich
sprzymierzeńcy pospieszyliby na pewno z pomocą jednej lub drugiej
stronie, nam — w wypadku inwazji naszego kraju przez Tebańczyków, Tebańczykom — w wypadku naszej napaści na ich ziemię,
w żadnym natomiast razie nie przyłączyliby się do aktu agresji. Taki
już jest charakter wszystkich sojuszów i z faktem tym trzeba się
liczyć. 17. Z samej natury rzeczy sprawa przybiera następujący
kształt: żadne państwo nie sprzyja nam i Tebańczykom ani w równym stopniu, ani w takim stopniu, by chętnie oglądać nasze
bezpieczeństwo i zwierzchnictwo polityczne nad innymi, wszystkie
natomiast państwa pragnęłyby naszego dobra tylko ze względu na
siebie, na swój własny interes. Ani jedno przecież nie chciałoby, aby
któreś z nas uzyskało przewagę i zapanowało nad innymi.
12

Argiwczycy — mieszkańcy Argos, por. W obronie Rodyjczyków,
przyp. 21.
13

Lotni i ruchliwi intelektualnie Ateńczycy uważali swych sąsiadów
z północy — Beotów, w tym też Tebańczyków, za osobliwie ociężałych
i ograniczonych umysłowo.
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Cóż uważam za szczególnie niebezpieczne i przed czym musimy się strzec? A więc przed tym, aby nieunikniona już dziś wojna
nie dostarczyła ogółowi państw wspólnej podstawy do skarg
i pretekstu do wystąpienia przeciwko nam. Otóż poważnie się
obawiam, aby wszystkie te państwa, z których każde ma jakiś
osobisty powód do urazy, zasłaniając się uchwałami amfiktionów, nie doprowadziły do wypowiedzenia nam powszechnej
wojny, a następnie nie dały się skłonić do walki z nami wbrew
własnej korzyści, jak się im to zdarzyło w wojnie przeciw
Fokejczykom. 18. Bo przecież Argiwczycy, Messeńczycy14, Megalopolitanie15 i mieszkańcy innych miast na Peloponezie, którzy
podzielają ich zapatrywania polityczne, mogą zająć wrogie wobec
nas stanowisko z powodu naszych pertraktacji pokojowych ze
Spartą oraz z powodu podejrzenia, że w jakimś stopniu popieramy jej politykę. I dalej: Tebańczycy16, którzy sami się przyznają
do uczucia wrogości, na pewno staną się wobec nas jeszcze
bardziej nieprzyjaźni z uwagi na to, że dajemy schronienie ich
zbiegom politycznym i na wszelki możliwy sposób okazujemy im
swą niechęć. 19. Tessalom nie może się podobać to, że w opiekę
bierzemy zbiegów fokejskich17, Filip zaś jest niezadowolony, że
staramy się go nie dopuścić do udziału w Radzie Amfiktionów.
20. Z pewnością dobrze o tym wiecie, że tym razem Tebańczycy, Filip i Tessalowie współdziałali w jednej sprawie18, chociaż
ich zamiary i usiłowania były zgoła rozbieżne. Gwoli przykładu
14

Messeńczycy — por. W obronie mieszkańców Megalopolis, przyp. 9.

15

Megalopolitanie — mieszkańcy Megalopolis, miasta w Arkadii na
Peloponezie.
16

W czasie, gdy Tebańczyków zaprzątnęła wojna święta, Spartanie
usiłowali odzyskać utraconą hegemonię na Peloponezie. Wymienione
miasta peloponeskie mogły żywić pretensje do Ateńczyków, że widząc
wzrastającą potęgę Teb — którym początkowo w czasie wojny beockiej
w r. 377 p.n.e. udzielili poparcia — przeszli na stronę Sparty.
17

zbiegów fokejskich — w wojnie świętej, w której Tessalowie
z Tebańczykami walczyli przeciwko Fokejczykom.
18

Idzie o wojnę świętą.
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dość wspomnieć, że Tebańczycy nie tylko nie mogli przeszkodzić
Filipowi w przejściu przez górskie przesmyki oraz w ich zajęciu, ale
nawet musieli mu ustąpić sławy sukcesu — chociaż przybył jako
ostatni — na którą sami tak bardzo zapracowali. 21. Obecnie
odnieśli wprawdzie pewne korzyści, gdyż odzyskali część swego
terenu, ale okupili to wysoką cena dobrej sławy i honoru. Zresztą
wedle wszelkiego prawdopodobieństwa niczego by nie osiągnęli,
gdyby Filip nie wkroczył. Tego wcale sobie nie życzyli, ale mając
niezłomny zamiar zagarnąć Orchomenos i Koroneję19, a nie znajdując dość siły na jego urzeczywistnienie, musieli przystać na
wszystko. 22. A jednak nie brak ludzi, którzy mają odwagę
utrzymywać, jakoby Filipa wbrew jego woli zmuszono do oddania
Tebańczykom Orchomenos i Koronei. Niech im zdrowie służy, ale
takie rzeczy mogą komu innemu opowiadać. Wiem tylko jedno:
jemu nie tyle zależało na tych miastach, ile na zajęciu owych
przesmyków górskich20, na zdobyciu sławy i opinii, że to on
rozstrzygnął losy wojny świętej, oraz na przewodnictwie w igrzyskach
pityjskich. To był szczyt jego ambicji. 23. Tessalowie nie dążyli ani do
wzrostu potęgi tebańskiej ani Filipa — uważali, że jedno i drugie
państwo może się zwrócić przeciwko nim. Pragnęli natomiast dwóch
korzyści — kontroli nad Radą Amfiktionów zarówno w Termopilach, jak i w Delfach21. I to był główny powód, dla którego
przystąpili do wojny. Łatwo można się przekonać, iż każdy z jakichś
osobistych względów jest zmuszony czynić wiele rzeczy, których wcale
nie pragnął. Musimy się mieć na baczności przed taką sytuacją.
24. Mamy więc wykonać te zalecenia pod wpływem istniejącego zagrożenia? Czy tego od nas wymagasz? Bynajmniej!
19

Orchomenos i Koroneja — miasta beockie, które przystąpiły do
sojuszu z Fokejczykarni. Surowo ukarało ich za to Zgromadzenie Amfiktionów — utratą niepodległości. Wydano je Tebańczykom.
20

przesmyki górskie — zwłaszcza przesmyk termopilski o niezwykle
doniosłym znaczeniu strategicznym, bo otwierający z północy drogę do
Grecji środkowej.
21

Rada Amfiktionów zbierała się w jesieni w świątyni Demeter
w pobliżu Termopil, na wiosnę zaś w Delfach.
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Uważam tylko, iż nie wolno nam robić nic takiego, co by było
niegodne nas, a przede wszystkim nie wolno nam dopuścić do
wojny. Przeciwnie, musimy wszystkim okazać rozwagę i sprawiedliwość w motywach naszego postępowania. Tym zaś, którzy
radzą wam podejmować wszelkie ryzyko nie troszcząc się o następstwa, bo wcale nie myślą o wojnie, poddaję następujące
propozycje pod rozwagę: Oropos pozostawiamy w posiadaniu
Tebariczyków. Gdyby nas kto poprosił o wyjaśnienie mu całej
prawdy, dlaczego tak postępujemy, odpowiemy: ,,by uniknąć
wojny". 25. Zgodnie z układem pokojowym odstąpiliśmy Filipowi Amfipolis, pozwoliliśmy mieszkańcom Kardii22 uzyskać
uprzywilejowane stanowisko wobec reszty miast Chersonezu,
a Karyjczykowi zająć wyspy Chios23, Kos24 i Rodos25, Bizantyńczykom zaś zatrzymywać nasze okręty. Czynimy tak widocznie
w tym przeświadczeniu, że pokój ofiarowuje nam więcej korzyści
niż waśnie i walki o te punkty sporne. Skoro w indywidualnych
układach z każdym z tych państw podjęliśmy takie postanowienia
w sprawach mających dla nas szczególnie istotne znaczenie,
byłoby chyba aktem wielkiej naiwności politycznej i zaślepienia
sprowokować je teraz wszystkie razem do wypowiedzenia nam
wojny o — cień w Delfach26.
22

Kardia — miasto na Chersonesie Trackim, dziś Karidia, zamieszkane przez kolonistów ateńskich, zostało objęte traktatem pokojowym
jako sprzymierzeniec Filipa. Mimo zwycięstw ateńskiego wodza Charesa
na Chersonesie nie udało się Ateńczykom przyłączyć Kardii. Ze względu
na ważne położenie strategiczne miasta pragnęli je nawet wziąć siłą — do
tego jednak Filip nie dopuścił.
23

Chios — por. W obronie Rodyjczyków, przyp. 2.

24

Kos — niewielka wyspa na Morzu Egejskim.

25

Rodos — por. W obronie Rodyjczyków, przyp. 1. Wymienione
wyspy sojusznicze Aten zbuntowały się przeciwko ateńskiemu panowaniu
i wzięły udział w tzw. wojnie ze sprzymierzeńcami. Niebawem dostały się
pod panowanie władcy Karu, Mausofosa.
26

o cień w Delfach — wyrażenie przysłowiowe o znaczeniu: „walczyć
o sprawę nie wartą świeczki".
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DRUGA MOWA PRZECIW FILIPOWI
Mieszkańcy miast peloponeskich: Argos, Messene i Megalopolis
stracili zaufanie do Aten, które ostatnio zbliżyły się do Sparty pragnącej
odzyskać dawną hegemonię na Peloponezie i roszczącej sobie prawo do
Messene. Filip skwapliwie wykorzystał tę sytuację. Dostarczył pieniędzy
i wojsk najemnych rządzącym w tych miastach ugrupowaniom politycznym i przyrzekł poparcie przeciwko Sparcie. Ateńczycy latem r. 344 p.n.e.
wysłali Demostenesa z kilkoma posłami do miast peloponeskich dla
uśmierzenia powstających tam zatargów, które by mogły dać królowi
macedońskiemu pretekst do ponownego wtargnięcia w głąb Grecji. Misja
ta nie przyniosła pożądanych rezultatów. Przeciwnie, wkrótce te same
państwa — przypuszczalnie z inicjatywy Filipa — posłały do Aten swych
przedstawicieli, którzy przed ludem złożyli protest przeciwko ateńskiej
pomocy dla Sparty utrzymując, iż takie postępowanie Aten utrudnia im
odzyskanie niepodległości. W obecności delegatów tych miast Demostenes wykazuje w swym wystąpieniu bezpodstawność tych zarzutów oraz
dowodzi, że jedynym celem polityki Filipa zmierzającej do zjednania sobie
Teb, Messene i Argos jest chęć pokonania i zniszczenia Aten.
Mówca obarcza winą i odpowiedzialnością za obecne trudne położenie państwa ateńskiego tych polityków, którzy zwodzili lud zapewnieniami o rzekomej przychylności Filipa i którzy ostatecznie skłonili
Ateńczyków do porzucenia sprawy Fokidy i Termopil. Demostenes
zaproponował Ateńczykom, by posłali do Filipa notę dyplomatyczną
w formie odpowiedzi na postawione im zarzuty. Tekst tej odpowiedzi nie
doszedł do naszych czasów. Nie wiemy też, czy został przyjęty przez
ateńskie Zgromadzenie Ludowe.

Ilekroć, Ateńczycy, wygłasza się tu mowy o działaniach Filipa
i naruszeniu przez niego traktatu pokojowego1, zawsze odnoszę
takie wrażenie, że mowy w obronie naszej sprawy ożywia
poczucie sprawiedliwości i szlachetności. Oskarżenia, które kierują przeciwko Filipowi, wydają się całkowicie słuszne i uzasadnione. Ale prawdę mówiąc, nie bardzo się opłaca ich słuchać,
1

Mówca ma na myśli pokój Filokratesa z r. 346 p.n.e.
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skoro nic z nich nie wynika: nie podejmujemy przecież żadnych
niezbędnych akcji politycznych. 2. Nadto nasza obecna polityka
zagraniczna tak się pogmatwała, iż im pełniej i jaśniej można
udowodnić Filipowi pogwałcenie traktatu i podejmowanie przygotowań wymierzonych przeciw całej Grecji, tym trudniej doradzić, co
należy czynić. 3. Jakaż jest tego przyczyna? Otóż zaborców trzeba
poskramiać czynem, a nie słowem. Tymczasem my, mówcy polityczni2 , z obawy przed waszą niechęcią, po pierwsze, nie udzielamy wam
stosownych rad ani nie stawiamy odpowiednich wniosków, lecz
wolimy się rozwodzić nad postępkami Filipa i skarżyć się, jakie to
wszystko oburzające. Po drugie, wy, którzy tu zasiadacie, jesteście
wprawdzie w stanie lepiej niż Filip prawić o sprawiedliwości
i oceniać wywody innych dotyczące tych spraw, jednak gdy przychodzi do działania, okazujecie całkowitą bezradność i bezsilność:
nie umiecie przeszkodzić Filipowi w urzeczywistnianiu jego obecnych zamierzeń. 4. Nieuniknionym i naturalnym skutkiem tego jest,
jak sądzę, taki stan rzeczy: każda ze stron odnosi powodzenie w tym,
na co trawi czas i energię — Filip w działaniu, wy w sztuce słowa3.
Jeżeli i teraz jeszcze wystarcza wam to, że możecie się powoływać
w mowie na słuszniejsze argumenty, to sprawa jest prosta i nie
wymaga żadnego trudu. 5. Jeżeli jednak trzeba nie tylko szukać
środków, które by przyniosły poprawę aktualnego położenia, ale
i strzec się, by nas nie zaskoczyło dalsze jego pogorszenie, by nie
stanął przeciw nam ogrom obcej potęgi — której byśmy nawet nie
byli w stanie stawić czoła — należy bezwzględnie zerwać z dotychczasowym sposobem obrad. Zarówno mówcy, jak i słuchacze muszą
przełożyć powszechne dobro i ocalenie ponad wygodę i przyjemność.
6. Przede wszystkim zdumiewa mnie, Ateńczycy, naiwny
optymizm niektórych rodaków, którzy widząc obecną potęgę
2

Demostenes wyraża tu samokrytykę i pewną naganę swych kolegów
po fachu.
3

Mówca czyni tu aluzję nie tylko do upodobania Ateńczyków do
krasomówstwa, ale też do ich zamiłowania do niekończących się debat,
dyskusji, a nawet pospolitego gadulstwa.
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Filipa i obszar jego panowania, są zdania, że potęga ta nie
przedstawia żadnego realnego zagrożenia dla naszego państwa i nie
przeciw nam są wymierzone te wszystkie plany wojenne. Chciałbym prosić was wszystkich, abyście wysłuchali pokrótce moich
rozważań, które doprowadziły mnie do zupełnie przeciwnej konkluzji i uznania Filipa za naszego wroga. Jeżeli moje przewidywania okażą się słuszniejsze, przyjmijcie je, jeżeli zaś wskazówki tych,
którzy mają odwagę mu ufać, im udzielcie swojego poparcia.
7. Moje obliczenia, Ateńczycy, są następujące: co wziął Filip
pod swoją kontrolę bezpośrednio po zawarciu traktatu? Termopile4 i rząd fokejski5. No i cóż? I jak postąpił? Wolał działać
w interesie Teb niż naszego państwa. A czemuż tak? Ponieważ
przeprowadzał, moim zdaniem, swoje kalkulacje z myślą o rozszerzeniu swego stanu posiadania i o powszechnym podboju,
a nie pokoju i sprawiedliwości. 8. Słusznie bowiem sobie uświadomił, że nie potrafi dokazać tego, aby nasze państwo niepomne na
swą tradycję polityczną dało się dla własnej korzyści skusić do
wydania w jego ręce jakiegokolwiek państwa helleńskiego, gdyż
brzydzicie się niesławy, która towarzyszy takim postępkom. Wie,
że umiejąc trafnie przewidywać bieg przyszłych wydarzeń, dacie
tak stanowczą odprawę wszelkim tego rodzaju próbom z jego
strony, jak gdybyście się już znajdowali z nim w stanie wojny.
9. Przewidywał, iż Tebańczycy w zamian za uzyskane korzyści
zostawią mu wolną rękę w działaniu — co też się stało — i nie
tylko nie będą podejmowali wrogich akcji, by pokrzyżować jego
plany, lecz nawet połączą z nim swe siły zbrojne, gdyby tego
zażądał. W tym samym zamiarze zabiega teraz o względy
Messeńczyków6 i Argiwczyków7. W takim jego działaniu, Ateń4

Termopile — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 11.

5

rząd fokejski — por. I mowa olintyjska, przyp. 23 i 24. Po zawarciu
pokoju Filokratesa Filip przeszedł przez przesmyk termopilski, wydał
swym sprzymierzeńcom Tebańczykom Orchomenos i Koroneję, podbił
i uzależnił od siebie politycznie Fokidę.
6

Messeńczycy — por. W obronie mieszkańców Megalopolis, przyp. 9.

7

Argiwczycy — por. W obronie Rodyjczyków, przyp. 21.
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czycy, kryje się najwyższa dla was pochwała. 10. Uznał Filip
wasze państwo za jedyne na świecie, które za żadną cenę nie
zdradzi sprawy ogólnogreckiej ani swojego oddania tej sprawie
nie wyrzeknie się dla jakichś względów i korzyści. Jest rzeczą
zrozumiałą, iż taką właśnie opinię o was sobie wyrobił, a zupełnie
przeciwną o Tebańczykach i Argiwczykach. Wziął bowiem pod
uwagę nie tylko teraźniejszość, ale i przeszłość. 11. Dowiaduje się
z historii, iż wasi przodkowie nie przyjęli oferty, jaką im w imieniu króla perskiego przekazał Aleksander8, protoplasta obecnych
władców macedońskich. A przecież za cenę poddania się jego
władzy9 mogli swobodnie rządzić resztą Hellady. Oni jednak
woleli opuścić własny kraj10 i postanowili narazić się na wszelkie
niebezpieczeństwa i cierpienia, by potem dokonać czynów11,
które każdy zawsze chce głosić, ale nikt dotychczas nie potrafił
godnie. Dlatego lepiej będzie, jeśli i ja je milczeniem pominę, nikt
bowiem nie jest w stanie opisać słowem wielkości ich dokonań.
Natomiast o przodkach Tebańczyków i Argiwczyków słyszymy,
iż w czasie najazdu perskiego albo walczyli u boku barbarzyńców,
8

Aleksander — król macedoński, który — w czasie wojen perskich —
przybył do Aten w r. 479 p.n.e. przed bitwą pod Platejami z inicjatywy
wodza perskiego Mardoniosa. aby je skłonić do poddania się Persom.
Ateńczycy odrzucili propozycję Aleksandra. Przeciwnie, Tebańczycy od
razu stanęli po stronie perskiej i w bitwie pod Platejami (Beocja) walczyli
wraz z Persami przeciwko zjednoczonym siłom Grecji. Argiwczycy z nienawiści ku Sparcie, która wszystkim państwom peloponeskim usiłowała
narzucić swe zwierzchnictwo, wstrzymali się od udziału w wojnie.
9

Chodzi o króla perskiego Kserksesa.

10

W r. 480 p.n.e., mimo bohaterskiego oporu Spartan z Leonidasem
na czele, nie udało się powstrzymać wojsk perskich w wąwozie termopilskim. Droga do Grecji środkowej stanęła otworem. Persowie oszczędziwszy sprzyjające im Teby ruszyli na Attykę. Ateńczycy postanowili oddać
swą ziemię na łup wrogom i stoczyć rozstrzygającą bitwę na morzu.
Ludność z całym dobytkiem przewieziono na sąsiednie wyspy: Eginę,
Salaminę i do Trojdzeny.
11

Idzie tu przede wszystkim o świetne zwycięstwo w bitwie morskiej
pod Salaminą w r. 480 p.n.e. i dalsze walki prowadzone o wyzwolenie
całej Hellady, kontynentalnej i wyspiarskiej, a także miast greckich
położonych na wybrzeżu Azji Mniejszej.
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albo nie stawiali im oporu. 12. Wie Filip, że jedni i drudzy
postawią ponad wszystko własną korzyść bez oglądania się na
ogólne dobro Hellady. Uświadomił sobie, że gdyby zawarł
z wami pakt przyjaźni, to tylko dla sprawiedliwych celów, jeśli zaś
z nimi, to znajdzie w nich wspólników, którzy mu dopomogą
w realizacji jego planów ekspansji. To jest właśnie powód, dla
którego i wtedy, i teraz woli ich od was. Nie uważa przecież Filip,
że ich flota przewyższa waszą. Nie rezygnuje też z potęgi morskiej
i portów dlatego, że wszedł w posiadanie jakiegoś państwa
śródlądowego. Nie zapomniał o przyrzeczeniach i warunkach
układów, dzięki którym uzyskał pokój12.
13. Na boga — powie ktoś — wszystko to wiem, jednakże
Filip nie zrobił wtedy tego ani z chęci rozszerzenia swego
posiadania, ani z jakiegokolwiek innego powodu, o który się go
tu oskarża, lecz dlatego że Tebańczycy podnieśli roszczenia
słuszniejsze od waszych. Tego jednego argumentu nie wolno mu
jednak użyć w tym momencie. Człowiek, który Lacedemończykom każe się zrzec roszczeń do Messene, a wydał Tebańczykom Orchomenos13 i Koroneję14, jakżeż mógłby się powoływać na okoliczność, iż działał w imię sprawiedliwości?15 14. No
cóż, uległ, na boga, przemocy — pozostaje mu tylko takie
wytłumaczenie — i wbrew swej woli ustąpił16 pod naciskiem
12

Filip zrzekł się w tym traktacie planów stworzenia państwa morskiego. Rozszerzył swe panowanie na północ i na zachód od Macedonii.
13

Orchomenos — por. W obronie mieszkańców Megalopolis, przyp. 4.
To największe po Tebach miasto Beocji zostało zburzone przez Tebańczyków i odbudowane przez Fokejczyków.
14

Koroneja — miasto beockie.

15

Lacedemończycy rościli sobie prawo do Messene na podstawie
400-letniego prawa posiadania. Tebańczycy nie mieli do Orchomenos żadnego prawa. Jeśli Filip żąda autonomii dla Messene, to z pewnością nie kieruje nim poczucie sprawiedliwości, skoro przekazał Orchomenos Tebańczykom.
16

Tessalowie i Tebańczycy byli sprzymierzeńcami Filipa już od
wojny świętej (355—346 p.n.e.). Pod naciskiem swych potężnych sojuszników i ich armii Filip zrobił to ustępstwo na rzecz Tebańczyków wydając
w ich ręce Orchomenos i Koroneję.
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jazdy tessalskiej z jednej, ciężkozbrojnej piechoty tebańskiej z drugiej strony. Niektórzy utrzymują, że Filip zamierza pozbawić
Tebańczyków swego zaufania, inni zaś rozpuszczają pogłoski,
jakoby fortyfikował Elateję17. 15. Może i zamierza — a myślę, iż
będą to tylko jego niespełnione zamiary — za to nie zwleka
z udzieleniem pomocy Messeńczykom i Argiwczykom przeciw
Spartanom, lecz wysyła wojska najemne, dostarcza pieniędzy i sam
zgodnie z oczekiwaniem z wielką siłą nadciąga. Zamyśla zagładę
Lacedemończyków jako aktualnych wrogów Teb, stara się natomiast ocalić Fokejczyków, których wpierw zniszczył18. 16. Któż by
w to wierzył! Nie sądzę, aby Filip tak konsekwentnie zwalczał
wrogów Teb, gdyby rzeczywiście miał się teraz od nich odwrócić,
nawet jeśli początkowo działał pod wpływem przymusu i wbrew
swej woli. Jego obecna działalność wyraźnie dowodzi, że i przedtem postąpił według własnego wyboru, a wszystkie jego zamysły
polityczne — jeśli im się dobrze przyjrzeć — kierują się przeciwko
naszemu państwu. 17. Poniekąd z konieczności musi teraz taką
politykę prowadzić. Bo rozważcie tylko: chce panować, a uprzytomnił sobie, że wy jesteście jego jedynymi współzawodnikami. Już
od dawna pozwala sobie na akty bezprawia i jest tego w pełni
świadomy. Bezpieczeństwo jego państwa jako całości zawisło od
zatrzymania przez Macedonię zagrabionych posiadłości ateńskich.
Wie, iż gdyby odstąpił Amfipolis19 i Poddaję20, nie mógłby się już
czuć bezpieczny we własnym kraju.
17

Elateja — najmocniejsze po Delfach miasto w Fokidzie, położone
w pobliżu granicy z Beocją, stąd jego ważne znaczenie strategiczne.
W czasie wojny świętej podzieliło los innych miast fokejskich i w r. 346
p.n.e. zostało zburzone. Odbudowanie jego murów i ufortyfikowanie
zamknęłoby Tebańczykom drogę do wrogiej im Fokidy. Filip pragnął
opanować to miasto, którego posiadanie otworzyłoby mu przejście przez
Fokidę do Beocji i Attyki. Plan ten urzeczywistnił w r. 339 p.n.e. zajmując
miasto; fakt ten wywołał panikę w Atenach.
18

których wpierw zniszczył — w wojnie świętej.

19

Amfipolis — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 8 oraz II mowa
olintyjska, przyp. 2.
20

Potidaja — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 4.
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18. Z jednej strony knuje więc przeciwko wam, z drugiej zdaje
sobie sprawę z tego, że nie uchodzi to waszej uwagi. Jest przekonany, że słusznie musicie go nienawidzieć, gdyż nie brak wam
rozumu. Niepokoi go to, że wykorzystacie pierwszą nadarzającą się
sposobność, aby zadać mu cios, jeżeli nadal będzie zajmował
pozycję wyczekującą i nie uprzedzi waszego działania. Dlatego jest
taki czujny i przyczaja się, pozyskując na razie przeciwko naszemu
państwu Tebańczyków i niektóre miasta peloponeskie, prowadzące
zbliżoną politykę. 19. Wyobraża sobie, iż jak zachłanność każe im
akceptować obecną sytuację polityczną, tak wrodzona tępota21 nie
pozwoli im przewidzieć nieuchronnych następstw. Jednakże nie
potrzeba zbyt wielkiej bystrości umysłowej, by pojąć słuszność
kilku wskazań, jakich wypadło mi udzielić Messeńczykom i Argiwczykom. Może będzie lepiej, jeżeli i wam je przedstawię.
20. Czy możecie sobie uzmysłowić — rzekłem zwracając się do
Messeńczyków — z jakim oburzeniem wysłuchiwali Olintyjczycy22
jakichkolwiek krytycznych uwag pod adresem Filipa w czasie, gdy
im odstępował Antemunt23 — przedmiot nieustannych zabiegów ze
strony władców Macedonii — gdy im przekazywał Potidaję, z której
usunął ateńskich osadników, gdy ściągał na siebie całą naszą nienawiść, im zaś pozostawiał same tylko korzyści z posiadania tego
kraju? Czy myślicie, że spodziewali się tego, co ich później spotkało24,
albo czy uwierzyliby człowiekowi, który by ich przed tym ostrzegł?
21. A jednak — powiedziałem — niedługo się sycili posiadaniem
cudzego kraju, bo wkrótce utracili własny haniebnie wypę21

wrodzona tępota — wyrażenie w Atenach niemal przysłowiowe.
Ateńczycy uważali Beotów, zwłaszcza zaś Tebańczyków, za ludzi niezwykle ograniczonych umysłowo.
22

Olintyjczycy — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 13.

23

Antemunt (Antemus) — niewielkie miasto w północnej części Półwyspu Chalkidyjskiego. W r. 356 p.n.e. Filip pozyskał sobie Olintyjczyków
przeciw Ateńczykom przez odstąpienie im miast — Antemuntu i Potidai.
24

Olint został przez Filipa zdobyty i zburzony w r. 349/348 p.n.e.
Filip wziął miasto zdradą. Jego mieszkańców wysiedlono na tereny
położone nad rzeką Strymonem.
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dzeni, nie tylko przez niego pokonani, lecz także zdradzeni
i sprzedani przez swoich własnych współobywateli. Zbytnie zbliżanie się do monarchii25 nie jest bezpieczne dla miast o ustroju
demokratycznym. 22. A co z Tessalami?26 Czyż Tessalom — dowodziłem — w chwili, gdy Filip wypędzał z ich ziemi tyranów,
innym znów razem ofiarowywał Nikaję27 i Magnezję28, mogło
waszym zdaniem przyjść na myśl, że ich krajem będzie rządziła
Rada Dziesięciu Mężów29, albo że ten sam człowiek, który
przywrócił im prawa w Radzie Amfiktionów, odbierze im ich
dochody?30 Wykluczone. Ale tak właśnie się stało i wszyscy o tym
wiedzą. 23. Całą uwagę skupiacie — mówiłem — na podarunkach
i obietnicach Filipa, jeśli macie jednak rozum, módlcie się o to,
abyście po niewczasie nie oglądali skutków jego oszukańczej
polityki. Istnieją na boga — prawiłem — różne środki i wynalazki
służące do obrony miast, jak np. wały, mury, rowy itp. 24. Są one
dziełem ludzkich rąk i wymagają nakładów. Sama natura natomiast użycza ludziom trzeźwo myślącym wspólnego środka
obronnego, który jest skuteczny i zbawienny dla wszystkich, lecz
prawdziwie nieoceniony dla systemów demokratycznych przeciw
tyranii. Jakiż to środek? Nieufność. Strzeżcie jej i od niej nie
odstępujcie. Jeżeli ją zachowacie, nic złego spotkać was nie może.
Czegóż pragniecie — spytałem. Wolności? 25. Czyż nie widzicie,
25

zbliżanie się do monarchii — państwo macedońskie było monarchią.

26

Tessalowie, sprzymierzeńcy Filipa w wojnie świętej, uzyskali odeń
w r. 346 p.n.e. miasto Nikaję i obszar Magnezji oraz miejsce w Radzie
Amfiktionów, kwestionowane dotychczas przez Fokejczyków, gospodarzy terenu, na którym leżą Delfy. Niebawem jednak narzucił im Filip
rządy oligarchiczne, uzależnione od Macedonii.
27

Nikaja — warownia w Lokrydzie w pobliżu Termopil. Filip
przyrzekł ją Tessalom.
28

Magnezja — por. I mowa olintyjska, przyp. 16.

29

Rada Dziesięciu Mężów — tzw. dekadarchia, rząd oligarchiczny,
wprowadzony w r. 344 p.n.e. przez Filipa. Przypuszczalnie każde z miast
tessalskich miało być rządzone przez radę dziesięciu mężów.
30

Filip przywłaszczył sobie dochody, jakie dawniej Tessalowie pobierali z ceł portowych.
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że już same tytuły, jakie nosi Filip, jej się przeciwstawiają?
Przecież każdy król i tyran jest z natury rzeczy wrogiem wolności
i praw. Pilnujcie się — dodałem — abyście za cenę pokoju nie
dostali się w ręce tyrana.
26. Messeńczycy wysłuchawszy mego przemówienia głośno
wyrażali mi swe uznanie. Słuchali jeszcze wielu innych posłów tak
w mojej obecności, jak i później. Wydaje się jednak, że mimo
wszystko nie odstąpią od przyjaźni z Filipem i nie odrzucą jego
obietnic. Trudno się dziwić, że Messeńczycy i inne państwa
peloponeskie postępują czasem wbrew zdrowemu rozsądkowi.
27. Przecież wy sami, którzy najlepiej się rozumiecie na sprawach
polityki i z naszych wyjaśnień wiecie, że Filip podstępnie osacza
wasze państwo, zdajecie się nie dostrzegać, iż —jeśli pozostawicie
sprawy ich własnemu biegowi — nagle możecie się znaleźć
w sytuacji, której się już opanować nie da. Tak to chwilową
beztroskę i wygodę stawiacie ponad wzgląd na przyszłą korzyść.
28. Rozsądek nakazuje, abyście się później dokładnie zastanowili nad kierunkiem dalszej polityki. Na razie proponuję do
zatwierdzenia tekst odpowiedzi dla Filipa.
Odpowiedź dla Filipa31
Byłoby wskazane, Ateńczycy, zawezwać tu ludzi ponoszących
odpowiedzialność32 za przekazanie obietnic Filipa, które was
nakłoniły do zawarcia pokoju. 29. Nigdy bowiem nie podjąłbym
się obowiązków posła ani wy nie zaniechalibyście — jak sądzę —
działań wojennych, gdybyście wiedzieli, że tak się Filip zachowa,
gdy tylko uzyska pokój. Wtedy, rzecz jasna, jego słowa bardzo
odbiegały od tego, co się teraz dzieje. Warto byłoby zaprosić tu
jeszcze kogoś innego. Kogo? Otóż po zawarciu pokoju i po moim
powrocie z powtórnego poselstwa, które miało odebrać przysięgi,
31

odpowiedź dla Filipa — tekst ten nie zachował się.
Chodzi tu o polityków ateńskich: Aristodemosa, Ktezyfonta,
Neoptolemosa, którzy złożyli ludowi takie zapewnienia bez pokrycia.
32
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odkryłem sieć intryg uknutych przeciwko naszemu państwu,
ostrzegałem więc, protestowałem i nie chciałem dopuścić do
wydania Filipowi Termopil i Fokejczyków. 30. Wtedy jednak
znaleźli się ludzie, którzy twierdzili, że taki jak ja, co tylko wodę
popija33, musi być zrzędą i uparciuchem. Powiadali też, że Filip,
jeżeli tylko uda mu się znaleźć po drugiej stronie przesmyku34,
urzeczywistni wszystkie wasze marzenia, umocni murem Tespie
i Plateje35, ukróci gwałty, jakich się dopuszczają Tebańczycy, na
własny koszt przekopie Chersonez36 i zwróci wam Eubeę i Oropos37 w zamian za Amfipolis. Wszystkie te słowa wyrzeczone na
tej oto mównicy i jestem przekonany, że ich nie zapomnieliście,
chociaż nie umiecie jakoś zapamiętać tych, którzy was krzywdzą.
31. Najbardziej haniebne jest to, że pokój, który zawarliście na
podstawie złudnych tylko nadziei, będzie wiązał także naszych
potomków38. Do tego stopnia daliście się wprowadzić w błąd. Po
cóż się domagam, aby ich tu zawezwać? 32. Na bogów, powiem
całą prawdę szczerze, niczego nie zatajając. Otóż nie po to, aby
tak jak oni sięgać do wyzwisk w waszej obecności dostarczając im
zresztą w ten sposób nowej sposobności do czerpania korzyści od
Filipa39, ani po to, by prowadzić czcze dyskusje. Sądzę bowiem,
33

Autorem tego uszczypliwego żartu był polityk Filokrates. Miał
powiedzieć: „Demostenes pije wodę, ja piję wino". Tenże Filokrates,
oskarżony kilka lat później przez demokratycznego mówcę Hypereidesa
o zdradę stanu, udał się na dobrowolne wygnanie, by ujść wyroku.
34

przesmyku — termopilskiego.

35

Tespie i Plateje — miasta beockie, zresztą por. W obronie mieszkańców Megalopolis, przyp. 4.
36

przekopie Chersonez — Chersonez Tracki, dziś Gallipoli — półwysep między Morzem Trackim a Hellespontem.
37

Oropos — por. W obronie mieszkańców Megalopolis, przyp. 10.

38

Zawierając pokój Filokratesa złożyli Ateńczycy dobrowolne przyrzeczenie, że traktat ten będzie obowiązywał również ich potomków.
39

Sprzedajni politycy mogliby czerpać dodatkowe korzyści od swego
mocodawcy Filipa przedstawiając się jako rzekome ofiary napaści i prześladowań ze strony Demostenesa i jego ugrupowania prowadzącego
politykę antymacedońską.

120

że w przyszłości polityka Filipa sprawi nam jeszcze więcej
kłopotów niż obecnie.
33. Dostrzegam coraz bardziej zagrażające nam niebezpieczeństwo i chciałbym się mylić w moich przypuszczeniach, ale się boję,
że jest już zbyt blisko. Niebawem nadejdzie czas, gdy już nie
będziecie mogli zajmować tak beztroskiej postawy wobec bieżących wydarzeń politycznych, i nie ja czy kto inny będzie was
pouczał, że wszystko to godzi w wasze państwo, lecz sami
będziecie mogli dokładnie — bo własnym okiem — poznać swoje
położenie. Jestem przekonany, że wtedy wybuchniecie straszliwym gniewem. 34. Obawiam się, że ten gniew może się zwrócić
nie przeciwko nieuczciwym posłom, których milczenie zostało
okupione, lecz przeciw tym politykom, którzy usiłują teraz
naprawić jakoś straty powstałe z winy tamtych. Niestety widzę, że
niektórzy wyładowują swoje oburzenie nie na winnych, ale na
tych, którzy się nawiną pod rękę.
35. Jak długo sytuacja się ostatecznie nie ukształtowała
i dopóki możemy się jeszcze porozumieć między sobą, chciałbym
każdemu z was przypomnieć — chociaż wszyscy o tym doskonale
wiecie — kto was namówił do wydania Filipowi Fokejczyków
i Termopil40. Gdy to nastąpiło, został on panem szlaku wiodącego do Attyki i na Peloponez. Skutek tego jest taki, że nie radzicie
dziś o zabezpieczeniu swych praw terytorialnych ani o polityce
zagranicznej, lecz o obronie waszego kraju i groźbie wojny
u granic Attyki. Gdy wybuchnie ta wojna, każdy dotkliwie
odczuje jej skutki: jej początku należałoby szukać w owej pamiętnej dacie zawarcia pokoju. 36. Sytuacja naszego państwa nie
byłaby obecnie tak kłopotliwa, gdyby was wtedy nie oszukano.
Przecież nie dostałby się Filip do Attyki od strony morza,
musiałaby wpierw bowiem jego flota odnieść całkowite zwycię40

Wódz najemnych wojsk fokejskich Falajkos w r. 346 p.n.e.
obsadził przesmyk termopilski z postanowieniem odparcia wojsk Filipa.
Ateńczycy groźbami zmusili go do poddania się i w ten sposób Macedończycy bez żadnego oporu wtargnęli do wnętrza Fokidy.
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stwo, ani też lądem prowadząc armię przez Termopile i Fokidę,
lecz albo wypełniałby swe zobowiązania i przestrzegając przykładnie warunków pokoju zachowałby się spokojnie, albo znalazłby się niezwłocznie w obliczu wojny równie groźnej jak ta,
która mu kazała zabiegać o pokój. 37. Tyle tytułem przypomnienia. Oby z bożą pomocą czas nigdy nie poddał surowej próbie
tych moich ostrzeżeń. Nie życzę bowiem nikomu śmierci, nawet
jeśli na taką karę zasługuje, skoro wiąże się z nią niebezpieczeństwo i strata dla wszystkich.
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W SPRAWIE CHERSONEZU
Już przynajmniej od VI wieku p.n.e. przejawiali Ateńczycy zainteresowanie dla losów Chersonezu Trackiego ze względu na jego położenie geograficzne, posiadające istotne znaczenie dla spraw gospodarczych i wojskowych.
Chersonez panował nad ważnym szlakiem morskim, którym podążały okręty
handlowe wiozące dla Grecji zboże z żyznych krain położonych nad Morzem
Czarnym. Dwa następne wieki historii Chersonezu są wypełnione walkami
satrapów perskich, ateńskich kolonistów, trackich książąt i band najemników spierających się o panowanie. Po wojnie świętej (335 346 p.n.e.)
Ateńczycy znów weszli w posiadanie tego kraju dzięki akcjom swego utalentowanego wodza Charesa. Wkrótce potem Filip usiłował przez intrygi odebrać Atenom Chersonez. Otóż gdy w r. 343 p.n.e. Atericzycy wysłali do tego
kraju swych osadników-kleruchów pod wodzą Diopeitesa, mieszkańcy miasta Kardii, pozyskani przez Filipa, odmówili wydania terenów, które bezprawnie zajęli. Wówczas wódz ateński uderzył na miasto, któremu na odsiecz
pospieszyły wojska Filipa. Diopeites mszcząc się za akcję macedońską wtargnął do części Tracji, która należała do Filipa, i zdobył kilka mniejszych
miast, a mieszkańców sprzedał w niewolę. Filip złożył natychmiast ostry protest w Atenach. Skargę tę poparli zwolennicy króla oraz ci politycy, którzy
uważali, że w interesie Aten leży zachowanie z nim pokoju. Domagano się
więc odwołania Diopeitesa z dowództwa jako winnego tych zarzutów.
W mowie wygłoszonej wiosną r. 341 p.n.e. Demostenes stanął w obronie tego wodza uzasadniając — znakomitym komentarzem sytuacji na
Chersonezie — potrzebę zatrzymania go na tym stanowisku.

Nie powinni, Ateńczycy, mówcy polityczni, którzy tu głos
zabierają, dawać wyraz swej osobistej nienawiści czy sympatii,
lecz wystąpić z propozycją, ich zdaniem, najlepszą, zwłaszcza że
nasze obrady dotyczą spraw publicznych wyjątkowej wagi. Skoro
niektórych polityków skłania do przemawiania tylko żądza rywalizacji lub jakiś inny osobisty powód, wy sami, Atericzycy, jako
ogół musicie oddalić od siebie te wszystkie niskie pobudki
działania, by móc uchwalić i wprowadzić w czyn to, co służy
najżywotniejszym interesom państwa.
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2. Poważnym dla nas problemem jest przebieg wydarzeń na
Chersonezie oraz kampania, którą Filip prowadzi w Tracji1 już
od dziesięciu miesięcy. Tymczasem przedmiotem większości wystąpień politycznych jest omawianie akcji organizowanych aktualnie przez Diopeitesa2 albo rozważanie kroków, które ma
zamiar podjąć. W wypadkach, w których w waszej leży mocy
ukaranie oskarżonych — w wyniku przeprowadzonego postępowania sądowego zgodnie z prawem i w dowolnie wyznaczonym
przez was czasie — od was zatem, jak można sądzić, zależy
decyzja, czy daną sprawę rozpatrywać od razu czy w późniejszym
terminie. Jakikolwiek nacisk czy przynaglanie z mojej strony lub
ze strony kogokolwiek innego byłoby w tych okolicznościach
zbyteczne. 3. Kiedy jednak jawny wróg naszego państwa przy
użyciu znacznej siły zgromadzonej nad Hellespontem usiłuje nas
ubiec w zajęciu pozycji, których nigdy nie zdołamy uratować, jeśli
przybędziemy za późno, uważam, że jedynym korzystnym dla nas
działaniem jest powzięcie odpowiednich decyzji i poczynienie
przygotowań w możliwie krótkim czasie. W każdym razie nie
wolno nam odstąpić od takich zamierzeń i wdawać się w krzykliwe polemiki i wzajemne oskarżanie się w innych sprawach.
4. Często dziwiła mnie, Ateńczycy, treść wygłaszanych tutaj
przemówień, jednakże żadne z nich nie zaskoczyło mnie bardziej
aniżeli pewna wypowiedź, którą niedawno usłyszałem w Radzie3,
iż wasi doradcy muszą was nakłaniać albo do otwartej wojny,
albo do przestrzegania pokoju. 5. Oczywiście taki wybór jest
1

W r. 342 p.n.e. Filip przeprowadził nową wyprawę przeciw Tracji.
W chwili wygłaszania tej mowy przez Demostenesa Macedończycy byli
już w posiadaniu tylu zdobyczy, że obawy o posiadłości ateńskie na
Chersonezie były uzasadnione.
2

Diopeites — dowódca ateńskich kleruchów-osadników wysłanych
na Hellespont.
3

Rada — to jest Rada Pięciuset, Boule; miała szerokie kompetencje,
które obejmowały dziedzinę ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą. Do
Rady należało przede wszystkim przygotowanie wniosków, które miały być
przedłożone Zgromadzeniu Ludowemu. Bez wniosku Rady Zgromadzenie
nie mogło powziąć żadnej decyzji ani uchwalić żadnej ustawy.
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możliwy, jeśli tylko Filip ze swej strony będzie zachowywał
spokój i nie zatrzyma wbrew warunkom traktatu4 w swym
posiadaniu waszych terenów oraz jeżeli nie będzie się starał
zjednoczyć innych państw przeciwko wam. W takich okolicznościach rzeczywiście nie pozostawałoby nam nic innego, jak żyć
w pokoju, a wszelkie rady stałyby się po prostu zbyteczne. Zresztą
dostrzegam u was gotowość do przyjęcia takiej postawy. 6. Nie
wiem, jak rozumieć deklarację owych polityków, że musimy
prowadzić otwartą wojnę albo przestrzegać pokoju, jeżeli się
okazuje, iż Filip mimo złożonych przysiąg i uzgodnionych warunków zawartego z nim pokoju — którego spisany tekst leży przed
naszymi oczyma i jest każdemu dostępny — od pierwszego dnia
zagarnął bezprawnie wiele naszych posiadłości? A warto dodać, że
uchwały, które go o to obwiniają, do dziś nie utraciły swojej
ważności. Przywłaszczał sobie cudze tereny, zanim Diopeites
wyprawił się5 na morze z kleruchami6, których się oskarża
o wszczęcie działań wojennych. Czyż nie zagarniał bez przerwy
ziemi innych Greków i barbarzyńców, by zebrać siły do uderzenia
na nas? Cóż więc znaczy owo twierdzenie, iż trzeba albo prowadzić wojnę, albo zachować pokój? 7. Przecież w naszym położeniu nie mamy wyboru, więc pozostaje nam do spełnienia tylko jedno zadanie, zresztą ze wszystkich najsłuszniejsze i najkonieczniejsze, które owi politycy pomijają milczeniem. Cóż to za
4

Chodzi tu o tzw. pokój Filokratesa z r. 346 p.n.e. Poręczono w nim
Atenom zachowanie ich posiadłości. Kiedy posłowie ateńscy czekali na
zakończenie przez Macedończyków wyprawy przeciw Tracji, Filip pospiesznie zajął kilka miejscowości na wybrzeżu trackim: Serrion, Doriskos
i in. Atericzycy postanowili domagać się pokoju na nowych warunkach.
Filip przyjął to życzenie Atericzyków na pozór przychylnie, lecz gdy w r.
343 p.n.e. wysłano doń poselstwo, zdecydowanie odmówił wszelkim
żądaniom Ateńczyków.
5
6

Diopeites wyprawił się — w r. 343 p.n.e.

kleruchowie — ateńscy koloniści, którzy w nowych osadach, założonych przez Ateny, tworzyli gminy zależne od macierzystego miasta
(metropolis). Zatrzymywali obywatelstwo ateńskie i zobowiązani byli do
służby wojskowej i pewnych świadczeń na rzecz Aten.
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zadanie? Stawić opór najeźdźcy. A może, na boga, uważają, że
jak długo Filip z daleka się trzyma od Attyki i Pireusu7, to nie
wyrządza żadnych szkód naszemu państwu i nie prowadzi żadnych działań wojennych. 8. Jeżeli rzeczywiście taki słuszny
wniosek wyciągają8 z tych przesłanek i jeżeli taka jest ich
interpretacja pokoju, to łatwo chyba zauważyć, że podane przez
nich rozumowanie nie jest ani godziwe, ani do przyjęcia, ani też
bezpieczne dla naszego państwa. Ponadto ich wypowiedzi zaprzeczają oskarżeniom, które kierują przeciwko Diopeitesowi.
Czemuż mamy pozwalać Filipowi na wszelkie działania nie
żądając od niego w zamian, by się nie zbliżał do granic Attyki?
Czemuż w takim razie nie wolno Diopeitesowi pospieszyć na
odsiecz Trakom9? Albo czemuż, jeżeli tak uczyni, będziemy
musieli przyznawać, że akcje Diopeitesa wznieciły wojnę?
9. No tak, mógłby ktoś powiedzieć — w tej sprawie rzeczywiście owi politycy niezupełnie mają rację, ale w końcu trudno nie
dostrzec tego, iż najemnicy wyrządzają wielkie szkody plądrując
cały obszar HellesDontu; bez wątpienia Diopeites dopuszcza się
gwałtów, gdy zajmuje cudze statki10, a takiej działalności nie
możemy w żadnym wypadku pochwalać. No dobrze, niech i tak
będzie, nie wyrażam sprzeciwu. 10. Mam nadzieję, że tej rady
udzielają w dobrej wierze11 i w uczciwym zamiarze. Ich wysiłki
zmierzają do rozwiązania sił wojskowych stojących do waszej
dyspozycji i w tym celu wszczynają całą kampanię kalumni
i oszczerstw pod adresem wodza, który stara się zapewnić swym
wojskom środki utrzymania. Myślę więc, że — jeżeli już przyjmiecie ich radę — będą musieli wam udowodnić, iż także Filip
7

Pireus — port Aten.

8

Oczywiście mówca wypowiada te słowa z ironią.

9

Przeciwko Trakom Filip od pewnego czasu znowu prowadził wojnę.

10

Chodzi tu o statki handlowe wiozące żywność. Towary wiezione
Diopeites konfiskował na potrzeby wojska, a statki puszczał wolno za
okupem.
11

Znowu wyraźna ironia.
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rozpuści swe wojska. W przeciwnym wypadku baczcie, czy ich
jedynym zamiarem nie jest sprowadzić na powrót nasze państwo
do tego stanu, którego skutkiem jest nasza obecna katastrofalna
sytuacja polityczna. 11. Nie potrzebuję wam chyba tłumaczyć, iż
Filip zawdzięcza swe dotychczasowe sukcesy przede wszystkim tej
okoliczności, iż w każdym przedsięwzięciu potrafi nas ubiec.
Trzyma on swą armię w stałym pogotowiu bojowym, z góry wie,
co chce czynić, w każdej chwili może napaść znienacka na
którekolwiek z państw. My zaś dopiero na wieść o jakimś
wydarzeniu, a więc już po fakcie dokonanym, podnosimy nieopisaną wrzawę i czym prędzej zabieramy się do przygotowań. 12.
Naturalny skutek jest oczywisty: Filip w spokoju dokonuje
podboju tych krain, przeciwko którym się wyprawił — my zaś
przybywamy zawsze za późno i cały nasz wysiłek i wszystkie
nasze wydatki idą na marne. Być może, udaje się nam pokazać
nasze rzeczywiste uczucie wrogości i wolę walki z najeźdźcą, ale
nasza mocno opóźniona próba włączenia się do akcji ściąga na
nas tylko dodatkową niesławę.
13. Ale nie omieszkajcie zauważyć, Ateńczycy, że wszystko to,
o czym się dziś mówi, to tylko próżne słowa i pozory. Całe to
działanie, plany i pomysły prowadzą do tego, by nikt przypadkiem nie niepokoił Filipa, gdy będzie urzeczywistniał wszystkie
zamysły zgodnie ze swym życzeniem. Nasze państwo nie utrzymuje bowiem żadnej armii poza granicami kraju, wy zaś pozostajecie
w domu. 14. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na rozwój
aktualnych wydarzeń. Filip przebywa teraz w Tracji wraz ze swą
potężną armią i ściąga znaczne posiłki z Macedonii i Tessalii, jak
nas informują naoczni świadkowie. Otóż teraz czeka tylko na
porę wiatrów etezyjskich12, by ruszyć na Bizancjum i oblężeniem
zmusić je do poddania się — czyż wyobrażacie sobie, że Bizantyńczycy nie zwrócą się do was i nie zażądają pomocy? 15. Myślę, że
tak zrobią, co więcej, jestem wprost przekonany o tym, iż
12

wiatry etezyjskie — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 36.
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wprowadziliby raczej do swego miasta nawet takich ludzi, którym
jeszcze mniej niż wam ufają13, niż poddaliby je Filipowi — jeśli
tylko nie uprzedzi ich akcji i wcześniej nie zajmie ich miasta siłą.
W obecnej chwili ani nie możemy wyprawić stąd okrętów do ich
kraju, ani też nie mamy tam w pogotowiu żadnej siły bojowej,
która by im mogła pospieszyć na odsiecz. Ich los jest już
przesądzony.
16. Na Dzeusa, ludzi tych ogarnia jakieś zgubne szaleństwo,
a ich głupota przekracza wszelką miarę! Tak to już jest — ale
pomimo to musimy ich ocalić, bo tego wymaga interes naszego
państwa. Poza tym nie mamy pewności, czy Filip nie napadnie na
Chersonez. Jeśli można wnosić z treści listu, który do nas posłał,
zamierza rozprawić się z osadnikami na Chersonezie14. 17.
Pozostawiona tam w gotowości bojowej wasza armia może nie
tylko pospieszyć na ratunek temu krajowi, ale też niepokoić
i niszczyć własne tereny Filipa. Jeśli natomiast rozpuścimy tę
armię, cóż nam przyjdzie czynić, gdy Filip rzeczywiście uderzy na
Chersonez. Na boga, postawmy Diopeitesa przed sądem — powiadacie. Ale czy to w czymkolwiek polepszy naszą sytuację?
W takim razie sami ruszymy z odsieczą! A jeśli porywiste wiatry
nam w tym przeszkodzą? Ależ, na boga, Filip z pewnością nie
zaatakuje! A któż nam może zaręczyć, że tego nie uczyni? 18.
Zastanówcie się i uprzytomnijcie sobie, Ateńczycy, jaka pora roku
nadciąga. Czyż nie widzicie, że niektórzy ludzie tylko myślą
o tym, by was usunąć z kretesem z Chersonezu i przekazać go
w ręce Filipa. A co będzie, jeśli on opuści teren Tracji i nie zwróci
się w kierunku Chersonezu i Bizancjum — bo i taką możliwość
trzeba wziąć pod uwagę — lecz ruszy na Chalkis15 i Megarę16,
13

W czasie wojny ze sprzymierzonymi (357—355 p.n.e.) Bizantyńczycy walczyli przeciwko Atenom.
14

Idzie tu o ateńskich kleruchów.

15

Chalkis — główne miasto na Eubei, pozostało wierne Atenom.

16

Megara— miasto położone na południe od Aten, związane z nimi
politycznie. W r. 343 p.n.e. próbował Filip opanować Megarę, ale pomoc
ateńska udaremniła ten zamiar.
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jak niedawno ruszył na Oreos17? Czy jest lepiej odeprzeć go tutaj
na własnym terenie i pozwolić, by wojna dotarła aż do granic
Attyki, czy dać mu już tam solidne zajęcie? Tylko to drugie
rozwiązanie kwestii wydaje mi się słuszne.
19. Skoro już wszyscy znacie fakty i macie o nich wyrobiony
pogląd, nie powinniście podejmować prób krytykowania i
ostatecznie rozpuszczenia siły zbrojnej, którą Diopeites usiłuje
zebrać dla naszego państwa, lecz sami powinniście uformować
drugą taką armię, a Diopeitesa zaopatrzyć w pieniądze i pod
każdym innym względem użyczyć mu wsparcia z całą ofiarną
gotowością. 20. A gdyby tak ktoś zapytał Filipa: „Powiedz mi,
czy wolałbyś, aby te wojska, które teraz walczą pod wodzą
Diopeitesa, jakie by tam one nie były — na ten temat nie będę się
spierał — otrzymały dobre zaopatrzenie, znalazły uznanie w
oczach Ateńczyków i wzrosły w liczbę dzięki stałej pomocy
państwa, czy raczej by uległy rozwiązaniu i rozbiciu pod
wpływem oszczerstw i oskarżeń pewnych polityków?". Nie mam
wątpliwości, iż Filip opowiedziałby się za ich rozwiązaniem. I
właśnie niektórzy z was tutaj chcą zrobić to, o co Filip prosiłby
bogów w swych skrytych modlitwach. I wy jeszcze się
zastanawiacie i szukacie przyczyny tych wszystkich strat, które
poniosło nasze państwo?
21. Z tego właśnie powodu pragnę z całą otwartością poddać
wnikliwemu osądowi obecną sytuację polityczną, zbadać, na
czym polega nasza własna działalność i jaka jest nasza postawa
wobec biegu wydarzeń. Otóż odmawiamy składania datków
pieniężnych na fundusz wojskowy oraz brania osobistego udziału
w wyprawach wojennych. 22. Nie umiemy się obejść bez korzystania z pieniędzy publicznych18, nie chcemy dać Diopeitesowi
17
18

Oreos — miasto na Eubei.

Idzie tu nie tylko o wynagrodzenie dla urzędników administracji państwowej, ale też o wszelkie wydatki na cele społeczne (rozdawnictwo zboża) i kulturalne, jak np. kosztowny fundusz widowiskowy —
theorika.
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przyznanych mu sum pieniędzy19 i zamiast go chwalić za to, iż na
własną rękę umie się postarać o konieczne środki, ganimy go
i staramy się wyśledzić między innymi, skąd je czerpie i co
zamierza uczynić, sami zaś zachowując taką postawę nie mamy
najmniejszej ochoty wykonywać naszych własnych publicznych
powinności. Sławimy w pięknych słowach tych mówców, którzy
przemawiają w sposób godny naszego państwa, ale w czynach
udzielamy poparcia ich przeciwnikom. 23. Macie zwyczaj stawiać
pytanie każdemu mówcy, który wstępuje na trybunę — „a co należy
czynić?". Wolałbym zamienić tu rolę i was zapytać — „ a o czym
należy mówić?". Bo jeśli rzeczywiście nie macie zamiaru płacić
podatków na cele wojenne, osobiście uczestniczyć w wyprawach
wojskowych, nie naruszać na cele społeczne pieniędzy publicznych, dać Diopeitesowi przyznane mu sumy pieniędzy i pozwolić
mu, by sam dla siebie zdobywał środki utrzymania, i wreszcie
pełnić własnych obowiązków — to naprawdę nie mam nic do
powiedzenia. Daliście przecież tak wielką swobodę działania tym
chętnym do wszystkiego oskarżycielom i oszczercom, że ze
spokojem wysłuchujecie, jak z góry wytaczają przeciwko temu
wodzowi skargę na podstawie jego domniemanych zamiarów20.
Cóż można na to powiedzieć?
24. Przynajmniej część z was musi się dowiedzieć, do czego
może to wszystko prowadzić. Powiem z całą szczerością, inaczej
bowiem nie potrafiłbym. Wszyscy wodzowie, którzy kiedykolwiek wyruszali stąd okrętami na morze — jeśli się mylę, gotów jestem ponieść wszelką karę — brali pieniądze od Chiotów21 i Eretrejczyków22, słowem od kogokolwiek mogli, mam tu
zwłaszcza na myśli mieszkańców Azji Mniejszej. 25. Otrzymują
19

Chodzi o pieniądze na utrzymanie i wyposażenie dowodzonej przez
Diopeitesa armii.
20

Chodzi tu zresztą o zamiary, które ci oskarżyciele sami przypisują
temu wodzowi.
21

Chioci — mieszkańcy wyspy Chios, por. zresztą W obronie Rodyjczyków, przyp. 2.
22

Eretrejczycy — mieszkańcy miasta Eretrii na Eubei.
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mniej, jeśli dowodzą tylko jednym lub dwoma okrętami — więcej,
jeśli mają pod swymi rozkazami znaczniejszą flotę. Ci zaś, którzy
płacą te sumy, małe lub duże, nie płacą za nic — nie są przecież
szaleńcami. Kupują sobie za tę cenę dla statków kupieckich, które
wypływają z ich portów, gwarancję przed uszkodzeniem i rabunkiem oraz bezpieczeństwo żeglugi swych własnych okrętów23,
które uzyskują eskortę. Zresztą można tu jeszcze wymienić inne
tego rodzaju ułatwienia. Mówią, że oddają te sumy jako dowody
przyjaźni i jest to właśnie powszechne określenie takich gratyfikacji. 26. Jest rzeczą aż nadto oczywistą, iż także dzisiaj wszystkie
zainteresowane miasta będą opłacały usługi Diopeitesa, skoro ma
pod swymi rozkazami całą armię. A skąd waszym zdaniem ma
brać środki na żołd i utrzymanie swych żołnierzy, skoro nie
otrzymuje ich od was, a własnych nie posiada24? A może z nieba?
No — nie! Właśnie dzięki temu, co mu się uda zebrać, wyprosić
lub pożyczyć, może jakoś przetrwać. 27. Ci, którzy go przed wami
obwiniają, nie czynią nic innego, jak tylko ostrzegają każdego
przed udzielaniem Diopeitesowi jakiejkolwiek, choćby najmniejszej,
finansowej pomocy, ponieważ ma on ich zdaniem ponieść karę za
swoje działania planowane na przyszłość, a nie tylko za swe
dotychczasowe czyny i uzyskane korzyści. Taki też sens ostrzeżenia
mają stwierdzenia: „zamierza oblegać miasto" lub „zdradza sprawę
Hellenów". Czy rzeczywiście któremuś z tych oskarżycieli leży na
sercu los Greków małoazjatyckich? Bo jeśli tak, to chyba jakoś
więcej troski okazują dla innych krajów aniżeli dla własnej ojczyzny?
28. Zastanawiano się też nad posłaniem na Hellespont drugiego stratega25. W tej sprawie składam następujące wyjaśnienie.
Jeżeli Diopeites dopuszcza się bezprawia zatrzymując statki
23

Idzie tu o ochronę przed korsarzami, którzy stanowili prawdziwą
plagę na Morzu Egejskim.
24

własnych nie posiada — ponieważ Ateńczycy nie zaopatrzyli
Diopeitesa w wystarczającą ilość pieniędzy.
25

Był to oczywiście wniosek ugrupowania opozycyjnego, orientacji
filomacedońskiej.
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handlowe, mała, Ateńczycy, powtarzam, mała tabliczka26 wystarczyłaby, by temu wszystkiemu położyć koniec. Mamy prawa,
które nam nakazują oddać w ręce sprawiedliwości winnych
takiego przestępstwa, nie zaś, na boga, zapewniać sobie własne
bezpieczeństwo27 przy pomocy znacznych wydatków i interwencji
naszej floty. Byłby to już szczyt obłędu. 29. Przeciwko wrogom,
których nie można dosięgnąć prawem, trzeba, i jest rzeczą
konieczną, utrzymywać armię, wysyłać flotę, płacić podatki na
cele wojenne, przeciwko nam samym, to jest obywatelom, mamy
inne środki — uchwały, skargi procesowe28, okręty do specjalnych poruczeń29. Tymi środkami posługują się rozsądnie myślący
ludzie. Ci zaś politycy postępują teraz tak jak oszczercy i burzyciele porządku państwowego. 30. To, że znajdują się wśród was
osobnicy takiego pokroju, jest wprawdzie rzeczą przykrą, nie jest
przecież prawdziwym nieszczęściem. Wy jednak, którzy tutaj
zasiadacie, jesteście w takim stanie ducha, że jeśli kto tylko
wystąpi przed wami i oświadczy, że źródłem wszelkiego zła jest
Diopeites, Chares30 czy Aristofon31, albo jakikolwiek inny oby26

mała tabliczka — tzw. pinakion Ateńczycy podawali do publicznej
wiadomości na tabliczkach postanowienia swoich władz. A zatem takie
tabliczki zawierały teksty uchwał, ustaw, skarg kryminalnych itd.
27

zapewniać sobie własne bezpieczeństwo — nb. przed takimi przestępcami.
28

skargi procesowe — w oryginale eisangeliai, w sprawach przestępstw politycznych, naruszających ustrój państwa. Złożenie skargi
powodowało natychmiastowe ściganie przestępcy. Proces karny w tych
wypadkach nosił również nazwę eisangelia, zresztą por. I mowa przeciw
Filipowi, przyp. 53.
29

Chodzi zwłaszcza o okręty dla przewożenia osób aresztowanych
poza granicami Attyki. Znanym statkiem używanym do takich celów był
„Parałoś", wymieniony w tekście oryginału greckiego.
30

Chares — utalentowany wódz ateński. Grabieże, jakich się dopuszczały wojska najemne Charesa, wywoływały wiele protestów w Atenach.
31

Aristofon — polityk ateński, zwolennik polityki probeockiej, przyjaciel Charesa. Aristofon przez wniesienie skarg przeciwko znanym
wodzom, Ifikratesowi i Tymoteuszowi, dopomógł Charesowi do otrzymania samodzielnego dowództwa.
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watel, którego wymieni, zaraz wyrażacie mu swe uznanie i wśród
wrzawy przyznajecie mu rację. 31. Jeśli zaś ktoś inny zabierze głos
i oświadczy: „To wierutne brednie, Ateńczycy! Nikt inny, a tylko
Filip jest sprawcą wszystkich nieszczęść i katastrofalnego położenia naszego państwa. Gdyby bowiem zachowywał spokój, nasze
państwo nie miałoby żadnych kłopotów", nie możecie temu
zaprzeczyć i zaraz popadacie w złość jakby z powodu domniemanej straty. A jakaż jest przyczyna tego nastroju? 32. Na
bogów, pozwólcie mi na bezwzględną szczerość, skoro mówię
o najważniejszych sprawach naszego państwa. Otóż niektórzy
z polityków tak ukształtowali waszą postawę, że na posiedzeniach
Zgromadzenia Ludowego swą niezłomnością woli budzicie grozę,
natomiast w sprawie wojny i przygotowań do niej przejawiacie
beztroskę godną pogardy. W wypadku obwinienia człowieka,
który wedle waszego rozeznania przebywa w Atenach i znajduje
się w zasięgu waszej władzy, chętnie popieracie oskarżenie. Jeśli
natomiast winnym jest człowiek, którego nie możecie pociągnąć
do odpowiedzialności jak tylko przez pokonanie go w otwartej
walce — jesteście bezradni, a uświadomienie sobie własnej bezsilności, jak sądzę, wprawia was w gniew. 33. Wasi politycy
powinni, Atericzycy, postępować wprost przeciwnie: powinni was
przyzwyczajać do tego, byście na Zgromadzeniu Ludowym byli
wyrozumiali i ludzcy — bo mamy tam do czynienia z obroną
praw, które dotyczą nas samych i naszych sprzymierzeńców —
natomiast w sprawach wojny i zbrojeń byście się okazali groźni
i nieugięci. Idzie tu bowiem o walkę przeciwko waszym rywalom
i wrogom. 34. Używając demagogicznych chwytów i zabiegając
ponad wszelką miarę o wasze względy doprowadzili do tego, iż na
obradach Zgromadzenia Ludowego niczym jacyś możni panowie
chętnie nadstawiacie ucha na samo tylko pochlebstwo, pochwały
i komplementy, podczas gdy aktualny bieg wydarzeń politycznych wprowadza nasze państwo w stan najwyższego zagrożenia.
35. Na Dzeusa, przecie mogą Grecy obciążyć was odpowiedzialnością za zaprzepaszczenie przez wasze niedbalstwo sposób-
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ności sprzyjających do działania i mogą was zapytać: „Ateńczycy, wyprawiacie do nas poselstwa32 przy każdej okazji i ciągle
powtarzacie, że Filip coś knuje przeciwko wam i innym Hellenom, że w każdym wypadku należy się strzec takiego człowieka itd., itd.". Z takim stwierdzeniem wypadałoby się zgodzić — bo rzeczywiście tak postępujemy. A mogą też powiedzieć: ,,A zatem, wy największe ofermy tego świata, kiedy
przez długich dziesięć miesięcy człowiek ten przebywał z dala
od swej ojczyzny33, pozbawiony wszelkiej możliwości powrotu do domu z powodu choroby, pory zimowej i prowadzonej
wojny — ani nie uwolniliście Eubei34, ani nie odzyskaliście
którejkolwiek ze swych utraconych posiadłości. 36. I właśnie
w tym czasie, kiedy pozostawaliście w domu i ciesząc się
zdrowiem oddawaliście się wczasom — jeśli w ogóle można
mówić o zdrowiu ludzi, którzy zachowują taką postawę — Filip
ustanowił na Eubei dwóch tyranów, z których jeden ma stanowić
zagrożenie dla Attyki, drugi zaś dla Skiatos35. 37. Czyż usunęliście przynajmniej te punkty zagrożenia; nawet jeśli nie mieliście
ochoty na podjęcie jakiejś poważniejszej akcji, nie podjęliście
żadnej, woleliście ustąpić. Oczywiście, zeszliście mu z drogi i w ten
sposób pokazaliście aż nadto wyraźnie, że nie ruszycie się
z miejsca, choćby Filip i dziesięć razy umarł!36 Po cóż więc
niepokoicie nas ciągłymi poselstwami i skargami?". Gdyby takie
32

W r. 347 p.n.e. wysłano z Aten poselstwo do większości państw
helleńskich, a w r. 344 i 343 p.n.e. także do państw leżących na
Peloponezie.
33

Filip prowadził w tym czasie walki w Tracji. Podczas tej trackiej
wyprawy poważnie zaniemógł.
34

Już od r. 351 p.n.e. Filip zaczął się mieszać w wewnętrzne
sprawy Eubei. W r. 348 p.n.e. Ateńczycy wysłali wojsko na odsiecz
tyranowi Eretrii Plutarchowi — bez powodzenia. Stracili sposobność odzyskania wyspy. Filip zapewnił sobie na niej wpływy przez
obsadzenie Oreos i Eretrii i pozostawienie tam oddanych mu władców.
35

Skiatos — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 38.

36

Aluzja do ciężkiej choroby Filipa.

134

były ich słowa, co byśmy, Ateńczycy, mogli na nie odpowiedzieć?
Muszę przyznać, iż nie wiem.
38. Nie brak tu ludzi, którzy są przekonani, że potrafią zbić
z tropu mówcę politycznego jednym tylko pytaniem: „co mamy
czynić?". Tym udzielę najuczciwszej i najbardziej zgodnej z prawdą odpowiedzi: przede wszystkim nie czynić tego, co czynicie
obecnie. Nie waham się też złożyć tu nieco szczegółowsze
wyjaśnienie w oczekiwaniu, iż ten sam zapał, który ujawniają
w stawianiu pytań, okażą również w działaniu. 39. Rzecz najważniejsza, Ateńczycy, to wasze niezłomne przeświadczenie, że
Filip już prowadzi wojnę przeciwko waszemu państwu, że
zerwał pokój (i przestańcie się już raz na zawsze wzajemnie
oskarżać w tej sprawie), że jest nieprzychylnie czy wręcz wrogo
usposobiony do całego naszego miasta i ziemi, na której ono
stoi, dodam, do wszystkich jego mieszkańców bez wyjątku,
nawet do tych, którzy sądzą, iż sobie zaskarbili jego względy.
40. Jeśli mają jakieś wątpliwości, niechże sobie przypomną losy
Eutykratesa37, Lastenesa38 i Olintyjczyków, którzy kiedyś się
uważali za jego przyjaciół. Kiedy tylko zdradą wydali mu
własne miasto, zginęli najhaniebniejszą śmiercią. Głównym
jednak przedmiotem akcji militarnych Filipa i jego zabiegów
dyplomatycznych jest nasz ustrój polityczny. Nic na świecie bardziej go nie pociąga jak zburzenie tego systemu. 41.
Jego zamysł nie jest pozbawiony uzasadnienia, jeśli spojrzeć na
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zostały poskromione przy użyciu siły, powstaną i oddadzą
się pod waszą opiekę. 42. W waszej bowiem naturze nie leży
chęć rozszerzenia swego panowania kosztem innych ani też
zabezpieczania jego podstaw. Wasza dzielność i energia wyraża się w powstrzymywaniu innych przed grabieżą cudzego i odbieraniu im ich łupu, oraz w gotowości zarówno
zwalczania jednostek dążących do władzy39, jak i wyzwalania wszystkich zniewolonych narodów. Dlatego Filip nie życzy
sobie, aby kultywowana przez was idea wolności miała każdorazowo zagrażać jego własnym interesom. Z pewnością nie
jest to jego pragnieniem, gdyż rozumuje wcale poprawnie
i trafnie. 43. Pierwszym zatem i niezbędnym zadaniem jest
dostrzegać w Filipie nieprzejednanego wroga naszego systemu
i naszej demokracji, a dopóki nie stanie się to waszym najgłębszym przeświadczeniem, nigdy sprawom bieżącej polityki nie poświęcicie tej uwagi, jakiej rzeczywiście wymagają.
Waszym następnym obowiązkiem jest uświadomienie sobie
w pełni, iż cała jego obecna działalność i wszystkie jego
przygotowania są wymierzone przeciwko naszemu państwu oraz
że wszelki opór, na który napotyka, jest oporem służącym
waszej sprawie.
44. Nikt chyba nie jest tak naiwny, aby przypuścić, iż Filip,
który pragnie posiąść te okropne miejsca w Tracji — bo jak
można inaczej określić jakieś Drongilos, Kabyle czy Masteirę40
i inne miejscowości, które teraz zdobywa i zajmuje — i dla ich
posiadania znosi wszelkie trudy, straszliwe burze zimową porą
i największe niebezpieczeństwa, natomiast wcale nie pragnie
ateńskich portów, stoczni, okrętów, kopalni srebra41, bogatych
zasobów i znacznych dochodów. 45. l pozwoli wam to wszystko
posiadać, podczas gdy on sam dla zdobycia prosa i jęczmienia
39

do władzy — do tyranii czy jedynowładztwa.

40

Drongilos, Kabyle czy Masteirę — niewielkie miejscowości w Tracji
niedaleko Strymonu i Amfipolis.
41

kopalnie srebra — w Laurionie w Attyce.
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złożonego w trackich dołach42 zimuje w tej zbójeckiej jaskini?
Nie, nie jest to możliwe. Wszystko, co czyni, a więc i te działania,
i cała jego polityka jest całkowicie poddana idei panowania. 46.
Cóż więc mają czynić w tej sytuacji trzeźwo myślący ludzie?
Muszą dogłębnie poznać rzeczywistość polityczną naszego państwa, pozbyć się owej bezprzykładnej i nie znającej miary lekkomyślności, łożyć pieniądze na fundusz wojenny, zachęcić do tego
również naszych sprzymierzeńców, dbać o utrzymanie i stałe
zaopatrzenie istniejącej armii. Podobnie bowiem jak Filip utrzymuje swe siły zbrojne gotowe w każdej chwili do napaści
i zniewolenia wszystkich państw helleńskich, tak i my musimy
mieć armię w stałym pogotowiu do zapewnienia im wszystkim
bezpieczeństwa i koniecznej pomocy. 47. Jeśli bowiem chcecie
poprzestać tylko na pospiesznym organizowaniu i wysyłaniu
wojskowych wypraw, nigdy nie osiągniecie oczekiwanych skutków. Najpierw należy uformować armię, zabezpieczyć jej środki
utrzymania, wyznaczyć płatniczych i całą obsługę administracyjną43, ustanowić system ścisłej kontroli wydatków, odbierać od
płatniczych sprawozdania finansowe, od wodza zaś sprawozdania
z działalności militarnej. Takie wasze postępowanie i takie
rzeczywiste zdecydowanie albo zmusi Filipa do uczciwego przestrzegania pokoju i pozostawania w granicach własnego kraju —
a byłoby to największe błogosławieństwo — albo pozwoli wam
się z nim zmierzyć w równej walce.
48. Kto sądzi, że mój plan wymaga wielkich nakładów, wiele
wysiłku i starania, rozumuje zupełnie słusznie. Niechże jednak
pomyśli tylko, jaki skutek dla Aten mogłaby mieć jego odmowa
współdziałania, a łatwo dojdzie do wniosku, że w naszym
wspólnym interesie leży jedynie ofiarne pełnienie tych obowiązków przez wszystkich obywateli. 49. Może któryś z bogów daje
42

Trakowie mieli zwyczaj przechowywać zboże w wykopanych dołach oraz w wielkich glinianych naczyniach zakopanych w ziemi.
43

Idzie tu o tzw. demosioi, niższych urzędników zarządu finansowego —
pisarzy, kasjerów itd.
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wam rękojmię bezpieczeństwa — albowiem nikt z ludzi wiarygodnego zapewnienia w takiej sprawie złożyć nie może — iż Filip
widząc, jaką przejawiacie bierność w swym postępowaniu i jak
wszystko pozostawiacie na pastwę losu, w końcu na was nie
ruszy. Na Dzeusa i wszystkich bogów, byłoby to zaiste rzeczą
niegodną was, potęgi państwa i dokonań naszych przodków,
poświęcić z powodu własnej egoistycznej wygody sprawę wolności wszystkich Hellenów. Wolałbym raczej umrzeć aniżeli doradzać wam taką politykę. Jeżeli ktoś inny to czyni i zyskuje waszą
wiarę i uznanie, niech tam — złóżcie broń i porzućcie wszystko!
50. Skoro jednak nikt tego nie pochwala, a przeciwnie wszyscy
umiemy przewidzieć, że im bardziej pozwolimy Filipowi rozszerzyć swe panowanie, tym groźniejszego znajdziemy w nim
podczas wojny przeciwnika — to na cóż jeszcze czekamy, przecie
stąd ucieczki nie ma. Kiedy zdecydujemy się wreszcie, Ateńczycy,
wykonywać to, co stanowi nasz obywatelski obowiązek? 51. Gdy
będzie to konieczne — odpowiecie. To, co każdy człowiek
nazywa koniecznością, nie staje się dopiero teraz warunkiem
naszej rzeczywistości, ale było już nim od dawna. Trzeba się więc
modlić do bogów, by nie przypadła nam w udziale konieczność,
która krępuje niewolników. Na czym polega różnica pomiędzy
tymi dwoma rodzajami konieczności? Otóż największą koniecznością dla człowieka wolnego jest honor i obawa przed hańbą.
Nie umiałbym tu wymienić innego czynnika o równie potężnym
oddziaływaniu. Dla niewolnika konieczność oznacza cięgi i razy.
Oby bogowie oszczędzili wam tego losu, o którym nawet wstyd
mówić!
52. Chociaż chętnie dotknąłbym także innych spraw i wskazałbym na sposoby, którymi się posługują pewni politycy, by
przywieść was do zguby, jednak ograniczę się tylko do jednego
faktu. Otóż gdy na obradach pojawi się jakiś problem dotyczący
Filipa, zaraz zrywa się ktoś z miejsca i tłumaczy, jaką to
korzystną rzeczą jest zachować pokój, a równocześnie jakim
kłopotem jest utrzymywanie znacznej armii i jak niektórzy lu-
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dzie chcą rozgrabić wasze publiczne pieniądze itd. Takimi mowami całkowicie was obłaskawiają, Filipowi zaś dają możność
przeprowadzania w spokoju wszystkich zamierzeń. 53. Wam
w rezultacie przypada błogi odpoczynek i całkowita bezczynność —
a obawiam się, że przyjdzie wam za nie kiedyś drogo zapłacić —
mówcom zaś popularność i wynagrodzenie. Myślę, że nie was
powinni owi politycy przekonywać o potrzebie przestrzegania
pokoju — bo wy już daliście się nakłonić i nie ruszacie się
z miejsca — ale powinni przekonać tego, kto prowadzi działania
wojenne. 54. Bo gdy on pod wpływem perswazji ustąpi44, z wami
nie będzie kłopotu. Nadto należy sobie uprzytomnić, że nie tyle są
przykre wydatki, które ponosimy dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa, ile raczej przykry będzie los, który przyjdzie nam
wycierpieć, jeśli nie zechcemy łożyć na nie pieniędzy. Co się zaś
tyczy owego „rozgrabiania pieniędzy publicznych", to powinni
temu przeszkodzić przez podanie sposobu zabezpieczenia ich, nie
zaś przez odstąpienie od waszych interesów. 55. Moje szczególne
oburzenie, Ateńczycy, wzbudza to, że wielu z was boli trwonienie
waszego mienia — a przecież w waszej leży mocy zarówno
zabezpieczenie go, jak i ukaranie winnych przestępstwa — nie
boli natomiast widok grabionych po kolei miast Hellady, które
Filip napada, by potem się dobrać do waszej skóry.
56. Jaka jest właściwie przyczyna tego, Ateńczycy, że Filip
może sobie otwarcie prowadzić działania wojenne, dopuszczać się
bezprawia, podbijać miasta — a żaden z owych polityków nie
powie jednego słowa, że to Filip wszczyna wojnę. Gdy zaś inni
wam doradzają, by tak zupełnie nie ustępować Filipowi i wszystkiego mu nie oddawać, ci sami ludzie znowu występują z oskarżeniem o wzniecanie wojny. Zaraz sprawę wyjaśnię. 57. Otóż
pragną owi politycy, byście swe naturalne oburzenie, które
wzbudzają wszelkie cierpienia związane z wojną, zwrócili przeciwko waszym najlepszym doradcom. Celem ich bowiem nie jest
44

Chodzi tu o Filipa.
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ukaranie Filipa, lecz pociągnięcie do odpowiedzialności karnej
owych doradców. Sami w ten sposób zostaną oskarżycielami i nie
poniosą najmniejszej kary za swą szkodliwą działalność. Z tego
powodu twierdzą, że jest wśród was pewna grupa polityków,
którzy dążą do wojny. Jest to problem, o który tu dzisiaj idzie;
należy go rozstrzygnąć45. 58. Jestem absolutnie pewny tego, że
Filip nie czekając, aż któryś z Ateńczyków złoży wniosek
w sprawie wypowiedzenia wojny, zajął już wiele waszych miast,
teraz zaś wysłał wojska przeciwko Kardii46. Jeśli jednak zechcemy się nadal zasłaniać fałszywym pozorem, iż Filip nie
prowadzi przeciwko nam wojny, to musiałby on być skończonym
głupcem, by nam dowieść, iż się mylimy. 59. A cóż powiemy, gdy
nas samych zaatakuje? On sam z pewnością zaprzeczy, że na nas
napada, tak jak zaprzeczył w wypadku ataku na mieszkańców
Oreos47, kiedy jego wojska znajdowały się na ich terytorium, albo
wcześniej w wypadku Feraj48, gdy przypuszczał szturm na
ich mury, czy też w wypadku Olintyjczyków — a była to
najwcześniejsza z tych akcji — gdy się pojawił w ich kraju
na czele armii. Czy również w tej chwili będziemy utrzymywali, że
ludzie nawołujący do obrony prą do wybuchu wojny? W takim
razie czeka nas tylko niewola — bo jeśli nie wolno się bronić,
a równocześnie nie można żyć w spokoju — pozostaje nam
jedynie taka możliwość. 60. Ponadto ponosicie większe ryzyko niż
inne państwa. Filip bowiem nie dąży tylko do podbicia naszego
miasta, ale do zniesienia go z powierzchni ziemi. Dobrze wie
o tym, iż nigdy nie zgodzicie się na niewolę, a jeśli się nawet
zgodzicie, nigdy nie będziecie umieli jej znosić: przyzwyczailiście
się bowiem do rządzenia innymi. Wie też, że będziecie mogli
45

W oryginale greckim występuje wyrażenie sądowe diadikasia,
oznaczające rozstrzygnięcie sporu między dwiema stronami. Tutaj idzie
o spór między dwoma ugrupowaniami politycznymi: zwolenników pokoju
i zwolenników wojny.
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Kardia — miasto na Chersonezie Trackim.
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Oreos — por. przyp. 17.
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Feraj — por. I mowa olintyjska, przyp. 14.
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sprawić mu więcej kłopotu aniżeli cała reszta świata, jeżeli tylko
nadarzy się wam ku temu dogodna sposobność.
61. Dlatego musicie sobie uprzytomnić, że rozgrywa się tu
walka na śmierć i życie. Tych zaś, którzy sprzedali się Filipowi,
powinniście nie tylko serdecznie znienawidzieć, ale na śmierć
zatłuc kijami. Nie można bowiem pokonać zewnętrznego wroga
swego kraju, dopóki się nie ukarze wroga wewnętrznego w murach własnego miasta. 62. A jak myślicie, dlaczego nas Filip tak
dotkliwie obraża — nie znajduję innego określenia na jego
postępowanie — i podczas gdy innych usiłuje jeszcze zwodzić
pozorami dobrodziejstw, w stosunku do nas posuwa się do gróźb?
Otóż Tessalów wpierw szczodrze obdarzył49, by ich później
wpędzić w obecną niewolę. Żadne też słowa nie są w stanie
opisać, jak zrazu oszukał nieszczęśliwych Olintyjczyków przekazując im Potidaję i inne miejscowości50. 63. Teraz zaś pozyskuje
sobie Tebańczyków oddając w ich ręce całą Beocję i uwalniając ich od długiej i wyczerpującej wojny51. Tak więc wszyscy z nich uzyskali od Filipa jakieś korzyści terytorialne. Niektórzy ponieśli już za to karę, o czym wie dziś cały świat;
reszta za wszystko drogo zapłaci, gdy nadejdzie właściwy dzień.
Nie wspomnę słowem o waszych szkodach poniesionych na
wojnie, ale o tych wielkich stratach, które spowodowało zawarcie
pokoju z Filipem — dzieło straszliwego oszustwa. 64. Dość
wymienić tu Fokejczyków52, Termopile53, wasze miejscowości
w Tracji, Doriskos, Serrion czy wreszcie samego Kersoblepte49

Dzięki interwencji zbrojnej Filipa uzyskali Tessalowie w r. 346
p.n.e. Nikaję i Magnezję, a także miejsce w Radzie Amfiktionów. Wnet
jednak Filip narzucił im rządy oligarchiczne uzależnione od Macedonii.
50

W r. 356 p.n.e. pozyskał sobie Filip Olintyjczyków na sprzymierzeńców przeciw Atenom, odstępując im miasto Potidaję i Antemunt.
W ciągu kilku następnych lat pozbawił ich wolności.
51

od długiej i wyczerpującej wojny — którą Tebanczycy prowadzili
z Fokejczykami.
52

Fokejczycy — por. I mowa olintyjska, przyp. 24.
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Termopile — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 11.
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są54. Czyż nie dzierży teraz Filip w swym posiadaniu Kardii i czyż
się do tego otwarcie nie przyznaje? Czemuż nie traktuje was jak
mieszkańców innych miast greckich? A dlatego, że nasze państwo
— zresztą jedyne na świecie — zapewnia całkowitą bezkarność
temu, kto przemawia w interesie naszych wrogów i przyjmuje od
nich pieniądze nie ponosząc żadnego ryzyka. A zezwala na to
i w tym wypadku, gdy idzie o utratę naszych posiadłości.
65. Nie byłoby rzeczą bezpieczną popierać w Olincie politykę
Filipa, gdyby lud Olintu nie pochwalał korzyści, jakie mu dało
posiadanie Potidai. Nie byłoby bezpieczne popieranie w Tessalii
polityki Filipa, gdyby lud Tessalów nie widział w nim dobroczyńcy, który wypędził tyranów i przywrócił mu prawa w Radzie
Amfiktionów. Nie byłoby to również bezpieczne w Tebach,
gdyby nie zwrócił im Beocji i nie wybił Fokejczyków. 66. Ale
w Atenach jest rzeczą zupełnie bezpieczną bronić interesów
Filipa, chociaż wydarł wam nie tylko Amfipolis55 i teren Kardii,
i umocnił się na Eubei, by zagrażać waszemu państwu, a w tej
chwili maszeruje na Bizancjum. Doprawdy, niektórzy z tych
polityków w zastanawiające krótkim czasie z nędzarzy zostali
bogaczami, a jako ludzie nieznani i bez znaczenia doszli nagle do
sławy i wpływów. Was zaś spotkał los przeciwny: zamiast
dobrobytu i poważania przypadło wam w udziale ubóstwo
i powszechne lekceważenie. Bogactwo, które państwo posiada,
opiera się moim zdaniem na sprzymierzeńcach, na zaufaniu
i przychylności. Tego bogactwa was całkowicie pozbawiono. 67.
Albowiem lekceważycie je i pozwalacie, by je wam odebrano.
Dzięki temu przecież Filip odnosi sukcesy, wzrasta w potęgę
i staje się poważnym zagrożeniem zarówno dla wszystkich Hel54

Kersobleptes — naczelnik trackiego plemienia Odrysów, sprzymierzony z Ateńczykami od r. 357 p.n.e. W czasie wojny z Filipem Ateńczycy
nie udzielili mu skutecznej pomocy ani w r. 355, ani później w r. 346 i 342
p.n.e. Ostatecznie w r. 341 p.n.e. w czasie wojny z Filipem utracił władzę.
55

Amfipolis — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 8 oraz II mowa
olintyjska, przyp. 2.
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lenów, jak i barbarzyńców. Wy zaś opuszczeni przez wszystkich
i poniżeni, z jednej strony budzicie uznanie dla obfitego zaopatrzenia swego rynku, z drugiej zaś śmiech z powodu braku
niezbędnego przygotowania do wojny. Zauważam też, że niektórzy z mówców politycznych doradzają wam całkiem odmienną
zasadę postępowania aniżeli ta, której sami w życiu przestrzegają.
Oto chcieliby oni, byście wy zachowali spokój nawet w przypadku doznania krzywdy, podczas gdy im samym jest trudno go
zachować także wtedy, gdy nikt ich nie zaczepia.
68. Od czasu do czasu ktoś tam występuje przed wami i mówi:
„Nie masz odwagi, Demostenesie, postawić konkretnego wniosku
i ponieść ryzyka, bo jesteś tchórzem i niewieściuchem"56. Nie
jestem ani tchórzem, ani człowiekiem wyzutym z poczucia wstydu
i własnej godności — uchowaj boże! Przeciwnie, uważam się za
mężniejszego od większości waszych doradców, którzy prowadzą
niebezpieczną politykę. 69. Kto bowiem, Ateńczycy, prowadzi
procesy sądowe, dokonuje konfiskat, przekupuje innych, występuje z publicznym oskarżeniem, nie odznacza się szczególną
odwagą, bo, zapewniając sobie bezpieczeństwo osobiste swą
polityką i wystąpieniami obliczonymi na tanią popularność, jest
odważny bez ryzyka. Kto jednak działając w waszym najlepszym
interesie nieraz się sprzeciwia waszym życzeniom, kto w swych
przemówieniach nie zabiega o wasze względy, lecz tylko o najwyższe wasze dobro, kto z własnego wyboru zajmuje się tą sferą
polityki, w której powodzenie częściej zależy od ślepego trafu niż
planowanego działania, kto bierze na siebie pełną odpowiedzialność za jedno i drugie57, ten jest mężem prawdziwie odważnym
i pożytecznym obywatelem. 70. Nie są zaś pożyteczni ci, którzy
dla chwilowej popularności poświęcają najżywotniejsze interesy
naszego państwa. Daleki jestem od tego, by tych ludzi na56
57

niewieściuch — w oryginale: malakos, dosł. „mięczak".

odpowiedzialność za jedno i drugie — to jest za ślepy traf i planowane działanie.
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śladować lub uważać za obywateli godnych naszego państwa.
Gdyby więc kto mnie zapytał: „powiedz, coś dobrego zrobił dla
państwa?" — to chociaż mógłbym się powołać na pełnione przeze
mnie trierarchie58, choregie59, wpłacone podatki nadzwyczajne
na cele wojenne, na wykupywanie jeńców z niewoli i na wiele
podobnych przykładów mojej ofiarnej postawy społecznej — odpowiedziałbym tylko, że nigdy nie kierowałem polityką państwa
zgodnie z ich zasadami. 71. I ja potrafiłbym nie gorzej od innych
oskarżać, starać się o popularność, konfiskować mienie i w ogólności robić to wszystko, co oni czynią, ale nigdy niczym podobnym się nie parałem, nigdy też pod wpływem żądzy zysku czy
zaszczytów nie zniżyłem się do takich praktyk, lecz nieprzerwanie
i niezmiennie udzielam wam rad, które wprawdzie pomniejszają
mnie w waszych oczach, ale za to wam samym — jeśli ich
posłuchacie — przysporzą dużego znaczenia. To mogę wam
zapewnić — przy czym nie jest to zarozumiałość z mojej strony.
72. Otóż nie wydaje mi się, aby moje zadanie jako uczciwego
obywatela miało polegać na wynajdywaniu takich środków politycznych, dzięki którym w krótkim czasie ja zająłbym pierwsze
miejsce wśród was. wy zaś ostatnie wśród innych narodów. Nie,
dobrzy obywatele muszą proponować środki, które się przyczynią
do wzrostu potęgi ich państwa i zawsze doradzać dla niego
najkorzystniejszą politykę, nie zaś najłatwiejszą. Sama bowiem
natura skłania nas ku temu, co najłatwiejsze, ku temu zaś, co
najkorzystniejsze, musi dobry obywatel wskazać drogę przez
argumenty i pouczenia.
73. Słyszałem kiedyś taką uwagę, iż wprawdzie zawsze udzielam najlepszych rad, ale poprzestaję tylko na samych słowach,
państwo zaś potrzebuje czynów i konkretnego działania. Powiem
wam, Ateńczycy, co o tym myślę — niczego nie ukrywając.
Uważam, że jedynym zadaniem waszego doradcy jest przedstawiać wam najlepsze propozycje. Myślę, że z łatwością potrafię
58

trierarchie — por. I mowa przeciw Afobosowi, przyp. 23.
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choregie — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 46.
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wam tego dowieść. 74. Pamiętacie z pewnością, jak sławny
Tymoteusz60 w swym przemówieniu politycznym nakłaniał was
do dostarczenia pomocy Eubejczykom, których wolności zagrażali wówczas Tebańczycy. Użył tam takich mniej więcej słów:
„Jak to, Tebańczycy są już na wyspie, a wy się jeszcze naradzacie,
jak macie z nimi postąpić i co w ogóle należy czynić? Nie
pokryjecie, Ateńczycy, morza mnogością waszych statków? Nie
zrywacie się od razu z miejsc, by pospieszyć do Pireusu? Nie
spuszczacie okrętów na wodę?". 75. Tak przemówił wówczas
Tymoteusz, wy zaś to wszystko wykonaliście. Przeprowadzona
akcja była wynikiem jego słów i waszego działania. Gdyby jednak
Tymoteusz dał wam najlepszą radę — co rzeczywiście uczynił —
wy zaś z niechęci do działania zlekceważylibyście ją i jej nie
posłuchali, czy wasze państwo odniosłoby sukces, który stał się
jego rzeczywistym udziałem? Nie — nie byłoby to możliwe! To
samo tyczy się słów, które wypowiadam ja lub ktokolwiek inny;
czynów i działania żądajcie od siebie samych, najlepszej zaś rady
wedle znajomości rzeczy od mówcy, który przed wami występuje.
76. Zanim zejdę z tej trybuny, chciałbym zebrać pokrótce
wyrażone tu poglądy. Uważam, że musimy złożyć pieniądze na
fundusz wojenny61, utrzymać istniejącą siłę bojową, poprawiając
wszelkie niedostatki zauważone w jej organizacji, by z powodu
skarg dotyczących kwestii szczegółowych nie rozwiązywać całości. Należy też wyprawić do wszystkich państw posłów zaopatrzonych w pełnomocnictwa do udzielenia wyjaśnień, ostrzeżeń,
nagany, i do działania. Przede wszystkim jednak domagam się, by
karano polityków, którzy się dali przekupić, oraz by wszędzie
spotykało ich powszechne potępienie społeczne. W ten sposób
najlepiej się pokaże, że ludzie uczciwi i z gruntu sprawiedliwi
60

Tymoteusz — por. I mowa przeciw Afobosowi, przyp. 12 oraz
W obronie Rodyjczyków, przyp. 7. Wzywał Atenczyków do zorganizowania wyprawy na Eubeę. Pomyślna wyprawa na Eubeę przypada na r. 358
p.n.e. i następny.
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wojenne.
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słusznie doradzali zarówno innym, jak i samym sobie. 77. Jeśli
taki będzie wasz stosunek do spraw publicznych, jeśli przestaniecie traktować je z lekceważeniem, to może, chyba może, już
teraz się dokonać jakaś zmiana na lepsze. Jeśli jednak w dalszym
ciągu będziecie trwali w tym stanie całkowitej bezczynności, jeśli
całą swą gorliwość ograniczycie tylko do wyrażania krzykiem na
Zgromadzeniu swej niechęci lub uznania, jeśli będziecie unikali
wypełniania swych powinności w potrzebie, nie sądzę, aby
jakakolwiek mowa, nie poparta niezbędnym działaniem z waszej
strony, zdołała przynieść państwu ocalenie.
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TRZECIA MOWA PRZECIW FILIPOWI
Mowa została wygłoszona wkrótce po wystąpieniu Demostenesa
W sprawie Chersonezu wczesnym latem 341 roku p.n.e. Filip był nadal
zajęty kampanią tracką i zagrażał Chersonezowi i Bizancjum. Projekt
odwołania Diopeitesa został ostatecznie przez Zgromadzenie Ludowe
odrzucony. Zastanawiano się teraz nad jego wezwaniem o posiłki. Mowa
Demostenesa jest wyrazem pełnego poparcia dla tego apelu. Mówca
dowodził, że Diopeites bronił dzielnie w Tracji ateńskiego panowania.
Zaklinał swych rodaków, by walczyli nie tylko we własnym interesie, lecz
także — jak podczas wojen perskich — za wolność całej Grecji. W oczach
swych przeciwników politycznych uchodził Demostenes za podżegacza do
wojny, który za wszelką cenę i w demagogiczny sposób chce sobie
zapewnić władzę i wpływy. Decyzja należała do ateńskiego ludu. Ten
wybrał Demostenesa na swego przywódcę. Wprawdzie nie wypowiedziano
jeszcze wojny, ale rozpoczęto już do niej przygotowania. Wysłano posiłki
Diopeitesowi. Sukcesem Demostenesa było zawarcie przymierza z Bizancjum i Abydos, a zasługą innego demokratycznego polityka Hypereidesa — zawarcie takiegoż sojuszu z wyspami Rodos i Chios.
W r. 339 p.n.e. atak Filipa na Bizancjum został odparty. Filip ruszył
do Fokidy i zajął Elateję. Wiadomość, że Filip jest w Elatei odległej o dwa
dni marszu od Aten wywołała w mieście wielkie poruszenie. Niebawem
wysłano Demostenesa do Teb; w tym dramatycznym momencie osiągnął
ateński mówca swój największy dyplomatyczny sukces. Ateny zawarły
z Tebami przymierze przeciwko Filipowi. Rok następny oglądał już
tragedię Cheronei.

Na każdym niemal posiedzeniu Zgromadzenia Ludowego
wygłasza się wiele mów o krzywdach, jakie Filip wyrządza od
momentu zawarcia traktatu pokojowego1 nie tylko nam, ale
i innym państwom greckim. Wszyscy mówcy — chociaż nic nie
czynią w kierunku zmiany — jednak przyznają moim zdaniem, iż
należy słowem i czynem dążyć do ukarania Filipa i położenia
1

Chodzi o pokój Filokratesa z r. 346 p.n.e.
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kresu jego aktom przemocy. Tymczasem nasze państwo znalazło się
w tak katastrofalnym położeniu, iż to, co powiem — chociaż niestety jest zgodne z prawdą — zakrawa na oszczerstwo. Sądzę, iż
gdyby wszyscy mówcy polityczni sprzysięgli się udzielać takich rad,
wy zaś uchwalać takie wnioski, które by prowadziły państwo ku niechybnej zagładzie, nasza sytuacja nie mogłaby być gorsza od
obecnej. 2. Z pewnością nie jedna i nie dwie, lecz wiele przyczyn
składa się na ten stan rzeczy. Wnikliwy wgląd w tę sprawę przekona
was, że główną winę za to ponoszą politycy, którzy starają się raczej
zyskać waszą przychylność niż dać wam rzeczywiście dobrą radę.
Jedni z nich, Ateńczycy, myślą tylko o utrzymaniu obecnego stanu
rzeczy, który zapewnia im uznanie i znaczenie, zupełnie zaś się nie troszczą o przyszłość państwa i są przekonani, że i wy
o nią nie potrzebujecie się troszczyć. Drudzy oskarżeniami i oczernianiem ludzi odpowiedzialnych za naszą politykę zmierzają tylko
do tego, aby państwo zajęło się karaniem samego siebie i na tym
skupiało całą swą uwagę, i aby Filip mógł korzystać z całkowitej
swobody słowa i czynu. Takie metody w życiu politycznym, które się
na dobre wśród was zakorzeniły, są źródłem naszych niepowodzeń.
3. Uważam, Ateńczycy, iż nie weźmiecie mi za złe, jeśli z całą
otwartością powiem tu prawdę. Bo zastanówcie się tylko: wolność słowa we wszystkich innych sprawach uznajecie za wspólne
dobro, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy miasta, nawet
obcokrajowcy i niewolnicy, mający często — jak można zauważyć — większą swobodę wypowiadania się niż obywatele niejednego państwa; za to całkowicie tę wolność wyrugowaliście z przemówień politycznych. 4. Rezultat tego jest taki, że na Zgromadzeniu możecie się nasłuchać do woli pochwał i pochlebstw, podczas
gdy obecnie niebezpieczne położenie państwa grozi ostatecznymi
następstwami. Jeżeli nie opuścił was jeszcze ten nastrój samozadowolenia, to nie mam po co przemawiać. Jestem gotów mówić,
ale pod tym warunkiem, że rzeczywiście macie ochotę wysłuchać
pożytecznej rady, wolnej od wszelkiego pochlebstwa. Mimo że
sytuacja nasza jest opłakana, a straty znaczne, wszystko jeszcze
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można naprawić, jeżeli zechcecie wypełniać wasze obowiązki.
5. Być może, to, co powiem, wygląda na paradoks, ale taka jest
prawda. Największe zło w przeszłości staje się największym
dobrem na przyszłość. Jak to? Złe położenie państwa wynika
z lekceważenia przez was zarówno wielkich, jak i drobnych
powinności publicznych. Nie byłoby natomiast najmniejszej nadziei na poprawę, gdybyście należycie pełnili wszystkie obowiązki,
a położenie to byłoby równie niekorzystne. Filip odniósł zwycięstwo tylko nad waszą lekkomyślnością i obojętnością, a nie nad
waszym państwem. Jeszcze nie ruszyliście się z miejsca, jeszcze
daleko mu do zwycięstwa.
6. Gdyby tak w naszym mieście panowała jednomyślna opinia,
że Filip prowadzi wojnę z naszym państwem i narusza traktat
pokojowy, jedynym zadaniem mówcy byłoby doradzić najbezpieczniejszy i najskuteczniejszy sposób obrony. Niektórzy z was
przecież zdradzają osobliwe ograniczenie umysłu: Filip zdobywa
miasta, rozciąga swą władzę na wiele waszych posiadłości, dopuszcza się gwałtów wobec całego świata, a ci ludzie cierpliwie
słuchają na Zgromadzeniu mówców, którzy tylko powtarzają
jedną i tę samą myśl, że w naszym społeczeństwie są jednostki
dążące do wojny. Wobec tego musimy się mieć na baczności,
a samą sprawę postawić we właściwym świetle2. 7. Istnieje
bowiem poważne niebezpieczeństwo, że każdemu, kto stawia
wniosek doradzający obronę, grozi oskarżenie o podżeganie do
wojny. Z tego względu chciałbym przede wszystkim to jedno
ustalić, czy rzeczywiście w naszej mocy leży rozstrzygnięcie
między pokojem a wojną. 8. Jeżeli istotnie nasze państwo może
zachować pokój, a decyzja ta zależy od nas — zacznijmy od tego
założenia — to oświadczam, iż trzeba utrzymać pokój, ale
równocześnie domagam się, aby publiczny wyraziciel tego poglądu stawiał w tej sprawie konkretne wnioski i zgodnie z tym
dalej działał z całą otwartością i uczciwością. Jeżeli jednak
2

postawić we właściwym świetle — to znaczy odpowiedzieć
na zarzut, iż część polityków świadomie dąży do wojny z Filipem.
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przeciwnik z bronią w ręku3 na czele wielkiej armii określa swe działania nazwą pokoju, a sam prowadzi operacje wojenne, to cóż nam
pozostaje innego prócz obrony? Nie miałbym nic przeciwko temu,
gdybyście i wy wzorem Filipa zechcieli utrzymywać, że zachowujecie
pokój. 9. Jednakże uznawanie za stan pokojowy takiej sytuacji,
która umożliwi Filipowi zagarnięcie wszystkich naszych posiadłości
i wreszcie natarcie wprost na Attykę, po pierwsze, graniczy z czystym szaleństwem, po drugie, oznacza zobowiązanie jednostronne.
Z naszej strony musimy przestrzegać pokoju w stosunku do Filipa,
on zaś w stosunku do nas nie musi. Jest to właśnie owo zabezpieczenie, które kupuje sobie Filip4 za wielkie pieniądze: on może
prowadzić przeciw wam wojnę, wy zaś musicie zachowywać pokój.
10. Byłoby niewybaczalną naiwnością czekać, aż przyzna, że
toczy z wami wojnę. Tego nigdy nie powie, nawet gdyby już
maszerował na Attykę i Pireus5 — jeśli wolno sądzić na podstawie jego postępowania wobec innych. 11. Przykładem może
być sprawa Olintyjczyków6. Gdy znajdował się z wojskiem
w odległości 40 stadiów7 od ich miasta, oświadczył, że muszą
wybrać jedno z dwojga: albo opuszczą Olint albo on Macedonię.
A warto przypomnieć, że przedtem zawsze oburzał się na tego
rodzaju zarzuty i wysyłał swoich pełnomocników dla oczyszczenia go z takich podejrzeń. Drugi przykład odnosi się do Fokejczyków8. Otóż Filip wkroczył na czele wojsk do Fokidy jako do
3

Chodzi tu o Filipa.

4

kupuje sobie Filip — to znaczy przekupuje niektórych polityków
w Atenach, którzy prowadzą politykę zgodnie z jego korzyścią, a wbrew
interesom swej ojczyzny.
5

Pireus — port Aten, którego budowę rozpoczął Temistokles,
a dokończył Perykles. Port łączyły z miastem długie mury, które zburzyli
Lacedemończycy po zwycięskiej wojnie peloponeskiej.
6

sprawa Olintyjczyków — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 13.

7

stadion — miara długości równa 192 m. Była to długość wyścigowego toru. 40 stadiów = 7 km 680 m.
8

Fokejczycy — por. I mowa olintyjska, przyp. 24. W r. 346 p.n.e. do
stolicy macedońskiej Pełli przybyli posłowie Tebańczyków i Tessalów,
sprzymierzeńców Filipa, z prośbą o pomoc przeciwko Fokejczykom.
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państwa sprzymierzonego, a posłowie fokijscy nawet mu towarzyszyli w tym pochodzie. W tym samym czasie większość naszych
obywateli spierała się o to, iż Tebańczycy nie odniosą z tego
przemarszu żadnych korzyści9. 12. Niedawno zaś przybył do
Tessalii jako przyjaciel i sojusznik i zajął Feraj10, które do dziś
dzierży. Ostatnio ogłosił nieszczęśliwym mieszkańcom Oreos11, iż
wysłał do nich swe wojsko z wizytą przyjaźni dla rozpoznania
sytuacji. Dowiedział się bowiem, że dokuczają im zamieszki i niepokoje wewnętrzne12, obowiązkiem zaś sprzymierzeńców i prawdziwych przyjaciół jest spieszyć z pomocą w takich okolicznościach.
13. Poza tym uprzytomnijcie sobie jedno: Filip wolał oszukiwać
tych, którzy nie wyrządzili mu żadnej krzywdy — ale byliby
chyba w stanie obronić się w przypadku agresji — niż ostrzec ich
i podbić w jawnym akcie przemocy. Czyż naprawdę myślicie, że
wam oficjalnie wypowie wojnę, kiedy wy tak łatwo i chętnie
padacie ofiarą oszustwa? Na pewno tego nie zrobi! 14. W przeciwnym wypadku musiałby być największym głupcem na świecie;
przecież wy, strona pokrzywdzona, nie podnosicie przeciw niemu
żadnych zarzutów, a winą obarczacie niektórych współobywateli.
I po cóż miałby kłaść kres waszym wewnętrznym sporom
i zatargom zrodzonym z wzajemnej zawiści? Czyż jego oświadW tym samym czasie pojawili się tam posłowie Sparty, Aten i Fokidy ze
skargą na bezprawia, których się dopuszczają Tebańczycy. Filip użył
podstępu — obu stronom obiecał poparcie. Poselstwo fokejskie w dobrej
wierze wprowadziło Filipa do własnego kraju, który podbił i zniszczył.
9

Idzie tu o przemarsz przez przesmyk termopilski. Część obywateli
ateńskich była zdania, że stosunek Filipa do Tebańczyków był wbrew
pozorom wrogi.
10

Feraj — por. I mowa olintyjska, przyp. 14.

11

Oreos — miasto położone w północno-wschodniej części Eubei,
w r. 342 p.n.e. uległo panowaniu macedońskiemu.
12

W r. 348 p.n.e. wybuchło na Eubei powstanie przeciwko przyjaznemu
Atenom tyranowi miasta Eretrii Plutarchowi, który poprosił Atericzyków
o pomoc. Wódz ateński Fokion, wysłany z niewielkim oddziałem najemników na wyspę, musiał przejść do defensywy, kiedy powstanie znacznie się rozszerzyło, a na pomoc powstańcom przybyły z Tessalii wojska macedońskie.
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czenie nie ściągnęłoby nań całego tego ładunku niechęci i pretensji?
Czyż jego najmici13 nie utraciliby w ten sposób ważkich argumentów, którymi powstrzymują was od wszelkich akcji? Czyż nadal
mogliby twierdzić, że Filip nie prowadzi wojny z naszym państwem?
15. Ale, na boga, czy ktokolwiek zdrowy na umyśle rozstrzygałby raczej na podstawie słów niż faktów, kto z nim
utrzymuje pokój, a kto z nim toczy wojnę? Chyba nikt. Bezpośrednio po zawarciu pokoju, to znaczy, zanim powierzono dowództwo Diopeitesowi14 i zanim wysłano na Chersonez wojsko,
które się teraz tam znajduje, Filip zajął Serrion15 i Doriskos16
oraz usunął z twierdzy Serrion i Świętej Góry17 załogi, umieszczone tam przez ateńskiego dowódcę. 16. A cóż oznaczało jego
działanie? Jak to! Przecież przysiągł, że będzie przestrzegał
pokoju! I niech nikt mi tu nie mówi: „no i co z tego" albo
„przecież to wszystko wcale nie dotyczy naszego państwa". Czy to
są drobne wydarzenia, czy też nie, i w jakim stopniu obchodzą
one nasze państwo, to już inna sprawa. Naruszanie religii i prawa
w drobnej czy poważnej sprawie jest wykroczeniem, które w obu
wypadkach ma takie samo znaczenie. Ale nie koniec na tym! A co
czyni, gdy wyprawia wojska najemne na Chersonez, który zarówno król perski, jak i wszyscy Grecy zawsze uważali za waszą
własność18? Nadto przyznaje się, że wysyła posiłki i listownie was
13

jego najmici — tak określa mówca sprzedajnych polityków ateńskich na żołdzie Filipa.
14

Diopeites — dowódca ateńskich kolonistów wysłany na Chersonez
po pokoju Filokratesa.
15

Serrion — twierdza na wybrzeżu trackim.

16

Doriskos — miasto na wybrzeżu w Tracji.

17

Święta Góra — dosł. Hieron Oros, warownia na wybrzeżu trackim
w pobliżu Chersonezu. Wymienione miasta zajął Filip już w r. 346 p.n.e.
18

Chersonez był w posiadaniu Aten od czasów Miltiadesa, zwycięzcy
spod Maratonu. W r. 452 p.n.e. za sprawą Peryklesa skolonizowano ten
półwysep, który w czasie wojny peloponeskiej (431—404 p.n.e.) przeszedł
w cudze ręce. Kongres państw greckich w r. 371 p.n.e. w porozumieniu
z królem perskim przyznał Ateńczykom posiadanie Chersonezu. Później zajęli
go książęta traccy. Po jakimś czasie udało się Atenom odzyskać swą własność.
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o tym powiadamia. 17. Stwierdza, że nie prowadzi wojny; ja zaś
absolutnie daleki jestem od tego, aby tego typu działalność
uznawać za przestrzeganie zasad pokoju, co więcej, oświadczam
kategorycznie, że zamach na Megarę19, ustanowienie tyranii na
Eubei20, obecny marsz na Trację, intrygi dyplomatyczne na Peloponezie i w końcu przeprowadzanie tych wszystkich akcji z armią
w pogotowiu — stanowią wyraźne pogwałcenie warunków pokoju
i oznaczają wojnę z wami. Chyba, że wytoczenie machin oblężniczych przeciwko miastu nazwiecie działaniem pokojowym, a dopiero podprowadzenie ich pod same mury aktem zbrojnym. Ale
chyba tak nie powiecie. Kto bowiem podejmuje wszelkie środki
i przygotowania, które zagrażają mojemu bezpieczeństwu, ten
prowadzi ze mną wojnę, choćby jeszcze nie użył przeciwko mnie
swoich oszczepów i strzał. Które z tych przygotowań stanowią dla
was największe niebezpieczeństwo w wypadku wybuchu wojny? 18.
Oderwanie od was Hellespontu, opanowanie Megary i Eubei przez
nieprzyjaciela, pozyskanie przez niego Peloponezyjczyków21. Czyż
w tych okolicznościach mam utrzymywać, że ten, kto wytacza
machiny przeciwko waszemu miastu, prowadzi politykę pokojową?
Żadną miarą! 19. Dzień, w którym zadał cios niepodległości
Fokejczyków, uważam za rzeczywisty początek działań zbrojnych
wymierzonych przeciwko nam. Myślę, iż organizując obronę okażecie zdrowy rozsądek. Jeżeli teraz zaprzepaścicie tę sposobność, nie będziecie już mogli podjąć obrony, nawet gdybyście tego
bardzo pragnęli. Moje stanowisko, Ateńczycy, różni się w sposób
zasadniczy od poglądów innych waszych doradców. Nie sądzę
bowiem, że jest teraz stosowna pora na wnikliwe zastanawianie się
nad sytuacją Chersonezu czy Bizancjum. 20. Trzeba im po prostu
19

Megara — miasto doryckie leżące w kierunku południowym od
Attyki. Popierało Ateny przeciwko Filipowi.
20
21

W Eretrii osadził Filip tyrana Kleitarchosa, w Oreos Filistidesa.

Mieszkańcom Argos, Messene i Megalopolis na Peloponezie udzielił Filip pomocy przeciwko Sparcie, która dążyła do restytucji swego
dawnego panowania.
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pomóc, chronić od klęsk i niedoli, wysłać środki niezbędne dla
przebywającej tam armii. Powinniście w tych rozważaniach
uwzględniać nie tylko interesy poszczególnych państw, ale całej
Grecji, której zagraża wielkie niebezpieczeństwo. Chcę wam
wyjawić powody moich poważnych obaw o wasze położenie,
abyście mogli przyjąć moje wnioski — jeżeli uznacie moje
rozumowanie za trafne — i zatroszczyli się przynajmniej o swój
własny los, skoro nie chcecie myśleć o innych. Jeżeli się wam wyda,
iż to tylko brednie i ogłupianie, możecie już więcej na mnie nie
zwracać uwagi jak na człowieka niezrównoważonego umysłowo.
21. Pominę milczeniem to wszystko, co mógłbym tu w szczegółach przedstawić, a zatem, że potęga Filipa wyrosła ze skromnych i nieznacznych początków, że państwa greckie wewnętrznie
ze sobą skłócone żyją w ustawicznych zatargach, że bardziej
zdumiewający jest początkowy nagły rozwój jego potęgi aniżeli
obecne rozszerzanie zakresu podbojów, gdy już tyle zagarnął pod
swoje panowanie. 22. Widzę, że wszyscy, od was poczynając,
przyznali mu to, co stanowiło przedmiot wszystkich wojen, jakie
kiedykolwiek Grecy toczyli. Cóż to takiego? Możność czynienia
tego, czego zechce, napadania i ograbiania państw greckich
jednego po drugim, zdobywania poszczególnych miast i ujarzmiania ich niewolą. 23. Wasze przewodnictwo w Grecji trwało
siedemdziesiąt trzy lata22, przewaga Spartan dwadzieścia dziewięć lat23, ostatnio zaś do większego znaczenia po bitwie pod
Leuktrami24 doszli Tebańczycy. Ani wam, ani Tebańczykom, ani
Spartanom nigdy Grecy nie przyznali prawa postępowania w sposób samowolny. Wprost przeciwnie! 24. Kiedy wy lub raczej
22

siedemdziesiąt trzy lata — licząc od końca wojen perskich w r. 477
p.n.e. do końca wojny peloponeskiej w r. 404 p.n.e.
23

dwadzieścia dziewięć lat — od końca wojny peloponeskiej w r. 404
p.n.e. do bitwy pod Naksos w r. 376 p.n.e.
24

bitwa pod Leuktrami — w Beocji. Bitwa ta rozegrała się w r. 371
p.n.e. Wódz tebariski Epaminondas odniósł w niej walne zwycięstwo nad
Lacedemończykami. Rozpoczęła ona kilkunastoletni okres przewagi politycznej Teb.
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ówcześni Ateńczycy okazali bezwzględność w stosunkach z niektórymi miastami, wszyscy Grecy uznali za swój święty obowiązek — nawet ci, którzy nie mieli do was żadnych osobistych
pretensji — wydać wam wojnę w przymierzu z pokrzywdzonymi2 5.
A następnie wszyscy chwycili za broń przeciwko Spartanom —
także ci Grecy, którzy nie mieli im nic do zarzucenia — dlatego że
Spartanie uzyskawszy polityczną przewagę równą waszemu przewodnictwu zaczęli nadużywać swej siły i burzyć istniejące systemy
polityczne26. Po cóż wymieniać tu inne przykłady? 25. Przecież wy
sami i Lacedemończycy, chociaż początkowo nie mieliście żadnych
podstaw do wzajemnych skarg, czuliście się zobowiązani widokiem
cudzych krzywd do rozpoczęcia między sobą wojny. Wszystkie
wykroczenia, których się dopuścili Spartanie w ciągu owych
trzydziestu lat, czy nasi przodkowie w ciągu lat z górą siedemdziesięciu, ustępują rozmiarowi zła, jakie Filip wyrządził Grecji
w niespełna trzynastu latach27 swego powodzenia, powiem więcej,
nawet nie stanowią jego części.
26. Łatwo tego dowieść przy pomocy zwięzłego wyliczenia.
Pomijam Olint, Metonę, Apollonię28 i trzydzieści dwa miasta
w Tracji, które zrównał z ziemią. Dziś przechodzień z trudem
mógłby odgadnąć, iż kiedykolwiek istniało tam życie. Nie wspomnę też o zagładzie tak znacznego plemienia, jakim byli Fokejczycy. A co się dzieje w Tessalii? Czy nie obalił Filip panujących
tam systemów politycznych i nie ustanowił tetrarchii29, aby nie tylko
25

Wiele miast greckich należących do Ateńskiego Związku Morskiego zbuntowało się przeciwko bezwzględnemu panowaniu ateńskiemu
lub przeszło na stronę Sparty zarówno przed wybuchem wojny peloponeskiej, jak też w czasie jej trwania.
26

Spartanie w czasie swej hegemonii usuwali po miastach greckich rządy
demokratyczne i wprowadzali uzależnione od siebie systemy oligarchiczne.
27

w niespełna trzynastu latach — licząc od momentu, kiedy Filip
zaczął ingerować w sprawy greckie, a więc ok. 356 r. p.n.e. (wojna święta).
28

Olint, Melona, Apollonia — miasta położone na Półwyspie Chalkidyjskim.
29

Na czele każdego z czterech okręgów tessalskich (Tessaliotis, Ftiotis,
Pelasgiotis, Hestiaiotis) postawił Filip wybranego przez siebie rządcę.
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miasta, ale i całe ludy cierpiały niewolę? 27. Czyż nie wprowadził już
tyranii w miastach Eubei, wyspy tak blisko położonej Aten i Teb?
Czyż nie pisze czarno na białym w listach: „zachowuję pokój wobec
tych, którzy okazują mi posłuszeństwo". Ale nie tylko tak pisze, lecz
także w rzeczywistości czyni, bo jest już w drodze na Hellespont,
a przedtem ruszył na Ambrakię30, dzierży już w swym władaniu
Elidę31, znaczne miasto na Peloponezie, niedawno przygotował
napad na Megarę. Ani Grecja, ani ziemia barbarzyńców już nie
wystarczają do zaspokojenia żądzy posiadania tego ambitnego
człowieka. 28. A my Grecy widzimy to i słyszymy o tym, nie
potrafimy jednak za pośrednictwem posłów dojść między sobą do
jakiegoś porozumienia i dać wyraz naszemu oburzeniu, lecz w nastrojach zwątpienia siedzimy, odgrodzeni od siebie, po miastach.
29. Do dzisiaj nie zdołaliśmy dokonać niczego, czego od nas
żąda zarówno nasz interes, jak i nasz obowiązek, ani stworzyć
przymierza, ani jakiegoś porozumienia przyjaźni i wzajemnej
pomocy, lecz przypatrujemy się bezczynnie, jak wzrasta potęga
tego człowieka. Każdy — takie odnoszę wrażenie — zamiast
myśleć o ocaleniu Grecji i coś robić w tej sprawie, za zysk dla
siebie uważa czas, w którym ktoś inny ginie. Wszyscy dobrze
wiedzą, że Filip niczym atak okresowej gorączki lub jakiejś innej
choroby zagraża nawet temu, kto sobie wyobraża, iż z powodu
oddalenia znajduje się poza zasięgiem jego działania. 30. I to
musicie sobie uświadomić, iż krzywdy, których doznali Grecy od
Spartan lub od nas, przynajmniej pochodziły od prawowitych
synów Hellady. Należałoby je uznać niejako za postępki prawowitych dziedziców wielkiego majątku, którzy winni są pomyłek
i błędów w jego zarządzaniu i za to zasługują na naganę i zarzuty.
30

Ambrakia — kolonia koryncka nad Zatoką Ambrakijską w Epirze
(północno-zachodnia część Grecji), sprzymierzona z Atenami, zagrożona
przez Filipa. Napad Filipa na Ambrakię w r. 343 p.n.e. okazał się
bezskuteczny.
31

Elida — por. W obronie mieszkańców Megalopolis, przyp. 18. Filip
dopomógł do zwycięstwa stronników oligarchii w Elidzie.
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Ale nie można o nich powiedzieć, że postąpili tak nie mając ani
praw do majątku, ani nie będąc prawowitymi dziedzicami. 31.
Gdyby tak niewolnik lub podrzutek spróbował zmarnować i roztrwonić dobra, do których nie miał prawa, z jakim, na Heraklesa.
oburzeniem potępiłaby go opinia publiczna. Ale osoba Filipa
i jego obecne postępki nikogo jakoś nie wytrącają z równowagi,
a przecież to nie Grek ani człowiek mający coś wspólnego
z Grekami, ani nawet barbarzyńca z kraju, którego nazwę godzi
się wymienić, lecz chłystek z Macedonii, gdzie jak dotąd nigdy nie
można było nabyć porządnego niewolnika.
32. Czyż jeszcze nie osiągnął szczytu swego zuchwalstwa? Nie wystarcza mu burzyć miasta, więc organizuje nadto igrzyska pytyjskie32, ogólnonarodowe zawody Greków i, jeżeli nie może być na
nich obecny, wysyła swoich niewolników na sędziów konkursowych.
Czyż nie jest panem Termopil3 3 i przesmyków otwierających dostęp
do Grecji i czy nie utrzymuje w tych miejscach swych załóg i najemników? Czyż nie ma przywileju pierwszeństwa w wyroczni34, który
nie dla wszystkich Greków jest osiągalny, brutalnie odsunąwszy was,
Dorów, i resztę amfiktionów? 33. Czyż nie dyktuje listownie Tessalczykom, jaką politykę powinni prowadzić? Czyż nie wysyła jednych
najemników do Portmos35, aby przepędzili z Eretrii demokratów,
innych zaś do Oreos, aby tyranowi Filistidesowi36 pomogli
32

igrzyska pytyjskie — obchodzone co cztery lata na cześć Apollona
Delfickiego. Początkowo obejmowały tylko zawody muzyczne dla uczczenia boga sztuk pięknych, z czasem także zawody gimnastyczne i wyścigi
rydwanów. Przewodnictwo w tych igrzyskach przyznała Filipowi Rada
Amfiktionów w r. 346 p.n.e. W r. 342 zastąpił Filipa w przewodniczeniu
jeden z wyznaczonych przezeń dostojników macedońskich.
33

Termopile zajął Filip w r. 346 p.n.e. i od tego czasu dzierżył
w swym posiadaniu.
34

pierwszeństwo w wyroczni — wyroczni delfickiej. W r. 346 p.n.e.
Fokejczycy zostali usunięci z Rady, a ich miejsce zajął Filip, który
wkrótce zdobył w niej przemożny wpływ.
35

Portmos — miasto na Eubei, w pobliżu Eretrii, opanowane przez
najemników macedońskich i doszczętnie zburzone.
36

tyran Filistides — por. przyp. 20.
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w uzyskaniu władzy? A Grecy tylko patrzą i cierpią. I wydaje mi
się, że tak mu się jakoś przypatrują jak burzy gradowej: każdy
prosi w duchu boga, aby się nie przetoczyła nad jego głową, ale
nie czyni żadnych wysiłków, aby zapobiec klęsce. 34. Nie tylko
nikt nie żąda zapłaty od Filipa za gwałty, których się dopuścił
w stosunku do całej Hellady, ale także nikt nie szuka zemsty na
nim za swoje własne krzywdy. Chyba już nie można niżej stoczyć
się moralnie! Czyż nie dotknął Koryntyjczyków przez atak na ich
miasta Ambrakię37 i Leukadę38? Czyż nie uraził Achajów, gdy
przysiągł ich miasto Naupaktos39 wydać w ręce Etolów, a Tebańczyków z powodu odebrania im Echinos40? A czy teraz nie
maszeruje na Bizantyńczyków41, w końcu swoich sprzymierzeńców? A z naszych posiadłości czy nie dzierży Kardii42, największego miasta na Chersonezie, nie mówiąc o innych. 35. Znosicie
jednak te wszystkie upokorzenia, bo nie stać was na odwagę,
oglądacie się więc na sąsiada, sobie nawzajem nie dowierzacie, ale
za to darzycie zaufaniem tego wspólnego wroga i krzywdziciela.
I co waszym zdaniem zrobi człowiek, który już teraz traktuje was
z taką brutalnością, z chwilą, gdy zostanie waszym panem?
36. Jakie jest tego źródło? Bo nie bez powodu i słusznej
przyczyny dawni Hellenowie ujawniali gotowość do walki o wol37

Ambrakia — por. przyp. 30.

38

Leukada — wyspa na południe od Zatoki Ambrakijskiej, kolonia
Koryntu, zaatakowana przez Filipa w r. 343 p.n.e.
39

Naupaktos — dziś Lepanto, miasto portowe nad Zatoką Koryncką. Załogę achajską wypędził Epaminondas. Filip połączył się z Etolami
w r. 344 p.n.e., a w r. 338 p.n.e. przekazał im miasto.
40

Echinos — miasto założone przez Beotów nad Zatoką Malijską,
zajęte przez Filipa w r. 342 p.n.e. dla zapewnienia sobie panowania nad
przesmykiem termopilskim.
41

Bizantyńczycy — Filip był z nimi od kilkunastu lat w przymierzu.
Bizancjum w czasie wojny Aten ze sprzymierzeńcami (357—355 p.n.e.)
zbuntowało się przeciwko ich panowaniu i połączyło się z Filipem.
42

Kardia — miasto w zachodniej części Chersonezu Trackiego,
kolonia Miletu, zajęte przez Filipa. Demostenes zalicza je do posiadłości
ateńskich, bo leżało na terytorium należącym do Aten.
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ność, obecni zaś ich potomkowie skłonność do niewoli. Było coś
wtedy, Ateńczycy, było coś w duszy greckiego narodu, czego już
dzisiaj nie ma, co pokonało perskie złoto i co poprowadziło
Helladę ku wolności, co odniosło zwycięstwo w walkach na lądzie
i na morzu, teraz zaś przestało istnieć. Jego upadek zaprzepaścił
wszystko i spowodował całkowity zamęt w sprawach państwowych. 37. Cóż to było? Nic szczególnego ani nadzwyczajnego,
lecz po prostu powszechna nienawiść całego społeczeństwa zwrócona przeciwko ludziom przekupnym, którzy brali łapówki od
wrogów Grecji zmierzających do zdobycia nad nią władzy lub
działających na jej zgubę. Po prostu dowiedzione przekupstwo
uchodziło za najcięższą zbrodnię, którą karano z największą
surowością i bezwzględnością. 38. I nie można było sobie kupić
ani od polityków, ani od dowódców stosownej sposobności do
działania, którą często los daje w ręce ludziom niedbałym
przeciwko zapobiegliwym, niechętnym do akcji przeciwko zawsze
gotowym do wypełniania wszystkich obowiązków, które nakłada
na nich nakaz dziejowej chwili. Nie można też było kupić
wzajemnej zgody ani braku zaufania do tyranów i barbarzyńców,
ani w ogóle niczego podobnego. 39. W dzisiejszych czasach
wszystko to zostało już wyprzedane jak towar na rynku, a za to
sprowadzono wszelkie zło, które powoduje chorobę i ostateczną
zagładę Hellady. Cóż to takiego? Jest to zawiść, że kto inny
wziął łapówkę, śmiech i pogarda, gdy się przyzna do niej, przebaczenie dla tych, którym rzecz udowodniono, nienawiść wobec
potępiających to przestępstwo, a ponadto wszystkie inne społeczne plagi, które się wiążą ze zjawiskiem przekupstwa. 40. Przecie trier43, żołnierzy, dochodów, sprzętu i słowem tego wszystkiego, po czym się ocenia siłę państw, mamy ogólnie znacznie więcej niż wtedy. Ale już głowa naszych sprzedawczyków
w tym, aby te wszystkie środki i zasoby pozostały bezużyteczne, nie służyły praktycznemu celowi i konkretnej korzyści.
43

triera — por. I mowa przeciw Afobosowi, przyp. 23.
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41. Bezsprzecznie sami możecie osądzić obecną rzeczywistość polityczną, a zatem wszelkie świadectwa i wyjaśnienia z mojej strony byłyby tu zupełnie zbędne. Chcę wam tylko uzmysłowić, iż dawniej bywało całkiem inaczej. Posłużę się w tym celu nie własnymi słowami,
lecz tekstem napisu, który wasi przodkowie wyryli na spiżowej steli44 na Akropolu — nie dla własnego użytku, bo i bez takich napisów pamiętali o swych powinnościach, ale z myślą o was, aby pozostawić wam pouczający przykład troski w podobnych sprawach. Taka
jest treść owego napisu. 42. „Artmios, syn Pytonakta z Zelei45, niech
będzie wyjęty spod prawa jako wróg ludu ateńskiego i jego sprzymierzeńców— on sam i cały jego ród". Dalej podano przyczyny tej
kary: „ponieważ złoto perskie zawiózł na Peloponez". Tak brzmi napis. 43. Uprzytomnijcie sobie, na bogów, jaka intencja przyświecała
wtedy Ateńczykom i jakie były zasady ich postępowania. Ogłosili za
swego wroga i wroga swych sprzymierzeńców jakiegoś Zelijczyka
Artmiosa — zresztą niewolnika króla perskiego, bo Zelea leży
w Azji — i uchwalili wyjąć spod prawa zarówno jego, jak i cały jego
ród za to, że służąc obcemu władcy przywiózł złoto i to nawet nie do
Aten, lecz na Peloponez. 44. Nie szło tu przecież o zwykłe wyjęcie
spod prawa. Cóż bowiem dla mieszkańca Zelei znaczyła utrata ogółu praw, z których korzystają ateńscy obywatele? Rzecz polegała na
czym innym. Otóż prawa dotyczące rozlewu krwi zawierają przepis, iż
„człowiek wyjęty spod prawa powinien zginąć", nawet w tych
wypadkach, w których uchyla się ściganie za morderstwo. Znaczy to,
iż, ktokolwiek go zabije, będzie wolny od wszelkiej winy. 45. Ówcześni
Ateńczycy byli, jak widać, przekonani o tym, że spoczywa na nich
obowiązek troski o dobro wszystkich Hellenów. W żadnym bowiem
razie nie zwracaliby uwagi na przekupstwa dokonywane na Peloponezie. Z taką surowością karali winnych tego przestępstwa, że ich
nazwiska umieszczali na kamiennych stelach, pomnikach publicznej
hańby. Ta dbałość o dobre obyczaje miała taki skutek, że to
44
45

stela — por. W obronie mieszkańców Megalopolis, przyp. 24.

Zelea — miasto w Troadzie (Azja Mniejsza), należące do Ateńskiego Związku Morskiego.
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Grecy budzili postrach u barbarzyńców, a nie barbarzyńcy
wśród Greków. 46. W naszych czasach zaszła tu całkowita
zmiana, bo inny jest wasz stosunek wobec takich i innych
wykroczeń. Jaka jest więc rzeczywiście wasza postawa? Sami
dobrze wiecie. I nie wy jedni ponosicie za to winę, gdyż reszta
Greków wcale nie jest od was lepsza. Dlatego twierdzę, że obecne
położenie wymaga wiele czujnej uwagi, wiele dobrej woli i rozsądnych rad. Jakich? Czy naprawdę życzycie sobie, bym wam
wyjawił? I bez względu na to, co powiem, nie będziecie się
oburzali?
47. Niektórzy obywatele pragnąc podnieść na duchu nasze
społeczeństwo posługują się naiwnym twierdzeniem, że Filip
jeszcze nie doszedł do potęgi osiągniętej niegdyś przez Lacedemończyków, którzy zostali władcami wszystkich mórz i lądów, mieli
potężnego sprzymierzeńca46 w osobie perskiego króla i nic nie
było w stanie stawić im oporu, a przecież nasze państwo ich
odparło i nie padło ich łupem. Bez wątpienia w każdej dziedzinie
życia dokonał się ogromny postęp i, prawdę mówiąc, żyjemy dziś
w świecie całkiem różnym od dawnego. Sądzę jednak, że nigdzie
postęp ten nie był tak gwałtowny, a przeobrażenia tak głębokie
jak w sztuce wojennej. 48. W tamtych czasach, jak słyszę,
Lacedemończycy podobnie jak inni Grecy w okresie czterech czy
pięciu miesięcy najeżdżali zwykle kraj nieprzyjacielski i pustoszyli
go okrutnie przy pomocy ciężkozbrojnej piechoty i lżej uzbrojonych oddziałów armii obywatelskiej, po czym się wycofywali
i wracali do swojego kraju. Mieli w sobie jakąś dawną rycerskość,
a może raczej taką moralność polityczną, iż nigdy nie próbowali
nikogo pieniędzmi przekupić dla zyskania doraźnych korzyści.
Skutkiem tego wojna miała charakter uczciwej i otwartej walki.
49. Dzisiaj, jak łatwo zauważyć, o niczym już nie rozstrzygają
regularne bitwy, a za większość klęsk winę ponoszą zdrajcy.
Słyszycie, że Filip torował sobie drogę w dowolnym kierunku nie
46

Po pokoju królewskim, zwanym inaczej pokojem Antalkidasa, w r.
387 p.n.e. król perski został sprzymierzeńcem Sparty.
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przy pomocy falangi hoplitów47, lecz przy pomocy armii złożonej
z lekkozbrojnych, konnicy, łuczników, najemników i innych tego
typu oddziałów, którą miał u swego boku. 50. Z tą armią napada
Filip na jakiś kraj osłabiony wewnętrznym rozstrojem, a gdy nikt
z obywateli z powodu wzajemnej podejrzliwości nie wychodzi
w pole, by podjąć walkę w obronie ojczyzny, wtedy podprowadza
on pod mury swe machiny oblężnicze i rozpoczyna oblężenie. Nie
potrzebuję wam mówić, że nie czyni żadnej różnicy między latem
a zimą, bo w żadnej porze roku nie zawiesza operacji wojskowych. 51. Nie wystarczy o tym tylko wiedzieć, ale trzeba o tym
ustawicznie myśleć, by wojna się nie wdarła w granice naszego
kraju. Nie wolno też oglądać się wstecz na owe czasy, kiedy to
wojowało się z Lacedemończykami w sposób dość jeszcze prymitywny, bo taką nieuwagę możecie okupić bolesnym wstrząsem.
Musicie w waszej sytuacji politycznej okazać czujność i przewidywanie oraz podjąć takie środki bezpieczeństwa, które by nie
pozwoliły Filipowi ruszyć się z bazy wypadowej, by zetrzeć się
z wami w otwartej walce. 52. Jeżeli tylko zechcemy prowadzić
taką politykę, jakiej wymaga powaga naszej sytuacji, to łatwo
zauważymy naturalne korzyści zapewniające nam przewagę
w prowadzeniu wojny. Idzie tu przede wszystkim o naturalne
położenie jego kraju otwartego w dużej części na nieprzyjacielskie
napady, grabieże i pustoszenie. Trzeba pamiętać, że wprawdzie
takich korzyści jest ponadto bardzo wiele, jednak w otwartej
walce w polu ma Filip lepsze od was przygotowanie.
53. Samo przyjęcie takiej koncepcji taktycznej i samo stosowanie strategii defensywnej wobec Filipa to jeszcze mało: przede
wszystkim musicie pokazać nienawiść płynącą z waszego głębokiego przeświadczenia i osądu tym spośród waszych współrodaków, którzy w sposób jawny są rzecznikami jego interesów.
Nietrudno bowiem pojąć, iż nie sposób pokonać zewnętrznych
wrogów państwa, dopóki nie ukarze się ich pachołków działają47

falanga hoplitów — szyk bojowy ciężkozbrojnej piechoty greckiej,
stanowiący zwartą, ośmiorzędową linię.
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cych wśród własnych współobywateli. 54. Ale na to — niech mi
Dzeus i inni bogowie będą świadkami — nigdy nie będziecie się
mogli zdobyć, bo osiągnęliście już ten stopień głupoty i opętania — po prostu nie wiem, jak to nazwać, a często prześladuje
mnie przerażająca myśl, czy jakaś nadprzyrodzona siła nie pcha
nas do zguby — że dla wysłuchiwania wyzwisk, z zawiści, dla
prostackiej kpiny, czy z jakiegokolwiek innego powodu zachęcacie
do zabierania głosu tych jego płatnych agentów, z których niejeden
nie zaparłby się nawet takiego określenia, i bawicie się w najlepsze,
gdy pewnym obywatelom wymyślają od najgorszych. 55. Nie byłoby
to jeszcze największym złem, chociaż złem jest bez wątpienia, gdyby
nie to, że takim właśnie ludziom zapewniacie więcej swobody
i bezpieczeństwa działania aniżeli obrońcom własnych interesów.
Przypatrzcie się tylko, jakie nieszczęścia spadają na ludzi, którzy
gorliwie słuchali tych doradców. Przypomnę ogólnie znane fakty.
56. W Olincie istniały dwa ugrupowania polityczne: jedno
tworzyli zwolennicy Filipa prowadzący politykę służalczą, całkowicie podporządkowaną jego interesom, drugie — obrońcy najlepszej
sprawy, pragnący uchronić swych współobywateli od zagrażającej
im niewoli. Którzy z nich zgubili ojczyznę? Którzy z nich zdradziecko wydali konnicę48, co ostatecznie przypieczętowało upadek Olintu? Stronnicy Filipa; oni to fałszywie oskarżali i oczerniali obrońców
słusznej sprawy tak, iż z ich namowy — gdy jeszcze istniała
w Olincie demokracja — lud skazał na wygnanie Apollonidesa49.
57. Takie wypaczone praktyki polityczne jak w Olincie, które
doprowadziły do katastrofalnych skutków, panowały także gdzie
indziej. Otóż w Eretrii, gdzie lud przepędziwszy Plutarcha i jego
najemników opanował miasto i Portmos, jedni obywatele skłaniali się
w swych poglądach ku nam, inni ku Filipowi. I przede wszystkim jego
zwolenników słuchali biedni i nieszczęśliwi Eretrejczycy i w koń48

Przekupieni dowódcy, Lastenes i Eutykrates, wydali zdradą oddział złożony z 500 jeźdźców.
49

Apollonides — przywódca ugrupowania demokratów w Olincie,
zwolennik polityki antymacedońskiej.
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cu nawet dali się namówić do wygnania swych rzeczywistych
obrońców. 58. A zatem Filip jako ich sprzymierzeniec posłał im
Hipponika50 z oddziałem tysiąca najemników, zburzył mury
Portmos i ustanowił trzech tyranów: Hipparcha, Automedonta
i Kleitarcha51. Od tego czasu dwukrotnie zrywali się Eretrejczycy
do walki o odzyskanie wolności i dwukrotnie wypędzono ich
z własnego kraju. Po raz pierwszy dokonał tego Eurylochos ze
swoimi najemnikami, po raz drugi Parmenion52.
59. I po cóż mnożyć przykłady! W Oreos orientację filomacedońską przejawiali — a była to sprawa powszechnie znana — Filistides,
Menippos, Sokrates, Toas i Agapajos, którzy teraz rządzą państwem,
natomiast pewien Eufrajos53 — jakiś czas przebywał i u nas —
starał się bronić suwerenności i wolności swojej ojczyzny. 60. Wiele
można by mówić o tym, ile krzywd i zniewag z tego powodu zniósł
ten człowiek ze strony ludu. Rok przed zajęciem Eretrii oskarżył
Filistidesa i jego stronników o zdradę, gdy odkrył ich rzeczywistą
działalność. Rychło jednak porozumiała się między sobą pewna
grupa ludzi pobierających pieniądze i rozkazy od Filipa, i postarała
się o to, że Eufrajosa wtrącono do więzienia pod zarzutem szerzenia
niepokojów w mieście. 61. Widząc to lud oretejski zamiast pomóc
nieszczęśliwemu, a jego przeciwników zatłuc pałkami, nie tylko się
na nich nie gniewał, lecz nawet im wyrażał swoje zadowolenie, iż
Eufrajosa spotkała zasłużona kara. Po tym wydarzeniu jedni
mając pełną swobodę działania obmyślali plan wydania Filipowi
miasta i przygotowywali jego wykonanie, ogół zaś obywateli —
mimo iż niejeden z nich zdawał sobie sprawę z tego, na co się
50

Hipponik (gr. Hipponikos) — dowódca wojsk Filipa.

51

Hipparch, Automedon, Kleitarch — przywódcy stronnictwa promacedońskiego w Eretrii na Eubei, których Filip ustanowił tyranami, by
rządzili wyspą zgodnie z interesami Macedonii.
52
53

Eurylochos, Parmenion — wodzowie macedońscy.

Eufrajos — z Oreos, uczeń Platona, niegdyś człowiek wpływowy na
dworze króla macedońskiego Perdikkasa, później w Oreos zdecydowany
przeciwnik Macedonii.
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zanosi — zachowywał ze strachu milczenie pamiętając los nieszczęsnego Eufrajosa. Obywatele przeżywali taki upadek ducha, iż
mimo zbliżania się nieuchronnej katastrofy, nikt się nie odważył
ust otworzyć, aż nieprzyjaciele po ukończeniu przygotowań nie
podeszli pod mury miasta. Wtedy to jedni z mieszkańców przystąpili
do obrony miasta, inni do wydania go zdradziecko w ręce wroga.
62. W tak haniebny sposób zdobyto miasto, w którym tyrariskie
rządy do dziś sprawują owi zdrajcy. Część swych dawnych zbawców,
zdecydowanych najsurowiej rozprawić się z Eufrajosem, wygnali,
część skazali na karę śmierci. Eufrajos popełnił samobójstwo składając w ten sposób dowód, iż tylko ze szlachetnych, moralnie czystych,
bo patriotycznych pobudek przeciwstawiał się Filipowi.
63. Być może dziwi was, czemu Olintyjczycy, Eretrejczycy
i Orejci mieli życzliwszy stosunek do rzeczników Filipa niż do
własnych obrońców. Otóż dlatego, że podobnie jak i u nas
obrońcy słusznej sprawy nieraz nic przyjemnego nie mogą powiedzieć, choćby tego bardzo pragnęli, gdyż muszą myśleć o ocaleniu
państwa. Inni natomiast, którzy, dla utrzymania swej popularności, mówią wam rzeczy miłe, oddają w ten sposób usługi Filipowi.
64. Ci zażądali danin na cele wojenne, tamci uznali je za
zbyteczne. Jedni domagali się akcji wojennej i zaostrzenia czujności wobec Filipa, drudzy pokoju, aż miasto wpadło w jego ręce.
Nie wchodząc w szczegóły mogę stwierdzić, że jedni mówili tylko
po to, aby się słuchaczom przypodobać, inni zaś podawali środki
ratunku. W końcu lud okazywał coraz większą ustępliwość nie
tyle dla własnej wygody czy z powodu niewiedzy, ile z przeświadczenia, któremu się powoli poddawał, iż już wszystko stracone.
65. Na Dzeusa i Apollona, obawiam się, aby nie spotkał was ten
sam los, abyście rozważywszy któregoś dnia swe położenie i swe
możliwości nie musieli się przekonać, że na jakiekolwiek działanie
jest już za późno. Oby nasze państwo nigdy się nie znalazło
w podobnej sytuacji! Tysiąc razy lepsza śmierć niż umizgiwanie
się do Filipa i wydawanie w jego ręce któregoś z polityków, który
bronił waszych interesów.
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66. Piękną rzeczywiście nagrodę dostał lud w Oreos za oddanie
się w opiekę Filipa i za odsunięcie się od Eufrajosa? Piękną też
nagrodę otrzymał lud Eretrejczyków za to, iż odrzucił wasze
poselstwo i zawierzył swój los Kleitarchowi? Zrobiono z nich
niewolników, których jak bydło się bije i zarzyna. Pięknie zaiste
oszczędził Filip Olintyjczyków, którzy sami sobie wybrali Lastenesa na dowódcę jazdy, a Apollonidesa wygnali z ojczyzny?
67. Trzeba sporej głupoty i tchórzostwa, by wierzyć, iż mimo
podejmowania najgorszych uchwał, mimo jawnej niechęci do wypełniania podstawowych, a niezbędnych obowiązków, a za to dając
posłuch mówcom przemawiającym w interesie wroga unikniecie
zagłady, cokolwiek by się stało, gdyż zamieszkujecie miasto prawdziwie wielkie. 68. A przecież wstyd byłoby później oświadczyć: „A
kto się mógł tego spodziewać", „Na Dzeusa, należało wtedy tak
postąpić, a tego nie robić". Dzisiaj także Olintyjczycy mieliby wiele
do powiedzenia, bo gdyby byli mogli lepiej przewidzieć wydarzenia,
nie utraciliby niepodległości. Wiele mieliby do powiedzenia mieszkańcy Oreos, wiele Fokejczycy, wiele obywatele tych wszystkich
miast, które poniosły ostateczną klęskę. 69. Ale jakiż miałoby to
jeszcze dla nich pożytek? Dopóki okręt płynie bezpiecznie, mniejsza
o to, czy jest większy czy mniejszy: zarówno żeglarz, jak i sternik
i każdy z członków załogi powinni okazywać energię i ofiarność,
i czuwać nad tym, aby nikt świadomie czy nieświadomie nie
spowodował przewrócenia się statku. Gdy już raz pochłonie go
morze, wszelki wysiłek staje się daremny. 70. Tak i my, Ateńczycy,
dopóki jesteśmy bezpieczni, dopóki posiadamy potężne państwo,
ogromne zasoby i dobrą sławę, cóż powinniśmy robić? Niejednemu
wśród zgromadzonych tu ciśnie się od dawna na usta to pytanie. Na
boga, powiem to, a nawet podam w formie wniosku, abyście, gdy
zyska wasze uznanie, mogli rzecz od razu przegłosować.
71. Sprawa najważniejsza — sami musimy zorganizować
środki obrony, to jest triery, pieniądze i wojsko. Chociażby
wszyscy inni przystali na niewolę, my jedni musimy walczyć
w obronie wolności. Dopiero po ukończeniu tych wszystkich

166

przygotowań ujawnimy nasze zamiary, wezwiemy do udziału inne
państwa, wyślemy posłów z doniesieniem o naszych planach do
możliwie jak największej ilości państw, na Peloponez, Rodos54,
Chios55, a nawet — jak myślę — do króla perskiego, bo i w jego
interesie nie leży dalszy nie zakłócony proces podboju świata
przez Filipa. W ten sposób znajdziecie wspólników —jeśli uda się
wam ich nakłonić — w niebezpieczeństwach i wydatkach, gdy
zajdzie potrzeba. W przeciwnym wypadku zyskacie przynajmniej
na czasie. 72. Ponieważ wypadło nam prowadzić wojnę raczej
z jednym tylko człowiekiem aniżeli ze zjednoczonymi siłami
całego społeczeństwa, również i zwłoka nie jest bez znaczenia,
podobnie jak nie bez znaczenia były nasze niedawne poselstwa na
Peloponez i te oskarżenia przeciw Filipowi, które przedstawiliśmy
ja i nasz dobry przyjaciel Polyeuktos, Hegesippos56 i inni
posłowie jadąc od miasta do miasta. Odniosły one taki skutek, że
Filip zatrzymał się, nie wtargnął do Ambrakii i nie ruszył na
Peloponez. 73. Uważam jednak, że nie ma potrzeby wzywać do
akcji innych Greków, jeżeli sami nie macie ochoty wykonywać
tego, czego żąda od was potrzeba chwili. Byłoby naiwnością
maskować lekceważenie własnych interesów przesadną troską
o cudze i zamiast myśleć o obecnym zagrożeniu straszyć innych
wizją przyszłych niebezpieczeństw. Nie jest to moim zamiarem.
Oświadczam natomiast, że dla wojsk na Chersonezie musimy
wysłać pieniądze i spełnić wszystkie ich wymagania, dalej twierdzę, że sami powinniśmy się przygotować do wojny, a innych
Greków zebrać, złączyć, pouczać i zachęcać. Jest to moralny
obowiązek każdego państwa, które posiada znaczenie równie
54

Rodos — wyspa ta należała do Związku Ateńskiego, w czasie
wojny ze sprzymierzeńcami oderwała się od Aten. Niebawem popadła
w zależność wpierw od Persji, potem od Macedonii.
55

Chios — por. W obronie Rodyjczyków, przyp. 2, sprzymierzeniec
ateński, ulega wpływom politycznym spartańskim, później perskim i macedońskim.
56

Polyeuktos, Hegesippos — mówcy demokratyczni związani z Demostenesem.
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wielkie jak nasze. 74. Mylny jest pogląd, że Chalkidyjczycy czy
Megarejczycy57 byliby zdolni uratować Grecję, gdybyście wy
niechlubnie pozostawili jej sprawę na pastwę losu. Jedni i drudzy
poczytywaliby za swe szczęście, gdyby się im udało uniknąć
własnej zagłady.
Dzieło ocalenia jest waszym zadaniem: dla was wasi przodkowie zdobyli ten zaszczytny obowiązek i wam go przekazali za
cenę nie tylko wielu, ale i poważnych niebezpieczeństw. 75. Jeżeli
jednak każdy z was będzie bezpiecznie siedział starając się jedynie
zaspokoić swe pragnienia i unikać wszelkich obowiązków, po
pierwsze nigdy nie znajdzie ludzi, którzy wykonają je za niego, po
drugie zaś obawiam się, że przyjdzie kiedyś taki dzień, który każe
nam naraz uczynić to wszystko, czego teraz nie chcemy.
76. Takie są moje zapatrywania i takie są moje wnioski.
Wprowadzenie w życie tych propozycji mogłoby jeszcze teraz
przynieść znaczną poprawę naszej sytuacji politycznej. Jeżeli kto
potrafi udzielić lepszej rady, niech wystąpi i przemówi. Jakiekolwiek podejmiecie postanowienie, proszę bogów, aby obróciło się
na wasze dobro.
57

Chalkidyjczycy czy Megarejczycy — w danym momencie jedyni
sprzymierzeńcy Aten.
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MOWA POGRZEBOWA
Było od dawna w Atenach zwyczajem sławić w mowie pogrzebowej
(epitaphios logos) poległych na wojnie żołnierzy. Istniała przynajmniej od
wojen perskich retoryczna tradycja takich mów okolicznościowych, która
wypracowała schemat gatunku wraz z całą topiką i cechami genologicznymi. Główne składniki morfologiczno-strukturalne mowy pogrzebowej —
to pochwała ojczyzny i jej ustroju politycznego, pochodzenia poległych,
ich charakteru, wychowania i ich czynów. W swym schemacie strukturalnym zawierała też taka mowa część lamentacyjną, słowa smutku i żalu po
zmarłych oraz część konsolacyjną, słowa pocieszenia i otuchy dla rodzin
i przyjaciół poległych wojowników. Mówców wybierał lud ateński spośród najznakomitszych i najbardziej zasłużonych obywateli. Rozwijali oni
w swych przemówieniach ogólnie przyjęty tok wywodów i myśli, narzucony przez okoliczność i przez zwyczaj. Pogrzeby zasłużonych odbywały się
na koszt państwa na cmentarzu położonym na Keramejku — jednym
z najbardziej malowniczych przedmieść Aten.
Zaszczyt wygłoszenia tej mowy powierzył lud ateński ostatniemu
obrońcy wolnej demokracji, a zarazem najzaciętszemu przeciwnikowi
Macedonii — Demostenesowi, który przez cały okres swej działalności kierował kampanią przeciw Filipowi, ostatecznie zakończoną w r.
338 p.n.e. na polach Cheronei. Zjednoczone siły helleńskie uległy w walce
wojskom macedońskim. Niełatwe miał zadanie Demostenes, gdy przyszło
mu sławić poległych w przegranej w końcu bitwie, która — jak czas
wkrótce pokazał — stała się grobem wolności Hellenów.

Gdy nasze państwo uchwaliło, aby żołnierzom spoczywającym
w tym grobie urządzić uroczysty pogrzeb publiczny w podzięce za
ich odwagę ujawnioną w wojnie, mnie zaś powierzyło obowiązek
zwyczajowej mowy1, zrazu zacząłem się zastanawiać, jak mógłbym w tym przemówieniu podnieść w stosowny sposób ich zalety.
W czasie tych rozmyślań uświadomiłem sobie, że jest rzeczą zgoła
1

W Atenach istniał zwyczaj publicznego żegnania poległych w wojnie
żołnierzy przy pomocy mowy pogrzebowej (epitaphios logos).
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niemożliwą mówić o poległych żołnierzach, tak jak na to w pełni
zasługują. Wzgardzili przecież wrodzoną wszystkim ludziom
chęcią życia i woleli raczej umrzeć pięknym zgonem aniżeli żyć
i oglądać Helladę pogrążoną w nieszczęściach. Czyż więc nie
pozostawili po sobie sławy męstwa, której żadne słowo nie potrafi
przewyższyć? Mimo to uważam za słuszne wygłosić mowę,
podobnie jak to przede mną, w tym miejscu i w takich samych
okolicznościach, czynili inni.
2. Nasze państwo szczególną czcią darzy żołnierzy, którzy
w walce oddali swe życie. Świadczy o tym wiele czynników,
przede wszystkim zaś prawo nakazujące wyznaczyć mówcę, który
ma wygłosić przemówienie na publicznych uroczystościach pogrzebowych. W przekonaniu, że dzielni mężowie gardzą gromadzeniem bogactw i korzystaniem z uroków życia, gdyż wszelkie
swe dążenia poświęcają zdobywaniu cnót żołnierskich i trosce
o dobre imię, nasze państwo uznało za wskazane uczcić ich za
pomocą takich słów, które najlepiej zapewnią im po śmierci
i utrwalą sławę okupioną trudami żywota.
3. Gdybym pośród wielu ich zalet, które tworzą doskonałość
moralną, dostrzegł tylko ich męstwo, wyraziłbym im należne
uznanie i wnet zakończyłbym swą mowę. Kiedy jednak pomyślny
los ofiarował im szlachetne pochodzenie, dobre wychowanie,
a także — dzięki ich ambitnym wysiłkom — przykładne życie2,
a te wszystkie czynniki ukształtowały ich osobowość ludzi dzielnych i zacnych, wstyd by mi było, gdyby się pokazało, iż
pominąłem którąś z ich zalet.
4. Pozwolę sobie zacząć od przypomnienia ich rodu. Otóż od
najdawniejszych czasów świat uznaje ich szlachetne pochodzenie.
Każdy z poległych żołnierzy może wyprowadzić swój ród nie
tylko od ojca i odległych przodków w nieprzerwanym ciągu
pokoleń, ale z tej samej wspólnej ojczyzny, której w powszechnej
2

Szlachetne pochodzenie, dobre wychowanie, przykładne życie oraz
dokonania stanowiły stały przedmiot pochwały zmarłych w mowach
pogrzebowych.
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opinii są prawowitymi synami3. Ich praojcowie w przeciwieństwie
do innych ludów od początku zajmowali kraj, w którym się
urodzili i który przekazali swym potomkom. Tych, którzy jako
przybysze zawitali do miast i zyskali miano ich obywateli, słusznie
można przyrównywać do przybranych dzieci. Ci natomiast mężowie są obywatelami swego ojczystego kraju na mocy prawa
urodzenia. 5. Widzę jeszcze inny dowód na to — zresztą
powszechnie uznawany — że ta ziemia jest matką naszych
praojców. Urodziła im bowiem jako pierwszym z ludzi owoce4,
które zapewniają utrzymanie przy życiu, a dla całej ludzkości
stanowią największe dobrodziejstwo. Sama natura dając nowe
życie dostarcza też środków do jego zachowania. Podobnie jest
i z naszą ziemią ojczystą, która nam dała i życie, i pokarm.
6. Tak to przodkowie tych mężów mogą się poszczycić
wielowiekową tradycją pokoleń. Waham się, czy mogę wam
przedstawić męstwo i inne zalety owych mężów z prostej obawy,
by zbytnio nie poszerzać mej mowy. Spróbuję jednak w zwięzłej
formie przywołać na waszą pamięć wydarzenia zasługujące na
wzmiankę nie tylko wobec tych, którzy już o nich słyszeli, ale
przede wszystkim wobec tej części słuchaczy, którym są one
nieznane. Przypomnienie o nich może bowiem wyzwolić szlachetną żądzę współzawodnictwa i z pewnością nie będzie stanowiło
przykrego dodatku do mego przemówienia. 7. Przodkowie i ojcowie obecnego pokolenia nigdy nie wyrządzili krzywdy nikomu
z Hellenów i barbarzyńców, gdyż zawsze było ich dumnym
zamiarem zachowywać — poza innymi zaletami — taką w stosunku do innych postawę, którą cechuje szlachetność i sprawied3

Attycy żywili przekonanie, że są jednym z najstarszych plemion
greckich, które nigdy nie zmieniało swoich siedzib i od najdawniejszych
czasów mieszkało na tym samym terenie. Ten motyw „dawności rodu"
pojawiał się obowiązkowo nie tylko w mowach pogrzebowych, ale też
często w mowach politycznych, w dramacie, a nawet w historiografii.
4

Chodzi tu o oliwkę, którą Attycy uważali za dar bogini Ateny oraz
za najwspanialszy owoc swej ziemi.
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liwość5. W czasie obrony przed wrogami dokonali wiele wspaniałych czynów. 8. Otóż w takim stopniu rozgromili najazd Amazonek6, że przepędzili je aż poza rzekę Fasis7, wojska zaś Eumolposa8 i innych nieprzyjaciół nie tylko wyparli z własnej ziemi, ale
i z innych krain greckich. A trzeba wiedzieć, że żaden z ludów,
mieszkających na zachód od naszych granic, nie zdołał stawić im
skutecznego oporu ani ich zatrzymać. Co więcej, naszych przodków nazwano wybawcami dzieci Heraklesa — który sam ocalił
wielu ludzi — kiedy te przybyły do naszego kraju jako błagalnicy,
ścigane przez Eurysteusa9. Wsławili się zresztą nie tylko tymi, ale
wieloma innymi znakomitymi czynami: i tak nie pozwolili naruszyć starych zwyczajów związanych z kultem zmarłych10, gdy
5

Ateńczycy sądzili, że już ich przodkowie kierowali się zasadą sprawiedliwości i pomagania wszystkim pokrzywdzonym i uciemiężonym. Tę szacowną tradycję prezentowała ich zdaniem w swej polityce ateńska demokracja.
6

Amazonki — plemię wojowniczych kobiet wywodzące się od boga
wojny Aresa. W wyprawie zorganizowanej przez Heraklesa przeciwko
Amazonkom uczestniczył król Aten Tezeusz. W czasie walk uprowadził
on jedną z Amazonek imieniem Antiope. Aby pomścić to porwanie,
Amazonki ruszyły na Ateny. Rozbiły swój obóz na wzgórzu zwanym
później Areopagiem — wzgórzem Aresa. Tezeusz pokonał Amazonki
i wyparł ze swego kraju.
7

Fasis — rzeka w Kolchidzie, obecnie Rion, stanowiła legendarną
granicę między Europą i Azją.
8

Eumolpos — syn boga Posejdona, z czasem został królem Tracji.
W czasie wojny między mieszkańcami Aten a pobliskiej Eleusis opowiedział się po stronie tej ostatniej. Nadciągnął z wojskiem do Attyki, lecz
został pokonany przez króla ateńskiego Erechteusa i poległ w walce.
Kapłański ród Eumolpidów (Eleusis) uważał go za swego przodka.
9

Eurysteus — syn Stenelosa, władca Tirynsu i Miken, przy pomocy
swej patronki Hery prześladował nienawiścią Heraklesa i zadał mu szereg
„prac", które utwierdziły sławę bohatera. Po jego śmierci napastował dzieci
Heraklesa, które ostatecznie znalazły schronienie przed prześladowcą
w Attyce. W czasie wyprawy zbrojnej przeciwko Atenom Eurysteus zginął.
10

Wedle greckich wierzeń zmarły ma prawo do pogrzebu, gdyż
niepogrzebane zwłoki są przedmiotem odrazy dla bogów. Kwestionowanie tego uchodziło za bezprawie, ponieważ zmarły nie podlega już prawu
ludzkiemu, lecz prawu bogów.
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Kreon11 odmówił prawa do pogrzebu siedmiu bohaterom biorącym udział w sławnej wyprawie przeciw Tebom12.
9. Pomijając wiele czynów, które się zalicza do mitów i opowieści, przypomniałem tylko o tych dokonaniach, które dostarczają tak wielu interesujących tematów, że poeci w utworach
przeznaczonych do recytacji i śpiewania oraz pisarze i historycy
uczynili je przedmiotem swych dzieł literackich. Teraz przedstawię także inne czyny godne tamtych i wcale wielkością im nie
ustępujące, które ze względu na nieznaczne oddalenie od naszych
czasów nie obrosły jeszcze legendą i nie uzyskały wymiarów
zdarzeń heroicznych. 10. Otóż owi mężowie odparli bez niczyjej
pomocy dwukrotnie nacierającą armię ludów całej Azji13 i na
lądzie, i na morzu, i biorąc na siebie całe niebezpieczeństwo walki
uratowali wolność wszystkich Hellenów. I chociaż inni mówili już
przede mną o tym, co teraz zamierzam powiedzieć, sądzę jednak,
że nie wolno pozbawiać poległych żołnierzy wielkiej i zasłużonej
sławy. 11. Wypada uznać ich nawet za mężniejszych od wojowników walczących niegdyś pod Troją, ponieważ tamci bohaterowie zebrani z całej Grecji z najwyższym trudem po dziesięciu
latach zdołali zdobyć jedno miasto14, podczas gdy nasi przod11

Kreon — władca Teb, szwagier wygnanego z tego miasta za
zbrodnię ojcobójstwa i kazirodztwa Edypa.
12

Przeklęci przez Edypa synowie Eteokles i Polinejkes pokłócili się
o władzę w Tebach. Wygnany z Teb Polinejkes udał się do Argos.
Stamtąd wyruszyła pod wodzą króla argiwskiego Adrastosa, teścia
Polinejkesa, wyprawa siedmiu wodzów przeciwko Tebom. Miasto się
obroniło, lecz obydwaj bracia walcząc przeciwko sobie zginęli. To
wydarzenie upamiętnił Ajschylos w swej tragedii Siedmiu przeciwko
Tebom. Tebańczycy odmówili żonom poległych bohaterów wydania ich
zwłok; ustąpili dopiero na interwencję króla ateńskiego Tezeusza.
13

Chodzi tu o zasługi Ateńczyków w czasie wojen perskich. Podczas
pierwszej wyprawy perskiej pokonali Ateńczycy najeźdźców w bitwie
lądowej pod Maratonem (490 p.n.e.), podczas drugiej króla Kserksesa
w bitwie morskiej pod Salaminą (480 p.n.e.).
14

Troja została ostatecznie zdobyta po dziesięciu latach zaciekłych
walk i to dopiero podstępem.
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kowie nie tylko sami powstrzymali wroga, który dokonując wszędzie
podbojów przybył tu z siłami całego kontynentu, ale też wzięli na
nim pomstę za wszystkie krzywdy, jakich się wobec innych dopuścił. Co więcej, zdecydowanie sprzeciwiali się też wszelkim zakusom
państw greckich, które pragnęły kosztem innych rozszerzyć stan
swego posiadania. Występując zawsze w obronie sprawiedliwości
narażali się na wszelkie związane z tym niebezpieczeństwa. I tak bieg
czasu zbliża nas do pokolenia, w którym teraz żyjemy.
12. Niech nikt nie sądzi, że wyliczyłem tu całą listę dokonań,
ponieważ nie wiem, co powiedzieć o poszczególnych czynach. Ale
nawet gdybym ujawniał największą bezradność w wynajdywaniu
stosownych pomysłów dla tego rodzaju mowy, to przecież jest
oczywiste, iż sama waleczność poległych żołnierzy użycza gotowych motywów, które nietrudno rozwinąć. Jest moim zamiarem — przypomniawszy wpierw szlachetne pochodzenie oraz
najwybitniejsze dzieła naszych przodków —jak najrychlej nawiązać w mym przemówieniu do czynów, których dokonali polegli
żołnierze. Do jednych i do drugich mogę odnieść wspólne słowa
pochwały, ponieważ są złączeni ze sobą węzłami krwi. Mam
bowiem przeświadczenie, że sprawi to przyjemność zarówno
naszym przodkom, jak i poległym, jeśli nie tylko wspólność
pochodzenia, ale i nasze uznanie połączy ich zasługi.
13. Zanim omówię działalność tych mężów, muszę poniechać
na chwilę podjętego wątku mojej mowy po to, aby prosić
o życzliwe uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych tych
spośród obecnych tutaj, którzy nie są związani ze zmarłymi
żadnymi węzłami krwi. Bo gdyby mi poruczono uświetnienie tych
uroczystości jakimiś nakładami pieniężnymi na urządzenie widowisk takich jak wyścigi konne lub zawody gimnastyczne, to
wypełnienie przeze mnie tego zadania oceniano by miarą gorliwości i ofiarności, jakie wykazałem w ich organizowaniu. Teraz gdy
przypadł mi zaszczytny obowiązek sławienia tych mężów w słowie, obawiam się, że przez moją nadgorliwość osiągnę skutek
wręcz przeciwny zamierzonemu, jeżeli nie pozyskam przychylno-

174

ści wszystkich moich słuchaczy. 14. Albowiem męstwo, zręczność,
siła fizyczna i inne tego rodzaju czynniki zapewniają same z siebie
niezależną przewagę tym, którzy je posiadają, nawet jeśli nikt inny
nie życzy im sukcesu. Natomiast moc przekonywania zależy od
życzliwości słuchaczy i z jej pomocą nawet poślednia mowa zyskuje
sławę i powszechne uznanie, bez niej zaś, choćby swym pięknem
przewyższała wszystko, budzi u słuchających tylko odrazę.
15. Chociaż wiele mógłbym przytoczyć czynów owych mężów,
za które słusznie należy się im chwała, jednakże — gdy już
przystępuję do faktów — trudno mi rozstrzygnąć, od czego mam
zacząć. Ponieważ wszystko naraz ciśnie mi się na myśl, niełatwo
mi dokonać wyboru. Spróbuję więc dla mojej mowy przyjąć taki
sam porządek, jaki wyznaczył bieg ich życia. 16. Od samego
początku w całym swym wychowaniu ukazywali swe wybitne
zalety: z pełnym oddaniem zajmowali się tym, co było stosowne
dla odpowiedniego wieku ich życia, zyskując uznanie tych, na
których im szczególnie zależało — rodziców, przyjaciół i krewnych. Dlatego też pamięć o tych mężach jakby podążając śladami
ich życia wywołuje ciągle wśród ich przyjaciół i bliskich uczucie
prawdziwej tęsknoty, falę wspomnień i świadomość tego, że już
w swej młodości zapowiadali się na ludzi wielkiego serca.
17. Osiągnąwszy wiek męski ujawnili swój niezłomny charakter
nie tylko wobec współobywateli, lecz także wobec całego świata.
Jest bowiem, jest rozwaga początkiem wszelkiej doskonałości
moralnej, odwaga zaś jej urzeczywistnieniem. Pierwsza z nich
rozstrzyga, co należy czynić, druga zapewnia sukces podjętej
decyzji15. Mężowie ci odznaczali się obydwiema właściwościami.
18. Gdy tylko jakieś niebezpieczeństwo zagrażało wspólnym
losom Grecji, oni pierwsi umieli je przewidzieć i nieraz udało się
im nakłonić ogół Hellenów do wspólnej obrony: jest to dowodem
trzeźwego rozsądku i inteligencji. Nadszedł czas, gdy w życiu
15

To sformułowanie niemal dosłownie powtórzył Cyceron, Pro
Sestio XL 86: „hoc sentire prudentiae est, facere fortitudinis".
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politycznym Hellady zapanowało rozprzężenie, do którego się
dołączyło otępienie i bezmyślność. Zamiast przeciwdziałać zagrożeniom, szukano nędznych wykrętów, chociaż można było
jeszcze sytuację opanować16. Kiedy jednak Hellenowie zechcieli ich
posłuchać i prowadzić rozsądną politykę, mężowie ci nie chowali
urazy za doznane zło, lecz śmiało przejmowali inicjatywę i ochoczo
przystępowali do działania z pełną gotowością do ponoszenia ofiar
z własnego życia, mienia i sprzymierzeńców. A gdy przyszło do
wielkiej próby w walce, nie oszczędzali swego życia.
19. Taka już jest losu konieczność, iż po rozegranej bitwie jedni
są zwycięzcami, drudzy pokonanymi17. Ale nie waham się twierdzić
z pełnym przekonaniem, iż żołnierze, którzy po obu stronach polegli
walcząc w szyku bojowym, nie mają udziału w klęsce, lecz jedni
i drudzy są na równi zwycięzcami. Kto z żywych odniósł zwycięstwo, o tym rozstrzygnęła wola boska. Każdy z żołnierzy w pełni wykonał swe zadanie trwając do końca na wyznaczonym posterunku,
jako śmiertelnik spotkał swe przeznaczenie, wycierpiał to, co mu
zgotował przypadek — lecz w duchu pozostał niezwyciężony przez
swych przeciwników. 20. Tylko waleczności tych mężów i nierozwadze naszych wrogów zawdzięczamy tę okoliczność, iż ich wojsko nie
postawiło stopy na naszej ziemi. Każdy z wrogów, który doświadczył ich męstwa w walce wręcz, nie miał ochoty powtórnie toczyć
boju z ich rodakami uważając, że los bitwy nie będzie dlań łaskawy,
gdy przyjdzie mu walczyć z mężami o wypróbowanym harcie ducha.
Warunki zawartego pokoju są wystarczającym dowodem na
to, iż tak w istocie było. A chyba najbardziej wiarygodnym
16

Jest tu aluzja do pewnej obojętności i marazmu, które przeżywały
Ateny i inne państwa greckie w czasie, gdy Filip budował swą potęgę
polityczną kosztem innych organizmów państwowych. Demostenes swoimi
Mowami olintyjskimi i Filipikami próbował nakłonić Hellenów do działania
i zjednoczenia swych sił. Większy sukces dyplomatyczny odniósł dopiero
w r. 338 p.n.e., kiedy udało mu się połączyć dwóch „odwiecznych" rywali,
Ateńczyków i Tebańczyków, do wspólnej walki przeciwko Macedonii.
17

Mówca czyni tu aluzję do bitwy pod Cheroneą w Beocji (338
p.n.e.), w której zjednoczone siły Grecji uległy armii macedońskiej.
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i przekonywającym tego świadectwem, jakie w ogóle można
przytoczyć, jest to, że wódz naszych wrogów wyraził podziw dla
ich odwagi i wolał raczej okazać przyjaźń ich rodakom18 aniżeli
po raz wtóry podjąć rozstrzygającą walkę o cały swój dobytek.
21. A gdyby ktoś poprosił naszych przeciwników o wyrażenie
opinii, czy odnieśli zwycięstwo dzięki własnej odwadze, doświadczeniu i śmiałym decyzjom swego wodza, sądzę, że nie znalazłby
się nikt tak bezwstydny i bezczelny, kto by ostateczny wynik
bitwy przypisywał swojej zasłudze. Kiedy bóstwo, które jest
panem wszystkiego, rozstrzyga ludzkie spory zgodnie ze swą
wolą, należy uwolnić pozostałych przy życiu — przecież to tylko
ludzie — od zarzutu tchórzostwa. Jeżeli wódz nieprzyjaciół
pokonał dowódców naszego wojska, to nikt nie może ganić
prostych żołnierzy ani po naszej stronie, ani po stronie wroga.
22. Gdyby jednak miało się już komuś przypisać winę, to chyba
tylko Tebańczykom, a raczej ich dowództwu19, nie zaś masie
żołnierskiej Tebańczyków czy Ateńczyków. Dowództwo to wprawdzie miało pod swymi rozkazami oddziały o niedoścignionym
i bezwzględnym męstwie i chociaż samo gorąco pragnęło okryć
się sławą, nie umiało uczynić z tego najlepszego użytku.
23. Każdy może osądzić całe to zdarzenie zgodnie z własnym
poglądem. Jednakże było sprawą dla wszystkich oczywistą, że
w rękach naszych żołnierzy spoczywa wolność całej Hellady: jeśli
oni ocaleją, i ona będzie uratowana. Gdy zły los ich zabrał, nikt
już nie stawiał wrogom oporu. Nie chcę obrażać niczyich uczuć,
18

Po swym zwycięstwie Filip nie mścił się na pokonanych Hellenach. Nie
dokonał najazdu na Attykę. Państwa greckie zachowały prawo do autonomii
i zostały tylko formalnie sprzymierzeńcami, nie zaś poddanymi zwycięzcy.
19

Na polu walki Ateńczycy ustawili się na lewym skrzydle wojsk
sprzymierzonych. Filip pragnął wywabić ich z wzniesienia, na którym
stali, na płaskie błonia. W tym celu użył manewru. Zaczął wycofywać swe
oddziały ku równinie. Ateńczycy ruszyli do ataku, lecz wkrótce zostali
zatrzymani zwartą linią macedońskich oddziałów. W tym samym czasie
Macedończycy przełamali front helleński na środkowym odcinku, gdzie
walczyli Tebańczycy. Ten manewr przesądził o losach bitwy. Wódz
tebański Teagenes i jego koledzy nie ponoszą większej winy od innych.
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lecz myślę, iż gdyby ktoś utrzymywał, że waleczność tych mężów
ożywiała ducha całej Hellady, powiedziałby prawdę. 24. Skoro
tylko wydali na polu bitwy ostatnie tchnienie, Grecja od razu
straciła swą godność i powagę. Może się wprawdzie wydawać
wielką przesadą to, co powiem, jednakże sądzę, że muszę to
uczynić. Bo gdyby z otaczającego nas wszechświata usunąć
światło dnia, całe nasze życie stałoby się odtąd smutne i przykre.
Podobnie teraz po stracie tych dzielnych mężów cała dawna
świetność Hellenów pogrążyła się w mroku i zapomnieniu.
25. Nie ulega wątpliwości, że wiele czynników ukształtowało ich
niezłomny charakter. Jednym z najważniejszych był, moim zdaniem, ustrój polityczny, w którym przyszło im żyć. Rządy oligarchiczne budzą tylko strach wśród obywateli, natomiast nie umieją
wytworzyć poczucia godności. Z chwilą wybuchu wojny, która
wszystkich poddaje próbie, każdy tu z lekkim sercem siebie tylko
ratuje, wiedząc, iż jeśli pozyska swych przełożonych przy pomocy
darów lub jakiejś usługi, otrzyma nieznaczną naganę, choćby się
dopuścił poważnego wykroczenia moralnego. 26. Ustroje demokratyczne posiadają obok wielu innych pięknych rysów — przy
których powinien trwać każdy trzeźwo myślący człowiek — także
wolność słowa. Tej zaś wolności, której istotą jest mówienie
prawdy, nie można odwieść od jej wyjawiania. Nie jest bowiem
w stanie człowiek, który popełnił haniebny czyn, ułagodzić wszystkich współobywateli20. Nawet jeśli pojedyncza osoba wyrazi należną naganę, winny nie uniknie przykrości. Przecie ludzie, którzy
sami nikogo nie oskarżają, słuchają z przyjemnością, jak ktoś rzuca
potwarze na innych. Wszyscy ci mężowie z obawy przed takim
potępieniem i ze wstydu na myśl o ewentualnych zarzutach mężnie
stawili czoło niebezpieczeństwom grożącym ze strony naszych
nieprzyjaciół i przełożyli szlachetną śmierć nad niesławne życie.
20

W ustroju oligarchicznym, zdaniem mówcy, przestępca może
zamknąć usta nielicznej grupie rządzących — przy pomocy przekupstwa,
w ustroju natomiast demokratycznym jest rzeczą zgoła niemożliwą kupić
sobie milczenie tysięcy obywateli.
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27. Wymieniłem już ogólne czynniki, które skłoniły owych
mężów do szukania zaszczytnej śmierci — mianowicie ich pochodzenie, wychowanie, niezmienne hołdowanie szlachetnym ideałom, zasady całego naszego politycznego systemu. Pragnę teraz
wyjaśnić pobudki, które zachęciły ich do męstwa. Idzie tu
zwłaszcza o tradycję istniejących organizacji rodowych21. Wszyscy
Erechtydzi wiedzieli o tym, że Erechteus22, od którego wywodzili
swe imię, wydał swe córki Hiacyntydy na pewną śmierć czyniąc dla
ratowania ziemi ojczystej ofiarę z ich życia. Uważali, iż okryliby się
hańbą, gdyby śmiertelne ciało wyżej stawiali nad nieśmiertelną
sławę, kiedy ów potomek nieśmiertelnych bogów poświęcił wszystko dla ocalenia ojczystego kraju. 28. Także Ajgiadzi byli świadomi
tego, że Tezeusz, syn Ajgeusa23, po raz pierwszy ustanowił
w państwie zasadę równości24. Wydawało się im rzeczą karygodną
odstępować od tej zasady wprowadzonej przez ich przodka i woleli
raczej zginąć aniżeli przejawić takie przywiązanie do życia, by żyć
dalej wśród Hellenów po obaleniu tej zasady i na niej opartego
ustroju. Potomkowie Pandiona25 znali ustną tradycję, iż jego
córki, Filomele i Prokne, zemściły się na Tereuszu26 za zbrodnię,
21

organizacji rodowych — czyli fil. Mówca wymienia tu dziesięć ateńskich fil rodowych. Szczegóły, które podaje w związku z historią poszczególnych rodów, nie zawsze się zgadzają z ogólnie przyjmowaną tradycją.
22

Erechteus — bohater ateński, jeden z pierwszych królów Aten.
W czasie wojny Ateńczyków z mieszkańcami Eleusis za namową wyroczni
delfickiej miał złożyć jedną ze swoich córek w ofierze za zwycięstwo.
Pozostałe córki popełniły samobójstwo, by umrzeć razem ze swą siostrą.
Wedle ogólnie przyjętej wersji zginęła tylko jedna z córek Erechteusa.
23

Ajgeus (Egeusz) — syn Pandiona, ojciec Tezeusza, króla i herosa
attyckiego. Tezeusz miał dokonać tzw. synoikizmu, to jest połączenia w jedno
państwo wszystkich gmin i wsi attyckich. Walczył z Amazonkami i pokonał je.
24

Późniejsza tradycja attycka, demokratyzująca, przypisywała Tezeuszowi ustanowienie równości między przybyszami a ludnością miejscową
oraz położenie fundamentów ustrojowych, z których z czasem rozwinęła się
demokratyczna forma ustrojowa, por. Plutarch, Vita Thesei 25.
25
26

Pandion — syn Erichtoniosa, legendarny król Aten.

Tereusz — król Tracji, syn Aresa, zięć Pandiona. Ożeniony z córką
Pandiona Prokne, miał z nią syna Itysa. Lecz Tereusz zakochał się
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jakiej się wobec nich dopuścił. Sądzili, że nie mają po co żyć, jeżeli
pochodząc z tego samego rodu nie okażą wielkości ducha równej
tym kobietom w momencie, gdy Hellada na ich oczach doznawała zniewagi.
29. Leontydzi słyszeli historie opowiadane o córkach Leosa27,
które oddały swe życie w ofierze za ojczyznę. Skoro owe niewiasty
wykazały taką odwagę, uważali za rzecz niedopuszczalną złożyć
mniejszy od nich dowód swego męstwa. Akamantydzi pamiętali
opowieść, którą Homer przytacza o Akamasie28: miał on popłynąć
pod Troję ze względu na swą matkę Ajtrę29. Dla ocalenia swej matki
ważył się na wszelkie niebezpieczeństwa. Jakżeż ci mężowie mogliby
nie wystawiać się na niebezpieczeństwo, by ratować swych rodziców
we własnej ojczyźnie? 30. Nie uszło uwagi Ojneidów, iż córka
Kadmosa30 Semele31 wydała na świat tego32, którego imienia nie
w siostrze żony — Filomeli, zgwałcił dziewczynę, a chcąc uniknąć jej
skarg obciął jej język. Jednak nieszczęśliwa zdołała wszystko wyjawić
siostrze haftując na płótnie swą tragiczną historię. Prokne, mszcząc się na
mężu, zabiła syna Itysa i podała przyrządzoną z niego potrawę do
zjedzenia mężowi. Bogowie przemienili całą trójkę w ptaki: Prokne
w słowika, Filomelę w jaskółkę, Tereusza w dudka.
27

Leos — jeden z herosów attyckich, syn Orfeusza, ojciec trzech
córek. W czasie klęski głodu oddał dla jej zażegnania swe córki na ofiarę
na żądanie wyroczni delfickiej. Jego imię nosiła jedna z gmin (demów)
attyckich — Leontis.
28

Akamas — syn Tezeusza i Fedry, założyciel szczepu attyckiego Akamantydów. Akamas wbrew temu, co utrzymuje mówca, nie był znany Homerowi. Stary epik wspomina dwóch zupełnie innych ludzi noszących to samo imię. Wedle późniejszej od Homera tradycji brał udział w zdobyciu Troi.
29

Ajtra, którą mówca przedstawia, chyba na podstawie późniejszej
tradycji, jako matkę Pandiona, uchodziła powszechnie za jego babkę.
Miała dobrowolnie — według innych pod przymusem — towarzyszyć
Helenie aż do Troi. Po zdobyciu tego miasta została uwolniona przez
wnuków — Akamasa i Demofonta.
30

Kadmos — syn Agenora, założyciel Teb w Beocji.

31

Semele — córka Kadmosa, była kochanką Dzeusa. Ze związku
z nim urodziła Dionizosa, boga wina.
32

Idzie oczywiście o Dionizosa. Jako boga i szczęśliwego mieszkańca
Olimpu nie wolno go było łączyć ze śmiercią i nieszczęściem.
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godzi się wymieniać w czasie tego smutnego obrządku nad grobem.
Spłodził on Ojneusa, który uchodzi za założyciela ich rodu33. Ponieważ niebezpieczeństwo zagrażało obydwu państwom34 — Atenom i Tebom, dostrzegali konieczność prowadzenia walki z najwyższym natężeniem sił. Wiedzieli Kekropidzi35, że ich protoplasta był —
jak wieść głosi — pół-smokiem i pół-człowiekiem, ale w tym sensie,
że posiadał rozum człowieka, a siłę smoka. Za swój obowiązek poczytywali dokonywanie czynów godnych tego znakomitego przodka. 31. Hippotoontydzi nie zapomnieli małżeństwa Alope36, z którego urodził się Hippotoon, znali zatem założyciela swego rodu. Powstrzymam się od dokładniejszych wyjaśnień na ten temat37, aby niestosownym słowem nie uchybić powadze tej podniosłej chwili. I oni
widzieli swą powinność w podejmowaniu zadań dorównujących wielkością czynom ich przodków. Wiadome było Ajantydom, iż Ajas38,
33

Dwie gminy attyckie zwały się Ojnoe. Był to wystarczający powód
do „wynalezienia" herosa Ojneusa. Nie wolno go identyfikować z homerowym bohaterem tego imienia, gdyż tamten był związany z Kalydonem
w Etolii. Wyraz ojneus łączy się z terminem ojnos — wino. W Atenach
obchodzono święto tego bohatera w tym samym miesiącu co święto
Dionizosa — Lenaje. Nic więc dziwnego, że na podstawie tych skojarzeń
uważano Ojneusa za syna boga wina, Dionizosa.
34

Mówca wyraża sugestię, iż Ojneidzi czuli się zobowiązani do walki
zarówno w obronie Teb, których założycielem był Kadmos, jak i Aten,
których herosem był Ojneus, wnuk Kadmosa.
35

Kekropidzi — potomkowie mitycznego króla Attyki, Kekropsa. Był
pół-człowiekiem, pół-wężem (smokiem) na znak tego, że zrodziła go Ziemia.
36

Alope — córka Kerkyona z Eleusis, w tajemnicy przed ojcem
została kochanką boga mórz Posejdona. Urodziła dziecko, które, dwukrotnie porzucone, zostało ocalone i wykarmione przez klacz. Nadano
więc dziecku imię Hippotoon. Hippotoon został później protoplastą
attyckiego rodu Hippotoontydów.
37

Wśród Scytów istniał zwyczaj picia kobylego mleka, o czym wiedzieli
Grecy od swoich kolonistów osiadłych nad Morzem Czarnym. Dziadek
Demostenesa Gylon mieszkał na Krymie i ożenił się z kobietą trackiego
pochodzenia. Przeciwnicy Demostenesa zarzucali mu złośliwie przymieszkę
krwi trackiej czy scytyjskiej. Mówca, jak widać, był wrażliwy na tym punkcie.
38

Ajas — syn Telamona z Salaminy, najmężniejszy po Achillesie
z Greków walczących pod Troją. Agamemnon i Menelaos — wodzowie
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ograbiony z nagrody swego męstwa, osądził, iż jego życie straciło
wszelką wartość, kiedy bóg przyznał tę nagrodę innemu mężowi.
Uznali, iż muszą poświęcić swe życie odparciu wrogów, aby
uniknąć hańby. Dobrze pamiętali Antiochidzi, że Antioch39 był
synem Heraklesa. Sądzili więc, iż albo muszą okazać życie godne
tego zaszczytu, albo umrzeć w pełni sławy.
32. Krewni poległych żołnierzy zasługują na nasze współczucie, bo postradali swych bliskich, a tak wspaniałych ludzi, co
więcej, utracili sposobność stałego i serdecznego z nimi obcowania. Ucierpiała też na tym nasza ojczyzna, bo nagle opustoszała i pogrążyła się w bólu i łzach. Ci jednak wojownicy,
którzy oddali swe życie, słusznie uchodzą za szczęśliwych. Nade
wszystko zamiast krótkiego życia ludzkiego wybrali żywot długi,
a nawet wieczny, pozostawiając po sobie nieprzemijającą sławę,
której blask opromienia dorastanie ich dzieci i starość ich
rodziców. Tym inni zapewnią troskliwą opiekę. Wielka chwała
poległych synów będzie im pociechą w znoszeniu cierpienia. 33.
Są owi polegli mężowie wolni od chorób ciała i udręczeń duszy,
które są udziałem każdego ludzkiego istnienia. Dzisiaj uczczeni
przez nas wedle naszych zwyczajów dostępują najwyższego publicznego szacunku i wyzwalają przez to wśród innych szlachetne
pragnienie współzawodnictwa. Cała ojczyzna uczestniczy teraz
w pogrzebie tych, którym jako jedynym z obywateli przysługują
publiczne pochwały. A opłakują ich nie tylko krewni i współrodacy, ale każdy kraj, który ma prawo nazywać się częścią
Hellady. W bólu jednoczy się z nimi większa część świata.Czyż nie
należy więc uważać tych mężów za szczęśliwych? 34. Słusznie
mógłby ktoś powiedzieć, że teraz zasiadają oni obok bogów
Greków — skrzywdzili Ajasa przyznając w sporze o zbroję po Achillesie
rację Odysowi. Bohater uznał to za obrazę dla swego rycerskiego honoru
i popełnił samobójstwo. Ten wątek dramatyczny losów Ajasa przedstawił
Sofokles w tragedii noszącej jego imię. Ajas uchodził za herosa attyckiego.
39
Antioch (Antiochos) — syn Heraklesa. Matką Antiocha była Meda,
córka Fylasa, króla Dryopów. Historia ta — mało znana —jest tu zresztą
bez znaczenia.
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podziemnych i zajmują miejsce równe temu, jakie znakomici
mężowie przeszłości posiadali na wyspach błogosławionych. Chociaż żaden śmiertelnik tego nie widział i nie przekazał żadnej
wiadomości o losach owych mężów, to jednak, jeśli my ludzie
żyjący tu na ziemi uznamy kogoś za godnego szacunku naszego
ludzkiego świata, to ufamy opierając się na naszym wierzeniu jak
na jakiejś wyroczni, że doznają oni tych samych zaszczytów
również w życiu pozagrobowym.
35. Wprawdzie niełatwo przychodzi ułagodzić obecne nieszczęście przy pomocy słowa, to jednak musimy przynajmniej spróbować
zwrócić nasze umysły ku krzepiącym myślom. Godzi się, aby
mężowie, którzy spłodzili takich bohaterów, a sami pochodzą od im
podobnych, pokazali, że z większą godnością znoszą swoje cierpienia aniżeli ogół ludzi i bez względu na zmienne koleje losu
zachowają równowagę ducha. 36. Takie zachowanie wyrazi najwięcej czci i szacunku wobec poległych, całemu zaś państwu
i wszystkim pozostałym przy życiu przysporzy najwyższej chwały.
Sprawia wielki ból ojcom i matkom świadomość, iż utracili swe
dzieci, i na starość odczują brak czułej opieki ze strony swych
najbliższych. Z drugiej jednak strony niemały to zaszczyt widzieć,
jak państwo otacza ich synów nieśmiertelnym szacunkiem, jak
wzniosło pomnik ku chwale ich waleczności i ustanowiło ofiary
i zawody ku ich czci40 po wszystkie czasy. 37. Bolesne jest dla dzieci
zostać sierotami pozbawionymi ojców. To prawda, ale też wielki
honor być spadkobiercą ojcowskiej sławy. Jeśli przyczynę tego bólu
przypisujemy bóstwu, którego woli musimy ulegać zgodnie z naszą
naturą człowieczą, to źródło sławy dostrzegamy w świadomym
wyborze tych, którzy się nie wahali zginąć na polu chwały.
Nie było moim zamysłem wygłoszenie długiej mowy, lecz powiedzenie prawdy. Wy zaś, wyraziwszy swą boleść i wypełniwszy
zwykłe żałobne obrzędy, rozejdźcie się w spokoju do swoich
domów.
40

Na grobie poległych żołnierzy składano uroczyście w Atenach co
roku ofiary, po czym następowały zawody sportowe.
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O WIEŃCU
W OBRONIE KTEZYFONTA
W r. 336 p.n.e. polityk orientacji demokratycznej Ktezyfon postawił
wniosek o publiczne wyróżnienie Demostenesa złotym wieńcem za jego
zasługi dla państwa i ofiarność w służbie politycznej. Udekorowanie miało
nastąpić w teatrze w czasie Wielkich Dionizjów podczas wystawiania nowych
tragedii. Propozycja uzyskała wstępne poparcie Rady (probuleuma), jednak
na Zgromadzeniu Ludowym Aischines wystąpił ze skargą o bezprawność
tego wniosku (graphe paranomon). Sprawa zgodnie z przyjętą w takich
wypadkach procedurą została zawieszona aż do rozstrzygnięcia, które miał
wydać trybunał heliai. Nielegalności wniosku dowodził oskarżyciel opierając
się na następujących podstawach prawnych: 1) prawo zakazuje nagradzać
urzędnika podczas pełnienia funkcji, to jest przed otrzymaniem absolutorium
(Demostenes był zawiadowcą funduszu widowiskowego i kierownikiem komisji do spraw naprawy murów), 2) prawo zakazuje ogłaszania i przyznawania nagrody w teatrze w czasie Dionizjów, 3) prawo zakazuje wprowadzania uchwał — podjętych na podstawie fałszywych twierdzeń — do archiwów
państwowych. Wniosek Ktezyfonta opiera się na niezgodnym z prawdą
twierdzeniu o rzekomych zasługach Demostenesa dla państwa.
W dwóch pierwszych punktach miał Aischines rację ze względów
proceduralnych. Broniąc wniosku Ktezyfonta przed zarzutem nielegalności Demostenes mógł się tylko powołać na wypadki precedensowe. Jeśli
nawet wniosek Ktezyfonta był zgodny z ówczesnymi zwyczajami i praktyką, to z pewnością w formie, w jakiej go zgłoszono, nie sprzeciwiał się
literze prawa. W tym celu uchylił się Demostenes od porządku wywodów,
jakiego zażądał Aischines w zakończeniu swej mowy, i z tego powodu tak
szeroko omówił swą działalność polityczną; wywód prawny — niewątpliwie najsłabszy punkt obrony — umieścił w środkowej części mowy.
Proces odbył się dopiero po kilku latach w r. 330 p.n.e. Można
przypuszczać, że śmierć Filipa (336 p.n.e.) i zamieszanie, które wywołała
w Grecji, nie stwarzały w odczuciu Aischinesa korzystnego klimatu do
napaści na popularnego lidera demokracji i rzecznika polityki niepodległościowej. Wydaje się, że ogólna sytuacja Grecji, a w szczególności Aten,
przyczyniła się do odroczenia tego procesu. W każdym razie ani Aischines,
ani Demostenes nie skarży się na przeciwnika o opóźnienie rozprawy.
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Od samego początku proces miał charakter wybitnie polityczny. Aischines piętnując w swym wystąpieniu politykę Demostenejską, nadał całej
rozprawie ton polityczny. Stąd mowa O wieńcu — stanowiąca odpowiedź na
zarzuty Aischinesa — jest zarówno sądową obroną, jak i mową par
excellence polityczną (demegoria). Obydwaj mówcy „krążą" na pozór wokół
osoby trzeciej, Ktezyfonta, w rzeczywistości jednak każdy z nich — nie
przebierając w środkach — stara się przeprowadzić miażdżącą krytykę
polityki swego przeciwnika. Przechodząc do kontrataku podnosi Demostenes z całą mocą odpowiedzialność Aischinesa i jego sojuszników za różne
akcje polityczne. Ujawnia w całej pełni szkodliwą dla państwa działalność
tego polityka na żołdzie Filipa. Zręcznie zamieniwszy role czyni z Aischinesa
głównego oskarżonego (por. § 227—228, 291). Takie postępowanie było
zresztą prawnie dopuszczalne i powszechnie przyjęte w procesach politycznych. Dzisiejszy czytelnik może odnieść wrażenie, iż ateński polityk w swej
„obronie" nadmiernie się chwali. Tak dziś naganne samochwalstwo starożytni usprawiedliwiali w przypadku mężów stanu. Otóż opinia publiczna nie
miała im za złe, jeśli w czasie rozgrywek politycznych przypominali
społeczeństwu o swych dokonaniach i zasługach. Świadczy o tym m.in.
traktat Plutarcha Jak można chwalić samego siebie nie budząc niechęci,
w którym autor trzykrotnie powołuje się na cytaty z tej mowy (por. 8,9,12).

Błagam, Ateńczycy, wszystkich bogów1 i wszystkie boginie
najpierw o to, bym w czasie tej rozprawy znalazł u was tyle
życzliwości, ile ja zawsze okazuję państwu i wam wszystkim.
Następnie proszę bogów, aby natchnęli was myślą, która by
najlepiej wyrażała waszą korzyść, sumienie i honor, i abyście
przystępując do wysłuchania mojej sprawy nie ulegli wpływom
mojego przeciwnika — byłoby to ubolewania godne — lecz praw
i przysięgi. 2. Bo przysięga sędziowska obok innych przepisów
zawiera i to wskazanie, iż należy z jednakową uwagą wysłuchiwać
obu stron procesowych, to znaczy, niczego z góry nie przesądzać
i nie tylko darzyć je taką samą życzliwością, ale pozwolić im na taki
porządek obrony2, jaki każda z nich sobie obmyśliła i wybrała.
1

Błaganie w formie uroczystej modlitwy do bogów jest często
stosowaną przez mówców politycznych formułą sakralną, służącą do
uwypuklenia doniosłości spraw, które stanowią przedmiot mowy.
2
Oskarżyciel Aischines domagał się, by Demostenes wpierw odparł
zarzuty natury prawnej, a więc dlaczego chce uzyskać państwowe
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3. Z wielu względów moje stanowisko w tym procesie jest mniej
korzystne od położenia Aischinesa. Wspomnę tylko o dwóch
najbardziej istotnych. Po pierwsze, stawka, o którą walczymy, nie
jest równa. Utrata bowiem waszej życzliwości ma dla mnie o wiele
większe znaczenie niż dla niego przegranie procesu. Mnie może to
kosztować... — nie chcę już w pierwszych słowach tej mowy
powiedzieć czegoś, co by zabrzmiało jak zła wróżba — mój
przeciwnik natomiast oskarża mnie tylko dla własnej rozrywki. Po
wtóre, wszyscy ludzie przejawiają zamiłowanie do słuchania wyzwisk i obelg, natomiast z największym niesmakiem odnoszą się do
człowieka, który sam się chwali. 4. To, co przyjemne, dostało się tu
w udziale Aischinesowi, wszystko zaś, co jest dla ogółu ludzi po
prostu przykre, pozostało dla mnie. Bo gdybym tak z przezorności
unikał jakichkolwiek wzmianek o mojej działalności, to mogłoby
powstać mylne wrażenie, że nie jestem w stanie odeprzeć postawionych mi zarzutów, ani dowieść, na jakiej właściwie podstawie roszczę sobie prawo do szczególnego wyróżnienia3. Jeżeli
zaś tylko napomknę o moich dokonaniach i moim programie
politycznym, będę po prostu zmuszony często mówić o sobie.
Postaram się więc czynić to z największym umiarem. Ze względu
na sam przedmiot sprawy będę musiał sporadycznie odstępować
od tej zasady, ale winę za to ponosi oskarżyciel, który sformułował
przeciwko mnie takie zarzuty.
5. Myślę, Ateńczycy, że nie macie najmniejszej wątpliwości co
do tego, że proces wytoczony przeciwko mnie i Ktezyfontowi4
chyba w większym stopniu dotyczy mojej osoby i stąd wymaga
z mojej strony szczególnej uwagi. Wszelka strata przynosi przykrość i ból, zwłaszcza gdy jej sprawcą jest osobisty nieprzyjaciel,
wyróżnienie przed otrzymaniem absolutorium na urzędzie, a dopiero na
końcu wspomniał o swych zasługach. Dla pozyskania sympatii trybunału
i dla zapewnienia sobie w ten sposób korzystnego wyroku Demostenes
przyjął odwrotny porządek w swej mowie.
3
4

Idzie tu o przyznanie złotego wieńca.

Ktezyfon — polityk ateński, orientacji demokratycznej, stronnik
Demostenesa.
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ale najprzykrzejszą i najboleśniejszą dla mnie byłaby utrata
waszej życzliwości i przychylności tak jak ich uzyskanie najcenniejszym dobrem. 6. I o nie właśnie toczy się obecny proces.
Dlatego usilnie proszę was wszystkich, byście w sposób bezstronny wysłuchali mojej obrony na postawione mi zarzuty, przestrzegając intencji praw. Dawny prawodawca Solon5, wielki
dobroczyńca i przyjaciel ludu, chcąc nadać prawom moc obowiązującą, nie tylko uznał za konieczne spisać je, ale też zobowiązać
sędziów przysięgą. Moim zdaniem u podstaw tego postanowienia
wcale nie leżał brak zaufania do naszego społeczeństwa. 7. Solon
bowiem uświadomił sobie, iż oskarżony nie jest w stanie uwolnić
się od ciężaru oskarżeń i całkowicie oczyścić się z oszczerstw, gdyż
oskarżyciel zabierający głos jako pierwszy zyskuje nad nim
w sądzie naturalną przewagę. Wiedział też, że można tego
uniknąć tylko w tym wypadku, jeśli każdy sędzia będzie przestrzegał czci wobec bogów6 i będzie się starał uznać obiektywną
słuszność argumentów podanych przez stronę procesową, która
przemawia jako druga. A zatem wpierw udzieli swej bezstronnej
uwagi i posłuchania obydwu stronom i dopiero później na tej
podstawie zawyrokuje o wszystkim.
8. Mam tu dzisiaj, jak sądzę, zdawać sprawę z całego mego
życia prywatnego i całej mojej działalności publicznej. Z tego
powodu ponownie wzywam bogów i w waszej tu obecności
błagam ich kornie o to, bym za ich sprawą znalazł wśród was tyle
dobrej woli, ile ja sam stale okazuję państwu i całemu naszemu
społeczeństwu, po wtóre, aby wam pozwolili rozstrzygnąć tę
sprawę w sposób, który by odpowiadał zarówno godności i dobrej sławie naszego państwa, jak i sumieniu oraz bogobojności
każdego z sędziów.
5

Solon — polityk i prawodawca ateński, który w pierwszej dekadzie
VI w. p.n.e. przeprowadził wiele ważnych reform politycznych i społecznych, torujących drogę demokratyzacji ateńskiego ustroju.
6

Sędzia był związany przysięgą, nad której zachowaniem czuwali
bogowie.
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9. Gdyby Aischines w swym wystąpieniu trzymał się aktu
oskarżenia, wówczas mógłbym od razu rozpocząć obronę od
przypomnienia wstępnego wniosku Rady7 w tej sprawie. Wobec
tego jednak, że znaczną część swej mowy przeznaczył na omówienie wielu nieistotnych rzeczy, przeważnie zresztą niezgodnych
z prawdą — a kłamstwa te dotyczą mojej osoby — uważam,
Ateńczycy, za swój obowiązek i prawo najpierw na ten temat
powiedzieć przynajmniej kilka słów, ażeby nikt z was nie dał się
zwieść tym jego wywodom nie należącym do rzeczy i aby nie
odniósł się z niechęcią do tego, co powiem o prawnej stronie
obecnej rozprawy.
10. Zwróćcie uwagę na to, jak prosta i słuszna jest moja
odpowiedź na te wszystkie okropne potwarze, którymi starał się
zniesławić moje życie prywatne. Nie żyłem na drugim końcu
świata, lecz wśród was w tym mieście. Jeżeli uważacie, że jestem
taki, jak mnie przedstawia mój przeciwnik, to — chociażby moja
publiczna działalność znajdowała wśród was najwyższe uznanie —
odbierzcie mi teraz głos, zerwijcie się z miejsc i bezzwłocznie
wydajcie na mnie skazujący wyrok. Skoro zaś dobrze wiecie, że
jestem od niego o wiele lepszy, że pochodzę z lepszego rodu,
i wcale nie gorszy — aby nikogo nie urazić — od innych zacnych
ludzi, zarówno ja sam, jak i cała moja rodzina, nie dawajcie mu
zatem wiary i w innych sprawach. Jest bowiem rzeczą oczywistą,
iż w jednakowy sposób wszystko zmyślił. Mnie zaś okażcie tę
samą życzliwość, jaką darzyliście mnie wielokrotnie z okazji
uprzednich procesów. 11. Na nic się zdała cała twoja podłość,
Aischinesie, skoro z taką naiwnością sobie wyobrażałeś, że ja
daruję sobie omówienie mej działalności publicznej, a całą uwagę
skupię na obelgach, którymi mnie obrzuciłeś. Tego nie zrobię,
nie myśl sobie, że całkowicie postradałem rozum! Natomiast
dokładnie rozważę kłamstwa i oszczerstwa, które wypowiedziałeś
na temat mojej działalności politycznej, i dopiero później —
7

Rada — por. W sprawie Chersonezu, przyp. 3.
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jeśli taka będzie wola zgromadzonych tutaj — wspomnę o tym
potoku obelg8, godnych konceptu pospolitego błazna.
12. Sformułowano przeciwko mnie wiele poważnych zarzutów:
za niektóre z nich prawa przewidują nie tylko ciężkie, ale najsurowsze kary. U podstaw tego procesu leży osobista wrogość mego
przeciwnika, który nie przebierając w środkach ucieka się przede
wszystkim do wyzwisk, zniesławienia, lżenia i oszczerstw. Gdyby te
oskarżenia i zarzuty zwrócone przeciwko mnie były prawdziwe, to
i tak nasze państwo nie byłoby w stanie znaleźć zadośćuczynienia —
nawet w niewielkim stopniu. 13. Nie można przecież wydzierać komukolwiek prawa do występowania przed ludem i zabierania głosu;
nie wolno też nikomu czynić tego pod wpływem zawiści i złej woli,
bo, na bogów, Ateńczycy, takie postępowanie nie jest ani przyzwoite, ani godne tego państwa, ani też sprawiedliwe. Powinien był
Aischines po każdym poważnym wykroczeniu, którego jego zdaniem się dopuściłem — a wyrecytował tu całą ich litanię z prawdziwie tragediową przesadą9 — pociągnąć mnie do odpowiedzialności
sądowej, bym poniósł karę wyznaczoną prawem za takie przewinienie. A więc jeżeli stwierdził, iż popełniłem przestępstwo natury
kryminalnej10, powinien był wszcząć przeciwko mnie postępowanie
karne i na tej drodze szukać sprawiedliwości stawiając mnie przed
waszym sądem. I dalej: jeżeli zauważył, że wnosiłem projekty ustaw
niezgodnych z obowiązującym prawem11, mógł zaskarżyć moje
8

Prawo ateńskie i praktyka sądowa dozwalała stronom procesowym
sięgać do wyzwisk, obelg i oszczerstw (diabole), których stosowanie i całą
niemal topikę wypracowała ówczesna sztuka retoryczna.
9

Złośliwa aluzja do dawnego, aktorskiego zawodu Aischinesa i jego
skłonności do przybierania w mowie przesadnie uroczystego tonu.
10

Chodzi tu o tzw. eisangelia, por. I mowa przeciw Filipowi, przyp.
53, W sprawie Chersonezu, przyp. 28.
11

niezgodnych z obowiązującym prawem — to znaczy niezgodnych
z ustawami zabezpieczającymi zachowanie systemu demokratycznego.
Idzie tu o skargę tzw. graphe paranomon stwierdzającą, że wniosek ustawy
lub sama już uchwalona ustawa jest niezgodna z obowiązującym prawem,
szkodliwa dla państwa, lub została uchwalona z naruszeniem form
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działanie na podstawie odpowiedniej skargi. Nie ulega wątpliwości, że byłby mnie samego pozwał — skoro może teraz ze względu
na mnie skarżyć Ktezyfonta — gdyby sądził, iż rzeczywiście
potrafi mi dowieść winy.
14. Jeśli zauważył, że w istocie popełniam któreś z wielu
przestępstw, jakie mi obecnie zarzuca wbrew wszelkiej prawdzie i przyzwoitości, to przecież po to są procesy sądowe
i wyroki przewidujące poważne sankcje karne; z tych wszystkich
dostępnych środków mógł zrobić użytek. Gdyby to uczynił i użył
ich przeciwko mnie, dowiódłby zgodności tego oskarżenia ze
swym postępowaniem. 15. Teraz jednak porzuciwszy prostą
drogę sprawiedliwości zamiast udowodnić mi winę bezpośrednio
po fakcie, po wielu latach kieruje przeciwko mnie oskarżenie,
które jest zresztą lichą farsą pełną bezpodstawnych zarzutów,
inwektyw, kpin i wyzwisk. Mnie oskarża, tamtego człowieka
pociąga przed sąd12, nienawiść do mnie czyni głównym przedmiotem całej rozprawy sądowej, ale nigdzie otwarcie przeciwko
mnie nie występuje, tylko drugiego stara się pozbawić praw
obywatelskich13. 16. Wśród wszystkich innych okoliczności, jakie
można przytoczyć na obronę Ktezyfonta, należałoby moim
zdaniem powołać się i na to, że sama przyzwoitość wymaga tego,
byśmy nasze spory zrodzone z nieprzyjaźni rozstrzygnęli między
sobą, sami się starli w otwartej walce zamiast wciągać w nasze
porachunki i krzywdzić osoby postronne. Działając tak popełnilibyśmy bowiem największe bezprawie.
proceduralnych. Skargę rozpatrywał ludowy sąd przysięgłych — heliaia.
Jeśli uznał skargę za słuszną, projektodawca podlegał karze grzywny,
w niektórych wypadkach groziła mu utrata praw obywatelskich, a nawet
kara śmierci.
12

Chodzi o Ktezyfonta, wnioskodawcę uwieńczenia Demoste-

nesa.
13

Por. przyp. 11. Wysokość grzywny w procesach wytoczonych na
podstawie graphe paranomon zależała od sędziów. Skazany, który nie
mógł uiścić grzywny, jaką mu wyznaczono, stawał się dłużnikiem państwowym i jako taki tracił prawa obywatelskie.
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17. Można się przekonać, że te wszystkie oskarżenia są
w równym stopniu bezpodstawne co niezgodne z prawdą. Chciałbym teraz zbadać każdy z tych zarzutów oddzielnie, zwłaszcza zaś
te kłamstwa, którymi mój przeciwnik chce ugodzić we mnie
w związku ze sprawą pokoju i mojego udziału w poselstwie,
przypisując mi działalność, którą sam prowadził wraz z Filokratesem 14. Należy więc i wypada, Ateńczycy, przypomnieć ówczesną sytuację polityczną, abyście mogli ocenić każde wydarzenie w świetle aktualnych w owym czasie okoliczności.
18. Wojna fokejska15 nie wybuchła z mojej winy — bo wtedy
nie zajmowałem się jeszcze polityką. Zrazu byliście skłonni ocalić
Fokejczyków16, mimo że mieliście zastrzeżenia do słuszności ich
postępowania17. Radowałaby was natomiast niedola Tebańczyków, na których gniewaliście się nie bez słusznego powodu, gdyż
w pełni nadużywali przewagi uzyskanej zwycięstwem pod Leuktrami18. Potem cały Peloponez podzieliły spory: ani wrogowie
Sparty nie mieli dość siły, by ją rozgromić, ani ci, którzy
uprzednio z jej łaski rządzili po miastach19, nie zdołali zachować
swej władzy. I tu i gdzie indziej zapanowała powszechna niezgoda
i nieopisane rozprzężenie. 19. Spostrzegł to Filip — w końcu było
to wszystko widoczne — i zaczął podburzać jednych przeciw
drugim, siać waśnie i zamęt przy pomocy zdrajców, których
w każdym kraju utrzymywał na swoim żołdzie. Korzystając
14

Filokrates — wymieniany wielokrotnie w mowach Demostenesa
polityk, którego imieniem nazwano pokój zawarty z Filipem w r. 346
p.n.e., zwolennik polityki promacedońskiej.
15

wojna fokejska — inaczej zwana świętą, 355—346 p.n.e., por.
I mowa olintyjska, przyp. 23. Pierwszą mowę polityczną wygłosił Demostenes w r. 354 p.n.e. (O okręgach podatkowych).
16

ocalić Fokejczyków — z którymi łączyło Ateńczyków przymierze.

17

Fokejczycy, jak wiadomo, splądrowali skarby świątyni delfickiej,
por. I mowa olintyjska, przyp. 23.
18

zwycięstwem pod Leuktrami — por. III mowa przeciw Filipowi,
przyp. 24.
19

Chodzi tu o ustanowione przez Spartę i od niej zależne rządy
oligarchiczne.
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z cudzych niepowodzeń i błędów umacniał swe siły i wzrastał
kosztem wszystkich. A kiedy stało się zupełnie oczywiste, iż
Tebańczycy tak niegdyś zuchwali, teraz zaś nękani długotrwałą
wojną20 i nieszczęśliwi, będą zmuszeni szukać u was pomocy,
Filip — by ani do tego nie dopuścić, ani do porozumienia się
obydwóch państw — wam ofiarował pokój, a im pomoc.
20. Cóż jednak ułatwiło Filipowi złowić was — niemal bez żadnego z waszej strony oporu — w sidła swych oszustw i intryg? Była
to postawa reszty Hellenów2' — wszystko jedno czy nazwać ją
tchórzostwem, czy bezmyślnością, czy może jednym i drugim —
którzy nie wsparli was ani pieniędzmi, ani wojskiem, ani w jakikolwiek inny sposób, chociaż prowadziliście wtedy nieustanną i długotrwałą wojnę w obronie wspólnych korzyści. Pod wpływem słusznego oburzenia chętnie przystaliście na propozycję Filipa. Po wstępnym porozumieniu zawarto pokój ze wspomnianych tu przyczyn,
a nie z mojej winy22, jak mi zarzuca mój oszczerca Aischines.
Rzetelne badanie ujawni, że źródłem niepomyślnej obecnie sytuacji
państwa była nieuc/ciwość i sprzedajność naszych polityków uczestniczących w negocjacjach pokojowych. 21. Aby dać świadectwo
prawdzie, sprawy te z całą wnikliwością omówię. Gdyby się nawet okazało, iż w czasie tych pertraktacji dopuszczono się jakiegoś wykroczenia, to w żadnym wypadku nie mógłbym ponosić za
nie odpowiedzialności. Pierwszym bowiem, kto wspomniał i mówił
o pokoju, był aktor Aristodemos23 , tym zaś, który się sprawy podjął,
postawił formalny wniosek i za jej przeprowadzenie wziął pieniądze
do spółki z tamtym, był najmita Filipa, Filokrates z Hagnuz24.
20

nękani długotrwałą wojną — z Fokejczykarni.

21

Po upadku Olintu w r. 348 p.n.e. wysłali Ateńczycy poselstwa do
różnych miast greckich, by je skłonić do utworzenia koalicji przeciwko
Filipowi. Ta akcja dyplomatyczna była całkowicie bezskuteczna. Niepowodzenie to skłoniło Ateńczyków do zawarcia z Filipem pokoju w r. 346 p.n.e.
22

Pokój był dziełem polityków: Filokratesa, Eubulosa, Fokiona
i Aischinesa.
23

Aristodemos — znany w Atenach aktor tragediowy.

24

Hagnuz — gmina attycka.
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A to twój, Aischinesie, wspólnik, nie mój, i choćbyś pękł, kłamco,
tego się nie zaprzesz. Temu wnioskowi udzielili pełnego poparcia
Eubulos25 i Kefizofon26 — z jakiego powodu, tego na razie nie chcę
dochodzić. W każdym razie ja w tym nie miałem żadnego udziału.
Takie są fakty i tak się one przedstawiają w świetle prawdy. 22. Mimo
to Aischines znalazł w sobie dość zuchwałości, by twierdzić, że to ja
ponoszę winę nie tylko za warunki tego pokoju, ale i za udaremnienie
naszemu państwu uzgodnienia ich z całym związkiem helleńskim.
Ty..., nie wiem, jak nazwać takie postępowanie i jakim wyrazem
można by cię było, Aischinesie, trafnie określić? Gdzież to, Aischinesie, gdzież dałeś wyraz swemu oburzeniu, widząc że ja pozbawiłem państwo tak istotnej korzyści i tak ważnego przymierza, jak
tutaj to przedstawiłeś — wszak byłeś przy tym obecny — albo gdzież
wystąpiłeś publicznie dla uzasadnienia zarzutów, które dziś przeciwko
mnie kierujesz? 23. A przecie — jeżeli sprzedawszy się Filipowi
usiłowałem przeszkodzić połączeniu się Greków — to nie wolno ci
było milczeć, lecz należało krzyk podnieść, zaklinać się, wzywać na
świadków wszystkich bogów, i całą sprawę tym oto obywatelom
wyjawić. Nigdy nigdzie czegoś podobnego nie zrobiłeś, nikt takiego
słowa z ust twoich nie słyszał. Do żadnego z państw greckich nie
wyprawiono poselstwa, chociaż stanowiska wszystkich były już od
dawna dobrze znane. Człowiek ten nie powiedział na ten temat
jednego uczciwego słowa. 24. Ponadto swoimi kłamstwami oczernia
w najwyższym stopniu nasze państwo. Bo jeśli w tym samym czasie,
gdy wzywaliście Greków do wojny, sami wysyłaliście posłów do Filipa
w sprawie pokoju, to postępowaliście w sposób godny takiego
szubrawca Eurybatosa27, a nie tego państwa i przyzwoitych ludzi.
Ale tak nie było, wcale tak nie było! Bo po cóż byście zwoływali
Greków w tym momencie? W sprawie pokoju? Ależ mieli go
wszyscy! A zatem w sprawie wojny? Lecz sami radziliście o poko25

Eubulos — por. III mowa olintyjska, przyp. 13.

26

Kefizofon — jeden z ówczesnych polityków ateńskich.

27

Eurybatos — postać dziś nie znana, której podłość uchodziła
w Atenach za przysłowiową.
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ju? Pokazuje się więc jasno, że nie byłem twórcą początkowych
pertraktacji, ani też nie byłem odpowiedzialny za zawarcie
pokoju. Również reszta zarzutów Aischinesa jest wierutnym
kłamstwem, które nie zawiera w sobie źdźbła prawdy.
25. Przypatrzcie się ponownie, jaki kierunek działalności
politycznej obrał sobie każdy z nas obydwu po zawarciu przez
państwo pokoju. Łatwo stąd poznacie, który z nas dopomagał
Filipowi w realizacji jego zamierzeń, a który działał w waszym
interesie mając jedynie dobro państwa na względzie. Będąc
wówczas członkiem Rady postawiłem wniosek, aby posłowie
czym prędzej popłynęli na okręcie do miejscowości, w której
aktualnie, wedle posiadanych informacji, przebywa Filip, i odebrali od niego przysięgę zatwierdzającą podpisanie pokoju. Posłowie nie chcieli jednak postąpić zgodnie z moim wnioskiem.
26. Na czym rzecz polegała i jakie miała znaczenie, Ateńczycy,
zaraz wyjaśnię. Otóż Filipowi zależało na tym, aby jak najwięcej
czasu upłynęło do chwili złożenia obopólnej przysięgi, wam zaś,
aby jak najmniej. Dlaczego? Ponieważ wy poniechaliście wszelkich przygotowań wojennych nie od dnia zaprzysiężenia traktatu, lecz od momentu, kiedy zaczęła się rysować całkowicie
pewna nadzieja na pokój, Filip zaś od dawna i przez cały ten czas
z wielką gorliwością prowadził działania wojenne uważając — nie
bez słuszności, jak się potem pokazało — że ile zagarnie posiadłości naszego państwa przed złożeniem przysięgi, tyle w całości na
stałe zatrzyma, bo nikt z tego powodu nie będzie zrywał pokoju.
27. W trafnym przewidywaniu tego stawiałem wniosek, aby
posłowie udali się do miejsca pobytu Filipa i jak najrychlej
odebrali od niego przysięgę. Chciałem, aby w momencie składania przysiąg miejscowości Serrion28, Myrtenon i Ergiske29,
z których mój przeciwnik sobie pokpiwa, znajdowały się w posiadaniu Traków, waszych sprzymierzeńców. Obawiałem się bo28
29

Serrion — miejscowość położona na wybrzeżu trackim.

Myrtenon i Ergiske — bliżej nie znane — chyba i ogółowi
Ateńczyków — miejscowości położone w Tracji.
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wiem, by Filip zagarnąwszy te korzystne pozycje strategiczne nie zawładnął Tracją, a mając pod dostatkiem pieniędzy30 i żołnierzy
z łatwością nie prowadził z tej okolicy dalszych działań wojskowych.
28. Mojego wniosku Aischines nie przytoczył, ani nie odczytał, natomiast oczernia mnie, że jako członek Rady uznałem za konieczne przyjąć i wysłuchać posłów Filipa! A cóż miałem robić? Czyż mogłem
postawić wniosek, aby odprawić poselstwo, które przybyło tu w tym
tylko celu, by z wami przeprowadzić rozmowy. A może zakazać
przedsiębiorcom teatralnym31 użyczyć im miejsca honorowego32
w teatrze? Ale i bez tego wniosku za cenę dwóch oboli33 mogliby
oglądać przedstawienie. Czyż miałem strzec drobnych korzyści państwa, jego zaś podstawowe interesy sprzedawać wrogowi, jak to czyni
mój przeciwnik i całe jego ugrupowanie? Przenigdy! Proszę o odczytanie tego wniosku, który Aischines świadomie pominął milczeniem.
Wniosek Demostenesa 34
29. Za archontatu35 Mnesifilosa trzydziestego dnia hekatombajona 36, za prytanii37 fili Pandiońskiej38 Demostenes, syn
30

W Tracji znajdowały się kopalnie złota.

31

Teatr jako instytucję państwową powierzano w zarząd prywatnym przedsiębiorcom, do których należało m.in. pobieranie opłat za miejsca na widowni.
32

Wyżsi urzędnicy ateńscy oraz posłowie państw zagranicznych
korzystali z bezpłatnego wstępu (tj. wstępu na koszt państwa) oraz
z przywileju zasiadania na widowni w pierwszym rzędzie (proedria).
33

Tyle wynosiła cena wstępu do teatru.

34

wniosek Demostenesa — tekst tego wniosku, podobnie jak wszystkich
innych dokumentów włączonych do tej mowy, jest późniejszym apokryfem.
Zawiera zresztą kilka poważniejszych nieścisłości, jak datowanie tej uchwały
(różnica trzech miesięcy), skład poselstwa (10 a nie 5 posłów) i in.
35

archontat — urząd archonta trwający 1 rok; archonci — najwyżsi
urzędnicy ateńscy w liczbie 9. Imieniem jednego z nich nazywano dany rok.
36

hekatombajon — grecka nazwa miesiąca odpowiadającego mniej więcej

lipcowi.
37

prytania — okres sprawowania władzy przez 1/10 Rady (Boule), czyli
50 członków, przez 1/10 roku, czyli 35 lub 36 dni.
38

filα Pandiońska — dosł. Pandionis; filα — por. I mowa przeciw
Afobosowi, przyp. 11.
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Demostenesa z gminy Pajanii39, postawił następujący wniosek:
„Ponieważ Filip wysłał posłów w sprawie pokoju, którego warunki
uzgodniono, Rada i Lud Aten postanawia wybrać pięciu posłów
spośród ogółu obywateli ateńskich celem ostatecznego zawarcia
pokoju zgodnie z głosowaniem pierwszego Zgromadzenia. Wybrani posłowie mają się bezzwłocznie udać w drogę do miejsca,
w którym aktualnie Filip przebywa, by jak najrychlej złożyć
i odebrać od niego przysięgę stosownie do wspólnych uzgodnień
między nim a ludem ateńskim oraz objąć tym porozumieniem
także sprzymierzeńców obu stron. Na posłów wybrano Eubulosa
z Anaflistos40, Aischinesa z Kotokidai41, Kefizofonta z Ramnus 4 2 , Demokratesa z Flyi 43 , Kleona z Kotokidai".
30. Stawiając taki wniosek miałem na względzie tylko dobro
naszego państwa, nie zaś dobro Filipa. Ci jednak poczciwi
posłowie niewiele na to zwracając uwagi siedzieli całe trzy
miesiące w Macedonii, aż Filip wrócił z Tracji po całkowitym
podbiciu tego kraju. A. przecież w ciągu dziesięciu, a raczej nawet
trzech lub czterech dni mogli przybyć do Hellespontu i te
miejscowości uratować, odbierając od niego przysięgę, zanim je
zdobędzie. W naszej obecności nie byłby się na nie targnął.
W przeciwnym bowiem wypadku nie przyjęlibyśmy jego przysięgi, a w ten sposób utraciłby możliwość zawarcia pokoju i nie
uzyskałby jednego i drugiego: przymierza i twierdz.
31. Nasze poselstwo u Filipa ujawniło od razu z jednej strony
jego przewrotność, z drugiej sprzedajność tych szubrawców.
Z tego powodu przyznaję to otwarcie, byłem wówczas, jestem
teraz i zawsze będę nieprzejednanym wrogiem tych ludzi. A teraz
pozwolę sobie ukazać ich inne, ale jeszcze większe przestępstwo.
39

Pajania — por. I mowa przeciw Afpbosowi, przyp. 9.

40

Anaflistos — attycka gmina fili Antiochis w południowo-zachodniej Attyce.
41

Kotokidai — jedna z gmin attyckich.

42

Ramnus — attycka gmina położona między Maratonem a Oropos.

43

Flya — gmina attycka.
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32. Gdy Filip ostatecznie podpisał pokój uprzednio zdobywszy
Trację z winy tych ludzi, którzy postąpili wbrew mojemu wnioskowi, znowu za pomocą przekupstwa uzyskał to, że nasz powrót
z Macedonii uległ zwłoce do czasu ukończenia przez niego
przygotowań do wyprawy przeciwko Fokidzie. Nie chciał bowiem Filip dopuścić do tego, abyście na wieść przyniesioną tu
przez nas o zamierzonej wyprawie, sami nie wyruszyli i nie
popłynęli na statkach wzdłuż wybrzeża do Termopil44 i w ten
sposób nie zamknęli mu — jak niegdyś — przejścia przez wąwóz.
Pragnął postawić was wobec faktów dokonanych: mieliście dopiero wtedy otrzymać od nas wiadomość, gdy on znajdzie się
w Termopilach; wtedy wasza bezsilność byłaby zupełna.
33. Mimo tego sukcesu w Tracji przeżywał Filip strach i wielką
rozterkę, aby mu się ta sposobność nie wymknęła. A tak by się
stało, gdybyście uchwalili pomoc dla Fokejczyków, zanim ci
ponieśli ostateczną klęskę. Znowu więc przekupił tego łajdaka45 —
tym razem bez udziału jego towarzyszy, lecz zupełnie osobno — aby
przedstawił wam takie sprawozdanie, które naraziło państwo na
te dotkliwe straty. 34. Dlatego proszę was i błagam, Ateńczycy,
abyście w ciągu całego postępowania sądowego dobrze o tym
pamiętali, że gdyby Aischines w swym oskarżeniu nie wykraczał
poza granice skargi sądowej, to i ja trzymałbym się ściśle
przedmiotu sprawy. Ale gdy on sięgnął do całego arsenału
oskarżeń i kalumnii, muszę i ja choćby w paru słowach odpowiedzieć na każdy jego zarzut. 35. Jakież to były jego ówczesne
mowy, które pociągnęły tak katastrofalne dla nas skutki? Otóż
stwierdził, że przeprawa Filipa przez Termopile nie powinna
budzić wśród was zaniepokojenia. Jeżeli tylko zachowacie spokój,
spełnią się wasze życzenia i dowiecie się za dwa lub trzy dni, że
Filip został przyjacielem tych, do których przybył jako wróg,
44

Termopile — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 11. Wcześniej
zagrodzili Ateńczycy Filipowi drogę przez przesmyk w r. 353 p.n.e.
45

przekupił tego łajdaka — to jest Aischinesa, w oryginale dość
wulgarne wyrażenie kataptystos — plugawiec.
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a przeciwnie, został wrogiem swoich niedawnych przyjaciół.
Tylko wspólne korzyści, nie zaś słowa — jak to określił w nader
uroczystym tonie — umacniają więzy przyjaźni. Uwolnienie się
od okrucieństwa i brutalności Tebańczyków jest w równej mierze
korzystne dla Filipa, Fokidy i dla naszego państwa.
36. Niektórzy z was słuchali tych słów z dużą przyjemnością,
ponieważ w tym czasie nasze społeczeństwo żywiło w stosunku do
Tebańczyków uczucie wrogości. Co się stało później? Całkowity
upadek Fokidy, jej miasta doszczętnie zburzone46, wy zaś —
którzy zachowaliście spokój pod wpływem jego namowy — musieliście niebawem opuszczać z całym dobytkiem wsie i szukać
schronienia w mieście47. Aischines wziął ciężkie pieniądze, nasze
państwo na dodatek innej niedoli ściągnęło na siebie nienawiść
Tebańczyków i Tessalów48, Filip zaś swym postępowaniem
zaskarbił sobie ich wdzięczność. 37. Na dowód tego, że taki był
faktyczny stan rzeczy, proszę o odczytanie wniosku Kallistenesa
i listu Filipa, które sprawę tę całkowicie wyjaśniają.
Uchwała
Za archontatu Mnesifilosa na nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Ludu, zwołanym przez strategów i prytanów49 za zgodą Rady,
dnia dwudziestego pierwszego majmakteriona 50, Kallistenes syn
Eteonika z Faleronu51 postawił następujący wniosek.
46

Fokejczycy poddali się Filipowi i na mocy uchwały amfiktionów
(powziętej pod naciskiem Tessalów i Tebańczyków) nałożono na nich roczną
grzywnę wysokości 60 talentów, odebrano im broń i zburzono ich miasta.
47

Pod wrażeniem dramatycznych wiadomości o losie sprzymierzonych z Atenami Fokejczyków Ateńczycy oczekiwali najazdu macedońskiego na Attykę.
48

Ateńczyków jako członków Amfiktionii (por. O pokoju, przyp. 10)
wezwano do udziału w wojnie przeciwko Fokidzie. Atericzycy odmówili,
przez co narazili się amfiktionom, zwłaszcza Tebańczykom i Tessalom.
49

prytanowie — por. przyp. 37.

50

majmakterion — miesiąc w kalendarzu ateńskim przypadający na
okres od połowy listopada do połowy grudnia.
51

Faleron — port Aten.
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Nikomu z Ateńczyków nie wolno pod żadnym pozorem
spędzić nocy na wsi, lecz w mieście i Pireusie, z wyjątkiem tych,
którzy pełnią służbę garnizonową po warowniach. Każdy
z owych żołnierzy ma obowiązek pozostać na wyznaczonym mu
posterunku nie opuszczając go ani w dzień, ani w nocy. 38.
Nieposłuszeństwo wobec tej uchwały uważane będzie za zdradę
kraju, chyba że winny wykroczenia udowodni, iż w jego wypadku
utrzymanie stanowiska okazało się rzeczą niemożliwą. Wyrok
w tej sprawie wyda dowódca piechoty razem z intendentem
i sekretarzem Rady. Ludność zamieszkująca osady położone
w odległości stu dwudziestu stadiów52 od Aten powinna całe swe
mienie przenieść do miasta i do Pireusu, zaś mieszkańcy wsi
znajdujących się poza tym obrębem — do Eleusis53, File54,
Afidny55, Ramnus i Sunion 56.
Czyż takie żywiliście nadzieje zawierając ten pokój i czy takie
były obietnice, które wam czynił ten sprzedawczyk?
39. Proszę teraz o odczytanie listu, który później przysłał Filip
do ludu ateńskiego.
List57
Filip, król Macedonii, przysyła pozdrowienie dla Rady i Ludu
Aten. Wiecie, że przeszliśmy przez Termopile i podbiliśmy Fokidę. Wprowadziliśmy własne załogi wojskowe do tych wszystkich
miast, które się do nas dobrowolnie przyłączyły. Miasta, które się
nam nie poddały, wzięliśmy siłą zrównując je z ziemią; mieszkańców sprzedaliśmy w niewolę. Na wieść, iż i wy czynicie przygotowania, by przyjść im z pomocą, napisałem do was, byście się
52

stadion — por. III mowa przeciw Filipowi, przyp. 7.

53

Eleusis — por. III mowa olintyjska, przyp. 3.

54

File — twierdza ateńska na pograniczu Attyki i Beocji.

55

Afidna — gmina attycka.

56

Sunion — górzysty przylądek w południowej części Attyki.

57

list — treść tego listu uchodzi za nieautentyczną.
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więcej nie zajmowali tą sprawą. Wasze postępowanie zdaje się
cechować całkowity brak konsekwencji, ponieważ pomimo podpisania pokoju macie zamiar wyruszyć przeciwko mnie w pole
w obronie Fokejczyków, których zawarte przez nas przymierze
wcale nie obejmowało. Jeżeli więc nie będziecie przestrzegać jego
postanowień, nic nie zyskacie poza opinią, że to wy pierwsi
dopuściliście się bezprawia.
40. Chociaż list Filipa został formalnie do was zaadresowany,
to jednak zawiera on, jak sami słyszycie, wyraźną aluzję skierowaną do jego własnych sprzymierzeńców. „Uczyniłem to na
przekór Ateńczykom i ku ich wielkiemu niezadowoleniu. Jeżeli
więc wy, Tebańczycy i Tessalowie, macie dość rozsądku, to mi
zaufacie, a Ateńczyków uznacie za wrogów". Może niezupełnie
w tych słowach ujął swoją myśl, ale taki właśnie sens chciał w nich
wyrazić. Otumanił ich całkowicie i porwał za sobą, tak że nie
tylko utracili wszelką zdolność przewidywania następstw i pojmowania sytuacji politycznej, ale też cały ciężar polityki na niego
złożyli. I taka jest rzeczywista przyczyna obecnej niedoli tych
nieszczęśników. 41. I właśnie ten sam człowiek, zaufany Filipa
i gorący jego zwolennik, który mu pomógł zdobyć u innych ślepe
zaufanie, który tu składał niezgodne z prawdą sprawozdania
i okłamywał swych rodaków, teraz opłakuje cierpienia Tebańczyków58 i przedstawia ich los jako szczególnie godny współczucia, a przecież sam jest winny niedoli Fokejczyków i wszystkich innych nieszczęść Hellady. Dzisiaj, oczywiście, bolejesz,
Aischinesie, nad biegiem wydarzeń, i współczujesz Tebańczykom,
bo sam masz dobra w Beocji i uprawiasz ich ziemię, ja zaś się
raduję, gdyż sprawca tych nieszczęść żądał bezzwłocznego wydania mojej osoby.
42. Zagłębiłem się jednak w sprawy, które chyba lepiej będzie
omówić w innej części tej mowy. A teraz w dalszym ciągu będę się
starał dowieść, że przewrotność tych ludzi jest przyczyną obec58

W r. 335 p.n.e. Aleksander kazał zburzyć Teby, a od Ateńczyków
zażądał wydania Demostenesa jako nieprzejednanego wroga Macedonii.
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nego stanu naszego państwa. Cóż zdarzyło się wtedy, gdy ofiarami
oszustw Filipa padliście zarówno wy, uwiedzeni fałszywymi sprawozdaniami sprzedajnych posłów, jak i nieszczęśni Fokejczycy, których
miasta zburzono? Nędzni Tessalowie i niezbyt rozgarnięci umysłowo
Tebańczycy widzieli w Filipie swego przyjaciela, dobroczyńcę i zbawcę. 43. Był dla nich wszystkim. Nie chcieli nawet słuchać, jeśli kto
źle o nim mówił. Wy zaś, Ateńczycy, chociaż z podejrzliwością
i niezadowoleniem śledziliście rozwój wypadków, jednak zachowaliście pokój; bo cóż innego mogliście począć w tej sytuacji? Także
pozostali Grecy, podobnie jak i wy oszukani i zawiedzeni w swych
nadziejach, przestrzegali pokoju, mimo iż od dłuższego już czasu
prowadzono przeciw nim w jakiejś mierze działania wojenne. 44.
Czyniąc wypady w różnych kierunkach podbijał Filip nie tylko
Illirów59 i Tryballów60 , ale też niektóre kraje helleńskie i gromadził
przy tym znaczną siłę militarną. Pewna liczba obywateli miast
helleńskich, wśród nich Aischines, pospieszyła do Macedonii, korzystając z osłony, jaką zapewniał pokój. Tam przechodziła na żołd
Filipa. Jego przygotowania wymierzone przeciwko tym wszystkim
państwom greckim stanowiły już pewną formę działań wojennych.
Że państwa te nie umiały tego dostrzec, to już inna sprawa i za to nie
ja ponoszę odpowiedzialność, gdyż bezustannie ostrzegałem was
i upominałem i tu na Zgromadzeniu i wszędzie, dokąd tylko
wysłano mnie w poselstwie. 45. Ale państwa helleńskie toczyła już
zła choroba: żądni wzbogacenia się politycy brali łapówki za swą
publiczną działalność, ogół zaś prostych ludzi albo nie umiał
przewidzieć politycznych skutków, albo też pogrążał się w wygodach
i urokach codziennego życia. Wydawało się, jak gdyby wszystkich
dotknęła jakaś choroba, bo każdy sądził, że nieszczęście na innego
spadnie, jego zaś oszczędzi, i w ten sposób cudze niebezpieczeństwo
niejako zabezpieczy zgodnie z życzeniem jego własny los.
59

Illirowie — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 54. Filip wyprawił
się przeciwko nim w r. 344 p.n.e.
60

Tryballowie — tracki szczep. Filip wyprawił się przeciwko nim w r.
336 p.n.e.
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46. I jakie były tego następstwa? Lud przypłacił utratą
niepodległości swoją niewczesną obojętność i beztroskę, przywódcy zaś, którym się roiło, że sprzedają wszystko prócz siebie
samych, w końcu się przekonali, że najpierw sprzedali własną
wolność. Gdy pozwalali się przekupywać, nazywano ich przyjaciółmi i gośćmi Filipa, teraz zaś zamiast tych określeń noszą
miano pochlebców, nieprzyjaciół bogów, i wszelkie inne, na które
zasługują. 47. Nikt, Ateńczycy, nie daje zdrajcy pieniędzy mając
jego korzyść na względzie, ani też po uzyskaniu tego, za co
zapłacił, nie korzysta już z rad zdrajcy. W przeciwnym wypadku
nie byłoby na świecie człowieka szczęśliwszego od zdrajcy. Ale
tak nie jest. Skądże? Daleko do tego! Bo jeśli ktoś żądny władzy
osiągnie swój cel, zostaje też panem tych, którzy mu to panowanie sprzedali, a wtedy, wtedy dopiero, dobrze znając ich niegodziwość, okazuje im swą nienawiść i nieufność nie szczędząc im
zniewag i obelg.
48. Rozważcie te przykłady, bo wprawdzie właściwa pora do
działania już minęła, to jednak jest zawsze odpowiedni czas dla
ludzi rozsądnych, by się dowiedzieć o takich sprawach. Lastenes 61 nazywał się przyjacielem, dopóki nie zdradził Olintu,
Timolaos62 zaś, dopóki nie zgubił Teb, a Eudikos i Simos
z Larissy63, dopóki nie wydali Tessalii w ręce Filipa. A potem
czyż cały świat nie zapełnił się naraz wygnańcami, ludźmi
ostatecznie poniżonymi i cierpiącymi wszelką niedolę? A co się
stało z Aristratosem w Sykionie64, albo z Perillosem w Megarze65? Czyż ich nie wydalono? 49. Z tych przykładów łatwo
61

Lastenes — por. W sprawie Chersonezu, przyp. 38.

62

Timolaos — Tebańczyk, znany hulaka i utracjusz.

63

Eudikos i Simos z Larissy — pochodzili z panującej dynastii
Aleuadów. Byli przeciwnikami tyranów z Feraj; Larissa — miasto
w Tessalii.
64

Aristratos — tyran Sykionu w latach ok. 360—344 p.n.e., obalony
przez Filipa; Sykion — miasto w północnej części Peloponezu.
65

Perillos — tyran Megary, obalony ostatecznie przez Filipa; Megara —
por. III mowa przeciw Filipowi, przyp. 19.
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poznać, że najbardziej czujny obrońca ojczyzny, który w sposób
stanowczy przeciwstawia się tym ludziom, dostarcza, Aischinesie,
wam zdrajcom i sprzedawczykom możliwości do przekupstwa.
Swoje istnienie i zarobki zawdzięczacie większości obywateli oraz
przeciwnikom waszych politycznych zamysłów, ponieważ wasze
własne zabiegi już dawno przyniosłyby wam zagładę.
50. Mógłbym jeszcze niejedno powiedzieć o ówczesnych zdarzeniach, ale wydaje mi się, że nakreśliłem je już w sposób zbyt
obszerny. Winę za to ponosi mój przeciwnik, który dosłownie
wylał na mnie kubeł z pomyjami swych łotrostw i zbrodni. Trzeba
więc było jakoś oczyścić się z tych brudów, zwłaszcza z uwagi na
młodszych, którzy nie znają tych wydarzeń. Prawdopodobnie
nudzili się ci spośród słuchaczy, którym już dawniej nieobca była
sprzedajność tego człowieka, wiedzieli bowiem o wszystkim,
zanim wyrzekłem bodaj jedno słowo. 51. Tę swoją sprzedajność
określa Aischines mianem przyjaźni i gościnności i teraz mówi
o mnie w swej mowie: ,,a ten tu wytyka mi przyjaźń z Aleksandrem66?". Jak ją zdobyłeś lub jak na nią zasłużyłeś? Jeszcze nie
oszalałem — nigdy nie nazwę cię przyjacielem Filipa czy Aleksandra, chyba że żniwiarzy i innych najemnych wyrobników przyjdzie nam nazywać przyjaciółmi i gośćmi ich pracodawców. Ale
tak nie jest! 52. Dawniej i ja, i ci wszyscy, nazywaliśmy cię najemnikiem Filipa, teraz zaś Aleksandra. Jeżeli nie wierzysz, spytaj
tylko obecnych tu, albo raczej ja to zrobię za ciebie. Czy
Aischinesa uważacie, Ateńczycy, za najemnika czy przyjaciela
Aleksandra. Słyszysz, co mówią?
53. Chciałbym teraz przejść do właściwej obrony na postawione
mi w skardze zarzuty i przedstawić mą działalność polityczną.
Wprawdzie działalność ta jest dobrze znana Aischinesowi, pragnę
jednak, by poznał motywy, na których podstawie roszczę sobie
słuszne prawo do wyróżnień i odznaczeń państwowych, nawet
wyższych od obecnie proponowanych przez Radę.
66

Aleksander — syn Filipa Macedońskiego i jego następca jako król
Macedonii w latach 336—323 p.n.e.
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Skarga procesowa 67
54. Za archontatu Chajrondasa68, dnia szóstego elafeboliona69
Aischines, syn Atrometosa z Kotokidai, wniósł do urzędu archonta
skargę przeciwko Ktezyfontowi, synowi Leostenesa z Anaflistos
o postawienie wniosku niezgodnego z obowiązującą ustawą. We
wniosku tym Ktezyfon proponuje, by Demostenesa z Pajanii, syna
Demostenesa, odznaczyć złotym wieńcem w teatrze podczas Wielkich
Dionizjów70, kiedy wystawia się nowe tragedie, oraz podać do
publicznej wiadomości, że lud wieńczy Demostenesa z Pajanii, syna
Demostenesa, złotym wieńcem za jego zasługi i życzliwość, którą
okazuje nieustannie wszystkim Grekom i ludowi Aten, za jego
odwagę i za to, że ciągle czynem i słowem popiera interesy ludu i że
gotów jest mu służyć wedle swych sił i możliwości. 55. Cały ten
wniosek jest nie tylko sprzeczny z faktycznym stanem rzeczy, ale też
z ustawami: prawa zabraniają, po pierwsze, wprowadzać fałszywe
zeznania do aktów publicznych, po wtóre, wieńczyć urzędnika,
dopóki ten nie złożył sprawozdania ze swych czynności na urzędzie —
Demostenes sprawował nadzór nad stanem fortyfikacji oraz był
zawiadowcą funduszu widowiskowego — po trzecie, ogłaszać wiadomość o uwieńczeniu w teatrze w dniu wystawiania nowych tragedii.
Prawa nakazują, aby w razie, gdy Rada przyzna takie zaszczytne
wyróżnienie, rzecz ogłosić w Ratuszu71, gdy zaś państwo, na
Zgromadzeniu Ludowym na Pnyksie72. Przewidywana grzywna
wynosi pięćdziesiąt talentów73. Świadkami pozwu są: Kefizofon, syn
Kefizofonta z Ramnus, oraz Kleon, syn Kleona z Kotokidai.
67

skarga procesowa — jest późniejszym falsyfikatem.

68

Za archontatu Chajrondasa — w rzeczywistości w podanym roku,
tj. 337/336 p.n.e., archontem był Frynichos.
69

elafebolion — miesiąc w kalendarzu greckim przypadający na okres
od połowy marca do połowy kwietnia.
70

Dionizje — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 44.

71

Ratusz — czyli bouleuterion, miejsce posiedzeń Rady (Boule).
Znajdował się w północnej stronie agory.
72

Pnyks — wzgórze w Atenach, miejsce obrad Zgromadzenia Ludu.

73

talent — por. I mowa przeciwko Afobosowi, przyp. 4.
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56. Takie są, Ateńczycy, założenia wniosku, przeciwko któremu zwraca się oskarżenie. Myślę, iż na ich podstawie wykażę
wam niezbicie słuszność mojej obrony. Omówię każdy z zarzutów
po kolei przyjmując porządek zgodny z aktem oskarżenia:
niczego świadomie nie pominę. 57. Otóż wniosek stwierdza, że „ja
przez ciągłe popieranie czynem i słowem interesów ludu oraz
gotowość służenia mu wedle mych sił i możliwości" w pełni
zasługuję na uznanie. Zasadnicze znaczenie ma tu ocena mojej
działalności politycznej. Dopiero dokładne jej zbadanie może
ujawnić, czy Ktezyfon napisał w swym wniosku na ten temat
rzeczy zgodne z prawdą, czy też kłamstwa. 58. W moim przekonaniu także ta okoliczność, że opuszczono we wniosku dodatkowe sformułowanie: „pod warunkiem, że wpierw złoży sprawozdanie z czynności na urzędzie", a wyrażono życzenie, aby
w teatrze ogłoszono wiadomość o tym zaszczytnym odznaczeniu,
pozostaje w ścisłym związku z moją działalnością publiczną.
A zatem, czy rzeczywiście zasługuję na uwieńczenie i na podanie
tego do publicznej wiadomości, czy też nie. Uważam tu za
konieczne powołać się na prawa, które dozwoliły Ktezyfontowi
na sformułowanie tego wniosku. W ten prosty i uczciwy sposób
postanowiłem prowadzić moją obronę. Przechodzę do omówienia
mej działalności politycznej. 59. Jeżeli przy tym zahaczę o sprawy
ogólnogreckie, niech nikt sobie zaraz nie wyobraża, iż czynię to,
by zboczyć od przedmiotu skargi. Mój oskarżyciel, który uznał za
fałsz fragment wniosku mówiący o nieustannym popieraniu
przeze mnie czynem i słowem interesów ludu, objął w ten sposób
swym oskarżeniem całą moją publiczną działalność zmuszając
mnie do jej obrony. Jest jeszcze inny powód. Otóż z wielu
dziedzin polityki wybrałem na przedmiot mej działalności sferę
stosunków ogólnogreckich. Okoliczność ta uprawnia mnie zatem
w pełni do powoływania się na dowody i argumenty zaczerpnięte
z tej właśnie dziedziny.
60. Nie będę tu rozprawiał o sukcesach Filipa, o tym, co
zdobył i przywłaszczył sobie, zanim ja zacząłem zajmować się
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polityką i występować publicznie jako mówca. Uważam bowiem,
że to mnie nie dotyczy. Przypomnę natomiast o kłopotach, które
mu sprawiłem od pierwszego dnia mej działalności publicznej.
Zdam z tego sprawę, dodając tylko parę słów tytułem wyjaśnienia, iż Filipowi sprzyjały od początku korzystne okoliczności.
61. Bo w tym czasie we wszystkich państwach greckich bez
różnicy powstał tak obfity urodzaj na zdrajców, łapowników,
nikczemników obmierzłych wszystkim bogom, jakiego nikt
przedtem nie pamięta. Tych wziął sobie Filip na swych rzeczników i agentów i przy ich pomocy doprowadził do jeszcze
większego zaostrzenia się i tak już nie najlepiej układających się
stosunków pomiędzy państwami greckimi. Jedne oszukiwał, drugie
przekupywał, inne zaś na wszelki możliwy sposób pchał do zguby.
Ostatecznie rozbił świat grecki na wiele drobnych części. A przecież
we wspólnym interesie wszystkich Greków leżało niedopuszczenie
do dalszego wzrostu jego potęgi. 62. Rozważcie, Ateńczycy, jaki
kurs polityki powinno było państwo obrać i prowadzić w tej
sytuacji, gdy nikt z Hellenów nie uświadamiał sobie grozy rodzącego się nieszczęścia. Za wybór tego kierunku możecie mnie pociągnąć do odpowiedzialności. Ja jestem bowiem tym człowiekiem,
który się podjął wtedy kierowania polityką zagraniczną. 63. Czyż
miało nasze państwo, Aischinesie, wyrzec się swej dumy i poczucia
godności i stanąć w jednym szeregu z takimi Tessalami i Dolopami74 , by pomagać Filipowi w zdobywaniu panowania nad Grekami, kalać dobre imię i ideały przodków? Albo może miało nasze
państwo gardząc taką postawą, która w istocie byłaby karygodna,
obojętnym okiem patrzeć na dalszy rozwój wypadków, przewidując i przeczuwając od dawna ich niechybne skutki — jeśli nikt nie
stawi oporu?
64. Chętnie bym się zapytał nawet najsurowszego krytyka
naszej ówczesnej polityki, jakie stanowisko jego zdaniem powinno było zająć nasze państwo: czy połączyć się z obozem ponoszą74

Dolopowie — plemię tessalskie osiedlone w Dolopis, górzystej
krainie położonej w południowo-zachodnim Epirze.
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cym współwinę za klęskę i hańbę Grecji na równi, chciałoby się
powiedzieć, z Tessalami i ich sprzymierzeńcami, czy też z obozem
tych, którzy podobnie jak Arkadyjczycy7S, Messeńczycy76 czy
też Argiwczycy77 w nadziei osobistych korzyści ze spokojem
przyglądali się biegowi wydarzeń. 65. A przecież losy wielu z nich,
a właściwie wszystkich, ułożyły się jeszcze gorzej od naszych
losów. Gdyby Filip zaraz po odniesieniu zwycięstwa 78 odszedł
z Grecji i odtąd zachowywał spokój, wtedy można by było mieć
żal i słuszne pretensje do ludzi, którzy się sprzeciwiali realizacji
jego zamierzeń. Jeżeli jednak wszystkich na równi pozbawił
politycznego i moralnego autorytetu, panowania, wolności, a nawet — gdzie tylko mógł — także przyjętego ustroju politycznego,
czyż opowiadając się za moją koncepcją polityczną nie dokonaliście najbardziej chlubnego w świecie wyboru?
66. Wracam do mojego pytania. Cóż miało państwo czynić,
Aischinesie, w obliczu przygotowań Filipa do podboju i poddania
Grecji swej władzy w sposób całkowity? A cóż miał mówić i jakie
wnioski stawiać doradca ludu w Atenach — bo jest to sprawa
zasadniczej wagi — który wiedział, że jego ojczyzna od zamierzchłych czasów aż do dnia, kiedy po raz pierwszy wstąpił na
mównicę, zawsze walczyła o pierwszeństwo79, honor i sławę,
i większą ofiarę krwi i mienia poniosła w obronie czci i wspólnych
interesów80 aniżeli jakiekolwiek państwo greckie dla ratowania
swych własnych korzyści. 67. Przecież sam widziałem, że Filip —
75

Arkadyjczycy — por. W obronie mieszkańców Megalopolis, przyp. 1.

76

Messeńczycy — por. W obronie mieszkańców Megalopolis, przyp. 9.

77

Argiwczycy — mieszkańcy Argos, por. W obronie Rodyjczyków, przyp. 21. Takie zachowanie się Arkadyjczyków, Argiwczyków
i innych mieszkańców Peloponezu było podyktowane własną korzyścią, ponieważ Filip zapewniał im osłonę wobec zaborczej polityki
Sparty.
78

po odniesieniu zwycięstwa — pod Cheroneą w r. 338 p.n.e.

79

o pierwszeństwo — w oryginale: ta proteia — czyli pierwsze miejsce,
przodownictwo, hegemonia.
80

w obronie czci i wspólnych interesów — już w wojnach z Persami.
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z którym przyszło nam prowadzić wojnę — w walce o panowanie
i władzę zniósł utratę oka 81, złamanie obojczyka, okaleczenie
ręki i nogi i gotów był poświęcić każdą część ciała, jaką los
chciałby mu odebrać, byle by tylko z jego resztą mógł żyć w czci
i sławie. 68. Z pewnością nikt nie odważy się utrzymywać, że
człowiek urodzony i wychowany w takiej Pelli82 , nędznej i niewielkiej mieścinie, okazał tyle wrodzonej ambicji, że zapragnął panować nad całą Grecją i myśl tę wbił sobie do głowy — wy zaś,
rodowici Ateńczycy, którzy co dnia we wszystkich mowach i we
wszystkich widowiskach podziwiacie pomniki sławy swych przodków, mielibyście ujawnić taką podłość, by z własnej inicjatywy
i woli swą wolność ofiarować Filipowi. 69. Nikt by tego nie
ośmielił się twierdzić. Z konieczności nie pozostawało nic innego
jak sprzeciwiać się w imię sprawiedliwości wszystkim bezprawiom
Filipa. Tak postępowaliście od początku słusznie i godnie, do
czego i ja się przyczyniałem przez moje wnioski i rady w całym
okresie mojej działalności publicznej. Wcale się tego nie zapieram.
A cóż miałem czynić? Pytam cię teraz, Aischinesie, o to jedno,
pomijając na razie wszystko inne — sprawę Amfipolis83, Pidny84,
Potidai 85, Halonezu86. O tym wszystkim wolę teraz nie pamiętać.
70. Nie chcę też nic wiedzieć o Serrion, Doriskos87, o zburzeniu
81

Filip utracił prawe oko pod Metoną w r. 353, w czasie walk w Illirii
w r. 344 odniósł ranę w okolicy prawego obojczyka, w kampanii zaś
przeciwko Tryballom w r. 339 p.n.e. został ranny w rękę i udo.
82

Pella — stolica Macedonii, miasto rodzinne Filipa i Aleksan-

dra.
83

Amfipolis — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 8 oraz II mowa
olintyjska, przyp. 2.
84

Pidna — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 3 oraz II mowa
olintyjska, przyp. 2.
85

Potidaja — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 4.

86

Halonez — mała wyspa na północ od Eubei, którą Filip ok. r. 343
p.n.e. odebrał piratom. Ateńczycy żądali jej zwrotu, ponieważ wcześniej
była ich własnością.
87

Serrion, Doriskos — miejscowości w Tracji, por. W sprawie
Chersonezu, przyp. 4 oraz § 64.
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Peparetos88 i o wszystkich innych krzywdach, których doznało
nasze państwo. Dowodziłeś, że to ja moimi radami doprowadziłem
do niezgody między Filipem a Ateńczykami, a przecież wnioski
w tych sprawach nie ja stawiałem, lecz Eubulos, Aristofon89
i Diopeites90. Jeżeli ci to odpowiada, umiesz dowolnie zmieniać
fakty! Ale i o tym nie będę teraz rozprawiał. 71. Filip przywłaszcza
sobie Eubeę91, aby uczynić z niej bazę wypadową przeciwko
Attyce, napada na Megarę, zajmuje Oreos92, burzy Portmos93,
osadza tyranów — Filistidesa94 w Oreos, a Kleitarcha95 w Eretrii,
zagarnia Hellespont, oblega Bizancjum96, jedne z miast helleńskich
doszczętnie niszczy, do innych sprowadza wygnańców politycznych. Powstaje pytanie, czy Filip w tych postępkach dopuszczał się
bezprawia, łamał przymierze i naruszał warunki pokoju, czy też
nie? Czy powinno, czy nie powinno było któreś z miast greckich
pokazać, że chce położyć kres tym aktom agresji? 72. Jeżeli nie
powinno było, a Hellada miała na oczach wszystkich zostać
wystawiona na łup niczym jakaś druga Mizja97 — chociaż Ateny
nie przestały jeszcze istnieć i liczyć się w świecie — niepotrzebnie
podnosiłem ten czynnik w moich wystąpieniach, niepotrzebnie
miasto słuchało moich rad. W takim razie wszystkie krzywdy,
których państwo doznało, wszystkie jego błędy i niepowodzenia
88

Peparetos — wysepka położona na północ od Eubei, spustoszona
przez wojska macedońskie latem 340 roku p.n.e.
89

Aristofon — por. W sprawie Chersonezu, przyp. 31.

90

Diopeites — idzie tu o mówcę politycznego, nie zaś znanego wodza
tego imienia.
91

Eubea — por. III mowa przeciw Filipowi, przyp. 12.

92

Oreos — por. III mowa przeciw Filipowi, przyp. 11.

93

Portmos — por. III mowa przeciw Filipowi, przyp. 35.

94

Filistides — por. III mowa przeciw Filipowi, przyp. 20.

95

Kleitarchos — por. III mowa przeciw Filipowi, przyp. 20.

96

oblega Bizancjum — w r. 340 p.n.e.; doprowadziło to do otwartego
zerwania stosunków między Atenami a Macedonią.
97

Mizja — kraina w północno-zachodniej części Azji Mniejszej.
Tutaj użycie przysłowiowe: podstawa tego sformułowania nie jest znana.
Mizowie byli ludem niezbyt cenionym.
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należy uznać za moją wyłącznie winę! Jeżeli jednak ktoś powinien
stawiać opór takim działaniom Filipa, to któż inny, jak nie lud
Aten? l w tym kierunku zmierzała cała moja polityka. Widząc, że
Filip dokonuje podboju całego świata, sprzeciwiałem się jego
zamysłom: nie ustawałem w przestrzeganiu was i wzywaniu,
byście mu na to nie pozwalali. Nie nasze państwo, lecz Filip
naruszył pokój przez zagarnięcie statków98. 73. Proszę o odczytanie po kolei odnośnych uchwał i listu Filipa. Jasno pokażą
one, na kim i za co ciąży wina i odpowiedzialność.
Uchwała 99
Za archontatu Neoklesa w miesiącu boedromionie 100, na
Zgromadzeniu Ludowym zwołanym przez strategów, Eubulos,
syn Mnesiteosa z Kopros101, postawił następujący wniosek.
Stratedzy na Zgromadzeniu oświadczyli, że wódz Filipa Amyntas
uprowadził do Macedonii i tam pod strażą trzyma ateńskiego
dowódcę floty Leodamasa, który wraz z dwudziestoma okrętami
został wysłany na Hellespont celem konwojowania transportu
zboża. Z tego powodu prytanowie i stratedzy mają się postarać
o zwołanie Rady i wybranie posłów, którzy powinni się udać do
Filipa i przeprowadzić z nim rozmowy w sprawie uwolnienia
ateńskiego dowódcy, jego żołnierzy oraz zwrotu okrętów. 74.
Jeżeli Amyntas postąpił nieświadomie, posłowie mają oświadczyć, że lud ateński nie będzie miał do niego o to żalu i pretensji.
Jeżeli natomiast Amyntas przyłapał Leodamasa na przekroczeniu
otrzymanych poruczeń, wówczas Ateńczycy sprawę wnikliwie
zbadają i w wypadku stwierdzenia winy wyznaczą karę stosowną
98

Jesienią roku 340 p.n.e. Filip zagarnął 180 ateńskich statków
handlowych, które wiozły zboże znad Morza Czarnego i które przybiły do
Hieron, miejscowości w Bitynii nad Morzem Czarnym niedaleko Bosforu.
99

uchwała — jej autentyczność, budzi wątpliwości, podobnie jak
następnej uchwały ( § 7 5) dotyczącej tej samej sprawy.
100

boedromion — por. III mowa olintyjska, przyp. 26.

101

Kopros — attycka gmina.
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do wielkości jego wykroczenia. Gdyby nie zachodziła żadna
z tych okoliczności, to znaczy, gdyby jeden i drugi wódz na
własną rękę przekroczyli swoje uprawnienia, posłowie winni
udzielić tej samej odpowiedzi: lud ateński musi rozpoznać sprawę
celem rozstrzygnięcia, co dalej należy czynić.
75. Wniosek w sprawie tej uchwały nie ja postawiłem, lecz
Eubulos, następne zaś wnioski w kolejności zgłosili: Aristofon,
potem Hegesippos 102, znowu Aristofon, dalej Filokrates, Kefizofon i inni, ale nie ja. Nie miałem z tym nic wspólnego. Proszę
o odczytanie reszty dokumentów.
Uchwała
Za archontatu Neoklesa dnia trzydziestego boedromiona za
zgodą Rady prytanowie i posłowie przedstawili sprawozdanie
z przebiegu obrad na Zgromadzeniu, na którym lud uchwalił wybrać posłów, którzy mieli wyruszyć do Filipa w sprawie odebrania okrętów. Postanowiono też udzielić im poleceń
zgodnych z duchem uchwał powziętych na Zgromadzeniu. Wybrano następujących posłów: Kefizofonta, syna Kleona z Anaflistos, Demokryta, syna Demofonta z Anagiros 103, Polikritosa,
syna Apemantosa z Kotokidai. Fila Hippotontis sprawowała
prytanię, wniosek postawił Aristofon z Kollitos 104 jako przewodniczący.
76. Jak ja przytaczam te uchwały, tak i ty, Aischinesie, wskaż
na jakąś uchwałę podjętą na mój wniosek, która z mojej winy
ściągnęła na nas wojnę. Ale nie potrafisz tego uczynić, bo gdybyś taką uchwałę znalazł, przedłożyłbyś ją rychlej niż jakikolwiek inny dokument. Zaprawdę nawet Filip nie obarcza mnie
winą za wybuch tej wojny, lecz innych. Proszę o odczytanie listu
Filipa.
102

Hegesippos — por. III mowa przeciw Filipowi, przyp. 56.

103

Anagiros — attycka gmina.

104

Kollitos — attycka gmina, położona na przedmieściu Aten.
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List105
77. Filip, król Macedonii, przysyła pozdrowienia Radzie
i Ludowi Aten. Przybyli do mnie wasi posłowie, Kefizofon,
Demokryt oraz Polikritos i przeprowadzili rozmowy w związku
z wydaniem okrętów, którymi dowodził Leodamas. Ogólnie rzecz
biorąc, bardzo naiwne wydaje mi się wasze przekonanie, że
potraficie coś zataić przede mną: wasze okręty, pozornie wysłane
dla konwojowania dostaw zboża z Hellespontu na Lemnos 106,
w rzeczywistości mają za zadanie udzielić pomocy mieszkańcom
Selymbrii107, którą obecnie oblegam. Nie objęliśmy ich przecież
postanowieniami naszego przymierza o obopólnej przyjaźni. 78.
Te polecenia otrzymał ateński dowódca bez wiedzy ludu od
pewnych urzędników oraz ludzi nie piastujących obecnie żadnych
stanowisk politycznych, którzy pragną za wszelką cenę doprowadzić lud — utrzymujący ze mną przyjazne stosunki — do otwartej
wojny. Bardziej zabiegają oni o zerwanie tych stosunków aniżeli
o rzeczywistą pomoc dla mieszkańców Selymbrii. Wyobrażają
sobie, że taki kurs polityki przyniesie im znaczne korzyści.
Wydaje mi się, że ta polityka nie leży ani w waszym, ani w moim
interesie. Dlatego tym razem zwracam wam zabrane okręty,
i w przyszłości, jeżeli waszym przedstawicielom nie pozwolicie na
prowadzenie tak szkodliwej polityki, będę się starał o dochowanie
wam pokoju. Żegnajcie.
79. Nigdzie w tym liście nie wspomniał Filip o Demostenesie
ani też nie przypisał mi żadnej winy. Czemuż to oskarżając innych
nie miałby pamiętać o moich czynach? Bo gdyby o mnie coś
napisał, musiałby też wspomnieć o własnych gwałtach i wykroczeniach, na które zawsze zwracałem uwagę i przeciwko
którym zdecydowanie występowałem. Najpierw postawiłem
105

list — treść tego listu, zawierająca szereg nieścisłości, jest ogólnie
uważana za nieautentyczną.
106

Lemnos — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 30.

107

Selymbria — por. W obronie Rodyjczyków, przyp. 28.
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wniosek, by wysłać poselstwo na Peloponez 108, gdy tylko Filip
próbował znaleźć tam punkt oparcia dla swej dalekosiężnej
polityki, potem — poselstwo na Eubeę 109, gdy zaczął się zbytnio
Eubeą interesować, dalej już nie poselstwo, lecz wyprawę do
Oreos i do Eretrii 110, kiedy Filip ustanowił w tych miastach
rządy tyranów. 80. Moim też dziełem są wszystkie inne wyprawy111 niosące odsiecz, dzięki którym ocalały Chersonez,
Bizancjum i wszyscy inni sprzymierzeńcy. Za to otrzymaliście od
tych, którzy doznali tych dobrodziejstw, najpiękniejszą nagrodę:
pochwały, sławę, zaszczyty, wieńce, wyrazy wdzięczności i uznania. Spośród uciśnionych ocaleli ci, którzy waszych rad posłuchali, tym zaś, którzy nimi wzgardzili, pozostała trwała pamięć
waszych przestróg oraz przekonanie, że nie tylko jesteście im
życzliwi, ale też macie rozum i dar przewidywania, bo całkowicie
się spełniły wasze przepowiednie.
81. Każdy wie o tym doskonale, a ty najlepiej ze wszystkich, że
Filistides wiele pieniędzy dałby za utrzymanie się w Oreos,
Kleitarch za utrzymanie się w Eretrii, sam zaś Filip wiele dałby za
to, aby mieć w tych miejscowościach bazy wypadowe zwrócone
przeciwko wam, by mieć swobodę działania nie podlegającego
w innych sprawach zaskarżeniu, zaś w bezprawiach i gwałtach
żadnej kontroli i badaniu. 82. Bo przecież poselstwa, które tutaj
przybyły od Kleitarcha i Filistidesa, zatrzymały się u ciebie, ty
zaś, Aischinesie, niczym ich oficjalny obrońca 112 zajmowałeś się
ich sprawami. I przyjaciółmi byli dla ciebie ludzie, których jako
wrogów odtrąciło nasze państwo, bo ich propozycje nie były ani
uczciwe, ani korzystne. Nic tu nie wskórali, a teraz ty, potwarco,
rozpowiadasz, że ja trzymam język za zębami, gdy wezmę
108

poselstwo na Peloponez — w r. 343 p.n.e.

109

poselstwo na Eubeę — również w r. 343 p.n.e.

110

do Oreos i do Eretrii — w r. 341 p.n.e.

111

wszystkie inne wyprawy — chodzi o wyprawę na Chersonez w r.
340 p.n.e.
112

oficjalny obrońca — termin grecki: proksenos; objaśnienie por.
W obronie Rodyjczyków, przyp. 15.
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łapówkę, podnoszę zaś wrzawę, kiedy już ją wydałem. Ty
postępujesz wręcz przeciwnie: wydzierasz się wniebogłosy biorąc
pieniądze i chyba nigdy krzyczeć nie przestaniesz, jeżeli sędziowie
cię nie uciszą i nie ograniczą twych praw obywatelskich 113. 83.
Przyznaliście mi wtedy za to złoty wieniec, Aristonikos postawił
wniosek dosłownie tej samej treści, co Ktezyfon, sprawę uwieńczenia ogłoszono w teatrze — już po raz drugi spotyka mnie ten
zaszczyt — Aischines zaś, który był przy tym obecny, ani nie
podniósł żadnego sprzeciwu, ani nie zaskarżył wnioskodawcy.
Proszę o odczytanie tekstu tej uchwały.
Uchwała114
84. Za archontatu Chairondasa, syna Hegemona, dnia 25
gameliona 115, za prytanii fili Leontis, Aristonikos z Frearroi116
postawił następujący wniosek: Rada i Lud Aten postanawiają
wyrazić uznanie Demostenesowi, synowi Demostenesa z Pajanii,
przyznać mu złoty wieniec i publicznie ogłosić wiadomość o tym
wyróżnieniu w teatrze podczas Dionizjów w czasie wystawiania
nowych tragedii. Rada i Lud biorą pod uwagę to, że Demostenes,
syn Demostenesa z Pajanii, wyświadczył wiele przysług Ludowi
Aten, zarówno dawniej, jak i w obecnych okolicznościach, przy
pomocy swych wniosków znacznie pomógł wielu ich sprzymierzeńcom i walnie się przyczynił do wyzwolenia niektórych miast na
Eubei. Demostenes ujawnia stałą i niezmienną życzliwość wobec
Ludu Aten, słowem i czynem popiera, wedle swych najlepszych
intencji, dobro zarówno samych Ateńczyków, jak i reszty Hellenów. Sprawą publicznego ogłoszenia mają się zająć: fila aktual113

Jeśli oskarżyciel nie uzyskał 1/5 głosów trybunału, tracił prawo do
występowania ze skargą w podobnych przypadkach. W ten sposób jego
prawa ulegały ograniczeniu. Tutaj idzie o skargę o nieprawność wniosku.
114

uchwała — tekst uchwały nieautentyczny.

115

gamelion — miesiąc w kalendarzu ateńskim przypadający na
okres od połowy stycznia do połowy lutego.
116

Frearroi — attycka gmina.
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nie pełniąca prytanię i urzędnik sprawujący pieczę nad widowiskami 117. Wniosek postawił Aristonikos z Frearroi.
85. Czy ktoś z was wie coś o rzekomej hańbie, którą z powodu
tej uchwały miało się okryć nasze miasto, albo o jakichś kpinach
i ośmieszeniu, na jakie się narazi, jeśli przyzna mi ów wieniec. Jest
rzeczą oczywistą, iż czyny znane i utrzymujące się w świeżej
jeszcze pamięci, jeśli szlachetne, spotykają się z wdzięcznością,
natomiast złe — z karą. Ze wspomnianej uchwały jasno wynika,
że otrzymałem nagrodę i uznanie, a nie naganę i karę. 86.
A zatem moja działalność do czasu tych wydarzeń uchodziła
w zgodnej opinii wszystkich za niezwykle pożyteczną dla państwa. Dowodzą tego również moje przemówienia i moje propozycje, które na waszych obradach odnosiły zwycięstwo, moje
wnioski, które wprowadzano w czyn, odznaczenia i wieńce
przyznawane w dowód uznania naszemu państwu, mnie osobiście
i wam wszystkim, ofiary składane przez was bogom i uroczyste
procesje w podzięce za te dobrodziejstwa.
87. Kiedy wyparto wojska macedońskie z Eubei118 waszym
orężem, a moją polityką i moimi wnioskami — co słysząc
niektórzy z moich przeciwników mogą sobie pęknąć z zazdrości —
Filip zaczął się rozglądać za innymi możliwościami kontynuowania swej zaczepnej polityki względem Aten. Zauważywszy, że
nasze państwo musi sprowadzać o wiele więcej zboża niż wszystkie inne państwa, postanowił roztoczyć kontrolę nad szlakami
jego przewozu. Udał się przeto do Tracji i zrazu zażądał od swych
sprzymierzeńców Bizantyńczyków, by wzięli udział w wojnie
przeciwko nam. Gdy odmówili oświadczając zgodnie z prawdą,
że warunki przymierza nie nakładają na nich takiego zobowiązania, wówczas Filip wzniósł wał naprzeciwko ich miasta, ściągnął
machiny wojenne i rozpoczął oblężenie. 88. Nie muszę pytać, co
117
118

urzędnik sprawujący pieczę nad widowiskami — tzw. agonothetes.

Demostenes nawoływał rodaków do interwencji zbrojnej na Eubei
wiosną 341 r. p.n.e. Wyprawa prowadzona przez Kefizofonta, a potem
przez Fokiona, miała miejsce kilka tygodni później.
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nam w tych okolicznościach czynić należało — jest to dla
wszystkich oczywiste. A więc kto pospieszył z pomocą i kto ocalił
Bizantyńczyków? Kto w owych ciężkich chwilach zapobiegł temu,
by Hellespont nie dostał się w cudze ręce? Wy, Ateńczycy.
Mówiąc: wy, mam na myśli nasze państwo. A kto doradzał
państwu 119 , kto stawiał wnioski, kto działał i kto po prostu całą
duszą i bez reszty oddał się służbie publicznej? Ja. 89. Nie
potrzebuję was przekonywać i słowem pouczać, ile pożytku
przyniosła moja działalność całemu państwu, bo me faktyczne
dokonania znacie z własnych doświadczeń. Prowadzona podówczas wojna dała nam prócz zaszczytnej sławy większy dobrobyt
i obfitość tańszych środków do życia niż obecny czas pokoju,
którego troskliwie strzegą na szkodę ojczyzny ci przezacni mężowie snujący jakieś nadzieje na przyszłe zyski. Oby się w tych
nadziejach zawiedli! Oby też razem z wami dzielili błogosławieństwa, o które wy w swych szlachetnych i prawdziwie patriotycznych
intencjach prosicie bogów, aniżeli mieli was uraczyć tym, co sami
uknuli. Proszę o odczytanie — również i na ich użytek — uchwał
Bizantyńczyków i Perintyjczyków 120 w związku z przyznaniem
naszemu miastu wieńców za zasługi.
Uchwała Bizantyńczyków 121
90. Za przewodnictwa Bosporichosa Damagetos za zgodą
Rady postawił na Zgromadzeniu następujący wniosek:
Lud Aten od najdawniejszych czasów okazywał nieustanną
życzliwość Bizantyńczykom, ich sprzymierzeńcom i ich współplemieńcom Perintyjczykom oraz oddał im wiele ważnych przy119

Jeszcze w r. 341 p.n.e. Ateńczycy mieli żal do Bizancjum, które
wzięło udział w wojnie sprzymierzeńców przeciwko Atenom (357—355
p.n.e.). Demostenes starał się przekonać Ateńczyków, iż w ich interesie
jest zapomnieć o tych urazach.
120

Perintyjczycy — mieszkańcy Perintos, miasta portowego w Tracji
nad Propontydą (morze Marmara), sprzymierzonego z Bizancjum.
121

uchwała Bizantyńczyków — późniejszy falsyfikat.
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sług. Również w obecnej chwili przybył im na pomoc ze stu
dwudziestoma okrętami, z ciężkozbrojną piechotą, dostawami
żywności i broni, gdy Filip Macedoński, dążąc do całkowitej
zagłady Bizantyńczyków i Perintyjczyków, wyprawił się zbrojnie
na ich kraj i miasto, a wsie, lasy, cały ich kraj z dymem puszczał
i z ziemią zrównywał. Lud Aten uwolnił nas 122 od tych wielkich
niebezpieczeństw, przywrócił nam ustrój naszych przodków, nasze prawa, nasze wierzenia i kult zmarłych. 91. Mając te zasługi
na uwadze Lud Bizantyńczyków i Perintyjczyków postanowił
przyznać Ateńczykom prawo zawierania związków małżeńskich 123, prawo obywatelstwa, prawo własności ziemskiej i domów, prawo do honorowych miejsc na igrzyskach, prawo bezzwłocznego dostępu do Rady i Zgromadzenia bezpośrednio po
złożeniu obrzędowych ofiar, prawo do zwolnień od wszystkich
świadczeń publicznych dla Ateńczyków pragnących osiedlić się
na stałe w jednym z tych miast. Uchwalił też postawić w Bosporejonie 124 trzy posągi wysokości 16 łokci wyobrażające uwieńczenie Ludu Aten przez Lud Bizantyńczyków i Perintyjczyków.
Nadto postanowił wysłać poselstwa na uroczystości ogólnogreckie, jak igrzyska istmijskie 125, nemejskie 126, olimpijskie127 i pytyjskie 128, oraz ogłosić wiadomość o uwieńczeniu Ludu Aten
122

Ateńczycy posłali dwie wyprawy na pomoc Bizancjum w r.
340/339 p.n.e. Pierwsza pod wodzą Charesa liczyła 40 okrętów, druga,
znaczniejsza, pod dowództwem Fokiona i Kefizofonta, przypuszczalnie
120 okrętów.
123

ważność
państw.
124

Jest to tzw. epigamia, układ między państwami zapewniający
prawną małżeństwom zawartym między obywatelami obu

Bosporejon — świątynia w Bizancjum.

125

igrzyska istmijskie — ogólnogreckie, odbywały się co dwa lata na
Istmie Korynckim ku czci Posejdona.
126

igrzyska nemejskie — ogólnogreckie, obchodzone co dwa lata ku
czci Dzeusa w Dolinie Nemejskiej w Argolidzie (Peloponez).
127

igrzyska olimpijskie — obchodzone co cztery lata w Olimpu na
Peloponezie ku czci Dzeusa. Uchodziły za najważniejsze.
128

igrzyska pytyjskie — por. III mowa przeciw Filipowi, przyp. 32.
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po to, by wszyscy Hellenowie poznali zasługi Atericzyków
i wdzięczność Bizantyńczyków i Perintyjczyków.
92. Proszę też o odczytanie uchwały mieszkańców Chersonezu
dotyczącą przyznania wieńca naszemu państwu.
Uchwała mieszkańców Chersonezu 129
Ludność miast położonych na Chersonezie — Sestos, Elajus,
Madytos, Alopekonesos — uchwala ofiarować Radzie i Ludowi
Aten złoty wieniec wartości sześćdziesięciu talentów i wznieść
ołtarz Wdzięczności 130 Ludowi Aten za to, że wyświadczył jej
jedno z największych dobrodziejstw, bo wyzwolił ją spod władzy
Filipa, zwrócił jej ojczyznę, prawa, wolność i świątynie. Również
w przyszłości mieszkańcy tych miast nie poniechają swej wdzięczności i świadczyć będą Ateńczykom, wedle swych możliwości,
wszelkie dobro. Uchwałę tę podjęła na wspólnym posiedzeniu
połączona Rada wymienionych miast.
93. A zatem dziełem moich przemyślanych zabiegów i całej
mojej polityki jest nie tylko uratowanie Chersonezu i Bizancjum,
nie tylko pokrzyżowanie planów Filipa zmierzających do podboju Hellespontu i odznaczenie za to naszego miasta, ale także
ukazanie całemu światu szlachetności tego miasta i niegodziwości
Filipa. Na oczach całego świata oblegał Filip Bizancjum, miasto
swego sprzymierzeńca. Czyż można sobie wyobrazić postępek
bardziej nikczemny i karygodny? 94. Wy zaś, Ateńczycy, wprawdzie mieliście wiele słusznych powodów do urazy131 wobec
Bizantyńczyków za brak rozsądku ujawniony w ich dawnej
polityce, umieliście jednak pokazać, że nie pamiętacie im własnych krzywd i nie porzucacie ciemiężonych. Ocaliliście ich,
a czyn ten zyskał wam sławę i powszechną przychylność. Wszyscy
129

uchwała mieszkańców Chersonezu — chodzi o Chersonez Tracki.
Uchwała jest nieautentyczna.
130
131

ołtarz Wdzięczności — w oryginale greckim Charis.

Idzie tu o wspomniany już udział Bizantyńczyków w wojnie
sprzymierzonych przeciwko Atenom.
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też wiedzą, że już nieraz nagradzaliście wieńcami swych polityków. Czy mógłby ktoś jednak wymienić poza mną człowieka —
doradcę czy mówcę, za którego zasługi ofiarowano by państwu
wieniec?
95. Pragnę wam wykazać, że potwarze, które miotał Aischines na
Eubejczyków i Bizantyńczyków przypominając wam doznane od
nich krzywdy, prawdziwie godne są wystąpień zawodowego
donosiciela I32, nie tylko dlatego, że są fałszywe — o czym chyba
wszyscy wiecie — ale i z tego powodu, że — choćby nawet były
zgodne z prawdą — korzyści, które przyniósł mój program
polityczny, są bezsporne. Chciałbym przypomnieć pokrótce jedno
lub dwa z wybitnych dokonań naszego państwa w ostatnich
czasach. Bo tak jednostka w życiu prywatnym, jak i państwo w
sprawach publicznych powinny się kierować najpiękniejszymi
przykładami, których dostarcza tradycja. 96. Był czas, Ateńczycy,
kiedy Lacedemończycy panowali na lądzie i na morzu 133 i przy
pomocy swych harmostów 134 i wojskowych załóg pierścieniem
otoczyli Attykę i w swym posiadaniu dzierżyli Eubeę, Tana-grę
135
, całą Beocję, Megarę, Eginę 136, Keos 137 i inne wyspy. Nasze
państwo nie miało wtedy ani okrętów, ani murów obronnych. A
jednak ruszyliście wówczas pod Haliartos 138, a wkrótce potem
znowu do Koryntu 139, chociaż ówcześni Ateńczycy mieli wiele
powodów do niechęci wobec Koryntyjczyków i Tebań-czyków z
uwagi na ich zachowanie się w czasie wojny dekelejs132

W oryginale greckim występuje termin sykophantia; objaśnienie por.
O pokoju, przyp. 5.
133

Lacedemończycy panowali na lądzie i na morzu po zwycięstwie nad
Atenami w wojnie peloponeskiej (431—404 p.n.e.).
134

harmosta — namiestnik wysłany przez Spartę do państw zajętych w
czasie wojny peloponeskiej.
135

Tanagra — miasto beockie niedaleko granicy z Attyką.

136

Egina — wysepka w Zatoce Sarońskiej.

137

Keos — wysepka naprzeciwko Attyki.

138

Haliartos — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 15.

139

potem znowu do Koryntu — w czasie wojny beocko-korynckiej w
latach 395—394 p.n.e. przeciwko Sparcie.
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kiej 140. Ale uraz nie żywili, a nawet wcale o nich nie myśleli.
97. A przecież zdawali sobie sprawę z dwóch okoliczności, że
podejmują te działania nie dla swych dobroczyńców i że narażają
się przy tym na znaczne niebezpieczeństwa. Nie opuścili więc
w potrzebie tych, którzy szukali u nich pomocy, lecz dla zdobycia
dobrej sławy i czci wystawiali się z ochotą na te niebezpieczeństwa. Była to decyzja równie słuszna, jak szlachetna. Wszystkim
ludziom śmierć wyznacza kres żywota, nikt się od niej nie
uchroni, choćby strzegł swego życia w najszczelniej zamkniętym
pomieszczeniu. Mężni ludzie powinni dążyć do wszystkiego, co
szlachetne, żywić i podtrzymywać dobre nadzieje, dzielnie znosić
los, jaki bóg zgotuje.
98. Tak postępowali wasi przodkowie, tak postępowali starsi
spośród was. Lacedemończycy nie byli ani waszymi przyjaciółmi,
ani dobrodziejami, a przeciwnie wyrządzili wiele poważnych
krzywd naszemu państwu. Gdy jednak Tebańczycy po zwycięstwie pod Leuktrami 141 grozili Sparcie zagładą, wasi przodkowie
do tego nie dopuścili. Nie przestraszyli się ani ówczesnej potęgi,
ani wojennej sławy Teb, lecz podjęli niebezpieczeństwo w obronie
ludzi, od których państwo ateńskie doznało niegdyś tyle zła.
99. W ten sposób dowiedliście, Ateńczycy, wszystkim Hellenom,
że za wyrządzone wam krzywdy w każdym innym wypadku
dajecie odczuć swój gniew i niezadowolenie, w wypadku jednak
zagrożenia bytu narodowego i wolności nie chowacie uraz i nie
myślicie o jakichś porachunkach. Nie tylko w stosunku do Sparty
zachowaliście się w taki sposób, ale i innym razem, gdy Tebańczycy usiłowali zagarnąć Eubeę 142, nie pozostaliście oboję140

wojna dekelejska — tak nazwano ostatnią fazę (413—404 p.n.e.)
wojny peloponeskiej (431—404) od Dekelei — warowni attyckiej zajętej
przez Spartan, skąd ich wojska systematycznie pustoszyły Attykę. Demostenes określa tym terminem całą wojnę peloponeską.
141
142

zwycięstwo pod Leuktrami — w Beocji w r. 371 p.n.e.

W r. 357 p.n.e. wódz ateński Tymoteusz usunął z wyspy Tebańczyków. W r. 356 p.n.e. Temison i Teodor, tyrani Eretrii, zajęli Oropos
i wydali go Tebańczykom.
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tni, lecz puściliście w niepamięć krzywdy, których doznaliście od
Temisona i Teodora w sprawie Oropos, i również im udzieliliście
pomocy. Wtedy to po raz pierwszy zgłosili się ochotnicy do
wyposażenia okrętów wojennych 143 własnym kosztem, a wśród
innych także ja. Ale o tym powiem później. 100. Z pewnością
pięknym czynem było ocalenie wyspy, ale chyba jeszcze piękniejszym wspaniałomyślne oddanie 144 wraz z całą ludnością miast —
— które znalazły się na waszej łasce — i to oddanie tym, którzy
kiedyś przeciwko wam występowali. Nie dochodziliście dawnych
krzywd w okolicznościach, w których obdarzono was pełnym
zaufaniem. Pomijam tysiące innych przykładów, które z łatwością
mógłbym przytoczyć, a więc bitwy morskie, wyprawy prowadzone lądem, kampanie wojskowe dawne i obecne, podejmowane
przez nasze państwo w obronie istnienia i wolności reszty
Greków. 101. Mając ciągle przed oczyma widok naszego miasta
zawsze gotowego do prowadzenia walki w cudzym interesie,
jakich rad mogłem udzielać i do jakiej polityki zachęcać, zwłaszcza że w jakiś sposób wchodzą tu w grę jego własne losy? Na
boga, czyż miałem doradzać zemstę na szukających ratunku
i wynajdywać pozory, które nas mogły przyprawić o stratę
wszystkiego? Zasługiwałbym na śmierć, gdybym bodaj słowem
poważył się szargać czcigodną tradycję naszego państwa. Dobrze
wiem, że do takiego czynu nigdy byście nie dopuścili. Ale
gdybyście chcieli, cóż by wam właściwie przeszkadzało? Czyż nie
mieliście takiej możliwości? Czyż zabrakłoby mówców chętnych
do ofiarowania wam takiej rady?
102. Chciałbym teraz przejść do omówienia mojej dalszej
działalności politycznej. Dobrze się jej przyjrzyjcie, byście mogli
osądzić, czy wyrażała najlepszy interes państwa. Otóż stwierdziłem, Ateńczycy, że flota nasza rozbita, że bogacze za niewielką
opłatą zwolnieni od publicznych świadczeń, że obywatele
143
144

Chodzi o tzw. trierarchię, por. I mowa przeciw Afobosowi, przyp. 23.

Ateńczycy zrzekli się praw do Eubei, która potem przystąpiła do
Związku Morskiego.
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posiadający średnie lub niewielkie mienie tracą wszystko, co
mają, a nasze państwo marnuje wskutek tego wszelkie możliwości
sprawnego w porę działania. Mając to na uwadze spowodowałem
ustanowienie prawa 145, które zmusiło bogatych do wypełniania
finansowych zobowiązań wobec państwa, położyło kres uciskowi
uboższych, państwu zaś dało rzecz niezwykłej wagi i pożytku —
możliwość przygotowania akcji wojskowych w stosownym czasie.
103. Oskarżony z tego powodu stawiłem się przed wami
i uzyskałem od sądu wyrok uniewinniający, ponieważ oskarżyciel
nie otrzymał wymaganej prawem ilości głosów 146. A jak sądzicie, ile pieniędzy ofiarowywali mi naczelnicy okręgów podatkowych 147 albo niżsi stanowiskiem zawiadowcy, abym w ogóle
nie wnosił projektu takiej ustawy, albo — gdyby to było
niemożliwe — bym przynajmniej dopuścił do jej odroczenia 148,
jeśli zostanie złożone formalne oświadczenie pod przysięgą w tej
sprawie. Była to tak znaczna suma pieniędzy, że wprost brak mi
odwagi, by ją wobec was wymienić. Zresztą można się było
spodziewać, że podejmą taką próbę. 104. Na podstawie dawnych
praw bogacze ponosili koszty tego świadczenia149 wspólnie
z piętnastoma innymi, przy czym sami łożyli mało, albo zgoła nic,
za to obciążali niezamożnych obywateli. Wedle mojej ustawy
każdy musi pełnić świadczenie stosownie do wielkości swego
mienia, a zatem kto dawniej w szesnastej części dzielił wydatki
uposażenia i utrzymania statku, teraz sam jest trierarchą jednego
145

Nastąpiło to w r. 340 p.n.e., w przededniu oficjalnego zerwania
pokoju Filokratesa. Demostenes, jako epistates tou nautikou — komisarz
floty, miał za zadanie dbać o stan jej wyposażenia i gotowości bojowej.
146

wymaganej prawem ilości głosów — tj. 1/5 głosów.

147

naczelnicy okręgów podatkowych — tzw. hegemones ton symmorion, por. tu I mowa przeciw Afobosowi, przyp. 11.
148

Idzie tu o tzw. hypomosia, czyli zaprzysiężone oświadczenie dla
zatrzymania dalszego postępowania. Skutkiem tego było zawieszenie
ustawy aż do chwili wniesienia skargi o nieprawność wniosku.
149

Idzie tu o świadczenie trierarchiczne, wyposażenia i utrzymania
okrętu wojennego, por. I mowa przeciw Afobosowi, przyp. 23. Początkowo
świadczenie to pełnił jeden zamożny obywatel. W czasie wojny pelopones-
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lub dwóch statków. Toteż nie nazywali się trierarchami, lecz
współudziałowcami w pełnieniu świadczenia. Nie można się więc
dziwić, że ofiarowywali każdą sumę pieniędzy za zniesienie takiej
ustawy i za uwolnienie się od zobowiązań, które na nich nałożyła.
105. Proszę najpierw o odczytanie tekstu uchwały, na podstawie
której wytoczono mi proces, następnie zaś o odczytanie treści
załączników do ustawy dawniej obowiązującej i do mojej.
Uchwała 150
Za archontatu Poliklesa dnia 16 miesiąca boedromiona 151, za
prytanii fili Hippotontis Demostenes, syn Demostenesa z Pajanii,
wniósł projekt ustawy dotyczącej trierarchii, w miejsce poprzedniej, która postanawiała powołanie spółek trierarchicznych dla
wyposażenia statków. Rada i Lud uchwaliły ten wniosek. Patrokles z Flyi wniósł sprzeciw oskarżając Demostenesa o naruszenie
obowiązujących praw, lecz nie uzyskawszy przepisanej ustawą
liczby głosów musiał zapłacić grzywnę wysokości pięciuset
drachm 152.
106. Proszę odczytać załącznik do tamtej pięknej ustawy.
Należy powołać trierarchów po szesnastu dla każdego okrętu
spośród uczestników spółek trierarchicznych 153, w wieku od
kiej, która trwała 27 lat, z powodu procesu pauperyzacji ateńskich warstw
posiadających, pozwolono dwóm obywatelom na dzielenie jej kosztów.
W r. 357 p.n.e. powołano na wniosek Periandra trierarchiczne okręgi
(symmoriai). Wyznaczono 1200 obywateli jako kwalifikujących się do
pełnienia tego świadczenia i podzielono ich na 20 symmorii, z których
każda miała wyposażyć określoną ilość statków. Kilkunastu (16) obywateli wspólnie dzieliło koszty utrzymania statku. Demostenes udoskonalił
ustawę trierarchiczną Periandra wprowadzając zasadę proporcjonalności:
w zależności od wysokości mienia zamożny obywatel pełnił to świadczenie
samodzielnie lub z innymi.
150

uchwała — jej autentyczność budzi zastrzeżenia.

151

boedromion — por. III mowa olintyjska, przyp. 26.

152

drachma — por. I mowa przeciw Afobosowi, przyp. 16.

153

spółki trierarchiczne — tzw. synteleiai.
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dwudziestu pięciu do czterdziestu lat, którzy będą wnosili równy
udział do tego publicznego świadczenia.
A teraz chciałbym, aby odczytano załącznik do mojej ustawy.
Należy wybierać trierarchów dla okrętu na podstawie oszacowanego mienia, którego wartość przekracza dziesięć talentów. W wypadku ocenienia majątku na wyższą sumę od wymienionej postanawia się, iż wysokość świadczenia wzrasta proporcjonalnie od
wielkości mienia, tak iż jeden obywatel może wyposażyć nawet trzy
okręty wojenne i jeden statek pomocniczy. Ten sam przepis odnosi
się do ludzi posiadających mniej niż dziesięć talentów mienia, którzy
tworzą spółki trierarchiczne dla zebrania sumy dziesięciu talentów.
107. Czy uważacie moją pomoc dla niezamożnych Ateńczyków za nieznaczną albo czy wydaje się wam, że bogacze
żałowaliby grosza w zamian za uwolnienie się od tych słusznych
obowiązków? Przeto nie tylko tym się szczycę, że się nie ugiąłem
i jako oskarżony uzyskałem wyrok uniewinniający, ale także
dlatego, że wniosłem projekt ustawy pożytecznej dla państwa, jak
tego w pełni dowiodło jej funkcjonowanie w praktyce. W czasie
całej bowiem wojny 154, gdy zgodnie z moją ustawą przygotowywano okręty do operacji wojskowych na morzu, ani jeden
trierarcha nie miał podstaw do żalenia się przed wami z powodu
doznanej krzywdy, żaden nie szukał jako błagalnik schronienia
w świątyni Munichijskiej155, żaden nie został uwięziony przez
nadzorców okrętowych, ani jeden okręt nie został porzucony na
morzu i nie przepadł przez to dla państwa, ani też jeden okręt nie
pozostał tutaj w porcie jako niezdatny do żeglugi. 108. A przecież
to wszystko się działo, jak długo obowiązywały poprzednie ustawy. Główną przyczyną tego stanu rzeczy było obarczenie ludzi
154
155

Ustawę wydano przed wysłaniem floty na odsiecz Bizancjum.

Trierarcha, który nie podjął się swoich obowiązków, mógł być
aresztowany. Ołtarz boga zapewniahkażdemu błagalnikowi bezpieczeństwo i nietykalność. Błagalnikowi lud mógł udzielić pozwolenia na rozpatrzenie jego sprawy w postępowaniu sądowym wyjaśniającym. W starym
ateńskim porcie Munichia znajdowała się świątynia Artemidy.
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uboższych ciężarem publicznych świadczeń. Toteż często stawiano
żądania, których niepodobna było wykonać. Ja zaś przeniosłem
całe brzemię tych obowiązków trierarchicznych z ludzi niezamożnych na zamożnych. Czyniąc zadość podstawowej zasadzie sprawiedliwości ustawiłem sprawę w należyty sposób. Również i z tego
względu zasługuję na pochwałę, że wszystkie moje decyzje polityczne przysporzyły państwu sławy, znaczenia i potęgi; były pozbawione wszelkiej złośliwości, jątrzenia i podłości. W całej mojej
polityce nie ma niczego, co by przyniosło ujmę godności naszego
państwa. 109. Łatwo się przekonacie, że zarówno w polityce
wewnętrznej naszego państwa, jak i w polityce ogólnogreckiej
hołdowałem zawsze tym samym zasadom. W polityce wewnętrznej
nigdy nie przenosiłem łask i wdzięczności ludzi bogatych nad
słuszny interes ludu, w polityce ogólnogreckiej — darów i przyjaźni
Filipa156 nad powszechne dobro wszystkich Greków.
110. Pozostaje mi teraz, jak sądzę, zająć się sprawą publicznego obwieszczenia przyznanej mi nagrody oraz przyjęcia mego
sprawozdania z pełnionych publicznie czynności. Mam nadzieję,
że moje przemówienie już wam dość jasno ukazało, że działałem
w najlepszym interesie państwa, że darzyłem je trwałą życzliwością i zawsze byłem gotów z pełnym poświęceniem służyć jego
dobru. Niestety muszę pominąć największe dokonania mojej
działalności politycznej przede wszystkim dlatego, że poczytuję za
swój następny obowiązek wyjaśnić sprawę rzekomej bezprawności wniosku. Z drugiej strony sądzę, że moja dalsza działalność
polityczna jest każdemu z was dostatecznie znana, a okoliczność
ta ma dla mojej obrony istotne znaczenie.
111. Na bogów, chyba niewiele udało się wam zrozumieć —
bo i ja tylko drobną część mogłem pojąć — z tego, co mój
oskarżyciel naopowiadał bez składu i ładu w swej skardze na
temat naruszonych praw. Z tego powodu w sposób prosty i jasny
omówię kwestię czysto prawną. Jestem daleki od tego, by
156

darów i przyjaźni Filipa —jak to czynił jego przeciwnik Aischines.
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utrzymywać, jakobym nie był odpowiedzialny za moje czynności
publiczne 157 — co mój przeciwnik kłamliwie mi zarzuca. Wprost
przeciwnie, przyznaję, że ponoszę przed wami odpowiedzialność
za ten cały okres mego życia, w którym zajmowałem się i kierowałem polityką państwa. 112. Jednakże za dobrowolne ofiary
z własnego mienia na rzecz ludu nie jestem odpowiedzialny —
stanowczo to stwierdzam — ani przez jeden dzień. Czy słyszysz,
Aischinesie? I nie tylko ja, ale też nikt inny, nawet gdyby był
jednym z dziewięciu archontów158. Czyż można pozbawiać
człowieka, który poczynił dobrowolne datki z własnego mienia,
wdzięczności za jego prawdziwie humanitarną i dobroczynną
działalność?
Czyż jest jakieś prawo, które by nie tylko to nakazywało, ale
i wydawało go na pastwę donosicielom i tych upoważniało do
żądania odeń sprawozdania z darowizny własnych pieniędzy?
Nie, nie ma takiego prawa. Jeżeli Aischines twierdzi, że jest, niech
je przedstawi, a ja ustąpię i będę milczał. 113. No cóż, Ateńczycy,
nie ma takiego prawa. Gdy jako zawiadowca funduszów widowiskowych 159 ofiarowałem dla ich zwiększenia pewną sumę pieniędzy, Aischines w sposób godny zawodowego denuncjanta I60
oświadczył: „Udzielono Demostenesowi pochwały, mimo iż nie
przedstawił jeszcze sprawozdania z dokonanych czynności urzędowych". Słuchaj no, donosicielu! Publiczne podziękowanie
157

Demostenes był nie tylko doradcą ludu, politykiem, ale też
sprawował szereg odpowiedzialnych urzędów. W Atenach obowiązywała
zasada, że po rocznej kadencji urzędnik składał sprawozdanie ze swych
czynności urzędowych przed specjalną komisją, która to sprawozdanie
przyjmowała lub odrzucała. Urzędnik, któremu nie udzielono absolutorium, był powoływany do odpowiedzialności karnej.
158

dziewięciu archontów — por. przyp. 35; po rocznej kadencji
wchodzili w skład Areopagu, który po r. 461 p.n.e. został sądem do spraw
kryminalnych.
159

zawiadowca funduszów widowiskowych — tzw. theorika, por.
I mowa olintyjska, przyp. 21.
160

w sposób godny zawodowego denuncjanta — tj. sykofanty.
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otrzymałem za darowiznę, a nie za działalność podlegającą
urzędowej ocenie. „Byłeś, Demostenesie, kierownikiem komisji
do naprawy miejskich murów l61" — twierdzi dalej Aischines.
Byłem i zyskałem zasłużoną w pełni pochwałę, gdyż żadnymi
wydatkami nie obciążyłem skarbu państwowego pokrywając je
z własnej kieszeni. Rachunki wymagają kontroli i badania,
darowizna zaś zasługuje na pochwałę i uznanie, i to jest właśnie
powód, dla którego Ktezyfon postawił odpowiedni wniosek
w mej sprawie.
114. Mogę z łatwością i na podstawie licznych przykładów
wykazać, że w naszym państwie jest to nie tylko zgodne z
prawami, ale i ze społeczną praktyką i zwyczajem. Przede
wszystkim więc Nausikles otrzymał od was wiele zaszczytnych
wieńców w nagrodę za daniny pieniężne, które łożył z własnego
mienia jako strateg. Podobnie Diotimosa 162, innym zaś razem
Charidemosa 163 wyróżniono wieńcem za darowanie tarcz. Dalej
wyrażono publiczne uznanie obecnemu tutaj wśród nas
Neoptolemosowi, który, sprawując funkcję kierownika różnych
robót publicznych, ofiarował pieniądze na cele społeczne. Byłoby
rzeczą godną ubolewania, gdyby urzędnikowi nie było wolno ze
względu na pełniony urząd złożyć państwu żadnego daru ze
swego majątku albo gdyby zamiast otrzymać za to podziękowanie
musiał publicznie odpowiadać za darowiznę z własnego mienia.
115. Dla potwierdzenia prawdziwości mych słów, proszę o
odczytanie tekstu uchwał, które powzięto dla uczczenia
wspomnianych mężów.
Uchwała 164
Za archonta Demonika z Flyi, dnia dwudziestego szóstego
boedromiona, za zgodą Rady i Ludu Aten Kallias z Frearroi
161

kierownik komisji do naprawy miejskich murów — tzw. teichopoios;
chodziło tu przede wszystkim o funkcje obronne miasta.
162

Diotimos — strateg ateński z czasów Demostenesa.

163

Charidemos — por. III mowa olintyjska, przyp. 4.

164

uchwała — przypuszczalnie nieautentyczna.
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postawił wniosek, by Rada i Lud Aten uchwaliły uwieńczenie
Nausiklesa, dowódcy hoplitów, za to, że wypłacił z własnych
zasobów żołd dwu tysiącom żołnierzy ateńskich i nie zażądał
zwrotu tej sumy od Ludu. Żołnierze ci przebywali na Imbros 165,
dokąd się udali celem udzielenia pomocy zamieszkującym wyspę
Ateńczykom. Filon bowiem, ateński oficer płatniczy, z powodu
szalejących w tym czasie sztormów nie mógł wyruszyć na morze,
by zawieźć żołd ateńskim żołnierzom. Sprawa uwieńczenia ma
być podana do publicznej wiadomości podczas Dionizjów w czasie wystawiania nowych tragedii.
Druga uchwała 166
116. Kallias z Frearroi na propozycję prytanów 167 i za zgodą
Rady postawił następujący wniosek: Rada i Lud Aten postanowiły wyróżnić złotym wieńcem Charidemosa i Diotimosa
i rzecz ogłosić w czasie Wielkich Panatenajów 168 na zawodach
gimnastycznych oraz w czasie Dionizjów podczas wystawiania
nowych tragedii. Charidemos bowiem jako dowódca hoplitów
wysłany na Salaminę oraz Diotimos, dowódca jazdy, wyposażyli
w tarcze własnym kosztem ośmiuset młodych żołnierzy spośród
tych, którzy w bitwie stoczonej z nieprzyjacielem u koryta rzeki
utracili tarcze. Odpowiedzialność za ogłoszenie tej uchwały ponoszą tesmoteci169, prytanowie oraz agonoteci 170.
117. Każdy z tych mężów, Aischinesie, służbowo odpowiadał
za urząd, który aktualnie sprawował, ale nie za zasługi, za które
165

Imbros — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 39. Na tej wyspie
znajdowali się kleruchowie ateńscy.
166

druga uchwała — również jej autentyczność budzi podejrzenia.

167

prytanowie — por. przyp. 37.

168

Wielkie Panatenaje — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 43.

169

tesmoteci — sześciu z dziewięciu archontów, którzy zajmowali się
rewizją istniejących praw i przewodniczyli w niektórych trybunałach
sądowych w określonym rodzaju spraw.
170

agonoteci — por. przyp. 117.
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przyznano mu wieniec. A zatem i ja nie ponoszę takiej odpowiedzialności, ponieważ, rzecz jasna, mam w takim samym
wypadku te same prawa jak każdy inny. Dałem — więc za to
spotkała mnie pochwała, a za darowiznę nie odpowiadam.
Rzeczywiście piastowałem urząd, zdałem z niego sprawę, a nie
z darowizny. Na boga, a może nie sprawowałem go uczciwie?
Czemuż więc, gdy członkowie komisji przyjmującej sprawozdanie
rzecz badali, nie podniosłeś zarzutów, wszak byłeś przy tym
obecny? 118. Możecie się przekonać, że sam Aischines zaświadcza, iż uwieńczono mnie za to, za co nie ponoszę z urzędu żadnej
odpowiedzialności. Proszę o odczytanie w całości uchwały powziętej w mojej sprawie. Otóż okaże się rzeczą zupełnie oczywistą,
iż całe jego oskarżenie dotyczy tych samych spraw, których nie
zakwestionował w projekcie uchwały: takie postępowanie zaradza
zresztą zwykłego donosiciela.
Uchwała117
Za archonta Eutyklesa dnia dwudziestego drugiego pyanepsiona 172, za prytanii fili Oineis Ktezyfon, syn Leostenesa z Anaflistos 173, postawił następujący wniosek: Rada i Lud Aten postanawiają wyrazić swoje uznanie Demostenesowi, synowi Demostenesa z Pajanii, i przyznać mu złoty wieniec za jego zasługi
i jego życzliwą szlachetność, którą nieustannie i przy każdej
sposobności okazuje Ludowi Ateńskiemu, a wiadomość o tym
wyróżnieniu podać publicznie w teatrze w czasie Dionizjów
podczas wystawiania nowych tragedii. Demostenes jako kierownik komisji do naprawy miejskich murów z własnych zasobów
wydał na roboty trzy talenty i tym samym uczynił z tych
171

uchwała — zawiera szereg nieścisłości (błędnie podane imię
archonta) i jest uważana za falsyfikat.
172

pyanepsion — miesiąc ateński przypadający na okres od połowy
października do połowy listopada.
173

Anaflistos — por. przyp. 40.
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pieniędzy darowiznę na rzecz ludu. Jako zawiadowca funduszów
widowiskowych ten sam Demostenes dołożył ze swego dla
przedstawicieli wszystkich fil sto min174 na ofiary. Sprawy
ogłoszenia publicznego ma dopilnować agonoteta.
119. W uchwale mówi się o moim darze, natomiast w twojej
skardze, Aischinesie, nie ma o nim żadnej wzmianki. Występujesz
więc z oskarżeniem przeciwko orzeczeniu Rady, która pragnie mi
przyznać nagrodę. Przyjmowanie darów uchodzi w twym przekonaniu za zgodne z prawem, natomiast okazywanie należnej
wdzięczności za niezgodne z prawem. Na bogów! Czyż jest ktoś
na świecie równie nikczemny, bezbożny i zawistny jak ten
człowiek? 120. Pomijam to, że ogłoszenie nagrody w teatrze nie
jest niczym nadzwyczajnym, że dokonywano tego tysiące razy
w stosunku do tylu ludzi i że już dawniej wielokrotnie mnie
samego wyróżniono wieńcem. Ale na bogów, Aischinesie, czy
naprawdę jesteś taki zaślepiony i po prostu nierozgarnięty, że nie
potrafisz zrozumieć jednego: wieniec jako zaszczytne wyróżnienie —
gdziekolwiek by rzecz podano do publicznej wiadomości — ma
jednakowo wysoką wartość dla nagrodzonego, ponadto zaś
ogłoszenie tej nagrody w teatrze przedstawia szczególną korzyść
dla tych, którzy ją przyznają. Wszyscy bowiem słuchacze uzyskują naturalną zachętę do świadczenia usług państwu i bardziej sławią samą formę podzięki niż nią wyróżnionego. Z tego
powodu państwo wydało odpowiednią ustawę. Proszę o jej
odczytanie.
Ustawa 175
Jeżeli gmina przyznaje komu wieniec, rzecz ogłasza u siebie
na własnym terenie. Jeżeli zaś Lud Aten lub Rada postanawia
174
175

mina — por. I mowa przeciw Afobosowi, przyp. 5.

ustawa — ten późniejszy falsyfikat podaje tylko dwa pierwsze
zdania odnośnej ustawy.
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zaszczycić kogoś tym wyróżnieniem, to wiadomość o tym powinna być podana w teatrze w czasie Dionizjów.
121. Słyszysz, Aischinesie, iż prawo jasno się wyraża: „jeżeli
zaś Lud Aten lub Rada postanowi, to wówczas rzecz się ogłasza
itd." Tak więc, nędzniku, postępujesz niczym zawodowy denuncjant! Po cóż przekręcasz słowa? Czemuż nie zażyjesz sobie
jakichś ziół176, by ci trochę pojaśniało w głowie? Czyż nie wstyd
ci wszczynać proces sądowy nie dla ścigania rzeczywistego
przestępstwa, lecz przez własną zazdrość, czyż nie wstyd ci
fałszować teksty ustaw i okrajać je dla własnych celów? Przecież
wypadało ci przytoczyć je w pełnym brzmieniu przed sędziami,
którzy przysięgali głosować wedle obowiązujących praw.
122. Postępując w ten sposób pouczasz nas 177, jakimi to zaletami
powinien się odznaczać demokratyczny polityk. Wygląda to tak,
jak gdyby kto zamówił posąg wedle własnego pomysłu, a odebrał
robotę wykonaną niezgodnie z wymogami umowy. A może
polityków demokratycznych poznaje się tylko po słowach, a nie
po czynach i całej działalności politycznej? A przy tym głos
podnosisz i wygadujesz niestworzone rzeczy niczym lichy błazen
wieziony na wozie w święto 178: jak widać przystoi to tobie
i twojej rodzinie, nie mnie.
123. I jeszcze jedno, Ateńczycy! Moim zdaniem różnica
między lżeniem a oskarżeniem polega na tym, że oskarżenie
odnosi się do przestępstw, za które prawa przewidują karę, lżenie
176

W oryginale greckim jest wymieniony ciemiernik, którego, jak
dowodzi traktat Hippokratesa O diecie i żart Arystofanesa w Osach, w.
1489, używano jako środka przeciwko zaburzeniom umysłowym.
177

Aischines stawia politykowi demokratycznemu wysokie wymagania. Zdaniem Demostenesa, postępowanie Aischinesa przypomina klienta, który zamówiwszy posąg u rzeźbiarza wyraża niezadowolenie z roboty
wykonanej niezgodnie z jego życzeniem.
178

W czasie procesji podczas Dionizjów jechały na wozach grupy
podchmielonych winem wesołków-błaznów, którzy zaczepiali przechodniów i gapiów żartami, często bardzo rubasznymi i wulgarnymi, na co
zezwalał charakter obrzędu i święta.
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zaś zawiera wyzwiska, do których — stosownie do swego
usposobienia — sięgają osobiści wrogowie. Przypuszczam też, iż
nie po to przodkowie wznieśli te trybunały, byśmy się tu zbierali
dla obelżywego wyciągania na światło dzienne — jedna strona
przeciwko drugiej — najskrytszych tajników naszego prywatnego
życia, lecz dla zbadania przestępstw przeciwko państwu.
124. Wiedział o tym Aischines równie dobrze jak ja, wolał jednak
znieważać mnie zamiast oskarżać. Zasługuje więc na to, by mu
odpłacić pięknym za nadobne. Zanim się tym zajmę, postawię mu jeszcze jedno pytanie. Czy mamy cię, Aischinesie, uważać
za wroga państwa czy za mojego osobistego? Oczywiście, za
mego osobistego. A przecież mogłeś mnie zaskarżyć zgodnie
z prawami broniąc interesu publicznego, jeżeli w mojej działalności publicznej rzeczywiście go naruszyłem, ale tego zaniedbałeś, chociaż nie brakowało po temu sposobności, by wspomnieć
tylko o składaniu urzędowego sprawozdania 179, skardze kryminalnej, i innych formach postępowania sądowego. 125. Wystąpiłeś przeciwko mnie tam, gdzie osłonę całkowitego bezpieczeństwa dają mi ustawy, przedawnienie, uprzednie rozstrzygnięcia sądowe w tych wszystkich sprawach i wreszcie moja
nieskazitelna opinia publiczna, fakt, że nigdy nie dowiedziono mi
działania na szkodę państwa. Oskarżasz mnie tam, gdzie z konieczności państwo ma większy lub mniejszy udział w sławie
publicznych dokonań 180. Wprawdzie podajesz się tylko za mojego wroga, to jednak uważaj, byś się nie zdradził, żeś wrogiem
ojczyzny!
126. Wskazałem wszystkim drogę do wydania uczciwego
i sprawiedliwego wyroku. Teraz zaś chciałbym udzielić kilku
niezbędnych wyjaśnień w związku z niezliczonymi kłamstwami
179
180

urzędowe sprawozdanie — por. przyp. 157.

Obrona Demostenesa wobec oskarżenia Aischinesa opiera się na
następującym rozumowaniu: jeżeli nie uzyskam prawa do wieńca, tym
samym zostanie potępiona moja polityka, potępione zostanie również
samo państwo, które tę politykę w całej rozciągłości popierało.
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Aischinesa. Zmusza mnie do tego nie jakieś naturalne zamiłowanie do nurzania się w wyzwiskach, lecz jego obelgi, których nie
mogę pozostawić bez odpowiedzi. Mam wam wyjawić, kim jest
ten człowiek i z jakiej rodziny pochodzi, że mu tak łatwo idzie
lżyć innych? Wyśmiewa się z niektórych wyrażeń przeze mnie
użytych 181, sam zaś nieraz wyrzekł słowa, których nikt z przyzwoitych ludzi nie odważyłby się z ust wypuścić. 127. Ani sam
Ajakos, ani Radamantys czy Minos 182 — gdyby był oskarżycielem — z pewnością nie sięgałby do tak podniosłego języka
jak ten szmaciarz, wycirus z placu, nędzna pisarzyna 183, który
niemal jak w tragedii zawodzi: „O ziemio, o słońce, o uczciwości"
itd., a tu znowu powołuje się na „rozum i wykształcenie, które
pozwalają odróżnić dobro od zła". Niewątpliwie słyszeliście takie
słowa w jego ustach 184.
128. A ty, przeklęty wyrzutku, co ty i twoja rodzina możecie
mieć wspólnego z „uczciwością". Jak ty w ogóle mógłbyś
rozpoznać, co jest dobrem, a co złem? Skąd albo w jaki sposób do
tego doszedłeś? Jakim prawem mówisz o wychowaniu? Żaden
człowiek, który odebrał staranne wychowanie, nigdy czegoś
podobnego nie powiedziałby o sobie, lecz raczej zarumieniłby się
słysząc to od innego. Ludzie tacy jak ty pozbawieni wszelkiej
kultury, którzy w swej naiwności chcą uchodzić za dobrze
wychowanych, wzbudzają odrazę wśród słuchaczy, gdy tylko
otworzą usta, ale nigdy nie wywołują pożądanego wrażenia.
181

Por. Aischines, Przeciwko Ktezyfontowi 72, 84, 166, 209. Zarzuca
Aischines Demostenesowi użycie wyrazów niesmacznych, udziwnionych,
niedorzecznych oraz zbyt wybujałych przenośni.
182

Ajakos, Radamantys, Minos — trzej królowie, którym w nagrodę
za sprawiedliwe rządy na ziemi, po śmierci powierzono godność sędziów
w Podziemiu. Demostenes sięga tu do tonu i języka parodii spopularyzowanej przez komedię.
183

Wszystkie trzy podane tu określenia starają się oddać ostrość
i wulgarność wyrażeń użytych przez mówcę.
184

Słowa te stanowiły zakończenie mowy Aischinesa Przeciwko
Ktezyfontowi 260.
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129. Wiem, co mam mówić o tobie i o twojej rodzinie, i nie
to mi sprawia kłopot, lecz rozstrzygnięcie, od czego właściwie
mam zacząć. Czy opowiedzieć, jak twój ojciec Tromes jako
niewolnik skuty w grube dyby na nogach i kłodę na szyi
posługiwał u Elpiasa, który miał szkołę w pobliżu świątyni
Tezeusza 185, albo może jak twoja matka dzięki dochodom ze
swych miłosnych schadzek — które w biały dzień odbywała
w swej melinie opodal świątyni herosa Kałamitesa 186 — wychowała cię na takiego pięknisia i znakomitego odtwórcę trzeciorzędnych ról teatralnych 187. Rzecz to tak powszechnie znana,
iż wszelka o niej wzmianka jest właściwie zbędna. A może
należało przypomnieć o tym, jak Formion, grajek ze statku 188,
niewolnik Diona z Frearroi, wyrwał ją z tego pięknego zawodu.
Ale na Dzeusa i wszystkich bogów! Obawiam się, bym przedstawiając to godne ciebie tło rodzinne nie ściągnął na siebie
zarzutu, że wybrałem tematy, które uwłaczają mojej własnej
godności.
130. Pominę więc te delikatne kwestie, a zacznę od przypomnienia faktów życia mego przeciwnika. Nie pochodził on
z takich tam zwyczajnych ludzi, lecz z tych, których lud przeklął 189. Późno, co mówię, dopiero wczoraj czy przedwczoraj
185

Tezeusz — por. Mowa pogrzebowa, przyp. 23.

186

Kalamites — heros attycki.

187

W swej napaści na Aischinesa często posługuje się Demostenes
ironią; odtwórca trzeciorzędnych ról (tzw. tritagonistes) — określenie
słabego aktora, któremu powierzano mniej ważne role. Aktor grający
pierwszą rolę nazywał się protagonistes. Wyraz tritagonisteś oznaczał
w codziennym języku Ateńczyków człowieka albo całkowicie pozbawionego znaczenia, albo mającego znaczenie bardzo nikłe.
188

grajek ze statku — trieraules; wioślarze greckich statków poruszali
wiosłami równomiernie w takt melodii podawanej przez grajka. Utrzymywanie rytmu było konieczne w statkach poruszanych więcej niż jednym
rzędem wioseł. Przygrywający na statkach stanowili najniższą kategorię
muzyków.
189

Na początku obrad Zgromadzenia Ludowego herold (woźny)
imieniem całego ludu rzucał uroczystą klątwę na wszystkich zdrajców
i nieuczciwych doradców.
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został równocześnie obywatelem Aten 190 i politykiem, a dodawszy dwie zgłoski do nazwiska ojca, z Tromesa zrobił Atrometosa, matkę zaś obdarzył wzniosłym imieniem Glaukotei, chociaż
wszyscy wiedzą, że zwała się Empuza 191. To przezwisko wzięło
się najwidoczniej stąd, że chętnie wszystko robiła i ze sobą robić
dawała, bo jakże inaczej wytłumaczyć jego znaczenie? 131. Taki
z ciebie niewdzięcznik i szubrawiec z natury, że nie tylko się
nie poczuwasz do odrobiny wdzięczności wobec tych, którzy
cię z niewolnika zrobili wolnym, a z żebraka bogaczem, ale
też się wrogowi na ich zgubę sprzedałeś. Pominę te sporne
wypadki, kiedy Aischines przemawiał rzekomo w interesie naszego państwa. Przywołam na pamięć tylko te jego czyny, które
ponad wszelką wątpliwość wskazują na jego działanie na korzyść
wroga.
132. A któż z was nie pamięta Antyfonta pozbawionego praw
obywatelskich 192, który przyrzekł Filipowi podpalić nasze doki
i w tym celu przybył do miasta? Ukrywającego się w Pireusie
kazałem uwięzić i postawić przed Zgromadzeniem Ludu. Ale ten
szubrawiec spowodował uwolnienie tego człowieka. Podniósł
wielki krzyk, że w państwie demokratycznym dopuszczam się
gwałtów i bezprawia na nieszczęśliwych obywatelach i bez upoważnienia do przeprowadzenia rewizji wdzieram się do ich
190

Wysuwany zwykle przez mówców — wobec ich przeciwników —
zarzut cudzoziemskiego pochodzenia, nieposiadania obywatelstwa ateńskiego, lub przywłaszczenia go sobie w nieuczciwy sposób, należał do
topiki oszczerstw i kalumnii (diabole) i często nie miał pokrycia.
191

Empuza — grecka bogini strachu, przybierająca różne kształty, towarzyszka bogini ciemności i zemsty, Hekate, w jej nocnych
wędrówkach po ziemi. Tutaj jako przezwisko dla prostytutki nawiązujące znaczeniowo do wyrazu empoiein — „robić", od którego imiesłów
czynny czasu teraźniejszego brzmi empoiusa — „wyrabiająca, wyczyniająca".
192

pozbawionego praw obywatelskich — w wyniku przeprowadzanych
okresowo rewizji list obywatelskich. W wymienionym wypadku w r.
346/345 p.n.e..
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domów. 133. I gdyby Areopag 193 nie przejrzał jego gry i nie
uświadomił sobie, iż ujawniony przez was brak odpowiedzialności
może pociągnąć za sobą nieprzewidziane następstwa, gdyby nie
kazał szukać tego człowieka, aresztować go i ponownie przed was
doprowadzić, byłby go ten tak podniośle wyrażający się mówca
wyrwał z objęć sprawiedliwości i ukradkiem wyprawił za granicę.
A tak poddaliście go torturom 194 i kazaliście go stracić; tak samo
zresztą powinniście byli postąpić z Aischinesem.
134. Kiedy jednak w swej naiwności, która tyle szkód przyniosła państwu, wybraliście go w głosowaniu swoim rzecznikiem
w sprawie świątyni delijskiej 195, zwróciliście się do Areopagu
o pomoc i jemu w tym wypadku poruczyliście rozstrzygnięcie.
Areopag zaś, który wiedział o tych wszystkich sprawkach Aischinesa, bezzwłocznie oddalił go jako zdrajcę, a obronę powierzył Hypereidesowi196. Głosowanie przeprowadził Areopag
w sposób uroczysty od ołtarza 197 i ani jeden głos nie padł na tę
kanalię. Na dowód prawdziwości moich słów proszę o powołanie
świadków.
193

Areopag — rada złożona z byłych archontów o szerokich kompetencjach politycznych i sądowych, od r. 461 p.n.e. ograniczona do
funkcji sądu w sprawach kryminalnych, zwłaszcza wykroczeń natury
religijnej.
194

poddaliście go torturom — jako nie-obywatela ateńskiego, gdyż
wcześniej go praw obywatelstwa pozbawiono. Obywateli ateńskich prawo
nie pozwalało badać przy pomocy tortur.
195

Mowa o świątyni Apollona na wyspie Delos (na Morzu Egejskim). Zakładając I Związek Morski w r. 477 p.n.e. Ateńczycy wzięli
w swój zarząd świątynię, w której umieszczono kasę związkową. W r. 454
p.n.e. przeniesiono ją do Aten i ulokowano w Partenonie — świątyni
Ateny na Akropolu. W r. 343 p.n.e. Delijczycy zażądali, by im Ateńczycy
oddali zarząd ich świątyni. Sprawa stanęła przed sądem amfiktionów,
por. O pokoju, przyp. 10
196

Hypereides — znany polityk orientacji demokratycznej, antymacedoriskiej, utalentowany mówca.
197

w sposób uroczysty od ołtarza — w wypadkach szczególnie
ważnych głosowano od ołtarza, który znajdował się w miejscu obrad
Zgromadzenia Ludowego i Areopagu.
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Zeznania świadków
135. My, Kallias z Sunion 198, Zenon z Flyi, Kleon z Faleronu, Demonikos z Maratonu 199 w imieniu wszystkich członków
Areopagu składamy świadectwo na korzyść Demostenesa, że, gdy
Lud wybrał Aischinesa na swego rzecznika wobec amfiktionów 200 w sprawie świątyni delijskiej, na posiedzeniu uznaliśmy
Hypereidesa za bardziej godnego zabrania głosu w imieniu
państwa. Ostatecznie więc wyprawiono w drogę Hypereidesa.
136. Przez odrzucenie kandydatury tego człowieka na przedstawiciela państwa i powierzenie tego zadania innemu napiętnował go Areopag jako zdrajcę i waszego wroga.
To jeden wyczyn polityczny tego młodego człowieka — czyż
nie podobny do tych, które mi zarzuca? Ale przypomnijcie sobie
inny. Oto gdy Filip przysłał Pitona Bizantyńczyka i równocześnie
wyprawił posłów do wszystkich swoich sprzymierzeńców, aby
okryć niesławą nasze państwo i oskarżyć je o bezprawie, nie
ustąpiłem Pitonowi pola — chociaż zuchwale i ze swadą przemawiał przeciwko naszemu państwu — lecz powstałem i dałem mu
należną odprawę201. W niczym nie zaniedbałem interesów naszego państwa, lecz jasno wykazałem całą nieuczciwość Filipa tak, że
sami jego sprzymierzeńcy zabrali głos i mnie przyznali słuszność.
Aischines opowiedział się w tym sporze całkowicie po stronie
Filipa, złożył świadectwo przeciwko własnej ojczyźnie, do tego
fałszywe.
137. Ale to mu nie wystarczało. Później przyłapano go znowu
na schadzkach w domu Trazona202 ze szpiegiem Anaksinosem203. Jest rzeczą oczywistą, iż kto się spotyka sam na sam
198

Sunion — por. przyp. 56.

199

Maraton — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 41.

200

amfiktionowie — por. O pokoju, przyp. 10.

201

Było to w r. 343 p.n.e.

202

Trazon — bliżej nie znany obywatel ateński.

203

Anaksinos — z Oreos, człowiek na usługach i żołdzie Filipa.
Aresztowanie i proces Anaksinosa odbyły się wiosną r. 340 p.n.e.
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i wchodzi w układy z wysłannikiem nieprzyjaciela, ten sam musi
być szpiegiem i wrogiem ojczyzny. A teraz proszę o powołanie
świadków dla potwierdzenia prawdziwości moich słów.
Zeznania świadków 204
Teledemos, syn Kleona, Hypereides, syn Kallaischrosa, Nikomachos, syn Diofantosa, pod przysięgą złożoną wobec strategów
poświadczają na korzyść Demostenesa, że wedle ich wiedzy
Aischines, syn Atrometosa z Kotokidai, spotyka się nocą w domu
Trazona i wchodzi w tajemne układy z Anaksinosem, któremu
udowodniono szpiegostwo na rzecz Filipa. Zeznania te złożono za
archontatu Nikiasza trzeciego dnia hekatombajona 205.
138. Tysiące innych rzeczy, które mógłbym tu przeciw Aischinesowi przytoczyć, pomijam, a to z następujących powodów.
Łatwo by mi było powołać się na wiele przykładów, które wówczas
w pełni ujawniły jego wysługiwanie się wrogowi, a zarazem ciągłe
intrygowanie przeciwko mnie, ale wy takich rzeczy dobrze nie
pamiętacie i niestety nie żywicie słusznego oburzenia. Przez zgubne
nawyki polityczne dajecie każdemu możność podstawiania nogi
i szkodzenia politykowi, który broni waszych interesów, bo zabawa
i uciecha z wysłuchiwania różnego rodzaju wyzwisk jest dla was,
naturalnie, ważniejsza niż dobro państwa. Dlatego też o ileż
łatwiejsza i bezpieczniejsza jest służba u wroga niż pełna świadomego poświęcenia się działalność polityczna dla naszego państwa.
139. Całkowicie jawne współdziałanie z Filipem — o ziemio
i bogowie! — jeszcze przed wybuchem wojny jest czymś w najwyższym stopniu odrażającym, bo jest działaniem przeciw własnej
ojczyźnie. Ale wy mu to wybaczycie, jeżeli chcecie, wybaczycie!
Na oczach wszystkich zagrabiono nam statki handlowe, spustoszono Chersonez, wojska Filipa ciągnęły na Attykę, nie było
204

zeznania świadków — uznawane przez wydawców za nieautentyczne.

205

hekatombajon — por. przyp. 36.
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już najmniejszej wątpliwości, że wojna rozgorzała na dobre. Co
zdziałał na waszą korzyść ten złośliwy oszczerca? Nie jest w stanie
wskazać? Nie ma bowiem takiej uchwały w bardziej lub mniej
ważnych sprawach, którą dla dobra państwa podjęto na wniosek
Aischinesa. Jeżeli zaś utrzymuje, że jest taka uchwała, niech ją
przedstawi nawet w tej chwili, a odstąpię mu czasu przeznaczonego na moje własne wystąpienie206. Trzeba więc przyjąć jedną
z dwóch możliwości. Albo rzeczywiście Aischines nie miał nic do
zarzucenia mojej ówczesnej działalności i z tego powodu nie
zgłaszał żadnych przeciwnych wniosków, albo zabiegał tylko
o korzyści dla wroga i dlatego nie udzielał publicznie lepszych rad.
140. Ilekroć zaś chodziło o wyrządzenie państwu jakiejś
szkody, to czyż wtedy nie zabierał głosu, nie stawiał wniosków?
Przecież nikomu innemu nie dawał nawet przyjść do słowa?
Państwo nasze mogło widocznie ścierpieć wszystkie inne jego
poczynania, gdyż umiał zręcznie ukrywać swoje właściwe zamierzenia. Ale raz dopuścił się takiego nadużycia, które przyćmiło
wszystkie poprzednie. Dokładnie omawiając wszystkie postanowienia w sprawie Lokrów Amfizejskich207 wylał cały potok słów, by
całkowicie zniekształcić prawdę. Ale mu się nie powiodło. Skądże?
Przenigdy, Aischinesie, nie zmyjesz z siebie plamy tego postępku,
choćbyś — nie wiem ile — mówił na swoje usprawiedliwienie.
141. W waszej przytomności, Ateńczycy, wzywam wszystkich
bogów i boginie208, którzy mają w opiece ziemię attycką, oraz
206

Każdy mówca w procesach politycznych i sądowych miał odmierzony klepsydrą czas na swe wystąpienie. Jest to niby gest wspaniałomyślności wobec przeciwnika, ale zarazem jest to zabieg służący spotęgowaniu wśród sędziów wrażenia, iż mówca jest całkowicie pewny swej
sprawy i dowodów, które przytacza.
207

Lokrowie — plemię zamieszkujące Grecję środkową w jej części
północno-wschodniej. Miasto Amfissa leżało między Fokidą a Lokrydą —
krajem Lokrów.
208

Podobnie jak na początku swego przemówienia zdobywa się
mówca powtórnie — niczym poeta epicki — na uroczystą i patetyczną
inwokację do bogów, dla zaznaczenia, że dalsza część jego wystąpienia
dotyczy spraw wyjątkowej wagi.
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Apollona Pityjskiego, od najdawniejszych czasów patrona miasta,
i wznoszę do nich pokorne błaganie, aby mi użyczyli błogosławieństwa i zdrowia, jeżeli wam powiem prawdę i jeśli ją
powiedziałem wtedy na Zgromadzeniu Ludu, gdy tylko spostrzegłem, jak ten nędznik zabiera się do dzieła. Bo poznałem się na
nim, od razu się na nim poznałem. Jeśli zaś przez osobistą
wrogość i zawiść oskarżam go bezpodstawnie, niech mnie bogowie pozbawią wszystkich swych łask i dobrodziejstw.
142. Po cóż moje modlitewne prośby i cały ten uroczysty ton?
Otóż obawiam się, by nie dawano wiary poglądowi, iż popełnienie tak wielkich zbrodni po prostu przerasta możliwości
Aischinesa. Tego właśnie się boję, mimo że rozporządzam dokumentami przechowywanymi w archiwum państwowym, które
umożliwiają mi przeprowadzenie przekonywającego dowodu,
i mimo mego głębokiego przekonania, że pamiętacie te wydarzenia. Już raz przecież tak było, kiedy to jego niezgodne z prawdą
sprawozdanie przyczyniło się do zguby nieszczęśliwych Fokejczyków. 143. Ten człowiek przez swe knowania doprowadził do
wojny amfizejskiej209, która utorowała Filipowi drogę do Elatei
i do wyboru na naczelnika Rady Amfiktionów — wydarzenie
dokonujące prawdziwego przewrotu w życiu politycznym całej
Hellady. Ten jeden człowiek jest sprawcą największych nieszczęść.
209

W r. 339 p.n.e. delegaci Lokrydy Zachodniej wystąpili na Radzie
Amfiktionów z wnioskiem nałożenia 50 talentów grzywny na Ateńczyków
za niewłaściwe postępowanie przy poświęceniu łupów zdobytych „na
Persach i Tebańczykach, którzy walczyli z Helladą". Odmowa byłaby
obelgą dla Teb, a mogłaby też uwikłać Ateny w wojnę świętą, natomiast
zgoda na zapłacenie oznaczałaby upokorzenie dla miasta. Posłany przez
Ateny do udzielenia odpowiedzi Aischines zarzucił Lokrom z Amfissy
świętokradztwo (uprawianie świętej ziemi Delf) i doprowadził do walk
między Amfissą a Delfami. Amfiktionia wypowiedziała świętą wojnę
Lokrom z Amfissy, przy czym naczelne dowództwo zaofiarowała Filipowi. Filip na czele tych wojsk ruszył na południe. Zaniepokojeni Tebańczycy zagrodzili mu drogę do Termopil. Wówczas Filip pośpieszył do
Elatei (por. II mowa przeciw Filipowi, przyp. 17) i zagroził Beocji (por.
§ 149-152).
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Wtedy natychmiast wyraziłem sprzeciw na Zgromadzeniu Ludu
i wołałem: „Aischinesie, sprowadzasz wojnę do Attyki, wojnę
amfiktiońską". Jednakże specjalnie zresztą zmówiona grupa jego
ludzi, którzy tutaj razem zasiadają, nie pozwoliła mi dojść do
słowa, reszta zaś dawała wyraz swemu zdumieniu, a nawet
podejrzeniom, że z osobistej nienawiści bezpodstawnie go obwiniam.
144. Ponieważ wtedy, Ateńczycy, nie dano wam słuchać, teraz
poznajcie prawdę — jaki był rzeczywisty charakter tych działań,
jaki cel tych knowań, jaki ich przebieg. Przekonacie się, że rzecz
była z góry ukartowana. Przy sposobności odniesiecie niemałą
korzyść odkrywając wewnętrzne mechanizmy polityki oraz widząc niezwykłe uzdolnienie Filipa.
145. Filip uświadomił sobie, iż nie mógłby ani zakończyć, ani
przerwać wojny z wami, gdyby się mu nie powiodło uczynić
z Tebańczyków i Tessalów wrogów waszego państwa. A chociaż
wasi wodzowie prowadzili działania wojenne w sposób dość
marny i nieudolny, to przecież poniósł Filip wcale znaczne szkody
już to przez samą wojnę, już to ze strony piratów. Nie mógł
wywozić płodów swego kraju ani też sprowadzać do niego rzeczy,
których potrzebował. 146. Nie miał w tym czasie przewagi nad
wami na morzu ani też nie był w stanie dostać się lądem do Attyki
bez wsparcia bojowego ze strony Tessalów i bez zgody Tebańczyków na przemarsz jego wojsk. Wprawdzie udało mu się
pokonać wszystkich wodzów, jakich tylko przeciw niemu wyprawiliście — sprawę tę pozostawiam bez komentarza — ze
względu przecież na samo położenie geograficzne, jak i ze względu
na nierówne środki, którymi rozporządzały obie strony, znajdował się w szczególnie niekorzystnej sytuacji. 147. Sądził, iż
gdyby tylko dla zadośćuczynienia osobistej nienawiści próbował
namówić albo Tessalów, albo Tebańczyków do wyruszenia przeciwko nam, nikt by jego słów nie wziął poważnie. Miał więc
nadzieję, że łatwiej mu przyjdzie ich oszukać i ostatecznie
nakłonić, jeżeli przedstawiając się jako rzecznik wspólnych
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interesów pozwoli się im wybrać na naczelnego wodza. Cóż więc
czyni? Oto próbuje — patrzcie jak zręcznie — doprowadzić do
wojny wśród amfiktionów i wywołać zaniepokojenie na zebraniu
ich Rady w Termopilach. Był bowiem przekonany, że w tym
wypadku zwrócą się bezzwłocznie do niego z prośbą o pośrednictwo.
148. Wiedział, że gdyby sprawa wyszła od któregoś z pełnomocników do spraw religii 210 wyprawionych przez niego lub jego
sprzymierzeńców, mogłoby to wzbudzić podejrzenie zarówno
u Tebańczyków, jak i Tessalów i wszyscy zachowaliby wszelkie
środki ostrożności; gdyby zaś to zrobił Ateńczyk, wysłany przez
was, to jego własna osoba mogłaby bezpiecznie pozostać w ukryciu. Tak też się stało. 149. Jakże tego dokonał? Po prostu
przekupił Aischinesa. Oczywiście, nikt tego nie przewidział, a myślę, że nikt też sprawy nie dopilnował — jak to niestety
zwykle u nas bywa! W każdym razie podano kandydaturę
Aischinesa na przedstawiciela naszego państwa na zebraniu
amfiktionów: ostatecznie obrano go trzema czy czterema głosami.
Wyposażony w tę godność państwową przybył do amfiktionów
i wszystkie sprawy odsunął od siebie na bok z całkowitym
lekceważeniem, a zajął się tylko jedną, dla której go wynajęto.
Układał piękne mowy i opowieści o poświęceniu ziemi Kirrajskiej211, i takim przedstawieniem rzeczy nakłonił delegatów innych państw, ludzi nienawykłych do sztuki słowa i nie umiejących
przewidzieć przyszłych skutków, do podjęcia uchwały, by przyglądnąć się z bliska tej okolicy, którą Amfizejczycy uprawiali
jako swoją ziemię i za swą własność uważali. 150. Aischines
oskarżył ich o przywłaszczenie sobie poświęconej ziemi. Nie jest
prawdą, jakoby Lokrowie zamierzali wytoczyć nam jakiś proces
210

pełnomocnicy do spraw religii — tzw. hieromnemones; byli to
posłowie pełnomocni przy Radzie Amfiktionów.
211

Kina — miasto w południowej Fokidzie. Część ziemi należącej do
Kirry ogłoszono gruntem świętym i nieuprawnym ugorem. Obecnie grunt
uprawiali Amfizejczycy.
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albo podejmowali jakąkolwiek akcję, jak on to teraz kłamliwie
twierdzi. Zaraz się o tym przekonacie. Chyba nie wolno było
Lokrom wszczynać procesu przeciwko naszemu państwu bez
pozwu. A kto nas właściwie pozwał? Przed jaką władzę? Wymień
tego, kto coś o tym wie, wskaż go! Nie możesz — bo był to tylko
z twojej strony próżny i kłamliwy wybieg. 151. Gdy amfiktionowie pod przewodem Aischinesa dokonywali oględzin wspomnianej okolicy, napadli na nich Lokrowie i niewiele brakowało,
by wszystkich wybili. Kilku przedstawicieli państw greckich
dostało się do niewoli. Zaraz posypały się skargi, powstało
zamieszanie, wybuchła wojna przeciwko Amfizejczykom. Zrazu
Kottyfos212 sprawował naczelne dowództwo nad armią amfiktionów. Część ich jednak w ogóle się nie stawiła na punkt
zborny, część zaś wprawdzie przybyła, lecz niczego nie zdziałała.
Wtedy to na następnym Zgromadzeniu Amfiktionów przedstawiciele Tessalii i innych państw, od dawna doświadczeni
w łajdactwach i działający w zmowie, przeprowadzili wybór
Filipa na naczelnego wodza. A znaleźli dla uzasadnienia swego
postępku bardzo trafną wymówkę.
152. Otóż dowodzili, że albo sami amflktionowie muszą płacić
nadzwyczajne podatki na cele wojenne, albo utrzymywać wojska
najemników i karać surowo tych, którzy tego nie czynią, albo —
wybrać Filipa. Po co dużo mówić? W ten sposób obrano Filipa
wodzem. On zaś nie tracąc czasu zbiera wojsko i wyrusza niby to
przeciwko Kirrze, lecz pożegnawszy grzecznie Kirrajczyków i Lokrów zajmuje — Elateję. 153. Gdyby więc Tebańczycy na ten
widok nie dość rychło się pomiarkowali i połączyli z nami, to
wtedy cała ta nawała niczym wezbrany górski potok zwaliłaby się
na nasze państwo. Na razie zatrzymali ją Tebańczycy. Stało się
tak, Ateńczycy, przede wszystkim dzięki życzliwości, jaką otaczają was bogowie, a następnie — o ile zależało to od jednego
człowieka — również dzięki mnie.
212

Kottyfos — z Farsalos, hieromnemon tessalski, podówczas przewodniczący Rady Amfiktionów.
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Proszę o podanie uchwał wraz z wyszczególnieniem ich dat.
W ten sposób poznacie, jakich kłopotów przysporzyła ta przeklęta kreatura nie ponosząc za to nigdy żadnych konsekwencji.
Proszę o odczytanie tych uchwał.
Uchwała amfiktionów213
154. Za kapłaństwa Kleinagorasa w czasie wiosennego posiedzenia pilagorowie, przedstawiciele państw i ogólne Zgromadzenie Amfiktionów powzięli następującą uchwałę: ponieważ Amfizejczycy wdzierają się na poświęcony teren, obsiewają go i wypasają na nim swe bydło, pilagorowie i przedstawiciele amfiktionów
mają się udać na miejsce i słupami oznaczyć granice oraz zabronić
na przyszłość Amfizejczykom wstępu na ten teren.
Druga uchwała
155. Za kapłaństwa Kleinagorasa w czasie wiosennego posiedzenia powzięli pilagorowie, przedstawiciele i ogólne Zgromadzenie
Amfiktionów następującą uchwałę. Otóż Amfizejczycy podzielili
między sobą poświęcony teren i teraz go uprawiają i wypasają na
nim swe bydło. Gdy im tego zakazano, chwycili za broń i stawili
zbrojny opór akcji prowadzonej przez wspólne zgromadzenie Greków, a niektórych jego członków nawet poranili. W związku z tym
Kottyfos Arkadyjczyk, którego mianowano wodzem wojsk amfiktionów, ma się udać jako poseł do Filipa Macedońskiego i prosić
go o pomoc dla Apollona i dla amfiktionów: nie wolno mu dopuścić
do tego, by bezbożni Amfizejczycy znieważali boga. Z tego też
powodu Hellenowie, którzy są członkami Zgromadzenia Amfiktionów, obierają Filipa na wodza z władzą nieograniczoną.
213

uchwała amfiktionów — obydwie uchwały podawane w rękopisach
są apokryfami. Autor ich pomija hieromnemów, a główne znaczenie
przyznaje pilagorom (doradcom hieromnemów). Kottyfos nie był Arkadyjczykiem, lecz pochodził z Farsalos w Tessalii.
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Proszę o odczytanie daty tej uchwały. W tym czasie bowiem
Aischines był pilagorem.
Data
Za archontatu Mnesiteidesa214 dnia szesnastego miesiąca
antesteriona 215.
156. Proszę teraz o przedstawienie listu, który Filip wysłał do
swych peloponeskich sprzymierzeńców w czasie, gdy Tebańczycy
wypowiedzieli mu posłuszeństwo. Stąd możecie dokładnie poznać, iż ukrywał on prawdziwy powód swej działalności, mianowicie akcje skierowane przeciwko Helladzie, zwłaszcza przeciwko
Tebom i Atenom, udawał zaś, że postępuje we wspólnym interesie
i zgodnie z postanowieniami amfiktionów. Człowiekiem, który
dostarczył Filipowi zarówno powodów do działania, jak i wybiegów do ich uzasadnienia, był ten oto — Aischines.
List216
157. Król Macedończyków Filip przysyła serdeczne pozdrowienia demiurgom i wszystkim przedstawicielom swych sojuszników na Peloponezie oraz wszystkim innym sprzymierzeńcom.
Ponieważ Lokrowie zwani Odzolijskimi, osiedleni w Amfizie,
znieważają świątynię Apollona w Delfach i zbrojnie łupią poświęconą ziemię, moim pragnieniem jest wraz z wami użyczyć
bogu pomocy i ukarać tych, którzy przekraczają ustalone wśród
ludzi zasady czci wobec bogów. Dlatego też stawcie się pod
bronią w Fokidzie z zapasami żywności na czterdzieści dni,
według naszego kalendarza w miesiącu loos 217, wedle kalendarza
214

Za archontatu Mnesiteidesa — w rzeczywistości w r. 339 p.n.e.
archontem był Teofrast.
215

antesterion — miesiąc ateński przypadający na okres od połowy
lutego do połowy marca.
216

list — jest falsyfikatem pochodzącym z późniejszego czasu.

217

loos — w kalendarzu macedońskim wrzesień.
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ateńskiego w boedromionie218, a wedle korynckiego w panemosie. Tych, którzy nie stawią się w pełnej sile, ukarzemy przykładnie na podstawie istniejących porozumień. Bądźcie zdrowi!
158. Widzicie, jak unika wymienienia swoich własnych motywów, a ucieka się do powodów podanych przez amfiktionów.
Kto mu je podsunął? Kto mu te motywy podał? Kto ponosi
główną odpowiedzialność za ogrom nieszczęść? Czyż nie Aischines? Tylko nie opowiadajcie sobie w czasie zwykłych przechadzek 219, jak to dotkliwie Grecja ucierpiała przez jednego człowieka. Na pewno nie przez jednego, ale — o ziemio i bogowie! —
przez zgraję nędzników w każdym państwie. 159. Jednym z nich
był Aischines. I jeśli wolno mi bez obawy powiedzieć całą prawdę,
to muszę wyznać, że nie wahałbym się nazwać go skończonym
łotrem, winnym powszechnej zagłady ludzi, krain i miast. Kto
sieje ziarno, odpowiada za plon. Dziwię się, że się nie odwracacie
na jego widok. Wydaje się, że jakaś ciemna chmura ukrywa
prawdę przed waszym wzrokiem.
160. Wskazując wam na zbrodnie Aischinesa przeciw własnej
ojczyźnie, przyszło mi siłą rzeczy mówić o własnej działalności
politycznej, zawsze sprzeciwiającej się wszelkiemu złu. Jest z wielu
względów wskazane, byście się o niej ode mnie dowiedzieli.
Przede wszystkim jednak dlatego, że byłoby w najwyższym
stopniu oburzające, Ateńczycy, gdybyście nawet nie chcieli cierpliwie wysłuchać mowy o trudach, których się podejmowałem
w waszej w końcu sprawie. 161. Spostrzegłem, że Tebańczycy,
a po części i wy, pod wpływem zwolenników i sprzedawczyków
Filipa w obydwóch państwach, obojętnym okiem spoglądacie na
wzrost jego potęgi — co stanowiło poważne zagrożenie dla
jednego i drugiego państwa i wymagało wielkiej czujności — i nie
przestrzegacie żadnych zasad ostrożności, lecz ujawniacie skłon218
219

boedromion — por. III mowa olintyjska, przyp. 26.

Demostenes czyni tu aluzję do zwyczaju swych rodaków — spacerowania po mieście w okolicy rynku i przekazywania sobie politycznych
plotek.
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ności do wzajemnych sporów i zatargów220. Przez cały wiec czas
czuwałem nad tym, aby do nich nie doszło. 162. Nie tylko moje
własne przekonanie utwierdziło mnie w słuszności takiego
postępowania, ale też świadomość, że Aristofon221, a potem
Eubulos222 ustawicznie czynili wysiłki, by urzeczywistnić to
porozumienie aterisko-tebańskie. W tym jednym wykazywali
całkowitą zgodność, chociaż w innych sprawach byli na ogół
odmiennego zdania. Jak długo żyli ci politycy, szedłeś za nimi i
łasiłeś się do nich, Aischinesie, niczym szczwany lis — czyż nie
zdajesz sobie sprawy z tego, że teraz oskarżasz zmarłych? Twoje
zarzuty w kwestii tebańskiej, które przeciwko mnie kierujesz,
odnoszą się raczej do tych mężów aniżeli do mnie, ponieważ oni
przede mną ideę takiego przymierza popierali. 163. Ale wracam
do zasadniczego przedmiotu. Otóż Aischines wywołał wojnę
przeciwko Amfizie, reszta zaś jego wspólników przyczyniła się do
zaostrzenia się stosunków ateńsko-tebańskich. W rezultacie Filip
wyruszył przeciwko nam, a to był właściwy cel, dla którego ci
ludzie skłócili między sobą obydwa miasta. Gdybyśmy się więc w
porę nie ocknęli, nie bylibyśmy już w stanie odzyskać naszej
pozycji. Działanie tych ludzi doprowadziło do takiego napięcia w
sytuacji politycznej. Stopień tego napięcia w stosunkach obu
państw możecie poznać z uchwał i wystosowanych not
dyplomatycznych. Proszę o ich dostarczenie i odczytanie.
Uchwała223
164. Za archontatu Heropitosa, dnia dwudziestego piątego
elafeboliona 224, za przewodnictwa fili Erechteis, za zgodą Rady
220

Napięcie w stosunkach między Atenami i Tebami trwało od
dawna. Największym sukcesem dyplomatycznym Demostenesa było doprowadzenie obu państw do wzajemnego porozumienia się i przymierza
przeciwko Filipowi w r. 339 p.n.e.
221

Aristofon — por. W sprawie Chersonezu, przyp. 31.

222

Eubulos — por. III mowa olintyjska, przyp. 13.

223

uchwała — uważana za nieautentyczną; podobnie jak następna (§
165) zawiera informacje całkowicie niezgodne z poszczególnymi twierdzeniami mówcy.
224

elafebolion — por. przyp. 69.
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i strategów. Ponieważ Filip jedne z sąsiednich miast zajął, inne
zaś oblega i burzy, ostatecznie zaś przygotowuje się do napaści na
Attykę całkowicie lekceważąc zawarte z nami porozumienie,
ponieważ usiłuje złamać także przysięgi i zerwać pokój naruszając
wzajemne przyrzeczenia, Rada i Lud postanawiają wyprawić do
niego posłów, którzy by z nim przeprowadzili rozmowy i wezwali
go przede wszystkim do utrzymania z nami zgody i przestrzegania
układów, w przeciwnym zaś wypadku do użyczenia naszemu
państwu czasu potrzebnego do podjęcia decyzji oraz do zawieszenia broni aż do miesiąca targeliona 225. Spośród członków Rady
na posłów wybrano Simosa z Anagiros, Eutydemosa z Fyle,
Bulagorasa z Alopeke 226.
Druga uchwała
165. Za archontatu Heropitosa, trzydziestego dnia miesiąca
munychiona227, za zezwoleniem archonta polemarcha228. Filip
zamierza poróżnić nas z Tebańczykami i poczynił już przygotowania, by z całym swym wojskiem wyruszyć przeciwko miejscowościom położonym najbliżej Attyki. Ponieważ w ten sposób
zrywa z nami porozumienie, Rada i Lud Aten postanawiają
wyprawić doń herolda i posłów, którzy by przedłożyli mu prośby
i wezwanie do zawieszenia broni po to, by Lud miał możność
naradzić się i podjąć decyzję. Lud bowiem nie wydał jeszcze
polecenia, by udzielić zbrojnej pomocy, w nadziei, że Filip okaże
umiarkowanie i pewną ustępliwość. Na posłów wybrano spośród
członków Rady Nearchosa syna Sosinomosa, Polikratesa syna
Epifrona, na herolda zaś Eunomosa z Anaflistos spośród ludu.
225

targelion — miesiąc w kalendarzu ateńskim przypadający mniej
więcej na okres maja.
226

Alopeke — gmina attycka, z której pochodził Sokrates.

227

munychion — miesiąc w kalendarzu ateńskim, od połowy kwietnia
do połowy maja.
228

archont polemarchos — jeden z dziewięciu archontów, zajmujący
się sprawami wojskowymi. W IV w p.n.e. należało do niego tylko
sądownictwo w sprawach cudzoziemców.
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166. Proszę również o odczytanie odpowiedzi.
Odpowiedź dla Ateńczyków229
Filip, król macedoński, przysyła Radzie i Ludowi Aten
pozdrowienia. Dobrze wiem, jaką od początku postawę wobec
mnie przybraliście i z jaką gorliwością staraliście się pozyskać
Tessalów i Tebańczyków, i w ogóle Beotów. Oni jednak okazali
się mądrzejsi i nie chcieli się podporządkować waszym celom
politycznym, lecz strzec własnych interesów. Teraz znów zmieniliście taktykę i posyłacie do mnie posłów i herolda, przypominacie
mi o układach i żądacie rozejmu, chociaż nie doznaliście ode mnie
żadnej szkody. Wysłuchawszy waszych posłów zgadzam się
z waszymi żądaniami i jestem gotów zawrzeć rozejm, jeżeli tylko
oddalicie złych doradców i uznacie ich za godnych słusznej
wzgardy. Bywajcie zdrowi!
Odpowiedź dla Tebańczyków
167. Filip, król macedoński, przysyła pozdrowienia Radzie
i Ludowi Teb. Otrzymałem list, w którym odnawiacie ze mną
przyjaźń i pokój. Dowiaduję się, że Ateńczycy usiłują za wszelką
cenę skłonić was do tego, byście przystali na ich żądania. Dawniej
obwiniałem was o zbytnią gorliwość do ufania ich obietnicom
i opowiadania się za ich polityką. Teraz jednak muszę z wielkim
zadowoleniem stwierdzić, że wolicie zachować ze mną pokój
aniżeli podzielać cudze plany polityczne. Tym bardziej więc was
chwalę z wielu powodów, zwłaszcza jednak dlatego, że w tej
sprawie zajęliście stanowisko gwarantujące większe bezpieczeństwo, i zarazem złożyliście dowód waszej dobrej woli wobec mnie.
Myślę, że zachowanie takiej postawy przyniesie wam niemałą
korzyść. Żegnajcie.
229

odpowiedź dla Ateńczyków — podobnie jak i odpowiedź dla
Tebańczyków (§ 167) nieautentyczna, zawiera różne nieścisłości i pomyłki.
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168. Filip zachęcony tymi uchwałami i odpowiedziami podburzył dzięki uczynności owych ludzi jedne miasta przeciwko
drugim. Nadciągnął z całą armią i zajął Elateję 23° w przekonaniu, że — chociażby się nie wiedzieć co działo — nigdy nie dojdzie
do zgody między nami a Tebańczykami. Z pewnością nie zapomnieliście jeszcze popłochu, jaki wówczas wybuchnął w mieście.
Pozwólcie mi jednak przypomnieć kilka dość istotnych szczegółów.
169. Był wieczór231, gdy przybył goniec do prytanów z wieścią, że Elateja wzięta. Natychmiast zerwali się od stołu i zaraz
polecili usunąć przekupniów z rynku, a ich kramy i budy
podpalić. Inni posyłali po dowódców i wzywali trębacza, by trąbił
na alarm. Całe miasto pełne było zgiełku. Nazajutrz z samym
brzaskiem dnia prytanowie zwołali Radę do ratusza, wy zaś
zdążaliście na Zgromadzenie, i zanim Rada zdołała ukończyć
swoje narady i powziąć wstępną uchwałę, cały lud zasiadł na
Pnyksie. Potem przybyła Rada, prytanowie zaś przekazali dostarczoną im wiadomość. 170. Wprowadzono gońca, który przedstawił całe zdarzenie. Herold zapytał: „Kto chce zabrać głos?", ale
nikt się nie zgłosił. Potem wielokrotnie herold powtarzał to
pytanie, lecz nikt się nie podniósł, chociaż działo się to w obecności
wszystkich dowódców i wszystkich polityków. Ojczyzna domagała
się, by ktoś przemówił w jej obronie. Bo to wołanie herolda
w imieniu praw słusznie trzeba uznać za wspólny głos całej
ojczyzny. 171. A przecież gdyby miał wystąpić każdy, komu
ocalenie ojczyzny leżało na sercu, powstalibyście wszyscy ze swoich
siedzeń, powstałby każdy obywatel Aten i wszyscy weszlibyście na
mównicę, bo wszyscy — jestem o tym przekonany — życzyliście
sobie jej ratunku. Gdyby mieli wystąpić najbogatsi, podniosłoby
230
231

zajął Elateję — w r. 339 p.n.e.

Był wieczór — następujące przypomnienie przebiegu wydarzeń
sławiono w antyku jako wzór tzw. diatyposis — czyli retoryczno-historycznego przedstawienia, pełnego wzniosłej prostoty i epickiego uwypuklenia nawet drobnych szczegółów.
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się trzystu232. A gdyby znowu ci, którzy łączą jedno z drugim, to
jest życzliwość dla państwa z zamożnością, wstaliby późniejsi tak
hojni ofiarodawcy233. Boć darowizny, jakie na rzecz państwa
poczynili, były świadectwem zarówno ich patriotyzmu, jak i bogactwa.
172. Wydaje się jednak, że ów moment i ów dzień żądały
człowieka nie tylko oddanego państwu i zamożnego, ale śledzącego od samego początku rozwój wydarzeń politycznych i w pełni
świadomego motywów i celów polityki Filipa. Kto bowiem ich
nie znał i od dawna się nimi nie interesował, ten mimo swej
życzliwości i bogactwa nie był w stanie udzielić wam właściwej
rady, bo nie mógł przecież wiedzieć, co należy czynić. 173. Ja
okazałem się mężem godnym owej chwili dziejowej. Wstąpiłem na
mównicę i przemówiłem do was. Wysłuchajcie mnie jeszcze raz
z całą uwagą z dwóch powodów: przede wszystkim dlatego,
byście sobie uświadomili, że ja jako jedyny z mówców i polityków
w krytycznej godzinie nie opuściłem stanowiska prawdziwego
patrioty, ale dowiodłem, że wśród grozy niebezpieczeństwa
umiem przemawiać i stawiać wnioski niezbędne dla obrony
waszych interesów. Po wtóre dlatego, że nie tracąc wiele czasu
zdobędziecie na przyszłość o wiele bogatsze doświadczenie we
wszystkich sprawach polityki państwa. 174. W moim przekonaniu — dowodziłem wówczas — zupełnie nie pojmują obecnego
położenia ludzie, którzy popadają w panikę myśląc, że Tebańczycy całkowicie ulegają Filipowi. Jest dla mnie oczywiste, iż
gdyby tak rzeczywiście było, nie dotarłaby do nas wiadomość
o tym, iż Filip jest w Elatei, ale — u naszych granic. Wiem to na
pewno, iż Filip w tym celu podjął tę wyprawę, aby w sposób
zdecydowany wpłynąć na opinię publiczną w Tebach. Dowiedzcie
się ode mnie — rzekłem — jak się rzeczywiście sprawa przedstawia.
232

trzystu — była to ogólnie przyjmowana liczba najbogatszych
obywateli Aten.
233

hojni ofiarodawcy — jak Nausikles, Diotymos, Charidemos i in.
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175. Otóż Filip każdego, kogo mógł tylko, pozyskał przekupstwem lub oszustwem. Ale w żaden sposób nie jest w stanie
zjednać sobie tych, którzy od początku stawiali mu opór i pozostali jego nieprzejednanymi wrogami. A w jakim celu zajął
Elateję? Po prostu dlatego, by przez demonstrację swej siły
militarnej w tak niewielkim oddaleniu od Aten dodać zachęty
i odwagi swym przyjaciołom, nastraszyć zaś swych przeciwników.
Ci bowiem albo pod wpływem strachu zgodzą się na wszystko
wbrew swym życzeniom, albo ulegną przemocy. 176. Jeżeli
w obecnej krytycznej chwili będziemy skłonni pamiętać Tebańczykom wyrządzone nam krzywdy i w niczym im nie dowierzać
jako naszym wrogom, to postąpimy — a jest to stwierdzenie
bardzo istotne — zgodnie z najgorętszym pragnieniem Filipa.
Dalej obawiam się, iż obecni przeciwnicy Filipa w Tebach w tej
sytuacji przejdą na jego stronę, a gdy już w tym mieście zapanuje
niepodzielnie stronnictwo promacedońskie, wtedy Tebańczycy
wspólnie z Filipem wyruszą na Attykę. Jeżeli uda mi się was
przekonać, abyście zechcieli wziąć pod rozwagę moją radę, a nie
zwalczać jej ze stronniczą zawiścią, myślę, iż nie tylko uznacie
słuszność mojej polityki, ale też zrozumiecie, że potrafię zażegnać
zagrażające państwu niebezpieczeństwo.
177. Czegóż więc moim zdaniem nam potrzeba? Przede
wszystkim porzućcie strach, który was teraz obezwładnia, zmieńcie całkowicie waszą postawę wobec Tebańczyków i zacznijcie
żywić obawę o ich los. Bardziej niż wy są narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo i na pierwsze orężne zetknięcie się z wrogiem. Oddziały złożone z roczników poborowych234 i jazda
muszą się udać do Eleusis235, aby pokazać światu, że wasza siła
zbrojna jest w pełnej gotowości bojowej. W ten sposób wasi
zwolennicy w Tebach będą mogli korzystać z równej swobody
wypowiadania się w obronie sprawiedliwości, gdy zobaczą, że —
234

Z roczników poborowych — to jest tych, które powoływano do służby
wojskowej — od 18 do 60 lat.
235

Eleusis — por. III mowa olintyjska, przyp. 3.
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podobnie jak w Elatei stoi w pogotowiu armia dla udzielenia
pomocy tym, którzy za pieniądze sprzedali własną ojczyznę —
tak wy jesteście gotowi nieść pomoc prawdziwym obrońcom
wolności w razie, gdyby ich kto zaczepił. 178. Następnie domagam się powołania w drodze wyborów dziesięciu posłów oraz
upoważnienia ich do ustalenia — w porozumieniu z wodzami —
czasu ich wyjazdu do Teb, a także czasu wymarszu wojsk.
Posłowie ci po przybyciu do Teb powinni postępować według
odpowiedniej instrukcji, w związku z czym proszę o szczególną
uwagę. Nie stawiać Tebańczykom żadnych żądań — jest to
bowiem moment na to najmniej odpowiedni — ale zobowiązać
się do udzielenia pomocy na ich wezwanie, oraz oświadczyć im, że
naszym zdaniem znajdują się w największym niebezpieczeństwie,
my zaś staramy się być od nich przezorniejsi. Jeżeli przyjmą naszą
propozycję i nas posłuchają, będziemy mogli przeprowadzić nasze
zamierzenia w sposób godny powagi naszego państwa. W przeciwnym wypadku, to jest w razie odmowy, Tebańczycy będą
mogli mieć pretensje tylko do siebie samych za swą błędną
decyzję. Nasza polityka pozostanie chlubna i nienaganna.
179. Tak to w przybliżeniu ująłem, po czym zszedłem z mównicy. Moje przemówienie spotkało się z powszechną aprobatą,
nikt nie podniósł sprzeciwu. I nie tylko przemówiłem 236, lecz
postawiłem odpowiedni wniosek, nie tylko postawiłem wniosek,
ale wziąłem udział w poselstwie, nie tylko w nim uczestniczyłem, ale przekonałem Tebańczyków. Całą tę akcję przeprowadziłem od samego początku aż do końca i po prostu
poświęciłem wam swe życie w obliczu zewsząd grożących naszemu państwu niebezpieczeństw. Proszę o podanie tekstu uchwały.
180. No więc, Aischinesie, jakąż rolę miałbym tobie, a jaką
sobie w owym dniu przydzielić? Twoim zdaniem powinna to być
236

I nie tylko przemówiłem — to zdanie wraz z następującymi
członami tworzy tzw. klimaks, figurę retoryczną polegającą na stopniowaniu.
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rola Battalosa237, którego imieniem dla szyderstwa i drwiny mnie
obdarzyłeś, twoją zaś miałaby być rola bohatera i to nie byle
jakiego, lecz z tragedii — Kresfonta238, Kreona239 albo Ojnomaosa240. Tę zresztą rolę z kretesem położyłeś241 w czasie
przedstawienia na Kollitos242. W tym dniu zatem ja, Battalos
z Pajanii, okazałem się znacznie więcej wart dla ojczyzny niż ty,
Ojnomaos z Kotokidai243. Z ciebie nigdy nie było najmniejszego
pożytku, ja zaś zawsze wypełniałem wszystkie powinności publiczne,
jak przystało na dobrego obywatela. Proszę o odczytanie uchwały.
Uchwała Demostenesa 244
181. Za archontatu Nausiklesa, za prytanii fili Aiantis, szesnastego dnia skiroforiona24S, Demostenes, syn Demostenesa
237

Battalos —jest to przezwisko, które już dla starożytnych nie było zupełnie jasne. Przypuszczalnie oznaczało jąkałę lub niewieściucha. Tak nazwał
Aischines Demostenesa w mowie Przeciwko Tymarchowi 126, 131, 164.
238

Kresfont (Kresfontes) — jeden z Heraklidów, czyli potomków
Heraklesa, bohater nie zachowanej tragedii Eurypidesa noszącej jego
imię.
239

Kreon — król Teb, szwagier Edypa. Występował w tragediach
Sofoklesa: Król Edyp, Antygona.
240

Ojnomaos — król Pisy w Elidzie, syn Aresa, ojciec Hippodamei.
Nie chcąc wydać swej córki za mąż wzywał zalotników do wyścigów na
rydwanach, w których zwyciężał, gdyż jego boski ojciec podarował mu
niedoścignione konie. Podstępem pokonał go dopiero Pelops, syn Tantala.
241

Aischines był niegdyś aktorem, który nie odniósł na scenie
większych sukcesów, a wręcz spotykały go niepowodzenia.
242

Kollitos — przedmieście Aten, leżące częściowo poza murami
miasta. Odbywały się tam Dionizje Wiejskie. O występach Aischinesa na
tym święcie myśli z pewnością mówca.
243

Kotokidai — gmina, z której pochodził Aischines. Pajania zaś jest
gminą rodzinną Demostenesa.
244

uchwala Demostenesa — zawiera wiele błędnych danych, jak imię
archonta, liczba posłów, wiadomości o organizacji wojskowej. Na tej
podstawie uznano ją za późniejszy falsyfikat.
245

skiroforion — miesiąc w kalendarzu ateńskim przypadający na
okres od połowy czerwca do połowy lipca.
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z Pajanii, postawił następujący wniosek. Otóż są dowody na to, iż
Filip, król macedoński, w przeszłości nie tylko zrywał układy
pokojowe zawarte między nim a Ludem Aten, ale też okazywał
jawne lekceważenie przysięgom i wszelkim uznawanym powszechnie w świecie greckim normom sprawiedliwości. Ponadto
zagarnia miasta, które nigdy do niego nie należały, orężem zaś
zdobył kilka grodów stanowiących własność Aten, chociaż nie
doznał żadnej krzywdy ze strony Ludu Aten. W obecnej sytuacji
pozwala sobie na stosowanie coraz większej przemocy i bezwzględności. 182. W niektórych miastach helleńskich obala panujące tam systemy polityczne i umieszcza swoje załogi, inne
doszczętnie burzy, a mieszkańców sprzedaje w niewolę, gdzie
indziej zaś zamiast Hellenów osadza barbarzyńców oddając w ich
posiadanie greckie świątynie i groby. Postępuje zresztą zgodnie ze
zwyczajami swego kraju i z własnym charakterem, nadużywa
swego obecnego powodzenia i widocznie zapomina, jak liche
i zwyczajne były jego początki, zanim osiągnął swoją wielkość
robiąc zawrotną i niespodziewaną karierę. 183 Dopóki Lud Aten
widział, że Filip zajmuje miasta barbarzyńskie poddane jego
zwierzchnictwu, nie przykładał do tych aktów przemocy zbyt
wielkiej wagi. Gdy jednak ujrzał, że jedne miasta greckie padają
ofiarą bezprawia, inne zaś zniszczenia, uznał za rzecz haniebną
i niegodną świetnej tradycji przodków przyglądać się obojętnym
okiem ujarzmianiu Hellenów. 184. Dlatego też postanowiła Rada
i Lud Aten wznieść modły i złożyć ofiary bogom i herosom
strzegącym miasta i kraju Ateńczyków, i mając w pamięci odwagę
przodków, którzy obronę wolności Hellenów stawiali ponad
interes własnej ojczyzny, dwieście okrętów spuścić na morze
i kazać dowódcy floty płynąć w kierunku Termopil. Zobowiązano też stratega i dowódcę kawalerii do wyprowadzenia całej siły
zbrojnej — piechoty i kawalerii — pod Eleusis. Postanowiono też
wysłać posłów do innych państw greckich, najpierw do Tebańczyków, gdyż armia Filipa znajduje się w niebezpiecznie małej
odległości od ich kraju. 185. Posłowie mają udzielić zachęty
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Tebańczykom, aby się nie lękali Filipa, lecz bronili własnej i innych
Greków wolności, zapewniając ich, że Lud Aten w niepamięć puści
dawne urazy we wzajemnych stosunkach pomiędzy obu państwami, i pospieszy im z wszelką pomocą wojskową, pieniężną,
dostawą wszelkiego rodzaju broni. Wiadomo bowiem, że dla
Greków jest rzeczą zaszczytną walczyć między sobą o uzyskanie
przywództwa politycznego, ale niegodną ich sławy i zasług ich
przodków jest ulec władzy człowieka obcej rasy 2 4 6 i utracić
zwierzchnictwo. 186. Poza tym Lud Aten nie uważa ludu tebańskiego za obcy, tak ze względu na wspólne pochodzenie, jak i rasę.
Przypomina sobie nawet pewne dobrodziejstwa wyświadczone
przez swych praojców przodkom Tebańczyków. I tak Ateńczycy
przywrócili niegdyś władzę synom Heraklesowym pozbawionym
przez Peloponezyjczyków ojcowskiego dziedzictwa, rozprawiwszy
się orężnie z przeciwnikami próbującymi stawić opór potomkom
Heraklesa247. Przyjęliśmy na naszej ziemi wygnanego Edypa248
i jego bliskich — obsypaliśmy Tebańczyków wieloma innymi
dobrodziejstwami i złożyliśmy im wiele znakomitych dowodów
naszej przychylności. 187. Dlatego również i w obecnej sytuacji
Lud Aten nie odstąpi od obrony interesów Tebańczyków i innych
Hellenów. Jest skłonny zawrzeć z nimi przymierze, przyznać prawo
zawierania związków małżeńskich między obywatelami obu
państw, i te ustalenia potwierdzić złożeniem obopólnych przysiąg.
Na posłów wyznacza się Demostenesa, syna Demostenesa z Pajanii, Hypereidesa, syna Kleandra ze Sfettos249, Mnesiteidesa, syna
246

Ateńczycy uważali Filipa jako Macedończyka za pół-barbarzyńce,
nieco zhellenizowanego.
247

Idzie tu o walki dzieci Heraklesa z ich prześladowcą Eurysteusem,
królem Myken i Midei w Argolidzie na Peloponezie. Historia dzieci
Heraklesa była przedmiotem licznych tragedii, znana była zwłaszcza
z Heraklidów Eurypidesa.
248

Edyp — syn Lajosa, wygnany z Teb za mimowolne ojcobójstwo
i kazirodztwo, szukał schronienia w Atenach, por. Sofoklesową sztukę
Edyp w Kolonos.
249

Sfettos — gmina attycka.
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Antifanesa z Frearroi, Demokratesa, syna Sofilosa z Flyi, Kallaischrosa, syna Diotimosa z Kotokidai.
188. Taki był początek nowej polityki wobec Teb, stanowiącej
podstawę porozumienia. Przedtem w stosunkach między obu
państwami panowała wrogość i nieufność podsycana przez tych
osobników. Ta uchwała rozpędziła niczym chmury wiszące nad
miastem niebezpieczeństwo. Było więc powinnością dobrego
obywatela podać do publicznej wiadomości propozycję lepszą od
mojej, jeśli miał taką, a nie dopiero teraz występować ze słowami
najzjadliwszej krytyki. 189. Jest rzeczą oczywistą, że uczciwy
doradca i zwykły donosiciel wprawdzie w niczym nie wykazują
podobieństwa, to przecież najbardziej różnią się jednym: pierwszy
z nich wypowiada swój sąd przed wydarzeniami, a więc w momencie, kiedy ponosi całą odpowiedzialność przed tymi, którzy go
posłuchali, przed losem, przed okolicznościami, przed kimkolwiek i czymkolwiek. Drugi zaś milczy, gdy mówić trzeba,
a dopiero w razie niepowodzenia wyraża krytyczne oceny.
190. Była wtedy, jak powiedziałem, stosowna pora, kiedy
każdy obywatel, któremu dobro państwa leżało na sercu, mógł
udzielić słusznych rad. Posuwam się tak daleko, że nawet byłbym
skłonny uznać się za winnego, gdyby ktoś jeszcze dzisiaj potrafił
wskazać coś lepszego i dowieść, iż był możliwy do przyjęcia jakiś
inny kierunek polityki poza obranym przeze mnie. Jeżeli teraz kto
widzi, że podjęcie w przeszłości innej decyzji politycznej byłoby
korzystne, przyznaję, iż nie wolno mi było takiego rozwiązania
przeoczyć. Ale jeśli nie ma i nigdy nie było, i nawet dzisiaj nikt nie
jest w stanie go wymienić, to cóż miał począć doradca? Czyż nie
miał wybrać najlepszej z możliwości, którą mógł dostrzec? 191.
Tak właśnie postąpiłem, Aischinesie, gdy herold postawił pytanie:
„Kto chce przemówić?". Herold nie pytał: „kto chce przeszłość
poddać krytyce?" ani też: „kto chce brać na siebie odpowiedzialność za to, co przyszłość pokaże?". Tyś siedział cicho na
zgromadzeniach, ja zaś zgłaszałem się do dyskusji i zabierałem
głos. Jeżeli wtedy nie mogłeś udzielić rady, to podaj ją przynaj-
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mniej teraz. Powiedz-no, jakiegoż to środka, z którego mogłem
skorzystać, jakiej sposobności dogodnej dla państwa poniechałem
wbrew jego żywotnym interesom? A może pominąłem jakieś
przymierze czy też przedsięwzięcie, do którego powinienem był
raczej zachęcić mych współobywateli?
192. A zresztą przeszłość na ogół ludzi nie interesuje i nikt nad nią
nie obraduje. Przyszłość i teraźniejszość wymagają od doradcy, by
określił swe stanowisko. Wtedy to, jak się zdawało, jedne niebezpieczeństwa mogły nam zagrażać w przyszłości, inne już bezpośrednio
w naszej ówczesnej sytuacji. Na ich tle oceniaj moje polityczne plany,
zamiast z zaciekłością denuncjanta krytykować ich wyniki. Bo wynik
we wszystkich sprawach zależy od woli bóstwa, natomiast obrany
przez polityka plan działania ujawnia jego pomysł i intencje. 193.
Jeżeli Filipowi udało się wygrać bitwę, to nie moja w tym wina! Takie
jej rozstrzygnięcie leżało w mocy boga, nie mojej. Udowodnij mi, że
nie sięgnąłem po wszystkie środki, które ludzkie rozumowanie
i przewidywanie mogło podsunąć, że nie wykorzystałem ich, jak się
godziło, z wielkim staraniem i wysiłkiem przekraczającym moje siły.
Pokaż, że przedsięwzięcia, które podejmowałem, nie były szlachetne, godne sławy państwa, czy też niezgodne z jego żywotnymi
interesami. Dopiero jeśli to uczynisz, możesz mnie oskarżać.
194. Skoro burza, która się na nas zwaliła, okazała się
silniejsza nie tylko od nas, ale i od wszystkich Greków — to cóż
począć? Nie oskarża się przecież o rozbicie się statku jego
właściciela, który poczynił wszelkie przygotowania ze względu na
jego bezpieczeństwo, zaopatrzył statek we wszelkie wymagane
urządzenia służące temu celowi, lecz natknął się na burzę,
w czasie której przyrządy uległy częściowemu lub całkowitemu
zniszczeniu? Mógłby przecież powiedzieć: nie byłem sternikiem
statku — podobnie jak ja nie byłem dowódcą wojskowym ani też
panem losu, bo to on jest władcą wszystkiego. 195. Ale i to weź
pod uwagę. Jeśli była nam pisana klęska250, mimo że Tebań250

klęska — pod Cheroneą w r. 338 p.n.e., kiedy Tebańczycy jako
sprzymierzeńcy walczyli u boku Ateńczyków.
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czycy walczyli po naszej stronie, to czegóż wypadało się spodziewać, gdyby zamiast przymierza z nami zechcieli się połączyć
z Filipem? W tej zresztą sprawie mój przeciwnik nie szczędził
swego głosu. Jeżeli po stoczonej bitwie w odległości trzechdniowego marszu 251 od Attyki miasto znalazło się w tak wielkim
niebezpieczeństwie wywołującym prawdziwe przerażenie, to czegóż należałoby oczekiwać, gdyby taka klęska spotkała nas już
w granicach naszego kraju? Przecież wiesz o tym, że jeden, dwa,
trzy dni wystarczyły do ocalenia miasta, bo pozwoliły nam na
zorganizowanie oporu, zebranie sił, nabranie oddechu. Wtedy to —
lepiej nawet o tym nie mówić — boska opatrzność i osłona tego
właśnie przymierza, które ty tak oskarżasz, jakoś oszczędziły
państwu tej ciężkiej próby.
196. Wszystkie te, zresztą wcale obszerne, wywody przeznaczam dla was, sędziowie, i dla publiczności stojącej poza
właściwym miejscem obrad252. Temu szubrawcowi wystarczyłaby krótka i dosadna odpowiedź. Skoro przyszłość dla ciebie
jednego, Aischinesie, nie ma tajemnic, to w czasie publicznych
obrad na temat losów państwa powinieneś był się z nami tą
wiedzą podzielić. Jeżeli jej nie posiadałeś, to na równi z innymi
dźwigasz ciężar odpowiedzialności za nieznajomość rzeczy. Dlatego też nie masz większego prawa do oskarżania mnie niż ja ciebie.
197. W okolicznościach bowiem, o których mowa — o innych
sprawach pomówimy później — okazałem się o wiele lepszym
obywatelem od ciebie, całkowicie się poświęciłem działalności,
która wedle powszechnego uznania uchodziła za korzystną dla
państwa, nigdy nie wahałem się ponosić osobistego ryzyka ani też
się z nim nie liczyłem, ty zaś nie przedstawiłeś propozycji lepszej
od mojej — bo w takim razie twoją by przyjęto — ani nie
wyświadczyłeś państwu nawet tej usługi, by przyczynić się do jej
251

w odległości trzechdniowego marszu — tak oblicza mówca odległość od Cheronei do Attyki.
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Miejsce dla członków trybunału czy zgromadzenia było otoczone
barierą; poza nią gromadziła się publiczność.
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urzeczywistnienia. W obliczu klęski przekonano się, kim jesteś:
zachowałeś się jak skończony łotr i największy wróg naszego
państwa. W tym samym czasie, gdy Aristratos na Naksos, a Arystoteles na Tazos253 — najbardziej nieprzejednani przeciwnicy
Aten — pociągają przed sąd przyjaciół naszego państwa, Aischines
w Atenach oskarża Demostenesa. 198. Kto zaś na nieszczęściach
Grecji buduje swą osobistą sławę, ten raczej sam powinien zginąć
niż oskarżać innego. Nie może być przecież patriotą człowiek
odnoszący pożytek z tych samych okoliczności, z których korzystają wrogowie. Dowodzi tego jasno twoje życie, Aischinesie, twoje
czyny, twoja działalność polityczna, a także twoje okresowe
uchylanie się od udziału w życiu politycznym. Ilekroć zaczyna się
coś dziać w polityce, co w waszym przeświadczeniu może być
korzystne dla państwa — Aischines milczy jak grób. W razie nieudanej akcji i najmniejszego niepowodzenia Aischines natychmiast
daje znać o sobie jak te stare złamania i zwichnięcia, które zaraz się
odzywają, gdy tylko jakaś choroba zaatakuje nasz organizm.
199. A jeżeli z takim uporem rozwodzi się nad klęską, to niech
i mnie będzie wolno powiedzieć coś, co może się wydać dość
osobliwe. Ale na Dzeusa i innych bogów, niech nikt się nie dziwi,
jeśli popadnę w pewną przesadę, lecz niechaj z życzliwością
rozważy moje słowa. Gdyby nawet wszyscy z góry znali przyszłość i gdybyś ty, Aischinesie, ją przepowiadał i podnosił
sprzeciw nie żałując gardła — w rzeczywistości nawet nie
otworzyłeś ust — to i tak nie wypadało państwu odstąpić od
prowadzonej przeze mnie polityki, jeżeli miało jakikolwiek
wzgląd na swą sławę, przodków i potomność. 200. Obecnie
o naszym państwie tylko to można powiedzieć, iż w polityce nie
miało szczęścia, co zresztą każdemu z wolą boską może się
przydarzyć. Gdyby nasze państwo, które rościło sobie prawo do
253

Obydwie wyspy, Naksos i Tazoz, były dawniej członkami Związku Morskiego. Po bitwie także i tutaj doszło do władzy ugrupowanie
promacedońskie, które wytaczało procesy demokratom i zwolennikom
polityki antymacedońskiej.
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zwierzchnictwa nad innymi Hellenami, wyrzekło się teraz tego
zamiaru, bezsprzecznie ściągnęłoby na siebie zarzut wydania
wszystkich Hellenów w ręce Filipa. Gdyby tak zupełnie bez walki
odstąpiło od sprawy, w której obronie nasi przodkowie narażali
się na największe niebezpieczeństwa, to któż by ci za to nie napluł
w twarz? — bo przecież nie na nasze państwo ani nie na mnie?
201. Jakim okiem patrzylibyśmy na odwiedzających nasze miasto
cudzoziemców, gdyby sprawy przyjęły taki sam, jak obecnie,
obrót, gdyby obrano Filipa naczelnym wodzem z pełnią władzy
i gdyby walkę, która miała temu zapobiec, inni stoczyli bez nas?
Nigdy w przeszłości nasze państwo nie stawiało niechlubnego
bezpieczeństwa ponad narażanie się w obronie szlachetnych
ideałów. 202. Któż bowiem z Greków albo barbarzyńców nie wie
o tym, iż Tebańczycy albo Spartanie254, którzy przed nimi
dzierżyli przywództwo polityczne, czy też król perski — z wdzięcznością i radością nie zgodziliby się na to, by nasze państwo
zagarnęło sobie, co mu się podoba, i zachowało swój stan
posiadania, byleby tylko wykonywało posłusznie cudze rozkazy
i panowanie nad Grekami ustąpiło drugiemu.
203. Ale takie postępowanie byłoby wyraźnie sprzeczne z tradycją Aten, z obyczajami i charakterem ich mieszkańców. Od
niepamiętnych bowiem czasów nigdy nie udało się nikomu nakłonić naszego miasta do bezpiecznego poddaństwa wobec mocarstw prowadzących zaborczą politykę, gdyż nigdy ani przez
moment nie zaprzestało ono walczyć wśród niebezpieczeństw o pierwszeństwo255, cześć i sławę. 204. Takie postępowanie uważacie
zresztą za zaszczytny obowiązek, zgodny z waszym charakterem
narodowym. Z tego też powodu najbardziej sławicie tych przodków,
którzy w tym duchu działali. I słusznie. Któż by bowiem nie
podziwiał męstwa owych mężów, którzy postanowili opuścić swój
254

Tebańczycy albo Spartanie — spartańska supremacja polityczna
trwała w Grecji od 404 do 371 roku p.n.e., a tebańska od 371 do 362 r.
p.n.e.
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o pierwszeństwo — to jest o hegemonię.
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kraj i swoje miasto i wsiedli na okręty256, byleby nie poddać się
cudzej władzy. Na swego wodza wybrali Temistoklesa257, właściwego twórcę tego planu, ukamienowali zaś Kyrsilosa 258, który
doradzał uległość wobec najeźdźcy — nie tylko zresztą jego
samego, bo wasze kobiety ukamienowały jego żonę. 205. Ówcześni Ateńczycy nie szukali ani politycznego doradcy, ani dowódcy,
który mógłby im zapewnić bezpieczny byt w poddaństwie.
Uważali, że życie w niewoli nic nie jest warte. Każdy z nich był
zdania, że jego życie nie należy tylko do ojca i matki, ale przede
wszystkim do ojczyzny. Na czym polega różnica? Otóż człowiek,
którego celem jest życie tylko dla rodziców, będzie oczekiwał
śmierci przeznaczonej od losu i naturalnej. Żyjący zaś dla
ojczyzny woli raczej zginąć niż oglądać swą ojczyznę dźwigającą
kajdany niewoli i za gorsze od samej śmierci uzna zniewagi
i poniżenia, które przyjdzie znosić państwu pozbawionemu wolności.
206. Nigdy nie usiłowałem utrzymywać, jakobym was natchnął ideałami godnymi waszych przodków, gdyż każdy mógłby
słusznie obalić takie twierdzenie. Wykażę natomiast, że są to
wasze własne zasady i udowodnię, że już przede mną nasze
państwo posiadało takie poczucie godności. Sobie przyznaję
natomiast pewien współudział we wszystkich decyzjach i działaniach politycznych. 207. Aischines oskarża całą moją politykę,
każe wam żywić do mnie żal jako do człowieka odpowiedzialnego
za wszystkie obawy i niebezpieczeństwa, które przeżyło nasze
256

Mówca ma na myśli moment przed bitwą pod Salaminą w r. 480

p.n.e.
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Temistokles — twórca ateńskiej floty, a zarazem ateńskiego
panowania na morzu, zwycięzca w bitwie pod Salaminą.
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Kyrsilos — prawdopodobnie członek Rady. Herodot (IX 4,5)
wymienia inne imię tego doradcy — Lykidesa. Ukamienowanie było
formą samosądu jak nowożytny lincz Historia Aten niewiele zna wypadków, w których pod naciskiem emocji społeczność — z pominięciem drogi
prawnej — sama wymierzała „sprawiedliwość" winnym przestępstw,
zwłaszcza politycznych.
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państwo. Starając się pozbawić mnie doraźnego zaszczytu, odbiera
wam wiekuistą sławę. Jeśli nie mając uznania dla mojej polityki
skażecie Ktezyfonta, to nikt nie będzie przypisywał nieszczęść, które
na was spadły, okrucieństwu losu, lecz waszym własnym błędom.
208. Ale wcale nie popełniliście, Ateńczycy, powtarzam, wcale nie
popełniliście błędu podejmując ryzyko walki o wolność i ocalenie
całej Grecji — przysięgam na cienie naszych przodków, wojowników spod Maratonu, na oddziały walczące pod Platejami2 5 9 , na
uczestników bitew morskich pod Salaminą i Artemizjon260, na
prochy wielu bohaterów261 spoczywające w publicznych mogiłach.
Nasze państwo uznało ich wszystkich za godnych w równym
stopniu tego samego szacunku i uczciło ich publicznym pogrzebem,
Aischinesie, nie tylko wybrańców losu i nie tylko zwycięzców.
I słusznie — bo przecież wszyscy z nich spełnili dzieło walecznych
żołnierzy. Los spotkał ich taki, jaki im wyznaczyło bóstwo.
209. Więc ty, przeklęty gryzipiórku262, opowiadałeś o dawnych zwycięstwach, bitwach i bohaterskich czynach po to, by
mnie pozbawić wyjątkowego uznania i życzliwości mych współobywateli? I jakiż to miało związek z obecnym procesem sądowym? Ty trzeciorzędna aktorzyno 263, będziesz mnie może — po259

pod Platejami —- r. 479 p.n.e.
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pod Salaminą i Artemizjon — obydwie bitwy rozegrały się w r. 480
p.n.e.; Artemizjon — przylądek północnej Eubei ze sławną świątynią
bogini Artemidy.
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na prochy wielu bohaterów — słowa tej przysięgi często powtarzali
późniejsi. Demostenes uważa, że walczący pod Cheroneą — mimo
przegranej — zasługują na chwałę równą tej, której zażywają bohaterowie
tamtych sławnych bitew.
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gryzipiórku — aluzja do dawnego zawodu Aischinesa, który był
sekretarzem polityka Eubulosa. Miał też stanowisko pisarza w najniższych
urzędach, por. § 262. Według niektórych świadectw doszedł do funkcji
sekretarza ludowego (grammateus to demo), którego wybierano spoza
członków Rady. Jego zadaniem było odczytywanie na zebraniach Rady
i Zgromadzenia Ludu protokołów i dokumentów. Musiał posiadać donośny
głos. Wcześniejszy zawód aktora i tutaj przyszedł Aischinesowi z pomocą.
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trzeciorzędna aktorzyno — dosł. tritagonistes, zarzut już wcześniej
postawiony, dotyczący dawnego zawodu aktorskiego Aischinesa.
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lityka doradzającego państwu walkę o zwierzchnictwo polityczne —
pouczać, jaką postawę moralną mam ujawniać na publicznej
trybunie? 210. Czy postawę niegodną naszych przodków? Zaiste
zasługiwałbym na śmierć, gdybym tak postąpił! Także i wam,
Ateńczycy, nie wolno wydawać wyroków w sprawach prywatnych i publicznych wedle jednakowego kryterium: sprawy sporne
codziennego życia powinniście rozstrzygać na podstawie ustaw
i stanu faktycznego, natomiast procesy polityczne na podstawie
chlubnej tradycji naszych przodków. A zatem niech każdy z was
pamięta, że wstępując do trybunału, by sądzić w procesach
publicznych, bierze na siebie wraz z laską sędziowską i tabliczką264 odpowiedzialność za godne reprezentowanie państwa,
jeżeli rzeczywiście chce działać w sposób nie przynoszący ujmy
postawie naszych przodków.
211. Jednakże zagłębiłem się zbytnio w czyny przodków,
a pominąłem pewne uchwały i dokonania. Z tego powodu na
powrót podejmę wątek, od którego odstąpiłem.
Otóż po przybyciu do Teb zastaliśmy już tam posłów Filipa,
Tessalów i innych sprzymierzeńców, przy czym spostrzegliśmy, że
wśród przyjaciół naszego państwa panował strach, natomiast
wśród przyjaciół Macedonii nastrój ufności i pewności siebie.
Proszę o odczytanie listu, który wtedy wysłaliśmy tutaj jako
posłowie. Może on służyć jako dowód, że nie mówię o tym
dopiero teraz dla własnej korzyści. 212. Mój oskarżyciel niczym
zwykły donosiciel do tego stopnia posuwa swe oszczerstwa, że
wszelkie osiągnięcia nie mnie przypisuje, lecz sprzyjającym okolicznościom, we mnie zaś i w moim złym losie upatruje przyczyny
wszelkich niepowodzeń. Jako doradca i mówca ani mowami, ani
264 W IV wieku p.n.e. codziennie przydzielano sędziów — spośród
zgłaszających się kandydatów — do poszczególnych trybunałów. Posługiwano się tu zasadą losowania. Wyznaczonym wręczano laskę — różnego koloru — która wskazywała, im trybunał, do którego zostali
przydzieleni. Przy wejściu do trybunału wręczano im ponadto tabliczkę
(żeton), która po zakończeniu rozprawy uprawniała ich do otrzymania
dziennego wynagrodzenia.
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radami nie przyczyniłem się, zdaniem Aischinesa, do jakichkolwiek sukcesów, natomiast ja jeden ponoszę pełną odpowiedzialność za nasze niepowodzenia wojskowe i błędy dowództwa. Czyż
można sobie wyobrazić okrutniejszego i bardziej niegodziwego
oszczercę od tego człowieka? A teraz proszę o odczytanie listu.
List265
213. Po zwołaniu przez Tebańczyków zgromadzenia wprowadzono najpierw posłów Filipa, gdyż przysługiwało im stanowisko
sprzymierzeńców. Posłowie ci wygłosili publiczne przemówienie,
z jednej strony pełne pochwał Filipa, z drugiej oskarżeń przeciwko wam, a zarazem przypominające wszystkie wasze akty polityczne wymierzone przeciwko Tebańczykom. Ostatecznie zażądali
okazania wdzięczności za wszystkie dobrodziejstwa Filipa, kary
zaś za krzywdy od was doznane. Niech Tebańczycy postąpią, jak
im się podoba: albo niech zezwolą na przemarsz wojsk macedońskich zmierzających na Attykę, albo niech sami wraz z nimi na nią
napadną. Dowodzili z całym przekonaniem, że przyjęcie ich rady
przysporzy Beocji bydła, niewolników i innych zdobyczy, usłuchanie natomiast naszej rady sprowadzi na Beocję — jak można
się spodziewać — same tylko zniszczenia wojenne. Także ich
dalsze wywody prowadziły do tego samego wniosku. 214. Oddałbym całe moje życie za możność przypomnienia wam w szczegółach odpowiedzi, której udzieliliśmy. Ale to wszystko dawne
dzieje, które utonęły już w fali zapomnienia, boję się więc, byście
moich słów o tych sprawach nie uważali za czczą i nudną
gadaninę. Dowiedzcie się więc tylko, jaki skutek odniosło nasze
wystąpienie, i jaką odpowiedź dali Tebańczycy. Proszę o odczytanie tego pisma.
265

list — treści tego listu rękopisy starożytne nie podają.
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Odpowiedź Tebańczyków266
215. Potem Tebańczycy wezwali was, abyście im przyszli na
pomoc. Wyruszyła wyprawa z odsieczą — pominę sprawy uboczne — a Tebańczycy przyjęli nas z taką serdecznością, że
żołnierzom z oddziałów piechoty i kawalerii, które obozowały
poza murami miejskimi, dali gościnę w mieście we własnych
domach, gdzie znajdowały się ich dzieci, żony i wszystko, co było
dla nich najdroższe. Tego dnia Tebańczycy złożyli przed całym
światem trzy piękne świadectwa swego uznania — dla waszego
męstwa, dla waszej uczciwości, dla waszej obyczajności. Wybrali
walkę z Filipem po waszej stronie, nie przeciwko wam, gdyż
uznali was za lepszych od Filipa, a wasze motywy działania za
sprawiedliwsze. Powierzając waszej pieczy swe dzieci i kobiety,
którym zawsze zarówno oni, jak i wszyscy inni ludzie starają się
zapewnić największe bezpieczeństwo, dali dowód zaufania do
waszej uczciwości. 216. Okazuje się, że pod każdym względem
trafnie was ocenili. Wasze zachowanie się było rzeczywiście
wzorowe. W dwóch pierwszych bitwach267, to jest jednej stoczonej nad rzeką i drugiej podczas minionej zimy, okazaliście się nie
tylko godnymi pochwały, lecz i podziwu przez wzgląd na ład,
przygotowanie bojowe i odwagę. Za taką postawę inni wam
składali dzięki, wy zaś sami wyraziliście wdzięczność bogom
w ofiarach i procesjach.
217. Chętnie zapytałbym Aischinesa, czy w czasie, gdy miasto
przeżywało nastroje uniesienia, radości, dziękczynienia, brał
udział w ofiarach i dzielił powszechną uciechę, czy też przesiadywał w domu pogrążony w smutku, narzekając i trapiąc się z
powodu sukcesu naszego państwa. Jeżeli był przy tym obecny
i znajdował się wśród innych, to jego postępowanie jest nie tylko
oburzające, ale wręcz bezbożne, skoro żąda od was — sędziów
266
267

odpowiedź Tebańczyków — również nie zachowana.

W dwóch pierwszych bitwach — stoczonych zimą r. 339/338 p.n.e.,
przypuszczalnie nad Kefizosem w Beocji.
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zaprzysiężonych przed bogami — abyście uchwałą potępili te
działania, które on sam, powołując się na świadectwo bogów,
uznał kiedyś za najlepsze. Jeżeli nie był obecny, czyż nie zasługuje
na wielokrotny wyrok śmierci, skoro przygnębiał go widok
ogólnej radości? Proszę o odczytanie tekstu tych uchwał.
Uchwała dotycząca ofiar dziękczynnych268
218. Odprawialiśmy wtedy nabożeństwa dziękczynne, a Tebańczycy uważali nas za swych zbawców. Doszło do tego, że
naród, który, na skutek polityki prowadzonej przez ugrupowanie
Aischinesa, zdawał się potrzebować pomocy, teraz sam mógł jej
innym udzielić. Oto rezultat wysłuchania moich rad. Z listów
wysłanych przez Filipa na Peloponez poznacie, w jakie uderzał
tony i w jak krytycznej sytuacji znalazł się z tego powodu. Proszę
o ich odczytanie, abyście się mogli przekonać, czego dokonała
moja wytrwałość, moje niezliczone podróże, moje trudy i stosy
wniosków, z których się teraz wyśmiewa mój przeciwnik.
219. Było wprawdzie w naszym państwie przede mną, Ateńczycy, wielu sławnych i wybitnych polityków, by wymienić tylko
Aristofonta270,
Kefalosa271,
Trazybulosa272
Kallistratosa269,
i tysiąc innych, jednakże żaden z nich nie poświęcił się tak
całkowicie sprawom państwa, gdyż ten, kto występował na
zgromadzeniach z wnioskami, nie podejmował się posłowania,
pełniący zaś funkcje poselskie nie stawiał żadnych wniosków.
268

uchwała dotycząca ofiar dziękczynnych — również nie zachowana.

269

Kallistratos — z Afidny, wybitny polityk i mówca ateński, którego
znakomite przemówienie w sprawie Oropos tak zafascynowało młodego
Demostenesa, że postanowił poświęcić się wymowie. Był strategiem w r.
377 i 372 p.n.e. Skłaniał się ku kierunkowi polityki prospartańskiej.
270

Aristofon — już wspomniany, por. przyp. 89 i 221; zwolennik
polityki pojednania z Tebami, por. § 162.
271

Kefalos — polityk ateński z czasów restytucji demokracji w r. 403

p.n.e.
272

Trazybulos — wódz demokratów ateńskich, którzy w r. 403 p.n.e.
uwolnili miasto od Trzydziestu Tyranów.
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Każdy z nich zostawiał sobie nieco czasu na wypoczynek i rozrywki, a równocześnie zabezpieczał sobie odwrót na wypadek
niepowodzenia. 220. No cóż, mógłby ktoś powiedzieć: tak,
przewyższyłeś wszystkich energią i odwagą, że sam jeden wszystkiemu umiesz sprostać? Tego o sobie wcale nie twierdzę, ale
niebezpieczeństwo zagrażające państwu było w moim przeświadczeniu tak wielkie, że nie pozostawiało miejsca na troskę o bezpieczeństwo osobiste. Sądziłem, że człowiek powinien się cieszyć,
jeżeli może wypełniać swoje obowiązki bez żadnych zaniedbań.
221. Żywiłem też przekonanie, być może niesłuszne, ale w każdym razie przekonanie, że nikt nie postawi lepszych wniosków
ode mnie, ani też nie przeprowadzi zręczniejszej akcji politycznej,
ani też z większą gorliwością i rzetelnością nie wykona powinności posła. Z tego powodu podejmowałem się tych wszystkich
zadań. A teraz proszę o odczytanie listów Filipa.
Listy273
222. A więc moja polityka, Aischinesie, doprowadziła Filipa
do tego, że zniżył swój ton, chociaż pierwej pozwalał sobie na
słowa pełne zuchwałości w stosunku do naszego państwa. Słusznie przyznali mi za to wieniec moi współobywatele. Chociaż
dokonano tego w twojej obecności, nie podniosłeś sprzeciwu.
Diondas274, który zaskarżył wniosek, nie otrzymał wymaganej
ilości głosów. Proszę o odczytanie uchwał, które wtedy przeszły
bez sprzeciwu i skargi ze strony Aischinesa.
Uchwały275
223. Uchwały te zawierają dosłownie taką samą treść jak
wnioski sformułowane przez Aristonika276, teraz zaś przez obec273

listy — nie zachowały się.

274

Diondas — polityk ateński, jeden ze stronników Filipa.

275

uchwały — nie zachowały się.

276

Aristonikos — według § 84 postawił już wcześniej wniosek
o uwieńczenie Demostenesa.
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nego tu Ktezyfonta. Aischines ani sam nie wniósł przeciwko nim
skargi, ani nie przyłączył się do oskarżyciela. A przecież gdyby
w obecnym oskarżeniu tkwiła jakaś prawda, daleko słuszniej
byłoby zaskarżyć Demomelesa277 jako właściwego wnioskodawcę oraz Hypereidesa niż teraz Ktezyfonta. Dlaczego? 224. Ponieważ Ktezyfon może się powoływać na owych wnioskodawców,
na orzeczenie trybunałów sądowych i na to, że Aischines nie
wystąpił ze skargą przeciw tym mężom — chociaż stawiali
wnioski tej samej treści — oraz na tę okoliczność, że ustawy
zabraniają po raz wtóry wnosić skargi przeciw sprawom już
raz rozstrzygniętym itp. Wtedy można było osądzić sam przypadek, wolny od precedensów. 225. Ale z drugiej strony nie
sądzę, aby Aischines mógł wówczas postępować tak, jak to
obecnie czyni, a więc dokonywać wyboru pośród wielu dawnych
uchwał — z którymi zresztą nikt wcześniej się nie zapoznał,
ani też się nie spodziewał słyszeć dzisiaj o nich — by na podstawie ich urywków oczerniać, przestawiać daty wydarzeń i przypisywać działaniom nie ich rzeczywiste zgodne z prawdą, lecz
fałszywe motywy w celu nadania swemu wystąpieniu pozorów
prawdopodobieństwa. 226. Wtedy nie było to możliwe, bo mowy, które wygłaszano, musiały się opierać na prawdzie. Dotykały bowiem świeżych jeszcze wydarzeń, które mieliście w żywej
pamięci i niemal w zasięgu swej ręki. Dlatego też uchylił się
przed świadectwem ówczesnych faktów, a zjawia się dopiero
teraz sądząc — jak mi się zdaje — że macie zamiar urządzić tu konkurs mówców278, a nie badanie działalności politycznej, i że wyrok będzie dotyczył samych mów, a nie interesów
państwa.
277

Wniosek w tej sprawie postawił na początku r. 338 p.n.e.
Demomeles, kuzyn Demostenesa, a bronił tego wniosku przed trybunałem mówca Hypereides.
278

W rzeczywistości sława dwóch najwybitniejszych mówców ateńskich, Demostenesa i Aischinesa, ściągnęła na ich proces zarówno wielu
wielbicieli ich talentu, jak i wielu zwolenników ich polityki.
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227. Używa sofistycznych sztuczek i powiada, że powinniście
całkowicie zapomnieć o opinii, jaką o każdym z nas sobie
wyrobiliście, a postępować tak jak przy sprawdzaniu rachunku.
Wprawdzie przypuszczacie przystępując do obliczeń, że pozostanie jakaś nadwyżka, to jednak zadowala was taki stan rzeczy, że
rachunek się zgadza i nie wykazuje żadnej nadwyżki. Podobnie
i w tym wypadku musicie się pogodzić z wynikiem rozprawy.
Możecie się przekonać o tym, jak ułomne jest wszelkie nieuczciwe
postępowanie. 228. Tym trafnym niewątpliwie przykładem potwierdził Aischines wasze przeświadczenie o nas obydwóch,
o mnie jako obrońcy ojczyzny, o nim jako rzeczniku interesów
Filipa. Gdybyście nie mieli o nas takich opinii, nie starałby się
wpłynąć na zmianę waszego przekonania. 229. Z łatwością wykażę, że nie ma prawa żądać od was, byście zmienili tę opinię,
a uczynię to nie przy pomocy liczb, ponieważ działalności
politycznej nie da się w ten sposób obliczyć — ale przez krótkie
przypomnienie wam wszystkich faktów. Wy, moi słuchacze,
będziecie zarówno świadkami, jak i sędziami mego sprawozdania.
Moja to właśnie polityka, którą mój przeciwnik tak potępia,
sprawiła, że Tebańczycy razem z Filipem — zgodnie z powszechnym przypuszczeniem — do naszego kraju nie wtargnęli, lecz
stanęli przy naszym boku, by wspólnie mu stawić opór.
230. Sprawiła też to, że wojna zamiast w naszym kraju toczyła się
w odległości 700 stadiów279 od naszego miasta na granicy
beockiej; zamiast łupiestw i niepokojów ze strony korsarzy
z Eubei280, pokój od morza dla Attyki przez cały okres wojny.
Zamiast opanowania przez Filipa Hellespontu i zdobycia Bizancjum, walka Bizantyńczyków przeciw Filipowi po naszej stronie.
Czyż dostrzegasz zgodność między rachunkiem faktów a ogólnym wynikiem obliczeń? 231. Czy należy te dane jako znoszące
279

stadion — por. III mowa przeciw Filipowi, przyp. 7; por. tu § 195,
przyp. 251 — odległość ok. 130 km.
280

Gdyby Demostenes nie przeszkodził Macedończykom w utrzymaniu Eretrii i Oreos, Filip prowadziłby stamtąd napady łupieskie.
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się wykreślić, czy raczej po wsze czasy wryć w pamięć? Nie muszę
dodawać, że inne narody doświadczyły okrucieństwa Filipa281,
które ujawnia zawsze w chwili dokonywania podbojów. Wam się
poszczęściło korzystać z owoców jego uprzejmości, która mu
zresztą służyła za osłonę dla przeprowadzenia kolejnych dalekosiężnych planów politycznych.
232. Tego tematu nie będę rozwijał. Nie waham się również i to
powiedzieć, że człowiek pragnący ocenić polityka nie na podstawie
praktyk donosicieli, ale w sposób uczciwy, nie oskarżałby mnie
Aischinesie, tak jak ty to czynisz — zmyślając przykłady, naśladując moje wyrażenia i przedrzeźniając moje gesty. Bo, oczywiście, los Grecji w znacznym stopniu zawisł od tego, czy użyłem tego
lub innego wyrazu, albo czy tak czy inaczej podniosłem rękę?
233. Uczciwy człowiek zastanowiłby się na podstawie faktów, jakimi środkami pieniężnymi i siłą zbrojną rozporządzało nasze państwo w momencie, gdy podejmowałem działalność polityczną, jakie
korzyści dał państwu mój zarząd, i jak przedstawiało się położenie
naszych wrogów. Gdyby stwierdził ubytek tych środków, oczywista wina leżałaby po mojej stronie, gdyby zaś znaczny ich przyrost,
przestałby wreszcie oczerniać mnie niczym zwykły donosiciel.
Skoro uchyliłeś się od tego zadania, ja je za ciebie wykonam. Wy
zaś na to zwróćcie uwagę, czy moje wywody są zgodne z prawdą.
234. Potęga naszego państwa opierała się wówczas282 na
mieszkańcach wysp, i to nie wszystkich, lecz właśnie najsłabszych. Ani bowiem Chios, ani Rodos, ani Korkira nie stały
po naszej stronie. Państwo rozporządzało sumą czterdziestu
281

inne narody doświadczyły okrucieństwa Filipa — jak Olintyjczycy
czy Fokejczycy.
282

Początek działalności politycznej Demostenesa przypada mniej
więcej na r.355 p.n.e. Drugi Związek Morski po pokoju Antalkidasa w r.
387 p.n.e. obejmował przede wszystkim wyspy Morza Egejskiego. Najważniejsi jednak sojusznicy — wyspy Chios i Rodos oraz miasto
Bizancjum odpadły od Aten w r. 357 p.n.e., a wyspa Korkira już
wcześniej, w r. 361 p.n.e.
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pięciu talentów ściągniętych zresztą z góry od państw sojuszniczych. Ciężkozbrojnej piechoty i kawalerii, poza własną, żadnej
nie posiadaliśmy. Najgroźniejsze dla nas, a najkorzystniejsze dla
wrogów było to, że Aischines i ludzie z jego ugrupowania
usposobili wobec nas bardziej wrogo niż przyjaźnie wszystkie
państwa ościenne — Megarejczyków283, Tebańczyków i Eubejczyków.
235. Nikt nie może temu zaprzeczyć, że takie, niestety, było
ówczesne położenie naszego państwa. Przypatrzcie się też sytuacji
Filipa, z którym mieliśmy prowadzić wojnę. Przede wszystkim
miał władzę nieograniczoną nad poddanymi — rzecz w czasie
wojny niezwykłej wagi. Po wtóre, utrzymywał ich w stałym
pogotowiu bojowym, z bronią w ręku. Poza tym miał pod
dostatkiem pieniędzy i mógł robić, co mu się podobało; nie
musiał niczego zgłaszać we wnioskach, poddawać publicznym
obradom, narażać się na skargi donosicieli, bronić się w procesach o działanie niezgodne z ustawą, odpowiadać przed kimkolwiek za swe czyny — bo był po prostu niepodzielnym władcą,
wodzem, panem wszystkiego. 236. Ja zaś, który zająłem pozycję
naprzeciwko niego jako jego przeciwnik — bo tak to wypada
ująć — czyim i czego byłem panem? Niczyim i niczego! Możność
przemawiania do ludu, jedyne prawo, które stało się moim
udziałem, przyznaliście w równej mierze mnie i najemnikom
Filipa. A ilekroć uzyskiwali oni przewagę głosów nade mną —
a zdarzało się to wcale często, gdyż wystarczał do tego jakikolwiek powód — zawsze kończyliście obrady rozstrzygając rzecz po
myśli wrogów. 237. Ale pomimo tych wszystkich przeszkód
pozyskałem dla was na sprzymierzeńców Eubejczyków, Achajów284, Koryntyjczyków285, Tebańczyków, Megarejczyków, Leu283

Megarejczycy — por. III mowa przeciw Filipowi, przyp. 19.

284

Achajowie — mieszkańcy Achai, krainy w północnej części Peloponezu nad Zatoką Koryncką.
285

Koryntyjczycy — mieszkańcy Koryntu, wielkiego miasta położonego na północnym Peloponezie nad Zatoką Koryncką.
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kadyjczyków286 i Korkirejczyków287. Państwa te wystawiły armię najemną złożoną z piętnastu tysięcy pieszych i dwu tysięcy
konnych, nie licząc wojsk utworzonych z obywateli. Uzyskałem
też od tych państw najwyższą — o ile mogłem — wysokość
składek pieniężnych. 238. Mówisz, Aischinesie, o naszych słusznych pretensjach wobec Tebańczyków, Bizantyńczyków czy też
Eubejczyków i podnosisz sprawę dźwigania równych ciężarów
wojennych przez każde z państw. Przede wszystkim jednak
zapominasz o tym, że na trzysta okrętów owej sławnej floty288,
która niegdyś toczyła boje w obronie Grecji, dwieście statków
dostarczyło nasze państwo. Nie uważało się wcale za skrzywdzone z tego powodu, nie pociągało do odpowiedzialności swoich
doradców ani też nie okazywało im swego oburzenia — byłoby to
karygodne — lecz składało dzięki bogom, że w obliczu niebezpieczeństwa grożącego całej Grecji mogło udzielić pomocy dla jej
ocalenia dwukrotnie większej niż reszta państw.
239. Oczerniając mnie jak donosiciel oddajesz współobywatelom wątpliwą przysługę. Po cóż teraz ich pouczasz, co należało
wtedy czynić, przecież byłeś w mieście i brałeś udział w obradach,
mogłeś więc stawiać odpowiednie wnioski — jeśli w ogóle nasza
krytyczna ówczesna sytuacja pozostawiała nam jakiś wybór. Bo
zaprawdę musieliśmy brać nie to, co chcieliśmy, lecz to, co nam
miała do zaofiarowania aktualna rzeczywistość polityczna.
A ktoś czekał289 tylko w pogotowiu na sposobność, by przygarnąć do siebie i obsypać w dodatku pieniędzmi tych wszystkich,
których odtrąciliśmy od siebie.
240. Jeżeli dziś odpowiadam przed sądem za niewątpliwe
osiągnięcia polityczne, to, jak sądzicie, czego by nie wyprawiali
286

Leukadyjczycy — mieszkańcy wyspy Leukas (Leukadia) na Morzu Jońskim.
287

Korkirejczycy — mieszkańcy wyspy Korkiry, dziś Korfu.

288

owej sławnej floty — w bitwie pod Salaminą w r. 480 p.n.e.

289

a ktoś czekał — oczywiście Filip, gotów do przyciągnięcia
wszystkich państw helleńskich, których Ateńczycy nie potrafili pozyskać
na swych sprzymierzeńców.
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i nie mówili ci ludzie pozbawieni wszelkich zasad, gdyby mimo
moich skrupulatnych obliczeń państwa te od nas odstąpiły i przeszły na stronę Filipa i gdyby w jednej chwili stał się on panem
Eubei, Teb i Bizancjum? Czyż nie twierdziliby, że wydano na łup
Filipowi i odtrącono miasta, które się z nami chciały połączyć?
241. Czyż nie utrzymywaliby, że dzięki Bizantyńczykom opanował
Hellespont i zdobył w ten sposób kontrolę nad dostawami zboża
dla Grecji, że z powodu Tebańczyków Attyka stała się sceną
uciążliwej wojny na granicy, wreszcie — iż z powodu wypadów
korsarskich z Eubei żegluga po morzu jest wręcz niemożliwa. Czyż
nie podnosiliby takich i wielu innych zarzutów?
242. Niegodziwym, prawdziwie niegodziwym tworem jest oszczerca, gotowym do wszelkiej podłości i złośliwości, skorym do
oskarżeń. Ale ten osobnik to już z natury szczwana bestia,
z zasady niezdolna do prawych i szlachetnych postępków, to
prawdziwa małpa tragiczna, wioskowy Ojnomaos290, nieuczciwy
mówca. Na cóż się zdała ojczyźnie twoja wymowa? Jaki sens
roztrząsać to, co już należy do przeszłości? 243. Przypomina to
zachowanie się lekarza, który odwiedzając chorego ust by nie
otwierał i nie podawał żadnych środków na zwalczanie choroby,
a dopiero po śmierci pacjenta przyłączyłby się do żałobnego
konduktu i nad świeżą mogiłą dowodził: „Nie umarłby ten człowiek,
gdyby to lub owo uczynił". Szaleńcze, takiś mądry po szkodzie!
244. Przekonacie się również, że nie z mojej winy spadła
klęska na nasze państwo. Inna rzecz, plugawcze, że z tego
powodu powinieneś raczej ubolewać niż dawać upust radości.
Zastanówcie się tylko nad jednym: nigdy z żadnego kraju, do
którego wyprawiliście mnie z poselstwem, nie wracałem do
ojczyzny pokonany przez posłów Filipa — ani z Tessalii, ani
z Ambrakii291, z Illirii292, ani od władców Tracji, z Bizancjum,
290

Ojnomaos — por. przyp. 240 i przyp. 242.

291

Ambrakia — por. III mowa przeciw Filipowi, przyp. 30. Demostenes posłował tam w r. 343/342 p.n.e.
292

Illiria — por. I mowa przeciw Filipowi, przyp. 54.
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ani ostatnio z Teb. Gdy tylko mowy posłów macedońskich
spotykały się z porażką, Filip orężem, napaścią i podbojem
zmniejszał skutki tych dyplomatycznych niepowodzeń. 245. Za
to czynisz mnie odpowiedzialnym i nie wstydzisz się raz wyśmiewać mnie za zniewieściałość, a raz żądać, bym w pojedynkę
zwyciężał wojska Filipa. Chyba przy pomocy samej potęgi słowa?
Jakimi bowiem innymi środkami mogłem rozporządzać? Przecież
nie miałem władzy nad stanem ducha poszczególnych żołnierzy,
nad losem walczących, nad dowództwem armii — a za to
wszystko teraz obarczasz mnie winą? 246. Czy naprawdę jesteś
takim głupcem? Zbadajcie, i to z największą skrupulatnością,
zakres spraw, za który mówca ponosi odpowiedzialność — wcale
się nie wymawiam. Jaki jest ten zakres? Dostrzegać wyłaniające
się zjawiska polityczne, przewidywać i przekazywać tę wiedzę
innym. Tak właśnie czyniłem. A dalej: ograniczać na każdym
kroku przejawy wszelkiej ociężałości, wątpliwości, niewiedzy
i zawiści — przywary stanowiące nieodzowne cechy życia politycznego każdego państwa — przeciwnie zachęcać do zgody i porozumienia oraz do gorliwego wypełniania obowiązków. I to
wszystko zrobiłem i nikt nie byłby w stanie dowieść tutaj jakiegoś
zaniedbania z mojej strony. 247. A gdyby ktoś zapytał, czemu
zawdzięcza Filip większość swoich sukcesów, wszyscy by odpowiedzieli: „swym wojskom, podarunkom i umiejętności przekupywania czołowych polityków". Nie miałem żadnej władzy
nad armią i nie ja nią dowodziłem, dlatego też nie ponoszę
jakiejkolwiek odpowiedzialności za jej działalność. Odniosłem
nad Filipem zwycięstwo w tym, że nie dałem się przekupić. Bo jak
dokonujący przekupstwa zwycięża przyjmującego łapówkę, tak
człowiek niesprzedajny triumfuje nad tym, który go chciał pieniędzmi pozyskać. Tak więc nasze państwo w mojej osobie okazało
się niepokonane.
248. Zarówno te moje zasługi — obok wielu innych podobnych — uzasadniają słuszność wniosku Ktezyfonta w mojej
sprawie. Wy wszyscy macie w tym także swój udział, o czym
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zaraz powiem. Wnet po bitwie293 uchwalił Lud moje propozycje
dotyczące ocalenia państwa, gdyż widział i znał całą moją
działalność publiczną w okresie największej grozy i niebezpieczeństwa. A przecież nie byłoby wcale dziwne, gdyby większość z was
mnie wtedy błędnie oceniła. Wszystkie postanowienia związane
z bezpieczeństwem publicznym, rozstawienie straży, kopanie
rowów obronnych, przeznaczenie sum pieniężnych na umocnienie
fortyfikacji — opierały się na moich wnioskach. Spośród wszystkich Lud mnie obrał komisarzem odpowiedzialnym za zaopatrzenie miasta w żywność. 249. Wreszcie porozumieli się pomiędzy sobą ludzie, których jedynym pragnieniem było szkodzić mi
we wszelki sposób. Zasypywali mnie więc wszelkiego rodzaju
skargami, pozwami do składania jakichś sprawozdań, ciężkimi
oskarżeniami, przy czym sami wprost przeciwko mnie nie występowali, lecz posługiwali się pośrednictwem podstawionych
ludzi ufając, że pod ich osłoną pozostaną niezauważeni. Wiecie
z pewnością i pamiętacie, że początkowo codziennie musiałem
stawać przed sądem. Moi przeciwnicy w swych napaściach na
mnie wypróbowali wszystkiego: posłużyli się zarówno natarczywością Sosiklesa294, donosicielską złośliwością Filokratesa295,
jak i istnym szałem Diondasa i Melontasa. Ale z tych wszystkich
kłopotów wyszedłem cało przede wszystkim dzięki opiece bogów,
następnie dzięki wam i innym Ateńczykom. W ten sposób stało
się zadość sprawiedliwości, gdyż zatriumfowała prawda i sumienność sędziów, którzy złożyli przysięgę i zgodnie z nią wydawali
wyroki. 250. I tak, kiedy postawiono mnie w stan oskarżenia
o zbrodnię stanu296, uniewinniliście mnie nie przyznając moim
293

po bitwie — pod Cheroneą w r. 338 p.n.e.

294

Sosikles — bliżej nie znany polityk, przeciwnik Demostenesa.

295

Filokrates — z Eleusis, przeciwnik polityczny Demostenesa (twórcą pokoju z r. 346 p.n.e. był Filokrates z Hagnuz). Do opozycji
politycznej wobec Demostenesa należał również bliżej nie znany polityk
Melontas.
296

o zbrodnię stanu — w procesie o eisangelia, por. W sprawie
Chersonezu, przyp. 28.
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oskarżycielom wymaganej liczby głosów. Takim głosowaniem
wyraziliście pełne uznanie dla słuszności mojej polityki. Wyroki
uniewinniające dowiodły, że moje pisemne wnioski i moje rady
przedstawione w mowach były całkowicie zgodne z obowiązującymi prawami. Przez przyjęcie i podpisanie złożonych przeze
mnie sprawozdań daliście świadectwo, że moja działalność jest
słuszna i wolna od przekupstwa. Wobec tego, jakież stosowne
i sprawiedliwe określenie mógł nadać Ktezyfon mojej działalności, czyż nie to, które — jak widział — zwykle nadaje cały naród,
sędziowie przysięgli, czyż nie takie określenie, które sama prawda
wśród wszystkich ludzi utrwala?
251. W porządku — powie Aischines — ale są ludzie tak
nieskazitelni jak Kefalos, których nigdy nie pociągano przed sąd.
Tak, na Dzeusa, jest to prawdziwe szczęście! Jednakże nie
pojmuję, na jakiej słusznej podstawie można przyganiać człowiekowi tylko dlatego, że go wielokrotnie oskarżano, chociaż nigdy
nie dowiedziono mu najmniejszej winy. Zresztą, Ateńczycy,
wobec Aischinesa mógłbym sobie także przypisać ową nieskazitelność Kefalosa. Przecież nigdy nie wniósł przeciwko mnie skargi
ani nie pozwał przed sąd. W ten sposób sam dowiodłeś, Aischinesie, że nie gorszy ze mnie obywatel od Kefalosa.
252. Wszędzie się rzuca w oczy tępota i złośliwość Aischinesa,
zwłaszcza w uwagach, jakie czyni na temat mojego losu. Jeżeli
jeden człowiek robi drugiemu wyrzuty z powodu zmienności jego
szczęścia, muszę uznać takie postępowanie za zupełnie pozbawione sensu. Przecież człowiek, który sądzi, że szczęście życiowe mu
towarzyszy i niezmiennie będzie towarzyszyło, nie może być
nawet pewny, czy go nie opuści przed nastaniem wieczora, jakże
więc może mówić o swym pomyślnym losie, a krytykować los
innego człowieka? Skoro ten osobnik także na ten temat się
wyraża w podobnym tonie, pozostawiam, Ateńczycy, waszemu
sądowi — pomijając wiele innych jego zuchwałych uwag — czy
moja wypowiedź o ludzkim losie nie będzie bliższa prawdy
i rzeczywistej sytuacji człowieka. 253. Uważam, że los naszego
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państwa jest dobry, a potwierdzenie tego dostrzegam w wyroczniach Dzeusa z Dodony297, natomiast obecny los całego rodzaju
ludzkiego wydaje mi się niełaska wy i srogi. Któż z Greków albo
barbarzyńców nie doświadczył w naszych czasach wiele przykrości
i poważnych nieszczęść? 254. Szczęście naszego państwa upatruję
w wyborze słusznej polityki oraz w większej jego pomyślności
w porównaniu z tymi państwami greckimi, które sądziły, że
odstąpienie od was zapewni im trwałe powodzenie. Porażki,
niezupełnie zgodny z naszymi planami przebieg wydarzeń, to
cząstka przykrości, która nam przypadła jako nasz udział we
wspólnym cierpieniu całej ludzkości. 255. Dlatego moje osobiste
szczęście i szczęście każdego z was wypada rozważać osobno, tylko
w świetle waszych własnych dróg życiowych. Takie jest moje
zapatrywanie na temat losu; myślę, że jest ono słuszne i przekonujące nie tylko dla mnie, ale i dla was. Aischines utrzymuje, że mój
los zaciążył nad wspólnym losem ojczyzny, nieszczęście jednostki
nad szczęściem wielkiego państwa. 256. Jeżeli się już uparłeś,
Aischinesie, za wszelką cenę badać moje przeznaczenie, to lepiej
przypatrz się swojemu, i jeżeli się przekonasz, że moje przeznaczenie jest lepsze od twojego, porzuć te niesmaczne przytyki.
A przyglądnij się swemu szczęściu od samych początków
twego życia. Niech nikt, na Dzeusa, nie zarzuca mi, że przybieram napuszony i wyniosły ton. Tylko głupiec moim zdaniem
może wytykać komu jego ubóstwo, a pysznić się ponad wszelką
miarę własną zamożnością. Ale oszczerstwa i potwarze tego
osobnika zmuszają mnie do posługiwania się takim właśnie
językiem: postaram się to uczynić w sposób najbardziej oględny.
257. Otóż dane mi było, Aischinesie, w moim dzieciństwie
uczęszczać do ogólnie poważanych szkół i żyć we względnym
dostatku, który chroni człowieka przed popełnianiem haniebnych
czynów. Po osiągnięciu wieku dojrzałego mogłem postępować
stosownie do mojej pozycji społecznej, a więc wyposażać chó297

Chodzi o sławną najstarszą wyrocznię grecką Dzeusa w Dodonie
w Epirze (środkowa Grecja).
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ry298, pełnić obowiązki trierarchy299, płacić nadzwyczajne podatki na cele wojenne300, zaspokajać swe ambicje zarówno w życiu
prywatnym, jak i publicznym, w dodatku okazywać swą przydatność tak państwu, jak i przyjaciołom. Gdy już powziąłem zamiar
zajmowania się polityką, wybrałem taki program polityczny,
dzięki któremu wielokrotnie dostąpiłem zaszczytu uwieńczenia,
znajdując pełne uznanie ze strony mojej ojczyzny i wielu państw
greckich.
258. Taki był mój pomyślny los; mógłbym wiele tu jeszcze
dodać szczegółów, ale je pominę z obawy, abym tym przechwalaniem się nie obraził czyichś uczuć. Ty zaś, czcigodny mężu,
który innych opluwasz i błotem obrzucasz, przypatrz się swemu
losowi, jaki ci przypadł w udziale. Lata dziecięce przeżyłeś w skrajnej nędzy, pomagając swemu ojcu w utrzymywaniu porządku
w szkole: wyrabiałeś atrament, zmywałeś ławki, zamiatałeś szkolną izbę, jak przystało na niewolnika, a nie chłopca wolno urodzonego. 259. Gdyś dorósł, towarzyszyłeś z kolei swej matce w odprawianiu czarów301 — odczytywałeś zaklęcia z ksiąg i uczestniczyłeś we wszystkich jej praktykach. Nocą przygotowywałeś
obiaty w mieszalniku, jelenią skórą okrywałeś wtajemniczonych,
oczyszczałeś ich i nacierałeś gliną i otrębami302, a po obmyciu
rozkazywałeś im powstać i wypowiedzieć formułę: „Uniknąłem
zła, znalazłem drogę dobra". Pyszniłeś się, że nikt w zawodzeniu
nie potrafi ci dorównać. Wierzę w to całkowicie. Czyż nie
298

wyposażać chóry — to znaczy pełnić obowiązki chorega, por.
I mowa przeciw Filipowi, przyp. 46.
299

pełnić obowiązki trierarchy — idzie o wyposażenie triery, okrętu
wojennego, por. I mowa przeciw Afobosowi, przyp. 23.
300

nadzwyczajne podatki na cele wojenne — tzw. eisphora, por.
I mowa przeciw Afobosowi, przyp. 15.
301

Demostenes zarzuca matce Aischinesa, iż w młodości uprawiała
zawód prostytutki, później zaś zawód kabalarki i znachorki.
302

Mówca podaje tu szczegóły obrzędu mistycznego łącznie z wypowiadaną formułą obrzędową. Jest to obrzęd bakchiczny pozostający pod
wpływem kultów orientalnych, zwłaszcza orgiastycznego kultu Sabazjosa
(utożsamianego z Dionizosem), który przywędrował z Frygii.
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sądzicie, iż kto potrafi tak głośno przemawiać, jest też niedościgniony w zawodzeniu? 260. Za dnia oprowadzałeś po ulicach
szanowne bractwa kultowe, przystrojone koprem i liśćmi białej
topoli i gniotąc oswojone węże lub wywijając nimi nad głową
wznosiłeś okrzyki: „euoj, saboj!", to znów tańcząc wołałeś; ,,hyes,
attes, attes, hyes!". 261. Stare baby okrzyknęły cię swoim mistrzem śpiewu i tańca, przodownikiem, nosicielem bluszczu i koszy, za te swoje starania dostawałeś sucharki, obwarzanki i słodkie placuszki. Oczywiście, każdy otrzymując takie podarki mieniłby się szczęśliwcem i uważałby się za dziecko fortuny.
262. Kiedy znalazłeś się na liście obywateli — jak to się stało,
wolę nie mówić — w każdym razie, gdy się tam już znalazłeś,
wyszukałeś sobie godne szacunku zajęcie pisarza i pomocnika
w najniższych urzędach. Pozbawiono cię i tego zatrudnienia, gdy
popełniłeś wszystkie przestępstwa, o które oskarżasz innych. Ale
i późniejsze koleje twego życia nie przyniosły wstydu jego
początkom. Otóż wstąpiłeś na służbę do aktorów, Simykasa
i Sokratesa, popularnie zwanych odtwórcami rozpaczliwych jęków. Grywałeś trzeciorzędne rólki, ale większe dochody niż owe
przedstawienia — które zresztą dawaliście z narażeniem własnego
życia303 — przynosiła ci kradzież fig, winogron i oliwek. Zbierałeś je po cudzych sadach niczym ich właściciel. Prowadziliście
z widzami nieubłaganą i bezustanną walkę, z której odniosłeś
niejedną ranę. Masz zatem moralne prawo, by się dziś naigrawać
z tchórzostwa ludzi nie zaprawionych w takich bojach. 263. Jednakże pomijając to wszystko, co w jakiś sposób można tłumaczyć
twoim ubóstwem, wolę teraz przejść do zarzutów, które należy
poczynić wobec twego charakteru i postępowania. Kiedy ci
z biegiem czasu przyszło na myśl zajmować się również polityką,
obrałeś taki kurs działania, iż w okresie pomyślnym dla naszej
ojczyzny żyłeś jak zając drżąc w ciągłym strachu przed oczekiwa303

z narażeniem własnego życia — z powodu gry na scenie, która się
publiczności nie podobała.
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na karą za zbrodnie, których miałeś pełną świadomość. Natomiast w chwili, gdy inni przeżywali wspólne nieszczęście, całemu
światu ukazywałeś swoje zuchwalstwo. 264. Ten, komu śmierć
tysiąca współobywateli304 dodała tylko odwagi i pewności siebie,
na jakąż zasługuje karę ze strony tych, którzy przeżyli? Wprawdzie mógłbym przytoczyć jeszcze wiele podobnych przykładów,
jednak wolę tego nie czynić. Byłoby mi łatwo rozprawiać o jego
bezeceństwach i haniebnych postępkach, ale wymienię tylko te,
które nie obrażają poczucia przyzwoitości.
265. Porównaj więc, Aischinesie, spokojnie i bezstronnie koleje
mojego i twojego losu, a potem zapytaj obecnych tu obywateli, czyj
los każdy z nich wybrałby dla siebie. Ty musiałeś nauczać, ja
chodziłem do szkoły. Ty usługiwałeś przy obrzędach, ja w nich
uczestniczyłem. Byłem członkiem Zgromadzenia Ludowego, ty jego
protokolantem. Ty grywałeś w teatrze trzeciorzędne role, ja byłem
widzem, a jeśli grałeś źle, wygwizdywałem cię wraz z resztą widowni.
Całą politykę prowadziłeś w interesie wrogów, ja zaś w interesie
ojczyzny. 266. Pomijam resztę: dzisiaj się odbywa rozprawa nad tym,
czy zasługuję na uwieńczenie, a wedle powszechnej opinii nie ciąży na
mnie żadna wina. Ty zaś już zyskałeś sobie złą sławę donosiciela, a jest
to związane z pewnym niebezpieczeństwem. Bo nie wiadomo, czy
będzie ci wolno dalej uprawiać takie zajęcie, czy też wobec nieuzyskania piątej części głosów nie będziesz musiał zaprzestać swej
działalności. 267. Pozwólcie, że odczytam pisma potwierdzające pełnione przeze mnie świadczenia publiczne, ty zaś dla porównania
odczytaj tyrady, które niemiłosiernie kaleczyłeś na scenie:
przybywam z siedziby zmarłych i ciemności bram305

albo
wiedz, że o nieszczęściu niosę wieść wbrew woli306.
304

śmierć tysiąca współobywateli — pod Cheroneą.

305

przybywam z siedziby zmarłych... — pierwszy wers Hekabe Eurypidesa.

306

wiedz... — wers z nie zachowanej tragedii. Idzie tu bez wątpienia
o początek tyrady wygłoszonej przez posłańca.
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Obyś nędzną śmiercią zginął, nędzniku, z woli bogów i sędziów, ty, który jesteś niczym zarówno jako obywatel, jak
i trzeciorzędny aktor. Proszę o odczytanie świadectw.
Świadectwa307
268. Tak przedstawia się moja charakterystyka w życiu publicznym. Jeżeli nie jest to powszechnie wiadome, że w życiu
prywatnym byłem człowiekiem przystępnym, ludzkim, który
chętnie wspomagał potrzebujących, to rzecz pominę całkowitym
milczeniem i nie przedstawię żadnego świadectwa na to, że
niejednego wykupiłem z niewoli wrogów308, że niejednemu z uboższych obywateli pomogłem w wyposażeniu jego córek309, że
starałem się wyświadczać ludziom różne przysługi. 269. Taki jest
mój pogląd: kto doznał dobrodziejstw, powinien zawsze o nich
pamiętać, dobroczyńca zaś jak najszybciej o nich zapomnieć,
jeżeli pierwszy z nich ma się zachowywać jak człowiek honorowy,
a drugi inaczej niż człowiek małoduszny. Ciągłe przypominanie
o swoich dobrodziejstwach równa się wprost wymówce. Ani tak
nie będę czynił, ani nic mnie do takiego postępowania nie skłoni.
Zadowala mnie w zupełności opinia, jaką mi ta działalność
dobroczynna przyniosła.
270. Pozostawiając na boku życie osobiste chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów o sprawach państwa. Czy potrafiłbyś
wymienić, Aischinesie, bodaj jednego człowieka pod słońcem, czy
Greka, czy barbarzyńcę, któremu panowanie dawniej Filipa,
obecnie zaś Aleksandra nie sprawiło jakiejś przykrości czy krzywdy? Jeśli tak, to dobrze — zgadzam się na to, abyś w moim losie,
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świadectwa — ich tekstu rękopisy nie przekazują.
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Zamożniejsi Ateńczycy uważali za swój obywatelski obowiązek
wykupywać wziętych do niewoli przez wroga żołnierzy ateńskich.
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Prawo zwyczajowe nakazywało, aby kobieta wychodząca za mąż
wnosiła mężowi posag (proiks). Zamożniejsi obywatele pomagali swym
uboższym krewnym i przyjaciołom w wyposażaniu ich córek.
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w moim nieszczęśliwym losie, jeśli tak wolisz, dostrzegał przyczynę
wszelkich niepowodzeń. 271. A przecież wielu ludzi, którzy ani
mnie nie widzieli, ani nie słyszeli mego głosu, doznało pasma
straszliwych nieszczęść — i to nie jednostki, lecz całe miasta
i narody. O ileż uczciwiej i słuszniej byłoby zatem przypisywać
winę tego wszystkiego wspólnemu — jak się zdaje — losowi całej
ludzkości i szczególnie niepomyślnemu biegowi wydarzeń. 272. Ty
tego nie bierzesz pod uwagę i mnie czynisz odpowiedzialnym za
całą politykę państwa, chociaż dobrze wiesz, że jeśli nie całość, to
przynajmniej znaczna część winy spada na wszystkich, zwłaszcza
zaś na ciebie. Gdybym decydował o losach państwa w sposób
samowładny, to wtedy ty i inni mówcy polityczni mielibyście
prawo pociągać mnie do odpowiedzialności. 273. Przecie byliście
obecni na wszystkich posiedzeniach Zgromadzenia Ludowego,
wszelkie obrady dotyczące interesu państwa odbywały się publicznie, a moje rady wydawały się wszystkim najlepsze, zwłaszcza zaś
tobie. Bo chyba nie z życzliwości dla mnie pozwalałeś mi cieszyć się
nadziejami, podziwem i zaszczytami, które stale towarzyszyły
mojej ówczesnej działalności politycznej. Czyż nie dopuszczasz się
niegodziwego i karygodnego czynu krytykując propozycje, od
których jakoś nie umiałeś podać lepszych?
274. Wszyscy ludzie przestrzegają w takich wypadkach pewnej ustalonej zasady: kto świadomie zawinił, tego czeka powszechny gniew i kara. Pobłądził kto nieświadomie, tego spotyka
przebaczenie zamiast kary. A jeżeli kto nie popełnił ani występku,
ani błędu, a oddał się bez reszty realizacji planów powszechnie
uznawanych za korzystne dla państwa i jeżeli ostatecznie wraz
z innymi nie odniósł spodziewanego sukcesu, to czyż godzi się
stawiać mu zarzuty i lżyć go? Czyż nie wypada raczej z nim
ubolewać nad wspólnym nieszczęściem? 275. Jawi się to nie tylko
w ustawach, gdyż sama natura uczyniła to rozróżnienie w niepisanych prawach zwyczajowych i w poczuciu moralnym wrodzonym
człowiekowi. Aischines do tego stopnia przewyższył cały rodzaj
ludzki swą bezwzględnością i godnym denuncjanta zacietrzewie-
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niem, iż oskarża mnie nawet o to, co sam nazwał nieszczęśliwym
zrządzeniem losu.
276. Ponadto — jak gdyby jego własne mowy cechowała
prostota i uczucie patriotyzmu — każe wam strzec się mnie
i baczyć, bym was w błąd nie wprowadził i nie oszukał.
Nazywa mnie wykrętnym mówcą, oszustem, sofistą itp., sądząc
chyba, że jeśli komu przypisze swe własne właściwości, to tak już
będzie naprawdę — a słuchaczom nie przyjdzie nawet na myśl
zbadać, kim jest właściwie człowiek, który takie rzeczy opowiada.
Jestem przekonany, że wszyscy go znacie, i że raczej jemu
aniżeli mnie przydzielicie owe cechy. 277. Wiem też dobrze310,
że oddziaływanie potęgi mojego słowa — no cóż, zgadzam
się, Aischinesie, na to twoje określenie — chociaż widzę, że
o tym oddziaływaniu mówcy w znacznym stopniu decydują jego
słuchacze. W końcu bowiem uznanie dla bystrości mówcy zależy
od życzliwości, jaką mu każdorazowo okazują słuchacze. W każdym razie moją sprawność — jeśli mam jaką w tej dziedzinie — zawsze poddawałem próbie w sprawach publicznych,
zawsze w obronie waszych interesów, nigdy .przeciw wam, nawet
w sprawach prywatnych. Wprost przeciwnie postępował Aischines. Używał swej sztuki słowa nie tylko na korzyść wrogów,
ale także przeciwko obywatelom, którzy mieli z nim jakieś
porachunki osobiste: nigdy w sposób godziwy, nigdy ku pożytkowi państwa. 278. Nie wolno dobremu obywatelowi żądać od
sędziów powołanych do strzeżenia interesów publicznych, by
dzielili jego osobiste uczucia gniewu czy nienawiści, gdyż w ogóle
nie powinien z takimi uczuciami przed wami występować, co
więcej, nie powinien ich hodować w swym sercu, a jeśli już
pozbyć się ich nie potrafi, to musi je przynajmniej powściągnąć
i złagodzić. W jakich okolicznościach polityk czy mówca może
ujawnić gwałtowność swego temperamentu? W razie zagrożenia
państwa jako całości oraz w tych momentach, kiedy dochodzi
310

Urwane zdanie. Mówca posługuje się taką konstrukcją, naśladując styl żywej, improwizowanej mowy.
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do starć pomiędzy ludem a jego przeciwnikami. Oto wdzięczna
rola dla szlachetnego i oddanego państwu obywatela.
279. Nigdy nie pociągał mnie Aischines przed sąd za przestępstwo natury politycznej — ani nawet dodam, za przestępstwo
cywilne we własnej sprawie — ani w imieniu państwa, ani we
własnym, teraz zaś występuje przed wami z całym oskarżeniem
w związku z moim uwieńczeniem i pochwałą, tracąc czas na
opracowanie sążnistych przemówień w tej sprawie. Jest to bezsprzecznie oznaka tylko osobistej nienawiści i zazdrości i zwykłej
podłości, a nie jakichś szlachetnych uczuć. Mnie procesu bezpośrednio nie wytacza, za to napada na osobę postronną — Ktezyfonta, co jest szczytem wszelkiej nikczemności. 280. Chwilami
odnoszę, Aischinesie, takie wrażenie, że wszcząłeś ten proces dla
popisania się sztuką słowa, skalą i barwą swego głosu, nie zaś
dla udowodnienia jakiegoś rzeczywiście popełnionego przestępstwa. Bo nie czar słowa ani siła głosu mówcy przedstawiają tu
najwyższą wartość, lecz zgodność z dążeniami i uczuciami całego
społeczeństwa: trzeba po prostu kochać przyjaciół swej ojczyzny,
a nienawidzić jej wrogów. 281. Kto żywi takie uczucia, zawsze
będzie przemawiał w duchu szczerego patriotyzmu. Kto zaś
wysługuje się obcej potędze, która najwyraźniej zagraża jego
ojczyźnie, ten nie stoi na tej samej kotwicy, co nawa jego
państwa, i szuka bezpieczeństwa w zgoła odmiennych oczekiwaniach. Inaczej ja — czyż tego nie widzisz, Aischinesie? Mam te
same dążenia i te same interesy, co lud. Nie służę żadnym
ubocznym ani osobistym celom. 282. Czy i ty tak samo? A więc
jak? Czyż zaraz po bitwie nie udałeś się w poselstwie do Filipa311,
sprawcy ówczesnych nieszczęść naszej ojczyzny, chociaż — jak
powszechnie wiadomo — przedtem zawsze odmawiałeś pełnienia
tej funkcji? Któż oszukuje swe państwo? Czyż nie ten, kto nie
311

Po bitwie pod Cheroneą Aischines wziął udział w bankiecie
wydanym przez zwycięzcę. Aischines wymówił się kiedyś chorobą, by nie
posłować do Macedonii w sprawie sprzymierzonych z Atenami Fokejczyków. Udał się tam dopiero po zniszczeniu przez Filipa ich kraju.
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mówi tego, co myśli? Na kogóż słusznie rzuca herold klątwę?
Czyż nie na takiego człowieka? Jakąż większą zbrodnię można by
zarzucić mówcy niż to, że inaczej mówi, niż myśli? A taką
właśnie zbrodnię tobie dowiedziono!
283. Jeszcze otwierasz usta i śmiesz patrzeć prosto w oczy
swym współobywatelom? Czyż uważasz, że nie widzą, kim jesteś?
Czy myślisz, że ogół naszego społeczeństwa jest pogrążony
w jakimś śnie i nie pamięta twoich przemówień publicznych
z czasów wojny, kiedy to zaklinałeś się i przysięgałeś, że nie
masz nic wspólnego z Filipem, a ja tylko z osobistej zawiści
oskarżam cię o to zupełnie bezpodstawnie? 284. Gdy tylko
dotarła do nas wieść o wyniku bitwy, w jednej chwili zapomniałeś o dawnych przysięgach i otwarcie się przyznawałeś do
przyjaźni z Filipem, a nawet udawałeś, że przestajesz z nim
w zażyłości, starając się pod tymi określeniami ukryć swą
właściwą rolę najemnika. Jaka bowiem racja, jaki wzgląd na
słuszność czy równość kazałby Filipowi zostać przyjacielem czy
znajomym Aischinesa, syna cymbalistki Glaukotei? Ja żadnej
takiej racji nie widzę! Po prostu sprzedałeś mu się za pieniądze,
by za tę cenę szkodzić interesom współobywateli. A chociaż
przyłapano cię na otwartej zdradzie i chociaż sam dostarczyłeś
bezspornego dowodu swej winy, to lżysz mnie i zarzucasz mi czyny
za które ponoszę mniejszą niż ktokolwiek odpowiedzialność.
285. Nasze państwo, Aischinesie, podjęło i szczęśliwie dokonało dzięki mnie wiele pięknych i doniosłych przedsięwzięć. Pamięć o nich jest nadal żywa. A oto dowód: wnet po klęsce
lud miał wybrać mówcę dla uczczenia pamięci poległych. Ale
ani nie wyznaczył ciebie, mimo iż postawiono twą kandydaturę i mimo że masz tak piękny głos, ani Demadesa312, który
niedawno przyczynił się do zawarcia pokoju, ani Hegemona313,
312

Demades — utalentowany mówca, należący do ugrupowania
promacedońskiego. Po Cheronei brał udział w negocjacjach pokojowych
z Filipem.
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Hegemon — mniej znany polityk ugrupowania promacedońskiego.
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ani nikogo spośród waszego ugrupowania politycznego, lecz
mnie314. Wtedy to ty i Pitokles315 wystąpiliście przeciwko mnie
z całą zawziętością i bezwstydem — na Dzeusa i innych bogów —
przedstawiając oskarżenie pełne tych samych zarzutów i obelg, co
dzisiejsze. Im gwałtowniej mnie oskarżaliście, tym większego lud
udzielał mi poparcia. 286. Przyczynę znasz wprawdzie dobrze —
ale jeszcze raz wyraźnie ci ją podam. Otóż obywatele byli w pełni
świadomi dwóch rzeczy: mojego oddania i gorliwości w służbie
publicznej i waszej niegodziwości. W momencie katastrofy państwa
przyznawaliście się do tego, czegoście się wypierali pod przysięgą
w chwili jego powodzenia. Obywatele zrozumieli, że ludzie, którzy
w czasie powszechnej katastrofy korzystając z bezkarności ukazali
swe prawdziwe uczucia i przekonania, od dawna musieli być
wrogami państwa, teraz zaś przestali ukrywać swe wrogie uczucia.
287. Panowało więc ogólne przekonanie, że wypada, aby ten,
kto ma przemówić nad mogiłami poległych i głosić sławę ich
męstwa, nigdy przedtem nie mieszkał pod jednym dachem i nie
zasiadał do jednego stołu wraz z nieprzyjaciółmi państwa, oraz
aby po powrocie do kraju nie dostępował takiego zaszczytu
człowiek, który uczestniczył wraz z zabójcami swych współobywateli w uroczystych pochodach śpiewając pieśni dziękczynne za
klęskę Grecji. Wybrany mówca ma serdecznie współczuć całą swą
duszą poległym, a nie tylko swym głosem jak aktor opłakiwać ich
los. Taką boleść dostrzegali obywatele u siebie i u mnie, ale nie
u was. Dlatego głosowali za mną, a nie za wami. 288. Nie tylko
zresztą lud tak sądził, ale też ojcowie i bracia poległych, sprawujący z woli państwa pieczę nad uroczystościami pogrzebowymi.
Zwyczaj nakazuje wyprawić stypę u najbliższego krewnego poległych — oni odbyli ją u mnie. I słusznie. Bo wprawdzie każdy
z poległych miał krewnego, który był mu bliższy niż ja, jednakże
314

Idzie o wygłoszenie uroczystej mowy pogrzebowej nad grobem
poległych żołnierzy ateńskich, tzw. epitaphios logos. Wygłoszona z tej
okazji przez Demostenesa mowa zachowała się do naszych czasów.
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wszyscy razem nie mieli nikogo bliższego ode mnie. Kto bowiem
najbardziej zabiegał kiedyś o ich ocalenie i zwycięstwo, a teraz
gdy zabrał ich nieubłagany los, rozpaczał najbardziej nad stratą
ich wszystkich?
289. Proszę o odczytanie napisu, który nasze państwo umieściło na ich grobie. Może stąd sam poznasz, Aischinesie, jaki
z ciebie denuncjant, szubrawiec i nędznik!
Napis316
Spoczywający tu mężowie chwycili niegdyś za broń
i ruszyli w bój w obronie swej ojczyzny, by rozgromić
zuchwałość wroga. W mężnej walce nie ocalili swego
życia, lecz zstąpili do podziemnej krainy, gdzie Hades
ich wspólnym sędzią. Bronili Hellenów przed jarzmem
niewoli i przytłaczającym ciężarem poniżenia.
Ziemia ojczysta kryje w swym łonie ciała
zabitych, bo taka jest dla śmiertelnych wola Dzeusa.
Nigdy nie chybić i wszystko zawsze osiągnąć mogą tylko
bogowie. Nikomu ze śmiertelnych nie daje Dzeus ujść
przeznaczeniu.
290. Słyszysz, Aischinesie, tę przestrogę: „nigdy nie chybić
i wszystko zawsze osiągnąć mogą tylko bogowie". Nie jest więc
w mocy doradcy, lecz bogów, sprawić, aby walczący odnieśli
zwycięstwo. Czemuż to, nędzniku, obrzucasz mnie z tego powodu
wyzwiskami i przekleństwami, które oby bogowie zwrócili na
twoją głowę i na twych bliskich.
291. Zaprawdę, Ateńczycy, wiele oskarżeń i wierutnych
kłamstw podniósł przeciwko mnie Aischines. Największe jednak
zdumienie obudziło we mnie jego zachowanie się: wspominając
bowiem ówczesną katastrofę naszego państwa, nie ujawnił ani
316

napis — wprawdzie nie wszystkie rękopisy antyczne tej mowy go
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postawy, ani uczuć patriotycznych, jak przystało na lojalnego
obywatela, nie uronił ani jednej łzy, nie okazał najmniejszego
wzruszenia, lecz przeciwnie, wyraźnie uradowany, głosem podniesionym i nie żałując gardła przeciwko mnie przemawiał. Widocznie wydawało mu się, że mnie pogrąża swym oskarżeniem,
a tymczasem dawał świadectwo przeciwko sobie samemu, iż razem
z ogółem społeczeństwa nie przeżywa narodowego bólu. 292. I oto
człowiek, który taką troską otacza ustawy i całokształt spraw
państwowych —jak to dziś utrzymuje — powinien mieć przynajmniej tę odrobinę taktu, by razem ze swymi współobywatelami
dzielić smutki i radości, i nie obierać takiego kierunku polityki, który
by go stawiał po stronie wroga. Wprawdzie tak właśnie postąpiłeś,
Aischinesie, co dla wszystkich stało się jasne, to jednak mnie czynisz
odpowiedzialnym za upadek państwa, chociaż ani moja działalność
polityczna, ani realizowany przeze mnie program polityczny nie dały
początku kursowi ateńskiej polityki niesienia pomocy Hellenom.
293. Gdybyście bowiem mojemu wpływowi przypisali zorganizowanie oporu wobec obcej potęgi zagrażającej Hellenom, przyznalibyście mi zaszczyt większy niż wszystkie wyróżnienia, jakie kiedykolwiek od was otrzymałem. Ani ja nie mógłbym czegoś podobnego
twierdzić — bo postąpiłbym w takim wypadku nieuczciwie
względem państwa — ani wy byście się na to nie zgodzili. Gdyby
ten osobnik chciał się rzeczywiście zdobyć na szlachetny postępek, nigdy by przez osobistą wrogość względem mnie nie
uwłaczał i nie uchybiał sławie waszych największych czynów.
294. Ale po cóż mam przyganiać Aischinesowi tylko z tego
powodu, skoro zdobył się na inne jeszcze podlejsze i bardziej
kłamliwe zarzuty? Oskarża mnie o sprzyjanie wrogowi — o ziemio i bogowie — czyż jest takie kłamstwo, przed którym by się
cofnął ten człowiek? A przecie klnę się na Heraklesa i wszystkich
bogów, gdyby tak przeprowadzić badanie, w którym liczyłaby się
sama tylko prawda, gdyby tak odrzucić całą otoczkę zmyśleń
i uprzedzeń powstałych z zawiści, przekonalibyście się, że prawdziwymi sprawcami naszej klęski — na których głowy mamy
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słuszne i moralne prawo zwalać całą winę — są ludzie nie mojego
pokroju, lecz pokroju Aischinesa. 295. Mimo wszystkich naszych ostrzeżeń, napomnień i najlepszych rad — w czasie gdy dość jeszcze
słabe i niepozorne było państwo Filipa — ludzie ci dla nasycenia
swej brudnej zachłanności zaprzepaścili wspólny interes publiczny,
oszukiwali i zwodzili swych współobywateli, aby ich ostatecznie
w niewolników zamienić: Daochos, Kineas i Trasydaos317 postąpili
tak z Tessalami, Kerkidas, Hieronimos i Eukampidas z Arkadyjczykami318, Mirtis, Teledamos i Mnaseas z Argiwczykami319, Euksiteos, Kleotimos i Aristajchmos z Elejczykami320, Neon i Trasylochos, synowie przeklętego przez bogów Filiadesa, z Messericzykami321, Aristratos i Epichares podobnie zachowali się wobec Sykiończyków322, Deinarchos i Demaretos wobec Koryntyjczyków, Ptoiodoros, Heliksos i Perilaos wobec Megarejczyków, Timolaos, Teogejton i Anemojtas wobec Tebańczyków, zaś Hipparchos, Kleitarchos
i Sosistratos wobec Eubejczyków. 296. Zabrakłoby dnia na wyliczanie imion tych zdrajców. Wszyscy z nich w swych ojczystych
miastach urzeczywistniają te same zamysły polityczne, co Aischines
i jego towarzysze w naszym kraju: są to nikczemnicy, pochlebcy,
złoczyńcy, którzy okaleczyli własne ojczyzny, a ich wolność ofiarowali z pijacką szczodrością wpierw Filipowi, teraz zaś Aleksandrowi.
Mierząc szczęście jedynie rozkoszami żołądka i syceniem najniższych
żądz z kretesem zniszczyli wolność i niezależność, które dla dawnych
Hellenów były normą i wzorem wszelkiego dobra.
297. Tylko moja polityka sprawiła, że nasze państwo nie
ponosi w oczach świata winy za ten haniebny i skandaliczny
317

Daochos, Kineas i Trasydaos — nazwiska tych polityków rozpoczynają sławną w antyku listę 27 zdrajców z 10 państw greckich.
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Arkadyjczycy — por. W obronie mieszkańców Megalopolis, przyp. 1.
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Argiwczycy — por. W obronie Rodyjczyków, przyp. 21.
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Messeńczycy — por. W obronie mieszkańców Megalopolis, przyp. 9.

Sykiończycy — mieszkańcy Sykionu, miasta w północnej części
Peloponezu.
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spisek — a mówiąc bez ogródek — za zdradę wolności Hellenów,
ani też ja jej, Ateńczycy, nie ponoszę w waszych oczach. A ty
mnie jeszcze pytasz, Aischinesie, za jaką właściwie zasługę domagam się honorowego wyróżnienia? A więc ci odpowiadam, iż
wobec powszechnego skorumpowania greckich polityków, począwszy od ciebie — najpierw przez Filipa, obecnie zaś przez
Aleksandra — ani dogodna sposobność, ani pełne uprzejmości
słowa, ani wszelkie obietnice, ani strach, ani w ogóle żaden inny
wzgląd nie przywiodły mnie, ani mnie nie zachęciły do zdrady
tego, co w moim przeświadczeniu leżało w słusznym i żywotnym
interesie mojej ojczyzny. 298. Nigdy nie doradzałem obywatelom,
kładąc — jak to czynią moi przeciwnicy — na szali osobiste
korzyści, lecz udzielałem mych rad wedle mego szczerego, słusznego i całkowicie bezinteresownego przekonania, a podejmując
najważniejsze inicjatywy polityczne mojej epoki prowadziłem politykę w całości nacechowaną rozsądkiem i otwartością. I to jest mój
tytuł do zasłużonej czci. Za ową odbudowę murów, z której
czyniłeś przedmiot złośliwej krytyki, i za wykopanie fosy należy mi
się chyba jakaś wdzięczność i pochwała. Czyż nie tak? Jednakże
stawiam te zasługi znacznie niżej od mych politycznych osiągnięć.
299. Nie kamieniami i nie cegłami umocniłem miasto i nie są
to dzieła, którymi najwięcej się szczycę. Ale jeżeli zechcesz
spojrzeć bezstronnym okiem na te moje umocnienia, to znajdziesz
broń, miasta, warownie, porty, okręty, konie i wojsko stojące na
straży granic. 300. Takim przedmurzem otoczyłem Attykę, czyniąc wszystko co w ludzkiej mocy dla zapewnienia jej bezpieczeństwa. To jest moja osłona całego kraju, a nie tylko jego skrawka,
portu w Pireusie i samego miasta. Nie pokonały mnie polityczne
rachuby Filipa ani jego przygotowania wojenne, lecz zrządzenie
losu sprawiło, że wodzowie stojący na czele armii sprzymierzonych ponieśli klęskę. A są na to dowody? Oczywiście — i to
równie jasne, jak i przekonujące.
301. Bo rozważcie tylko: co miał czynić oddany państwu
obywatel, który w swej działalności publicznej starał się służyć
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swej ojczyźnie z całą przezornością, gorliwością i sumiennością?
Czyż nie musiał uważać Eubei za osłonę Attyki od strony morza,
Beocji od strony lądu, od strony zaś Peloponezu — sąsiadów,
których ziemie rozciągają się na południe? Czyż nie miał zabiegać
o bezpieczne warunki dla przywozu zboża drogą morską aż do
samego Pireusu? 302. Czyż nie miał zabierać głosu i nie stawiać
wniosków o wyprawienie posiłków na ratunek należących do nas
terenów — Prokonezu323, Chersonezu i Tenedos324, nie prowadzić całej akcji zmierzającej do pozyskania sprzymierzeńców —
Bizancjum, Abydos325 i Eubei326? Czyż nie miał pozbawiać
wroga327 tych zasobów jego siły, które są dlań najbardziej
istotne, by w ten sposób dostarczyć naszemu państwu tego, czego
tak dotkliwy brak odczuwa? Te wszystkie osiągnięcia są dziełem
moich wniosków i mojej polityki. 303. Kto tylko zechce się im
przyjrzeć bez zawiści, stwierdzi, Ateńczycy, że zrodziły się ze
słusznej idei wprowadzonej w życie z całą uczciwością. Zauważy
też, że nie poniechałem ani nie pominąłem żadnej dogodnej
sposobności, że nie zaniedbałem niczego, co leży w granicach
możliwości jednego człowieka i jednego ludzkiego umysłu. Jeżeli
potęga jakiegoś bóstwa, czy mściwego losu, czy niedołęstwo
wodzów, czy niegodziwość zdrajców, którzy wydali wrogowi
wasze miasta, a wszystko to razem nadwerężyło do tego stopnia
budowę naszego państwa, że się zawaliło, czy temu winien
Demostenes? 304. Gdyby w każdym mieście helleńskim bodaj
jeden mąż zajmował takie stanowisko, jakie ja miałem u was,
a nawet gdyby Tessalia znalazła jednego tylko człowieka i jed323

Prokonezos — wyspa na Propontydzie (morze Marmara).

324

Tenedos — wyspa w pobliżu Azji Mniejszej na wprost wybrzeża

Troady.
325

Abydos — miasto starożytnej Troady nad Hellespontem. Utracone w r. 355 p.n.e., przypuszczalnie w tym czasie połączyło się z Atenami.
326

Eubea — nowe przymierze z Eubeą zawarli Ateńczycy w r. 341,
z Bizancjum w r. 340 p.n.e.
327

Aluzja do obalenia przymierza, które wiązało dawniej Filipa
z Tebańczykarni.
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nego Arkadia o podobnym do mego sposobie myślenia, to żaden
z ludów zamieszkałych po jednej czy drugiej stronie Termopil nie
musiałby obecnie doświadczać nieszczęsnej doli. 305. Wszystkie te
ludy byłyby bowiem wolne i niezależne i żyłyby bezpiecznie
i szczęśliwie na swej ojczystej ziemi, zawdzięczając — za moją
sprawą — wam i reszcie Ateńczyków ogrom takich dobrodziejstw. Przekonacie się, że moje słowa świadomie nie dorównują
wielkości czynów, gdyż nie chcę budzić zawiści. Proszę o odczytanie wykazu wypraw zorganizowanych — na podstawie
moich wniosków — dla niesienia innym odsieczy.
Wykaz wypraw328
306. Obowiązkiem prawego obywatela, Aischinesie, było podjąć takie lub podobne działania. Gdyby się one powiodły,
stalibyśmy się bezsprzecznie największym z państw i to zgodnie
z wszelkim prawem. A chociaż wydarzenia wzięły niepomyślny
obrót, pozostała nam przynajmniej dobra sława. Nikt nie może
ganić ani naszego państwa, ani jego politycznych zasad, lecz
każdy musi złorzeczyć złemu losowi, który tak zrządził. 307.
Nigdy, na boga, nie wolno było obywatelowi odstąpić od sprawy
własnego państwa, sprzedać się jego wrogom i dla nich szukać
korzyści i dogodnych sposobności przeciw ojczyźnie! Ani też
zawistnym okiem spoglądać na polityka, który w swych wystąpieniach i propozycjach działa w sposób godny tradycji tego
państwa i umie wytrwać w obranej postawie. Nie godzi się
również chować osobistych uraz w pamięci, a dla niepoznaki
zachowywać pozornie poprawny spokój, jak ty to często czynisz,
Aischinesie. 308. Istnieje, zaiste istnieje spokój, w jakim po
prostu trwa ogół naszego społeczeństwa. Ale nie takiego spokoju przestrzega Aischines — nic podobnego! Usuwa się od życia
publicznego w chwili, którą uważa za dogodną — a zdarza się to
wcale często — i wyczekuje momentu, kiedy się wam uprzykrzy
występujący stale mówca, albo zdarzy się jakaś przeciwność losu
328

wykaz wypraw — tego wykazu brak w rękopisach mowy.
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lub jaka klęska nawiedzi, a nie brak ich w życiu ludzkim. Wtedy
to w takim właśnie momencie nagle niczym wiatr po ciszy zjawia
się Aischines jako mówca z głosem znakomicie wyszkolonym i ze
starannym doborem słów i fraz. Spojone ściśle ze sobą wygłasza
z pełną emfazą i jednym tchem. Nie przynoszą jego przemówienia
żadnego pożytku ani żadnej pozytywnej wartości, a tylko nieszczęście poszczególnym obywatelom i hańbę całemu społeczeństwu. 309. A przecież twój zapał i twoja gorliwa zapobiegliwość,
Aischinesie, gdyby rzeczywiście pochodziły ze szczerego serca
i prawdziwej troski o dobro ojczyzny, musiałyby wydać owoce
szlachetne, piękne i wszystkim użyteczne w postaci przymierzy
z miastami, przypływu dochodów, rozwoju handlu morskiego,
ogłoszenia korzystnych ustaw, zorganizowania frontu oporu
wobec naszych jawnych przeciwników.
310. W poprzedniej epoce takiej właśnie miary zawsze używano do badania obywatelskich postaw, ale i niedawna przeszłość
nastręczyła dobrym obywatelom sporo sposobności do wykazania swej społecznej przydatności — ciebie jednak wśród nich nie
ma ani na pierwszym, ani na drugim, ani na trzecim, ani na
czwartym, ani na piątym, ani na szóstym, ani na żadnym miejscu
w gronie tych, którzy się przyczynili do wzrostu ojczyzny.
311. Bo jakież przymierze zawdzięcza nasze państwo twoim
staraniom? Jaką pomoc, jaką przyjaźń, jaką sławę dla niego
pozyskałeś? Jakie twoje poselstwo lub jaka oddana przez ciebie
usługa przydały państwu znaczenia? Jaka ze spraw, naszych
wewnętrznych, ogólnogreckich czy zagranicznych, którymi się
zajmowałeś, zakończyła się powodzeniem? Jakie okręty, jaką
broń, jakie warsztaty okrętowe, jakie fortyfikacje, jaką konnicę
tobie zawdzięczamy? Jaki w ogóle mamy z ciebie pożytek? Jakiż
społeczny fundusz zapomogowy dla zamożnych lub dla ubogich?
Żaden! 312. Mój drogi, jeśli nic z tego nie zrobiłeś, to przynajmniej okazywałeś życzliwość i ofiarną uczynność? Gdzie? Kiedy?
Ty nędzniku, nawet wtedy, gdy ci wszyscy, którzy kiedykolwiek
z mównicy publicznej przemawiali, na ratunek oddawali swój
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grosz — w końcu Aristonikos329 ofiarował pieniądze przeznaczone
na zapłacenie kary dla odzyskania praw obywatelskich — ty wcale
się nie pojawiłeś, nic nie dałeś, i to nie z powodu niedostatku.
Odziedziczyłeś przecież po szwagrze Pilonie330 ponad pięć talentów, a dwa otrzymałeś od naczelników okręgów podatkowych we
wspólnym podarunku za naruszenie ustawy trierarchicznej331 313.
Ale pomijam to, aby przechodząc od jednego tematu do drugiego,
nie oddalić się od podstawowego przedmiotu tej mowy. Jest rzeczą
oczywistą, że nie z ubóstwa wstrzymałeś się od datku, lecz z obawy,
by się nie narazić tym, w których to imieniu prowadzisz całą twoją
grę polityczną. W jakich to okolicznościach i kiedy zajaśniało twe
męstwo? Ale gdy tylko trzeba było działać przeciwko własnym
obywatelom, tam zaraz się pojawiał Aischines, wyśmienity aktor
o cudownym głosie i znakomitej pamięci, denuncjant Teokrines332
w prawdziwie tragediowym wcieleniu.
314. Wspominałeś o wybitnych mężach przeszłości. I słusznie. Jednakże nie godzi się wykorzystywać waszego szczerego przywiązania do zmarłych tylko w tym celu, by mnie
żyjącego wśród was oceniać wedle ich miary i porównywać
z nimi. 315. Któż bowiem nie wie tego, iż każdy człowiek, póki
żyje, wzbudza u innych przynajmniej odrobinę zazdrości, do
zmarłych natomiast nawet wróg nie odczuwa nienawiści. Gdy
taka już jest natura ludzka, czyż przystoi, aby mnie sądzono
i oceniano wedle owych przodków? W żadnym razie! Byłoby to
w najwyższym stopniu niesprawiedliwe, Aischinesie! Porównuj
329

Aristonikos — przypuszczalnie ten sam, o którym mowa w § 83
i § 223. Niewypłacalny dłużnik państwowy tracił pełnię praw obywatelskich (atimia). Dla odzyskania tych praw organizował zbiórkę pieniędzy
wśród znajomych na pokrycie długu. Aristonikos pieniądze na ten cel
zebrane oddał na obronę państwa.
330

Filon — syn Filodemosa z Pajanii.

331

Idzie tu o łapówkę, którą miał otrzymać Aischines od naczelników okręgów podatkowych w nagrodę za zwalczanie ustawy trierachicznej Demostenesa niekorzystnej dla najbogatszych obywateli.
332

Teokrines — znany w tym czasie sykofanta-denuncjant.
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mnie ze sobą lub z kimkolwiek innym z twoich obecnych stronników! 316. Zastanów się także nad tym, czy piękniej i uczciwiej
postępuje państwo, gdy zasługi współczesnego pokolenia lekceważy i wyśmiewa ze względu na ogrom zupełnie wyjątkowych
dokonań naszych przodków, czy gdy wszystkich obywateli działających z pełną ofiarnością w życiu publicznym darzy zaszczytami
i społecznym uznaniem? 317. Muszę i to powiedzieć, że mój
program polityczny i moje polityczne zasady — jeśli się im bliżej
przyjrzeć — okazują się zbliżone do polityki i celów, jakie sobie
stawiali owi sławieni mężowie. Obrana zaś przez ciebie polityka —
to niczym działalność ówczesnych syfokantów, którzy złośliwie ich
zaczepiali. Wiadomo bowiem, że i w tamtych czasach nie brakowało ludzi, którzy podobnie jak ty powodując się zwykłą zawiścią
wyśmiewali swych współczesnych, przodków zaś sławili.
318. Utrzymujesz, iż w niczym nie przypominam tych mężów.
Ale ty sam ich przypominasz, Aischinesie? Albo twój brat333?
A może kto inny z dzisiejszych polityków? Myślę, że żaden! Ale
porównaj, szlachetny przyjacielu, żywego z żywymi i współczesnymi, tak zresztą jak się wszystko inne ze sobą porównuje —
poetów, chóry, atletów. 319. I tak Filammon334 nie odszedł
z Olimpu bez wieńca dlatego, że ustępował siłą Glaukosowi
z Karystos335 i innym dawnym sławom zapaśniczym; wprost
przeciwnie, uwieńczono go i ogłoszono zwycięzcą za najlepsze
wyniki walk, jakie stoczył ze swymi przeciwnikami. Tak i ty
porównuj mnie z obecnymi politykami, ze sobą i z kimkolwiek
zechcesz! Nikogo nie wykluczam!
320. Był niegdyś czas, kiedy państwo mogło obierać najlepszą
dla siebie politykę, a ogół obywateli współzawodniczył ze sobą
333

Chodzi tu prawdopodobnie o najmłodszego brata Aischinesa
Afobetosa, najstarszy bowiem Filochares obrał karierę wojskową. Afobetos podobnie jak Aischines wpierw był sekretarzem i urzędnikiem, potem
doszedł do wyższych godności. Powierzano mu nawet funkcje posła.
334
335

Filammon — był to sławny w czasach Demostenesa bokser.

Glaukos z Karystos — odniósł zwycięstwo na igrzyskach olimpijskich w r. 520 p.n.e.; Karystos — miasto na Eubei.
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w miłości ojczyzny. Wtedy to ja uchodziłem za najlepszego
doradcę, moje propozycje, wnioski ustaw, moje poselstwa miały
w całej polityce państwowej znaczenie decydujące, spośród moich
przeciwników nikt się nigdzie nie ujawniał, chyba że szło o zwalczanie moich planów politycznych. Po klęsce, która nigdy nie
powinna była nastąpić, nie potrzeba już było doradców, lecz
służalczych wykonawców cudzych rozkazów, najemników gotowych do służenia innym przeciwko własnej ojczyźnie, chętnych do
schlebiania innym. Wówczas to ty i wszyscy z twoich stronników
zaraz znaleźliście się na posterunku, każdy z was dumny i wspaniały jak jeździec na paradzie. Ja zaś, przyznaję to, byłem
wprawdzie bezsilny, lecz bardziej niż wy oddany sprawie ojczyzny
i współobywateli.
321. Dwoma przymiotami, Ateńczycy, powinien się odznaczać z natury dobry obywatel; myślę, iż przynajmniej to określenie mogę do siebie odnieść bez wzbudzania zawiści. Otóż musi
się on starać o to, by państwo w okresie powodzenia strzegło
należnej mu godności i utrzymywało swe przodujące stanowisko
polityczne, oraz w każdym wypadku i w każdym działaniu
powinien okazywać mu swoje pełne oddanie. Wiadomo, że zależy
ono wyłącznie od samej ludzkiej natury, natomiast możność
działania i potęga zależą od innych czynników. Że tę miłość do
ojczyzny zachowałem w mym sercu, bez trudu poznacie. Bo
spójrzcie tylko na fakty!
322. Nigdy was nie zdradziłem ani nie wyrzekłem się moich
uczuć patriotycznych, ani gdy żądano mego wydania336, ani gdy
mnie przed sąd amifiktionów powoływano, ani gdy mi grożono,
obiecywano, ani gdy tych przeklętych łotrów szczuto na mnie jak
dzikie zwierzęta! Od samego początku bowiem obrałem w polityce drogę prostą i uczciwą: troszczyć się o honor, potęgę i sławę
mej ojczyzny i nie odstępować od mych współobywateli. 323. Nie
336

W r. 335 p.n.e. Aleksander żądał ekstradycji Demostenesa. Za
wstawiennictwem Demadesa zrezygnował z tego żądania. Do zapowiadanego procesu przed sądem amfiktionów nie doszło.
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spaceruję po rynku uśmiechnięty i uradowany cudzymi sukcesami. Nie wyciągam ręki i nie podaję pomyślnej nowiny tym,
którzy przypuszczalnie rzecz dalej przekażą wiadomemu odbiorcy. Wiadomości o powodzeniach naszego państwa nie wysłuchuję
z drżeniem wśród żałosnych wzdychań i ze spuszczoną głową jak
ci oto nędznicy. Umieją oni tylko wyśmiewać nasze państwo,
jakby nie widzieli, że w ten sposób samych siebie wyśmiewają.
Zwracają swój wzrok jedynie poza granice swego kraju i sławią
cudze zwycięstwa okupione klęskami Hellenów. Co więcej, oświadczają, że taki stan rzeczy trzeba utrzymać na zawsze.
324. Ale wy, bogowie, do tego nie dopuśćcie! Natchnijcie
także i tych ludzi jakąś lepszą myślą i szlachetniejszym uczuciem!
A jeżeli ich choroba jest nieuleczalna, to wytępcie ich z kretesem
na ziemi i na morzu, nas zaś pozostałych wybawcie jak najrychlej
od grożących niebezpieczeństw i zapewnijcie nam bezpieczne
ocalenie.

