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I. Obrona w sprawie zabójstwa Eratostenesa 

Ateński rolnik Eufiletos zamordował kochanka swej żony, Eratostenesa, którego przyłapał 
we własnym domu na gorącym uczynku. Rodzina denata oskarżyła Eufiletosa o zabójstwo roz- 
myślne. Oskarżony, kwestionując taką kwalifikacje czynu, stwierdza, że nie działał według z góry 
powziętego planu, lecz postąpił zgodnie z ateńskim prawem, które dozwala mężowi bezkarnie 
zabić cudzołóżcę schwytanego na gorącym uczynku. Dowodzi, że wcale nie zastawiał zasadzki 
czy pułapki na kochanka swojej żony, ani też nie uprowadził go siłą z ulicy do swego domu, 
aby tam dokonać mordu. 

Mowę wygłoszono przed Delfinion, trybunałem sądowym położonym poza murami miasta. 
Był to sąd specjalny, przeznaczony dla tych przypadków, w których oskarżony przyznawał się 
wprawdzie do zabójstwa, jednak utrzymywał, że jego czyn został dokonany w zgodzie z obo- 
wiązującym prawem. W przypadku przegrania procesu, skazanego czekała kara śmierci. 

1. Wiele bym dał, Ateńczycy, za to, byście w tej sprawie okazali się takimi 
sędziami, jakimi bylibyście dla siebie samych, gdyby to was spotkała podobna 
przykrość. Jestem bowiem przekonany, że gdybyście żywili takie same uczucie 
w stosunku do innych, jakie macie w stosunku do siebie, każdego z was 
musiałoby oburzyć do głębi to, co się wydarzyło. Wszyscy uważalibyście za zbyt 
łagodne kary, jakie się przewiduje dla ludzi dopuszczających się takich 
wykroczeń1. 2. Nie tylko zresztą wy podzielalibyście takie zapatrywanie, ale cała 
Grecja. W stosunku bowiem to tego jednego przestępstwa przysługuje - zarówno 
w państwach demokratycznych, jak i oligarchicznych — takie samo prawo odwetu 
nawet najmniej znaczącym ludziom wobec najbardziej wpływowych, tak że 
również najuboższy korzysta z tych samych uprawnień, co człowiek możny. 
Wszyscy bowiem ludzie uznają takie przestępstwo za najgorszą zbrodnię. 3. Myś- 

1Oskarżony ma tu na myśli schwytanie cudzołóżcy na gorącym uczynku. 
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lę, że w odniesieniu do wysokości wyroku wszyscy jesteście tego samego zdania 
i że nikt z was nie traktuje tej sprawy w sposób tak lekkomyślny, by sądzić, że 
sprawcy takich przestępstw powinni uzyskać przebaczenie lub przynajmniej za- 
sługują na niewysoki wymiar kary. 4. Za swój obowiązek, sędziowie, poczytuję 
przedstawić wam dowody na to, że Eratostenes utrzymywał stosunek miłosny 
z moją żoną i nie tylko ją uwiódł, lecz okrył hańbą moje dzieci, a mnie samego 
znieważył, wdzierając się pod mój dach. Wyjaśniam też, że nie byłem mu w ni- 
czym wrogiem poza tą jedną sprawą. Zabiłem go nie dla jakiejś korzyści ani dla 
wzbogacenia się, lecz dla wywarcia zemsty, którą przecież prawo dopuszcza. 
5. Postaram się opowiedzieć wam całą moją sprawę od początku: podam wszys- 
tko zgodnie z prawdą, niczego nie pomijając. Myślę bowiem, że tylko to jedno 
może mnie uratować, jeżeli zdołam wiernie odtworzyć wszystkie wydarzenia. 

6. Otóż, gdy ożeniłem się i przyprowadziłem do domu młodą małżonkę, za- 
chowywałem się zrazu wobec niej tak, by jej niczym nie sprawiać przykrości, 
ale równocześnie by jej nie pozostawiać zbyt wielkiej swobody czynienia tego, 
co zechce. Nie tylko strzegłem jej, jak się dało, ale też śledziłem ją, o ile to było 
możliwe. Gdy zaś powiła mi dziecko, obdarzyłem ją już pełnym zaufaniem 
i zawierzyłem jej całe mienie. Sądziłem, że w ten sposób powstanie najlepsze 
współżycie w domu. 7. I rzeczywiście w tym pierwszym okresie małżeństwa 
była to, Ateńczycy, najlepsza z żon: świetna gospodyni, oszczędna, wszystkim 
doskonale zarządzająca. Gdy moja matka umarła, wtedy dopiero z jej śmiercią 
zaczęły się wszystkie moje nieszczęścia. 8. Otóż moja żona, biorąca udział 
w pogrzebie, zwróciła na siebie uwagę tego człowieka i z czasem mu uległa. 
Czatował bowiem na służącą, która chodziła po zakupy na rynek; za jej po- 
średnictwem złożył propozycje jej pani, którą ostatecznie doprowadził do zguby. 

9. Winien wam jestem, mężowie, jeszcze jedno wyjaśnienie - bo i ten szczegół 
jest istotny dla sprawy: posiadam niewielki dom piętrowy, w którym rozkład 
pomieszczeń na piętrach sobie odpowiada. Na górnym piętrze znajduje się izba 
dla kobiet, na dolnym dla mężczyzn. Gdy dziecko przyszło na świat, a matka je 
karmiła, zamieszkałem na górze, by jej nie narażać na wspinanie się po schodach, 
ilekroć zajdzie potrzeba wykąpania dziecka; kobiety zajęły dolne piętro. 10. Stało 
się już  zwyczajem, że żona często mnie opuszczała, żeby na dole położyć się 
z dzieckiem do łóżka i dać mu piersi, by nie płakało. Trwało to już dłuższy czas, 
a ja byłem tak naiwny, że uważałem moją żonę za najprzyzwoitszą niewiastę 
w mieście. 11. Po jakimś czasie przybyłem jednego razu z pola zupełnie nie- 
oczekiwanie; wtedy to, a było już po kolacji, dziecko zaczęło płakać i marudzić, 
gdyż służąca celowo je pobudzała do płaczu; ten człowiek bowiem znajdował 
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się w moim domu. 12. Dopiero później dowiedziałem się o tym wszystkim. 
Wówczas jednak poleciłem żonie zejść na dół i nakarmić dziecko, by przestało 
płakać. Początkowo nie chciała odejść, jakby się cieszyła moim widokiem po 
długiej rozłące. Gdy jednak zaczynałem się złościć i kazałem jej odejść, zawołała: 
„A więc to tak, abyś ty tutaj spokojnie mógł dobierać się do naszej dziewki. 
Przecież już dawniej ściskałeś ją po pijanemu". 

13. Roześmiałem się na te słowa, ona zaś wstała i wychodząc zamknęła drzwi 
niby to żartem i wzięła klucz ze sobą. Nie myśląc nawet o tym i niczego nie 
podejrzewając od razu zapadłem w błogi sen, jak to człowiek utrudzony pracą 
w polu. 14. Niedługo przed brzaskiem dnia wróciła i otworzyła drzwi. Gdy ją 
spytałem, czemu w nocy skrzypiały drzwi, odpowiedziała, że lampa paląca się 
w pokoju dziecka zgasła i trzeba było zapalić ją u sąsiadów. Nic na to nie po- 
wiedziałem, sądząc, że rzeczywiście tak było. Zdawało mi się jednak, sędziowie, 
że twarz miała umalowaną - co mogło dziwić, gdyż przed niespełna trzy- 
dziestoma dniami zmarł jej brat. Nie uczyniłem na ten temat żadnej uwagi i wy- 
szedłem bez słowa. 15. Potem - po upływie pewnego czasu - gdy byłem naj- 
zupełniej daleki od wszelkich myśli o jakichś osobistych nieszczęściach, podeszła 
do mnie jakaś starsza niewiasta, przysłana sekretnie przez kochankę tego 
człowieka, jak się później dowiedziałem. Kobieta ta wpadła w gniew uważając, 
że została skrzywdzona, ponieważ Eratostenes nie odwiedza jej tak często, jak 
dawniej. Szpiegując go wykryła, co było tego przyczyną. Zbliżywszy się więc 
do mnie, owa starucha - a oczekiwała na mnie w pobliżu mego domu - 
powiedziała: 

16. „Bądź pewny, Eufiletosie, że żadne wścibstwo nie sprowadza mnie do 
ciebie. Otóż tak się składa, że mężczyzna, który znieważa ciebie i twoją żonę, 
jest także naszym wrogiem. Jeżeli przytrzymasz służącą, która chodzi na rynek 
po zakupy i wam usługuje, i jeżeli poddasz ją torturom2, dowiesz się wszystkiego. 
Człowiekiem, który się tych czynów dopuścił, jest Eratostenes z Oie3; uwiódł 
nie tylko twoją żonę, ale też wiele innych. Posiada w tym nadzwyczajną wprawę". 

17. Po tych słowach oddaliła się. Ja od razu zacząłem się zadręczać, wszystko 
naraz przychodziło mi na myśl, w głowie kłębiły mi się podejrzenia, gdy tak 
rozważałem, jak zamknięto mnie w pokoju, i gdy sobie przypomniałem, jak to 
owej pamiętnej nocy skrzypiały drzwi od podwórza i ulicy - co nigdy się nie 

2 Służąca jest, oczywiście, niewolnicą, stąd może być poddana torturom fizycznym dla wydobycia 
od niej zeznania. 

1 Oie lub Oia - nazwa jednej z gmin (demów) attyckich. 
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zdarzało - i wreszcie, jak odniosłem wrażenie, że moja żona się uszminkowała. 
Wszystko to naraz stanęło mi w pamięci i budziło najgorsze podejrzenia. 
18. Wróciwszy do domu, rozkazałem służącej towarzyszyć sobie na rynek, po 
czym zaprowadziłem ją do domu jednego z moich przyjaciół. Oświadczyłem jej, 
że dowiedziałem się o wszystkim, co się dzieje w moim domu. 

„Masz do wyboru dwie możliwości: albo otrzymasz tęgie cięgi i zostaniesz 
skazana na najcięższą pracę w młynie i nigdy nie uwolnisz się od tych męczarni, 
albo wyjawisz mi całą prawdę i wówczas nie poniesiesz żadnej kary fizycznej, 
lecz doznasz z mojej strony przebaczenia. Nie kłam, lecz mów tylko prawdę". 

19. Ta początkowo zaprzeczała wszystkiemu i oświadczyła, że mogę z nią 
zrobić, co mi się podoba, bo ona o niczym nie wie. Skoro jednak wymieniłem 
przy niej imię Eratostenesa i powiedziałem, że to właśnie on odwiedzał moją 
żonę, przeraziła się widząc, że o wszystkim wiem doskonale. 20. Wówczas 
rzuciła mi się do nóg, a uzyskawszy ode mnie przyrzeczenie, że nic złego jej się 
nie stanie, zeznała, że wpierw ów człowiek porozumiał się z nią po pogrzebie, 
następnie ona sama zgodziła się przekazać wiadomość swej pani, która po 
pewnym czasie mu uległa. Dalej opowiedziała, w jaki sposób jej pani zezwoliła 
na jego odwiedziny i jak w czasie świąt Tesmoforiów4 — gdy ja byłem zajęty 
pracą w polu - udała się wraz z jego matką do świątyni; także wszystkie inne 
wydarzenia przedstawiła mi z równą dokładnością. Gdy skończyła mówić, 
oświadczyłem: 

21. „O tym nikt nie może się dowiedzieć. W przeciwnym wypadku przy- 
rzeczenie, które ci dałem, traci wszelką moc. Uważam za słuszne, byś mi po- 
twierdziła te zeznania w sposób bardziej namacalny. Nie potrzeba mi bowiem 
słów, lecz dowodu rzeczowego, jeśli naprawdę sprawa tak się przedstawia". 

22. Zgodziła się na wszystko. Tymczasem minęło już czterdzieści pięć dni 
[ . . . ] 5  Obecnie dysponuję przekonywającymi dowodami. Wpierw jednak 
chciałbym przypomnieć wydarzenia ostatniego dnia. Otóż mam serdecznego 
przyjaciela, Sostratosa. Spotkałem go, gdy po zachodzie słońca wracał do domu 
z pola. 23. Ponieważ wiedziałem, że o tej porze nie znajdzie u siebie w domu 
tego wszystkiego, czego by potrzebował, zaprosiłem go do siebie na wspólną 
wieczerzę. Przybyliśmy więc do mego domu i udaliśmy się na górę i tam 
spożyliśmy posiłek. Gdy się nasycił, wyszedł, ja zaś położyłem się spać. Wtedy 

4 Święta ku czci bogini urodzajów Demeter, obchodzone w Attyce przez kobiety w październiku. 
5 Niewielka luka w tekście rękopisu. 
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to właśnie, mężowie, zjawił się Eratostenes; służąca zbudziła mnie i powiadomiła, 
że jest już w domu. Kazałem jej pilnować drzwi, a sam cichcem zszedłem na 
dół i wymknąłem się z domu. Odwiedziłem tego i owego z moich znajomych, 
jednych zastałem w domu, innych nie. 24. Spośród obecnych zabrałem ze sobą 
ilu tylko się dało i ruszyłem z nimi w drogę. Z pobliskiego sklepu wzięliśmy 
pochodnie i weszliśmy do mego domu, gdyż drzwi, których strzegła służąca, były 
otwarte. Następnie pchnęliśmy drzwi do sypialni - naszym oczom ukazał się 
widok mężczyzny spoczywającego bez żadnego okrycia u boku kobiety, który 
po chwili raptownie zerwał się z łoża. 25. Jednym ciosem, sędziowie, powaliłem 
go na ziemię, wykręciłem mu ręce do tyłu i skrępowałem. Zapytałem go, czemu 
mnie tak znieważa wkradając się pod mój dach. Ów przyznał się do tego 
przestępstwa, błagał mnie jednak i zaklinał na wszystko, abym nie odbierał mu 
życia, lecz przyjął okup. Odpowiedziałem mu: 

26. „Nie ja ciebie zabiję, lecz prawa tego miasta; ty je bowiem pogwałciłeś, 
wyżej od nich ceniąc własne namiętności. Wolałeś popełnić to przestępstwo 
wobec mojej żony i moich dzieci niż przestrzegać praw i zasad przyzwoitości". 

27. I tak, sędziowie, spotkało go to, co prawo przewiduje jako karę dla takich 
jak on przestępców. Nie został uprowadzony siłą z ulicy, ani od świętego ołtarza 
domowego6, gdzie szukał schronienia. Zresztą takie okoliczności nie wchodziły 
tu w rachubę; uderzony przeze mnie zwalił się zaraz w sypialni na podłogę, miał 
skrępowane ręce - w dodatku w mieszkaniu było wielu ludzi. Nie mógł im 
przecież umknąć nie mając żadnej broni z żelaza czy drzewa, ani nic takiego, 
czym mógłby odeprzeć nacierających. 28. Ludzie działający wbrew prawu nigdy 
nie przyznają, że ich wrogowie mówią prawdę. Sądzę, mężowie, że o tym dobrze 
wiecie. Sami bowiem kłamią i używają wymyślnych środków, by wzbudzić 
gniew wśród słuchaczy wobec swych przeciwników postępujących zgodnie z 
prawem. Proszę o odczytanie obowiązującego prawa. 

Prawo7 

29. Eratostenes niczego się nie wypierał, mężowie, lecz przyznał się do 
przestępstwa. Błagał tylko kornie o to, by go nie karać śmiercią i wyrażał 
gotowość do zapłacenia odszkodowania. Nie zgodziłem się na jego propozycję, 

6 Mord popełniony przy ołtarzu domowym uchodził za obrazę bogów, a zatem za zbrodnie 
religijną. 

7 Tekst prawa opuszczony w rękopisie mowy. 
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bo sądziłem, że nie ja, lecz prawo miasta ma tu większą moc rozstrzygania. 
I tak, zgodnie ze sprawiedliwością, wymierzyłem mu te karę, którą wy uznaliście 
za najsprawiedliwszą dla tego rodzaju przestępców. Proszę o wezwanie moich 
świadków. 

Zeznania świadków8 

30. Proszę także odczytać tekst prawa ze steli9 znajdującej się w Areopagu10. 

Prawo11 
Słyszeliście, mężowie, iż sam trybunał Areopagu, do którego kompetencji 

należy od dawna po dziś dzień sądownictwo o rozlewie krwi, wyraźnie stwierdza, 
iż nie należy uważać za winnego mordu człowieka, który zdybie gacha swej żony 
na gorącym uczynku i taką na nim weźmie pomstę. 31. Prawodawca uznał takie 
postępowanie za sprawiedliwe w przypadku kobiet zamężnych, co więcej, 
wyznaczył taką samą karę nawet w przypadku nałożnic, które przecież wymagają 
mniejszego szacunku. Stąd jest rzeczą oczywistą, że gdyby dysponował surowszą 
od tej karą w przypadku mężatek, z pewnością by ją zastosował. Ponieważ nie 
był w stanie wynaleźć ostrzejszego środka karnego w ich przypadku, postanowił, 
że i w stosunku do nałożnic ma obowiązywać ta sama kara. Proszę o odczytanie 
również i tego prawa. 

Prawo12 

32. Słyszycie, mężowie, co postanawia prawo: otóż jeśli ktoś zgwałci osobę 
wolno urodzoną, dorosłą lub małoletnią, winien jest odszkodowania w podwójnej 
wysokości13. Jeżeli zaś zgwałcił kobietę zamężną, w którym to przypadku prawo 
dopuszcza zabicie sprawcy, poniesie tę samą karę. Prawodawca był - jak widać 
- tego zdania, że stosujący przemoc fizyczną powinni otrzymać niższą karę 

8 Zeznania świadków opuszczone w rękopisie mowy. 
9 Stela - prostokątna płyta, zwykle wykonana z marmuru. 
10 Areopag składał się z byłych archontów, którzy zasiadali w nim dożywotnio. W połowie 

V wieku p.n.e. stracił swe dawne uprawnienia w zakresie zarządu państwem i został organem 
sądowym, który rozstrzygał sprawy o rozmyślne zabójstwo, o podpalenie, trucicielstwo itd. 

11 Tekst prawa opuszczony w rękopisie mowy. 
12 Tekst prawa opuszczony w rękopisie mowy. 
13 Zgwałcenie niewolnika podlegało karze o połowę niższej. 
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aniżeli ci, którzy posługują się perswazją. Dla tych ostatnich przewidział karę 
śmierci, dla pierwszych tylko grzywnę podwójnej wysokości, wychodząc z tego 
założenia, że ludzie sięgający po przemoc ściągają na siebie nienawiść tych, 
których zniewolili. 33. Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa uwodzicieli uży- 
wających sztuki przekonywania. Deprawują oni duchowo swe ofiary do tego 
stopnia, że cudze żony żyją z nimi w ściślejszym związku niż z własnymi mę- 
żami. W ten sposób cały cudzy dom poddają swojej władzy. W końcu nie jest 
rzeczą jasną, czy narodzone dzieci są potomstwem prawowitych mężów tych 
kobiet, czy też ich kochanków. Mając to na uwadze, prawodawca wyznaczył karę 
śmierci dla takich uwodzicieli. 34. W takim razie, mężowie, prawa nie tylko 
uwolniły mnie od wszelkiej winy, lecz wręcz przeciwnie - nałożyły na mnie 
obowiązek wymierzenia takiej właśnie kary. To tylko od was teraz zależy, czy 
te prawa zachowają swą moc, czy okażą się bez znaczenia. 35. Myślę, że 
wszystkie państwa po to stanowią prawa, byśmy w naszych wątpliwościach 
mogli do nich sięgać po radę, co mamy począć. I to właśnie one zachęcają 
pokrzywdzonych do szukania takiego zadośćuczynienia. 36. Sądzę, że nasze 
poglądy są tutaj zgodne. W przeciwnym wypadku użyczycie cudzołożnikom 
takiej bezkarności, że nawet zwykli złodzieje doznają zachęty, by przedstawiać 
się jako cudzołożnicy: będą bowiem mieli pewność, że gdyby na swoją obronę 
podali taki powód i oświadczyli, że w tym właśnie celu wdzierają się do cudzych 
domów, nikt nie będzie ich ruszał. Dla każdego byłoby oczywiste, że można lek- 
ceważyć prawa dotyczące cudzołóstwa, natomiast należy się tylko obawiać wa- 
szego wyroku, ponieważ nie prawo, lecz on jest czynnikiem ostatecznie rozstrzy- 
gającym we wszystkich sprawach publicznych. 

37. Rozważcie to jedno, mężowie. Oskarżają mnie o to, że rozkazałem słu- 
żącej owego dnia przyprowadzić tego młodego człowieka. Otóż, mężowie, 
czułem się w prawie użyć wszelkich środków, by ująć uwodziciela mojej żony. 
38. Postąpiłbym natomiast bezprawnie każąc go przyprowadzić w wypadku, 
gdyby nie doszło do aktu zdrady, a cała sprawa pozostałaby tylko w słowach. 
Skoro jednak ów człowiek osiągnął wszystkie swe zamiary i wielokrotnie 
odwiedzał mój dom, wówczas starałem się go ująć we wszelki możliwy sposób 
i mogłem uważać moje postępowanie za całkiem słuszne. 39. Zwróćcie tylko 
na to uwagę, jak moi przeciwnicy kłamią w tym wypadku - o czym łatwo może 
was przekonać następująca okoliczność. Jak już wam opowiadałem, mężowie, 
Sostratos był moim serdecznym przyjacielem. Spotkałem go, gdy wracał z pola 
do domu po zachodzie słońca i spożyłem z nim w moim domu wspólną wie- 
czerzę. Gdy się nasycił, rozstał się ze mną i wyszedł. 40. Musicie, mężowie. 
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przede wszystkim mieć w pamięci tę okoliczność. Otóż gdybym owej nocy miał 
jakieś złe zamiary względem Eratostenesa, czyż nie byłoby dla mnie rzeczą 
korzystniejszą spożyć posiłek gdzie indziej niż przyprowadzać do siebie gościa? 
Przecież w takim wypadku ów człowiek nie byłby skłonny narażać się na od- 
wiedzenie mego domu. Poza tym, czyż przypuszczacie, że odprawiłbym swego 
gościa i wolałbym pozostać zupełnie sam i nie prosić go, by ze mną pozostał 
i pomógł mi w dokonaniu zemsty na uwodzicielu? 41. Dalej, czyż nie sądzicie, 
mężowie, że uprzedziłbym moich przyjaciół za dnia i poleciłbym im zebrać się 
w domu jednego z nich, który najbliżej mnie mieszka, zamiast dopiero po 
uzyskaniu informacji biegać po nocy nie wiedząc, kogo z mych znajomych 
zastanę w domu, a kogo nie. Tak wpadłem do Harmodiosa i drugiego znajomego, 
który bawił poza miastem, o czym wtedy nie wiedziałem. Innych także nie 
znalazłem w domu. Tych wszystkich jednak, których udało mi się zastać w do- 
mu, wziąłem ze sobą. 

42. Gdybym to mógł przewidzieć, czyż nie sądzicie, że przez służących dał- 
bym znać przyjaciołom choćby dlatego, bym przy zachowaniu największego 
własnego bezpieczeństwa mógł wejść do domu - przecież nie mogłem wiedzieć, 
czy ów człowiek nie ma broni - i by przy możliwie największej liczbie świad- 
ków wymierzyć mu sprawiedliwość? Otóż nic nie wiedziałem o tym, co miało 
się wydarzyć tej nocy i każdego - kogo tylko mogłem - brałem ze sobą. Proszę 
o powołanie świadków, którzy to potwierdzą. 

Zeznania świadków14 

43. Wysłuchaliście, mężowie, świadków: rozważcie w umyśle cały ten wy- 
padek starając się zbadać, czy dzieliła mnie kiedyś z Eratostenesem jakaś wro- 
gość, z wyjątkiem tej jednej sprawy. Niczego nie znajdziecie. 44. Nie wniósł 
przeciwko mnie ani fałszywych oskarżeń, ani nie usiłował wypędzić mnie z mias- 
ta, ani nie prowadził przeciwko mnie procesów z prywatnego powództwa, ani 
też nie znał żadnej ciemnej sprawy, z której powodu miałbym zamiar go zabić, 
bojąc się, że ktoś się o niej dowie, ani też ja nie mogłem mieć nadziei na 
zdobycie pieniędzy w przypadku, gdybym tego dokonał. Bywa bowiem, że 
ludzie dla takich celów gotują sobie wzajemnie zgubę. 45. Nigdy nie było 
między nami żadnych wyzwisk, pijackiej kłótni ani żadnej zwady — po prostu, 

14 Zeznania świadków opuszczone w rękopisie mowy. 
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po raz pierwszy widziałem tego człowieka owej pamiętnej nocy. Z jakiego 
powodu miałbym się narażać na tak wielkie niebezpieczeństwo, gdybym nie 
doznał od niego tej największej z krzywd? 46. Po cóż sam wzywałem świadków 
mojej zbrodni, skoro miałem sposobność - jeśli już chciałem go zabić, uczynić 
to tak, by nikt o tym nie wiedział. 47. Uważam więc. mężowie, że dokonałem 
tej pomsty nie tylko dla siebie, lecz także dla dobra całego państwa. Ludzie 
bowiem, którzy dopuszczają się podobnych czynów, gdy tylko zobaczą, jaka 
nagroda jest przewidziana dla takich występków, wykażą mniejszą skłonność 
do krzywdzenia innych, zwłaszcza gdy się przekonają, że jest to także wasz. 
pogląd. 48. W przeciwnym razie byłoby lepiej w ogóle znieść ustanowione pra- 
wa i uchwalić nowe, które z jednej strony będą nakładały kary na mężów strze- 
gących swych żon, z drugiej zaś zapewniały całkowitą bezkarność ich uwo- 
dzicielom. 49. Byłoby to zresztą o wiele sprawiedliwsze niż dopuszczać, by oby- 
watele popadali w zasadzkę zastawioną przez prawa: pozwalają one bowiem 
postąpić w dowolny sposób z przyłapanym cudzołożnikiem, natomiast wszczęte 
w takich sprawach procesy sądowe okazują się groźniejsze dla pokrzywdzonych 
niż dla tych, którzy wbrew prawu zhańbili cudze żony. 50. Tak i ja ryzykuję teraz 
własnym życiem, mieniem i wszystkim innym tylko z tego powodu, że 
postąpiłem zgodnie z prawami miasta. 
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II. Mowa pogrzebowa 

Mowa została przygotowana na cześć żołnierzy poległych w wojnie korynckiej, którą 
prowadziły Ateny w koalicji z Tebami, Argos i Koryntem przeciwko Sparcie (395-386 p.n.e.). 
Powszechnie się dzisiaj przyjmuje, iż nie była przeznaczona do wygłoszenia, lecz stanowiła wzór 
szkolny, zawierający równocześnie określone idee polityczne, kwalifikujące ją także jako utwór 
o charakterze publicystycznym. Mowę tę, która wyraźnie pod względem językowym i stylistycznym 
odbiega od mów sądowych, uznano już w starożytności za nieautentyczną. Przy kwestionowaniu 
autentyczności mowy powoływano się na to, że jej wyrażenia i język nie odpowiadają stylowi 
mów zachowanych pod imieniem Lizjasza, gdyż wyrażenia te są podniosłe i mają koloryt poetycki. 
Pogląd taki wydaje się błędny, ponieważ nie bierze pod uwagę tego faktu, że mowa pogrzebowa 
wypracowała już sobie w tym czasie własny i ustalony schemat ze wspólnymi motywami, łącząc 
w swym języku wyrażenia wzniosłe i poetyckie ze zwykłymi i potocznymi. Nie liczy się też to 
zapatrywanie z prawami gatunku, który świadomie rywalizuje z poezją, bo jak ona opiewa wielkie 
i godne podziwu czyny poległych wojowników i tak jak ona wnosi do literatury element heroiczny 
i mitologiczny. Rozbieżności między tą mową a resztą mów Lizjasza, a zatem mów sądowych, 
tłumaczy się przede wszystkim odmiennością gatunków - mowy popisowej i mowy sądowej. 

Schemat mowy został zbudowany na wzorze „uświęconym" przez tradycję i prawa gatunku. 
Opowiada mowa dawne klechdy attyckie, boje toczone przez Ateńczyków z Amazonkami, 
przypomina wielkie i szlachetne czyny Tezeusza, narodowego bohatera, zasługi przodków w wojnach 
z Persami, chwali zalety systemu demokratycznego, w końcu sławi dzielność żołnierzy, którzy dla 
ocalenia ojczyzny oddali swe życie. 

I. Gdybym sądził, przyjaciele uczestniczący w tym obrządku pogrzebowym, 
że jest w ogóle rzeczą możliwą ukazać w przemówieniu dzielność mężów, którzy 
tutaj spoczywają, miałbym za złe organizatorom tej uroczystości, że tak niewiele 
czasu pozostawili mi na opracowanie mego wystąpienia. Skoro jednak całej ludz- 
kości zabrakłoby czasu na przygotowanie mowy, która by mogła dorównać wiel- 
kości ich czynów, samo miasto, jak mniemam, troszcząc się z góry o takich mów- 
ców okolicznościowych, wyznacza im na ten cel jedynie niewielką ilość czasu. 



 13

Uważa bowiem, że dzięki tej okoliczności owi mówcy spotkają się z pełnym po- 
błażaniem ze strony słuchaczy1. 2. Wprawdzie moja mowa dotyczy poległych, to 
jednak wypada mi współzawodniczyć w niej — nie z ich dokonaniami, lecz z in- 
nymi mówcami, którzy już przede mną sławili tych ludzi. Ich odwaga bowiem 
dostarczyła takiego bogactwa materiału zarówno dla jednostek umiejących się 
wypowiedzieć w poezji, jak i dla zawołanych mówców, iż nie zabraknie go także 
dla tych, którzy na ten temat zechcą przemawiać w przyszłości. Moi bowiem 
przedmówcy wprawdzie powiedzieli wiele pięknych rzeczy, to jednak wiele 
pominęli milczeniem. Ponieważ nie ma takiego lądu i takiego morza, którego by 
nie przemierzyli ci mężowie, nic w tym dziwnego, że wszystkie miejsca na ziemi 
i wszystkie ludy chwalą ich cnoty, opłakując własne nieszczęście. 

3. Najpierw chciałbym przypomnieć dawne walki, stoczone przez naszych 
przodków2, pamięć o nich czerpiąc z opowieści. Wszyscy bowiem ludzie powinni 
o nich pamiętać, wielbiąc ich w pieśniach, przypominać ich szlachetność w sen- 
tencjach, czcić ich w podobnych okolicznościach, uczyć żyjących na przykładzie 
czynów, których oni dokonali. 

4. Niegdyś córy Aresa Amazonki3 zamieszkiwały obszar położony nad rzeką 
Termodon4. Tylko one z okolicznych ludów były uzbrojone w żelazo, one też 
jako pierwsze dosiadły koni. Była to rzecz nie znana ich wrogom: zaskoczyły ich 
więc całkowicie. Jednych ujęły w ucieczce, innych prześcignęły w pościgu i po- 
zostawiły za sobą w tyle. Ze względu na swą wyjątkową odwagę, uchodziły raczej 
za mężczyzn niż, ze względu na swą płeć, za kobiety. Wydawało się. że prze- 
wyższają mężczyzn raczej wielkością ducha, aniżeli ustępują im zewnętrznym 
wyglądem. 5. Podbiły w rzeczywistości swych sąsiadów i rozciągnęły swe 
panowanie nad wieloma ludami. Gdy poznały z opowiadań sławne imię naszego 
kraju, powodowane żądzą sławy i wielką ambicją ruszyły na nasze miasto, ciągnąc 
ze sobą najwaleczniejsze plemiona. Kiedy starły się z dzielnymi mężami, odwagą 
przestały przewyższać swą płeć. Zyskiwały opinię przeciwną do swej dawnej 

1 Mówca przeciwstawia słowa czynom, to jest swoją mowę (logos) czynom poległych (erga). 
wyrażając przekonanie, że nie potrafi słowami dorównać wielkości czynów. Jest to swego rodzaju 
captatio benevolentiae słuchaczy. 

2 Do tradycji mów pogrzebowych (epitaphioi logoi) należało sławienie czynów i zasług 
przodków (progonoi). 

3 Wojownicze plemię kobiet, żyjące w Poncic (Azja Mn.). Podjęły wyprawę wojenną przeciwko 
Scytom i dotarły aż do Tracji. Tezeusz, ateński władca, porwał jedną z Amazonek o imieniu An- 
tiope. By pomścić to porwanie, wyruszyły przeciwko Attyce: zostały ostatecznie pokonane przez 
Tezeusza. 

4 Rzeka w Poncie. 
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sławy. Kobiecość zdradzały nie tyle swym wyglądem, ile swym zachowaniem 
w niebezpieczeństwach walki. 6. Nie było im dane wyciągnąć ze swych błędów 
nauki i mądrzej decydować w przyszłości o swych losach. Nie było im też prze- 
znaczone wrócić do domu, ogłosić własną klęskę i zwycięstwo naszych przod- 
ków. Wszystkie tu na miejscu poległy, ukarane za swą nierozwagę. W ten sposób 
przysporzyły naszemu miastu nieśmiertelnej sławy z powodu odwagi jego miesz- 
kańców, swoją natomiast ojczyznę uczyniły miejscem bez nazwy ze względu na 
poniesioną tutaj klęskę. Tak więc owe niewiasty, które niesłusznie pożądały cudzej 
ziemi, słusznie straciły własną. 

7. Kiedy Adrastos i Polinejkes5 zbrojnie wyprawili się przeciwko Tebom i zo- 
stali pokonani w bitwie, Kadmejczycy6 nie wyrazili zgody na pochowanie po- 
ległych Argiwczyków. Ateńczycy byli zdania, że owi ludzie, jeśli dopuścili się 
jakiegoś zła, swą śmiercią zapłacili już najwyższą karę: podziemni bogowie nie 
odbierają tego, co im się należy7, natomiast splamione zmazą świątynie stanowią 
obrazę wobec bogów ziemskich. Wysłali więc Ateńczycy heroldów do Kad- 
mejczyków z prośbą o wydanie zwłok. 8. Uważali bowiem, że dzielnym mężom 
wypada mścić się na wrogach, dopóki żyją, natomiast nie przystoi popisywać się 
swą odwagą wobec ciał poległych przeciwników, gdyż jest to przejaw braku 
wiary we własne siły. Gdy się nie udało ich odzyskać, wyruszyli zbrojnie prze- 
ciwko Kadmejczykom, chociaż nigdy nie było sporu między nimi a Kadmej- 
czykami. 9. Nie uczynili tego, by przypodobać się żyjącym Argiwczykom, lecz 
dlatego, że uważali za swój obowiązek zapewnić poległym na wojnie należny 
pochówek. Narazili się na ryzyko walki zjedna ze stron, działając w interesie ich 
obu: jedni bowiem musieli zaprzestać dalszego znieważania bogów przez 
bezczeszczenie zmarłych, drudzy nie mogli wrócić do swego kraju z plamą na 
honorze przodków, pozbawieni helleńskiego zwyczaju i zawiedzeni w powszech- 
nych nadziejach. 10. Ateńczycy z takim nastawieniem, a zarazem z tym 
przekonaniem, że szczęście daje na wojnie wszystkim ludziom równe szansę, 
zwyciężyli w walce, w której wprawdzie mieli wielu wrogów, lecz w sprawie- 
dliwości znaleźli swego sprzymierzeńca. I wcale się nie domagali surowszej kary 
dla Kadmejczyków uniesieni swym powodzeniem, lecz ich bezbożności 
przeciwstawili własną cnotę, po czym wziąwszy zwłoki Argiwczyków w nagrodę 

5 Adrastos - król Argos, teść Polinejkesa (syna króla tebańskiego Edypa), który poróżnił się 
ze swym bratem Eteoklesem o władzę w Tebach. Wypędzony z miasta, wrócił na czele zbrojnej 
wyprawy Argiwczyków. 

6 Kadmejczycy - mieszkańcy Teb, tak nazwani od założyciela Teb Kadmosa. 
7 Nie pogrzebane zwłoki stanowią obrazę bogów podziemnych. 
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zwycięstwa, dla której przybyli, pochowali ciała w Eleusis8. Tak postąpili z po- 
ległymi z owej wyprawy siedmiu przeciwko Tebom9. 
11. Później Herakles odszedł ze świata śmiertelników, a jego dzieci zbiegły 
od Eurysteusa10 i wypędzane przez wszystkich Hellenów - którzy co prawda 
wstydzili się takiego postępowania, lecz żywili strach przed potęgą Eurysteusa - 
przybyły do tego miasta i jako błagalnicy usiadły przy naszych ołtarzach. 12. Eu- 
rysteus domagał się ich wydania, lecz Ateńczycy odmówili jego żądaniu, bo wyżej 
cenili dzielność Heraklesa niż bali się grożącego im niebezpieczeństwa i woleli 
po słusznej stronie walczyć w obronie słabszych11 niż świadcząc przysługę silnym, 
wydać im ludzi, których ci już skrzywdzili. 13. Eurysteus wyruszył przeciwko 
Ateńczykom z ludem, który w owym czasie miał Peloponez w swym władaniu. 
Ateńczycy jednak nie zmienili swego zdania, mimo zbliżającego się niebez- 
pieczeństwa, lecz trwali niezmiennie przy swym uprzednim postanowieniu, cho- 
ciaż wcale nie doznali ze strony ojca owych dzieci jakiegoś szczególnego do- 
brodziejstwa i chociaż nie mieli pojęcia, na jakich mężów wyrosną kiedyś jego 
synowie. 
14. W poczuciu sprawiedliwości, a nie ze względu na jakąś dawną wrogość 
wobec Eurysteusa, ani też ze względu na korzyść - z wyjątkiem sławy, podjęli 
niebezpieczny bój w obronie tych dzieci, litując się nad losem ofiar i nienawidząc 
ich prześladowcy: zamierzali pomóc jednej stronie, drugą zaś starali się pows- 
trzymać od krzywdzenia. Byli przeświadczeni o tym, iż znamieniem wolności 
jest nie czynić niczego wbrew czyjejś woli, znamieniem sprawiedliwości pomagać 
pokrzywdzonym, natomiast znamieniem odwagi jest oddać życie, jeśli trzeba, 
walcząc o jedno i drugie. 15. Obydwie strony unosiły się taką dumą, iż Eurysteus 
i jego ludzie niczego nie starali się uzyskać od Ateńczyków po dobrej woli, Ateń- 
czycy zaś nie chcieli wydać mu błagalników, nawet na jego osobistą prośbę. 
Własnymi siłami stawili czoło całej armii przybyłej z Peloponezu i w walce ją 
pokonali: nie tylko zapewnili osobiste bezpieczeństwo dzieciom Heraklesa, ale 
też przez oddalenie od nich fizycznego strachu przynieśli im wyzwolenie duchowe. 
Ze względu na dzielność ojca, uwieńczyli jego dzieci sukcesem swych własnych 

8 Eleusis — miasto w Attyce, miejsce kultu bogini Demeter. 
9 Tak nazwano wyprawę przeciwko Tebom pod wodzą Adrastosa i Polinejka, ponieważ brało 

w niej udział - obok wymienionych wodzów - jeszcze pięciu innych, znanych bohaterów. 
10 Król Argos, śmiertelny wróg Heraklesa, prześladował jego dzieci. Zginął w wojnie przeciwko 

Ateńczykom. 
11 Sławienie opieki, jaką Ateńczycy ofiarowują skrzywdzonym i słabszym, należy do trady- 

cyjnego repertuaru mowy pochwalnej. 
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walk. 16. O ileż szczęśliwsze były w tym wypadku dzieci od swego ojca! On bo- 
wiem, sprawca wielu dobrodziejstw dla całej ludzkości, który poświęcił pełne 
znojów życie dążeniu do zwycięstw i sławy, który wymierzył sprawiedliwość 
krzywdzicielom innych ludzi, nie zdołał ukarać Eurysteusa— swego wroga i prze- 
śladowcy ! Tak, dzięki naszemu miastu, dzieci Heraklesa jednego dnia mogły 
przeżyć zarówno moment własnego wyzwolenia, jak i ukarania swych wrogów. 
17. Nasi przodkowie mieli wprawdzie wiele powodów, by walczyć w obronie 
sprawiedliwości, opierali się jednak na jednym przeświadczeniu, że sam początek 
ich bytu politycznego nie naruszał zasady sprawiedliwości. Nie tworzyli oni 
bowiem - jak to w wielu wypadkach bywa—jakiegoś skupiska ludzi pochodzących 
z różnych stron, którzy się osiedlili na obcej ziemi, wypędziwszy z niej jej 
pierwotnych mieszkańców, ale się na tej samej ziemi urodzili i ją dzierżyli jako 
swoją macierz i ojczyznę. 18. Nasi przodkowie byli pierwszymi i jedynymi ludźmi 
w owym czasie, którzy w swoim państwie położyli kres rządom przemocy i usta- 
nowili demokrację w przekonaniu, że powszechna wolność jest najsilniejszym 
węzłem społecznego porozumienia. Dzieląc wzajemne nadzieje, zrodzone ze 
wspólnych niebezpieczeństw, wykazywali w życiu publicznym wolność ducha, 
swych praw używając do nagradzania ludzi dobrych i karania złych. 19. Uważali 
bowiem, że jest cechą dzikich zwierząt zdobywać nad drugim przewagę przy 
użyciu siły, obowiązkiem ludzi jest zaś utwierdzać sprawiedliwość przy pomocy 
prawa, przekonywać za pośrednictwem rozumowych argumentów i służyć w prak- 
tyce tym dwom czynnikom przez uległość wobec autorytetu prawa i pouczeń 
rozumu. 
20. Przodkowie spoczywających tutaj mężów, ludzie szlachetnego rodu i rów- 
nie szlachetnego sposobu myślenia, dokonali wielu pięknych i podziwu godnych 
czynów. Ich potomkowie dzięki swej odwadze wszędzie pozostawili wielkie 
i zasługujące na wiekuistą pamięć pomniki zwycięstw. To oni sami podjęli ryzyko 
walki w obronie całej Hellady przeciwko niezliczonym zastępom barbarzyńców12. 
21. Król Azji13, nie zadowalając się posiadanymi bogactwami i mając nadzieje 
na ujarzmienie Europy, wysłał armię liczącą pięćset tysięcy żołnierzy. Najeźdźcy 
mieli nadzieję, że albo zmuszą nasze miasto, by dobrowolnie przystąpiło do przy- 
mierza, albo- w przypadku oporu - wezmą je siłą: potem już z łatwością rozciągną 
swą władzę na resztę Hellenów. Wylądowali pod Maratonem przekonani, że 
będziemy pozbawieni sprzymierzeńców, jeśli przeprowadzą inwazję w tym 

12 Aluzja do wojen perskich oraz zasług, jakie w nich położyli Ateńczycy dla obrony wolności 
całej Grecji. 

13 Tak określa mówca władcę Persji - Dariusza. 
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właśnie momencie, kiedy Hellada nie może się porozumieć co do sposobu odparcia 
napastników. 22. Zresztą, na podstawie wcześniejszych dokonań naszego miasta, 
wyrobili sobie na jego temat następujący pogląd. Otóż, gdyby pierwej zaatakowali 
jakieś inne miasto, musieliby prowadzić wojnę nie tylko z tym miastem, lecz 
także z Ateńczykami. Z całą bowiem ofiarnością pospieszyliby om na odsiecz 
pokrzywdzonym. Jeśli natomiast pierwej tutaj przybędą, inni Grecy dla ratowania 
Ateńczyków nie naraziliby się wobec nich na tak jawny akt wrogości. Takie były 
przemyślenia barbarzyńców. 23. Nasi przodkowie nie przeprowadzili żadnego 
rachunku niebezpieczeństw, które niesie ze sobą wojna, bo uważali, że chwalebna 
śmierć pozostawia za sobą nieśmiertelną sławę szlachetnych czynów: nie zlękli 
się niezmierzonych zastępów wroga, gdyż ufali własnemu męstwu. Zawstydzeni 
obecnością barbarzyńców w swym własnym kraju, nie czekali chwili, gdy dowie- 
dzą się o tym ich sprzymierzeńcy i pospieszą im z pomocą: zamiast innym zaw- 
dzięczać swe ocalenie, woleli, by inni Hellenowie im je zawdzięczali. 24. Oży- 
wieni tą jedną myślą ruszyli razem na spotkanie z wrogiem: nieliczni przeciwko 
niezliczonej rzeszy. Śmierć bowiem, jak sądzili, muszą dzielić z wszystkimi in- 
nymi ludźmi, odwagę zaś tylko z nielicznymi. Z powodu śmiertelności życie czło- 
wieka jest niejako cudzą własnością, oddaną w użytkowanie, natomiast w pamięci 
ludzkiej, w którą wpisane są niebezpieczeństwa wojenne, każdy pozostawia coś 
z własnej osobowości. Byli przeświadczeni o tym, że jeśli sami nie pokonają 
wrogów, nie zdołają tego również dokonać z pomocą sojuszników. Pokonani, 
zginą po prostu nieco wcześniej od innych; gdy zwyciężą, przyniosą wolność 
i sobie, i innym. 25. Dowiedli swej odwagi ani nie szczędząc swego ciała, ani nie 
okazując przywiązania do życia, gdy sytuacja wymagała próby męstwa, bo więcej 
szacunku odczuwali dla praw swego miasta, aniżeli strachu przed zagrożeniem 
ze strony wrogów. Ku czci Hellady wznieśli na swej ziemi pomnik zwycięstwa 
nad barbarzyńcami, którzy dla wojennej zdobyczy przekroczyli granice obcego 
kraju, dokonując na jego teren zbrojnej napaści. 26. Stoczyli tę walkę w tak krótkim 
czasie, że ci sami posłańcy przynieśli innym wiadomość zarówno o najeździe 
barbarzyńców, jak i o zwycięstwie naszych przodków. Nikt z Hellenów nie 
obawiał się już przyszłej walki, bo na wieść o zwycięstwie radował się z ocalenia 
wolności. 
27. Po tych wydarzeniach król Azji Kserkses14, który żywił pogardę dla Grecji, 
zawiedziony w nadziejach, upokorzony tym, co zaszło, do żywego dotknięty 

14 Syn Dariusza, władca Persji, który podjął kolejną próbę podboju Hellady. 
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klęską, oburzony na jej sprawców15, nienawykły do niepowodzeń, niedoświad- 
czony w walkach z tak dzielnymi mężami, po dziesięciu latach przygotował się 
do wojny i ruszył z flotą tysiąca dwustu okrętów. Także armia lądowa, którą 
z sobą prowadził, była tak nieprawdopodobnie liczna, że wymienienie samych 
towarzyszących mu ludów byłoby nużącym zadaniem. 28. Oto najlepszy dowód 
potwierdzający liczebność tej armii. Król, chociaż mógł na tysiącu okrętów 
przeprawić swą armię przez największe zwężenie Hellespontu z Azji do Europy, 
nie chciał tego uczynić, ponieważ uznał to za wielką stratę czasu. 29. Lekceważąc 
zarówno porządek natury, wolę bogów i zapatrywanie ludzi, zbudował taką drogę 
przez morze, kazał wykopać kanał, by umożliwić okrętom przejazd wśród lądu, 
spiął mostem Hellespont, przekopał Atos16. Nikt mu się nie sprzeciwił: jedni 
ulegli mu wbrew swej woli, inni poddali się dobrowolnie. Jedni byli w ogóle nie- 
zdolni do stawiania oporu, drudzy dali się przekupić pieniędzmi. Na ich stanowisko 
wpłynęły obydwa czynniki: wzgląd na korzyść i strach. 
30. Kiedy Grecja znajdowała się w takim położeniu, Ateńczycy sami wsiedli 
na okręty i pospieszyli, by bronić Artemisjon17. natomiast Lacedemończycy wraz 
z częścią swych sprzymierzeńców udali się do Termopil18, sądząc, że zdołają 
obronić przejście prowadzące przez przesmyk górski. 31. W tym samym czasie 
doszło do walki w obu miejscach: w bitwie morskiej zwyciężyli Ateńczycy, na- 
tomiast Lacedemończycy - im wcale nie zabrakło odwagi, lecz pomylili się co 
do liczby żołnierzy, którzy według ich obliczeń mieli pełnić straż, oraz tych 
oddziałów, z którymi mieli walczyć - wprawdzie zostali pobici, lecz nie po- 
konani przez wrogów, gdyż zginęli w miejscu, które zajęli przed walką. 32. Gdy 
jedna strona poniosła klęskę, druga zaś opanowała przejście górskie, najeźdźcy 
ruszyli w kierunku miasta. Nasi przodkowie, na wieść o tym nieszczęściu Lace- 
demończyków, znaleźli się w szczególnie kłopotliwym położeniu. Mieli pełną 
świadomość tego, iż jeśli wyruszą, by zetknąć się z barbarzyńcami na lądzie, ci 
wyślą morzem tysiąc okrętów przeciwko miastu i zdobędą je, pozbawione wszel- 
kiej obrony. Jeżeli zaś wsiądą na okręty, wróg odniesie zwycięstwo na 1ądzie. Po 

15 Chodzi o klęskę, którą poniosły wojska perskie wysłane do Grecji przez jego ojca, 
Dariusza. 

16 Szczyt górski na cyplu Ate, na półwyspie macedońskim Chalkidike. W pobliżu tego 
przylądka rozbiła się flota perska w czasie pierwszej wyprawy na Grecję. By uniknąć podobnej 
katastrofy, Kserkses, przygotowując drugą wyprawę w r. 480 p.n.e., kazał przekopać ten 
przylądek. 

17 Przylądek północnej Eubei. Tu rozegrała się bitwa morska między Grekami a Persami 
w r. 480 p.n.e. 

18 Wąski przesmyk górski w Tessalii. tworzący przejście do Grecji środkowej. Miejsce 
sławnej bitwy w r. 480 p.n.e. 
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prostu nie mogą sobie pozwolić na zabezpieczenie się w obu wypadkach - na 
odparcie nieprzyjaciela i pozostawienie w mieście dość silnego garnizonu woj- 
skowego. 33. Gdy trzeba było wybrać jedną z tych dwóch możliwości, a wiec 
albo opuścić ojczysty kraj, albo przyłączyć się do barbarzyńców i razem z nimi 
ujarzmiać Hellenów, Ateńczycy doszli do wniosku, że więcej znaczy dla nich 
wolność, której towarzyszy męstwo — ale też bieda i poniewierka wygnania - 
aniżeli niewola, z którą się wiąże zarówno dobrobyt, jak i niesława. Działając 
w interesie Hellady, porzucili swe miasto, by walczyć po kolei, a nie równocześnie, 
z siłą lądową i morską. 
34. Umieścili swe dzieci, żony i matki na Salaminie, po czym zgromadzili ca- 
łą flotę, także swych sprzymierzeńców. Kilka dni później ściągnęła armia lądowa 
i flota barbarzyńców. Któż nie odczuwałby strachu na widok tak wielkiego i groź- 
nego niebezpieczeństwa, które czekało nasze miasto w tej walce o wolność Hel- 
lady? 35. Jakie były uczucia ludzi, którzy oglądali swych bliskich na pokładzie 
okrętów, kiedy zarówno ich własne ocalenie, jak i losy zbliżającej się bitwy budziły 
zwątpienie, albo co czuli ci ludzie, którzy mieli stoczyć bitwę na morzu w obronie 
tego, co najdroższe - o życie bliskich tam, na Salaminie? 36. Zewsząd otaczała 
ich tak wielka liczba wrogów, że najmniejszym z piętrzących się nieszczęść było 
przewidywanie własnej śmierci, największym zaś oczekiwanie na los, jaki owym 
zbiegom zgotują barbarzyńcy w wypadku zwycięstwa. 37. W tym rozpaczliwym 
położeniu ludzie często wzajemnie się obejmowali, nie bez powodu użalali się 
nad sobą, wiedząc, że Ateńczycy mają mało okrętów, widząc zaś, że nieprzyjaciel 
ma ich wiele, świadomi, że miasto zostało opuszczone, kraj plądrowany i pe- 
łen barbarzyńców, świątynie niszczone ogniem, ostateczne zagrożenie już bardzo 
bliskie, 38. słysząc zmieszane śpiewy bitewne Greków i barbarzyńców, słowa 
zachęty padające z obu stron oraz krzyki ginących, widząc morze pełne trupów, 
zderzanie się pływających wraków, tak własnych, jak i nieprzyjacielskich okrętów, 
nie rozstrzygniętą przez długi czas bitwę, kiedy raz się zdawało, że to już zwy- 
cięstwo i ocalenie, drugi raz, że to klęska i zguba. 39. Nieodparty strach kazał im 
oglądać wiele rzeczy, których nie oglądali, wiele słyszeć, czego nie słyszeli. Jakich 
to próśb nie wznoszono do bogów, jakich ofiar nie wspominano - ileż litości 
budziły dzieci, ileż tęsknoty żony, ileż żalu ojcowie i matki, ileż obliczeń do- 
konywano, by ustalić, jakie mogą być następstwa ostatecznej klęski? 40. Jakiż 
bóg nie ulitowałby się nad nimi w obliczu tak wielkiego zagrożenia? Któż z ludzi 
nie zapłakałby nad nimi? Któż nie podziwiałby ich odwagi? Wszystkich ludzi 
znacznie przewyższyli swym zdecydowaniem, okazywanym zarówno w radach, 
jak i w niebezpieczeństwach wojny. Opuścili swe miasto i wsiedli na okręty 
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i chociaż było ich niewielu, nie bojąc się o swe życie, stawili czoło niezliczonym 
wojskom Azji. 

41. Dowiedli całemu światu przez swe zwycięstwo w bitwie morskiej19, że 
lepiej jest przy boku niewielu walczyć o wolność, aniżeli z całym tłumem 
poddanych królewskich walczyć o własne zniewolenie. 42. W najbardziej 
znaczący i szlachetny sposób przyczynili się do obrony wolności wszystkich 
Hellenów - dali im wodza tej miary, co Temistokles20, mającego wyjątkowe 
zdolności mówcy, człowieka decyzji i czynu; dali okręty w większej liczbie niż 
inni sprzymierzeńcy, dali też mężów o największym doświadczeniu. Doprawdy, 
kto wśród reszty Greków mógłby się z nimi równać, czy to inteligencją, ilością 
i odwagą? 43. Dlatego też słusznym prawem Grecja przyznała im najważniejszą 
bezspornie zasługę zwycięstwa w bitwie morskiej. Słusznie osiągnęli pomyślność 
państwa odpowiadającą ich udziałowi w walkach, w których dowiedli bar- 
barzyńcom z Azji, że ich odwaga jest nie tylko ich cechą wrodzoną, lecz stanowi 
właściwość mieszkańców tej ziemi. 

44. Ukazawszy w tej bitwie swe najlepsze zalety i zdecydowanie największy 
udział w niebezpieczeństwach wojny, swoim osobistym męstwem uzyskali do- 
brodziejstwo powszechnej wolności dla siebie i dla innych. Później jednak Pelopo- 
nezyjczycy wznieśli mur wzdłuż Istmu21, zadowoleni z własnego bezpieczeństwa 
i przekonani, że uwolnili się na dobre od niebezpieczeństwa zagrażającego od 
strony morza: skłonni też byli lekceważyć fakt, że inni Grecy w dalszym ciągu 
podlegają władzy barbarzyńców. 45. Oburzeni tym Ateńczycy poradzili im, by - 
jeśli w przyszłości nie zmienią tego poglądu - cały Peloponez otoczyli murem. 
Gdyby bowiem Ateńczycy, zdradzeni przez Hellenów, połączyli swe siły z bar- 
barzyńcami, barbarzyńcy wcale by nie potrzebowali tysiąca okrętów, natomiast 
Peloponezyjczykom zbudowany mur do niczego by się nie przydał, bo nie zagro- 
żone władanie na morzach i tak należałoby do króla perskiego. 46. Pelopone- 
zyjczycy, w ten sposób pouczeni oraz przeświadczeni o tym, że źle czynią i złe 
podejmują decyzje, udali się z pomocą pod Plateje22. Kiedy w nocy większość 
sprzymierzeńców zbiegła ze swych stanowisk z obawy przed przewagą liczebną 

19 Pod Salaminą. 
20 Znany polityk ateński okresu wojen perskich, twórca ateńskiej floty. 
21 Idzie tu o Istm Koryncki. O tym podobnie pisze Herodot, VIII, 40: „Ateńczycy [...] dowie- 

dzieli się, że Peloponezyjczycy wznoszą mur przez Istm, kładąc większą wagę na ocalenie Pelo- 
ponezu i jego pilnując, a lekceważąc wszystko inne". 

22 Miasto w Beocji, pod którym rozegrała się wielka bitwa w r. 479 p.n.e. Zwycięstwo w mej 
odnieśli Grecy pod wodzą spartańskiego króla Pauzaniusza. 
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nieprzyjaciół, Lacedemończycy i Tegeaci21 zmusili barbarzyńców do ucieczki, 
natomiast Ateńczycy wraz z Platejczykami zwyciężyli w walce tych Hellenów, 
którzy zwątpili w sprawę wolności i przyjęli niewolę. 47. Owego dnia zwieńczyli 
Ateńczycy poprzednie walki pięknym zakończeniem: Europie zapewnili trwały 
stan wolności. We wszystkich niebezpiecznych sytuacjach złożyli próbę swej 
odwagi, walcząc albo samotnie, albo wraz z innymi, tak na lądzie, jak i na morzu, 
czy to przeciwko barbarzyńcom, czy to przeciwko Grekom. Wszyscy, zarówno 
ci, z którymi dzielili niebezpieczeństwa, jak i nieprzyjaciele, przeciwko którym 
prowadzili wojnę, uznali ich za godnych przywództwa nad Helladą. 
48. W późniejszym czasie wybuchła wojna wśród Hellenów24: jej źródłem 
była zawiść, którą budziły zdarzenia przeszłości, oraz zazdrość z powodu osią- 
gniętych sukcesów. Ogół państw helleńskich powodował się dumą i każde z nich 
nawet drobną podstawę do skargi uważało za wystarczający powód do niezgody. 
Ateńczycy w bitwie morskiej przeciwko Eginetom i ich sprzymierzeńcom zdobyli 
na nich siedemdziesiąt okrętów. 49. Gdy w tym samym czasie wojska Ateń- 
czyków prowadziły blokadę Egiptu25 i Eginy26, a zarówno flocie, jak i armii 
brakowało ludzi w wieku zdatnym do służby wojskowej, Koryntyjczycy27 i ich 
sprzymierzeńcy napadli z wszystkimi siłami na nasz kraj i zajęli Geraneę28: uważali 
bowiem, że albo zaatakują kraj pozbawiony obrony, albo zmuszą nas do ściąg- 
nięcia wojska z Eginy. 50. Mieszkańcy Aten — chociaż ich własne wojska znaj- 
dowały się daleko, zaś wojska nieprzyjacielskie w pobliżu — nie zdobyli się na 
to, by kogokolwiek wzywać na pomoc. Ufając swej odwadze i lekceważąc na- 
jeźdźców - zarówno ludzie starsi, jak i poniżej wieku poborowego - uznali za 
właściwe samodzielnie podjąć ryzyko walki, przy czym pierwsi zawdzięczali 
swe męstwo życiowemu doświadczeniu, drudzy zaś swojej naturze. 51. Pierwsi 
dowiedli swojej wartości w wielu dziedzinach, drudzy dowiedli swojej w ich 
naśladowaniu. Starsi umieli dowodzić, młodsi zaś umieli wykonywać rozkazy. 
52. Pod wodzą Myronidesa29 zrobili wypad na teren należący do Megary i w bit- 

23 Tegea - miasto w Arkadii na Peloponezie. 
24 Lata 459-458 p.n.e. 
25 Król Libii Inaros, przywódca powstania w Egipcie przeciwko Persom, zwrócił się o pomoc 

do Ateńczyków, którzy mu jej udzielili. 
26 Wyspa na Morzu Egejskim w Zatoce Sarońskiej. 
27 Byli w tym sporze sprzymierzeńcami Eginetów. 
28 Niewielkie miasto położone na Istmie Korynckim. 
29 Wódz ateński, który pokonał Koryntyjczyków pod Megarą (r. 457), następnie Beotów pod 

Ojnofytami (r. 456). To zwycięstwo utwierdziło hegemonię ateńską w Grecji środkowej. 
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wie zwyciężyli całe siły zbrojne wroga przy pomocy wojska złożonego z lu- 
dzi, których siła z powodu wieku uległa osłabieniu, oraz z tych, którzy nie posiadali 
jeszcze pełnej sprawności fizycznej. Wtargnęli do obcego kraju, by pokonać 
wrogów, którzy się ośmielili napaść na ich ziemię. 53. Tam wznieśli pomnik 
własnego wspaniałego zwycięstwa, a zarazem sromotnej klęski nieprzyjaciół. 
Odnieśli to zwycięstwo dzięki własnej odwadze ludzie, z których część straciła 
już pełnię sił fizycznych, część zaś jeszcze jej nie osiągnęła. Powrócili do swej 
ojczyzny okryci sławą - młodsi, by na nowo podjąć naukę, starsi, by w przyszłości 
służyć państwu swą radą. 

54. Jednostce niełatwo przychodzi szczegółowo przedstawić walki, w których 
uczestniczyło wielu, ani też w ciągu jednego dnia ukazać zdarzenia długiej prze- 
szłości. Jakież słowo, jakiż czas, albo jaki mówca zdołałby dostatecznie omówić 
działalność tych mężów, którzy tutaj spoczywają? 55. Największym wysiłkiem 
w godnych uwagi zmaganiach, w podejmowaniu szlachetnego ryzyka, uczynili 
Grecję wolną, a zarazem utrwalili wielkość swej ojczyzny: panowali na morzu 
przez siedemdziesiąt lat30, sprzymierzeńcom zapewnili spokój od wojen domo- 
wych, 56. nie dopuścili do tego, by masy podlegały władzy niewielu, wymusili 
wprowadzenie powszechnej równości prawa31, nie tylko nie osłabili swych so- 
juszników, lecz ze wzrostem własnej potęgi także im dodali znaczenia. Swą własną 
potęgę rozwinęli do tego stopnia, że wielki króP2 nie dążył już do zdobywania 
cudzych terenów, lecz odstępował niektóre ze swoich i odczuwał obawę o po- 
zostałe. 57. I w tym czasie już żaden okręt wojenny nie przypływał z Azji, żaden 
tyran nie uzurpował sobie władzy wśród Hellenów, żadne miasto greckie nie 
popadło w niewolę barbarzyńców. Działalność tych ludzi w najwyższym stopniu 
budziła powszechne umiarkowanie i strach. Już z tej samej tylko przyczyny za- 
służyli na to, by zostać zwierzchnikami Greków i przywódcami ich miast. 

58. Swoją dzielność umiel i  też ujawnić w nieszczęściach. Otóż nad 
Hellespontem33 flota uległa zniszczeniu - czy to była wina dowódcy, czy też 
takie było zrządzenie bogów - a wydarzenie to stanowiło nie tylko największą 
klęskę dla nas, bezpośrednio poszkodowanych, ale też dla pozostałych Greków. 
Wkrótce bowiem się pokazało, że od potęgi naszego państwa zależy ocalenie 

30 Od r. 476 p.n.e., gdy Ateny stanęły na czele Związku Delijsko-Ateńskiego, do roku 405 
p.n.e., w którym poniosły klęskę pod Aigospotamoi. 

31 Ateńczycy wprowadzali w państwach sojuszniczych ustroje demokratyczne. 
32 Tak nazywano w Grecji króla perskiego. 
33 Pod Aigospotamoi. 
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Hellady. 59. Gdy przywództwo nad nią przeszło w inne ręce34, zwycięstwo nad 
Grekami w bitwie morskiej odniósł lud, który nigdy przedtem nie wyprawiał się 
na morze. Teraz jego okręty popłynęły do Europy, podbiły w niewolę miasta hel- 
leńskie: ustanowiono tyranów - jednych po naszej klęsce, innych po zwycięstwie 
barbarzyńców35. 60. Dlatego byłoby moralnym obowiązkiem Hellady pogrążyć 
się w żałobie i w największym smutku nad mogiłą tych, którzy w niej spoczywają, 
gdyż jest oczywiste, że wraz z bohaterstwem tych mężów składa do grobu własną 
wolność. Jakież to nieszczęście dla Hellady, która utraciła tak wspaniałych synów, 
jakież to szczęście dla króla Azji, że przyszło mu układać się z innymi już przy- 
wódcami Hellady! Ona bowiem, pozbawiona takich dzielnych mężów, popadła 
w niewolę, on zaś - gdy inni objęli nad nią władanie - zamyśla naśladować pla- 
ny swych przodków. 

61. Chociaż odszedłem od mego tematu w tym użalaniu się nad losem całej 
Grecji, jednakże, moim zdaniem, wypada zarówno w życiu prywatnym, jak  
i publicznym, pamiętać o tych mężach36, którzy uciekając przed niewolą, walcząc 
o słuszną sprawę, prowadząc wojnę domową w obronie demokracji, powiększając 
liczbę swych wrogów - powrócili ostatecznie do Pireusu, by w nowych zma- 
ganiach móc naśladować dzielność swych przodków i za cenę własnego życia 
zyskać dla siebie i dla innych równy udział w dobrodziejstwach naszego ustroju. 
62. Woleli raczej zginąć jako ludzie wolni, niż żyć w niewoli. W równej mierze 
wstydzili się swojej niedoli, jak oburzali się na swych wrogów. O wiele bardziej 
pragnęli umrzeć na własnej ziemi, niż żyć zamieszkując cudzy kraj. Za swych 
sprzymierzeńców mieli - teksty zaprzysiężonych układów, za wrogów nie tylko 
swych dawnych nieprzyjaciół, lecz także część własnych współobywateli. 
63. Wcale nie odczuwając strachu przed wielką liczbą swych przeciwników, lecz 
narażając swe własne życie, pokonali wrogów i wznieśli pomnik dla upamiętnienia 
tego zwycięstwa: świadkami ich męstwa są mogiły Lacedemończyków37, położone 
w pobliżu tego pomnika. Osłabionemu państwu przywrócili wielkość, w jego 
życiu politycznym, wstrząsanym walką ugrupowań, zaprowadzili powszechną 

34 Przywódcami Hellady po wojnie peloponeskiej zostali Lacedemończycy. 
35 Po klęsce Aten w wojnie peloponeskiej Sparta, korzystając z poparcia perskiego, ustanowiła 

rządców w miastach greckich. Później stosunki spartańsko-perskie uległy pogorszeniu. Flota perska 
pod wodzą Ateńczyka Konona pobiła Lacedemończyków w bitwie pod Knidos w Cylicji w r. 394 
p.n.e. Grecy małoazjatyccy dostali się pod panowanie perskie. 

36 Mówca wraca do dziejów Aten po bitwie pod Aigospotamoi w r. 405 p.n.e. - a więc do 
rządu Trzydziestu i działalności opozycji demokratycznej w Pireusie (404-403 p.n.e.). 

37 Idzie o Lacedemończyków poległych w walkach z ateńskimi demokratami. 
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zgodę, odbudowali wyburzone mury miasta. 64. Ci, którzy powrócili, dowiedli 
zgodności swych przekonań z czynami ludzi tutaj spoczywających, nie przystąpili 
bowiem do dzieła zemsty na swych wrogach, lecz do ratowania państwa. Ponieważ 
ani nie mogli się zgodzić na ograniczenie swych praw, ani nie zabiegali o jakąś 
korzyść dla siebie, dopuścili do udziału w swej wolności nawet tych, którzy 
wybrali kiedyś los niewolników, sami natomiast nie chcieli dzielić ich niewoli. 
65. Wspaniałymi i szlachetnymi czynami dali świadectwo tej prawdzie, że ani 
ich niedbalstwo, ani cnoty wrogów nie są przyczyną niepowodzeń naszego 
państwa. Jeśli bowiem, mimo walk domowych i mimo obecności Pelopone- 
zyjczyków i innych nieprzyjaciół, zdołali powrócić do własnego kraju, jest oczy- 
wiste, że gdyby zapanowała zgoda wewnętrzna, z łatwością mogliby prowadzić 
przeciwko nim wojnę. 
66. Dzięki tym walkom w Pireusie zyskali podziw w oczach całego świata. 
Wypada pochwalić także obcokrajowców38, którzy tutaj leżą. Pospieszyli na pomoc 
ludowi i walczyli o nasze ocalenie: czcząc męstwo, jak własną ojczyznę, znaleźli 
tak szlachetny koniec swego życia. W podzięce za to, nasze miasto nie tylko ich 
opłakało i urządziło im publiczny pogrzeb, lecz także przyznało im te same 
zaszczyty, których użycza swym obywatelom. 
67. Ci, których dzisiaj chowamy, udali się na pomoc Koryntyjczykom39, naszym 
sprzymierzeńcom, których skrzywdzili ich dawni przyjaciele. Zajmowali oni inną 
postawę niż Lacedemończycy (którzy zazdrościli Koryntyjczykom ich bogactw. 
Nasi rodacy współczuli im z powodu doznanych krzywd, puszczając w niepamięć 
ich dawną wrogość, ceniąc zaś wysoko ich obecną przyjaźń) i wobec całej 
ludzkości okazali swe wyjątkowe męstwo. 68. Pragnąc jedynie wielkości Hellady, 
odważyli się walczyć nie tylko o własne ocalenie, lecz także ginąć za wolność 
swych nieprzyjaciół. Walczyli bowiem ze sprzymierzeńcami Lacedemończyków 
- o ich wolność. W przypadku zwycięstwa przyznawali pokonanym te same 
prawa, w razie zaś klęski pozostawiali ludy Peloponezu w utrwalonym stanie 
niewoli. 69. Dla ludów znajdujących się w takim położeniu życie jest przedmiotem 
godnym politowania, śmierć zaś czymś pożądanym! Ci zaś mężowie, zarówno 
za życia, jak i po śmierci, budzą uczucie zazdrości. Wzrastali bowiem wśród 
dóbr, które zapewnili państwu ich przodkowie, w wieku zaś męskim zachowali 

38 Mówca czyni tu aluzję do tzw. metojków, osiedlonych na stałe w Atenach obcokrajowców, 
którzy w chwili zagrożenia swej przybranej ojczyzny pospieszyli jej z pomocą i zginęli śmiercią 
żołnierską. 

39 Wcześniej byli sprzymierzeńcami Sparty. 
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ich sławę i dowiedli własnej dzielności. 70. Ojczyźnie wyświadczyli wiele wspa- 
niałych dobrodziejstw, wyrównali cudze krzywdy, powstrzymali wojnę z daleka 
od granic swego kraju. Zakończyli życie w sposób prawdziwie godny szlachetnych 
ludzi, ojczyźnie odpłacili za swe wychowanie, smutek pozostawiając swym wy- 
chowawcom. 71. Godzi się więc, by żyjący odczuli dotkliwą utratę takich mężów, 
by użalali się nad sobą oraz litowali się nad losem ich. rodzin. Jakaż bowiem 
może ich jeszcze czekać radość, gdy teraz do grobu idą ich najbliżsi, wspaniali 
ludzie, którzy, ceniąc męstwo nad wszystko inne, utracili życie, wdowami uczynili 
swe żony, pozbawili opieki swoich braci, siostry, ojców i matki. 72. Wiele nie- 
szczęść i kłopotów staje się udziałem ich dzieci: jednego wszakże można im 
pozazdrościć - są po prostu zbyt młode, by uświadomić sobie, kim byli ojcowie, 
których utraciły. Szczególnie współczuję rodzicom poległych żołnierzy, po- 
nieważ są za starzy na to, by zapomnieć o swoim nieszczęściu. 73. Czyż jest 
większy ból niż dać życie dziecku, wychować je, a potem je pogrzebać, zwłaszcza 
gdy się jest człowiekiem w podeszłym wieku, niesprawnym fizycznie, a do tego 
pozbawionym wszelkich nadziei, przyjaciół i środków materialnych? Gdy to, co 
niedawno było przedmiotem zazdrości, staje się teraz przedmiotem współczucia, 
a własna śmierć czymś bardziej upragnionym niż życie? Im większe były zalety 
duchowe tych mężów, tym większa rozpacz tych, których pozostawili. Jak mogą 
zaniechać swego bólu? 74. Czy w nieszczęściach państwa? Wtedy także inni bę- 
dą z pewnością wspominać poległych. A może w chwilach powodzenia, które 
staje się udziałem wszystkich? Ale czy to wystarczający powód do smutku, gdy 
po śmierci własnych dzieci inni, którzy przeżyli, korzystają z owoców ich męstwa? 
A może w osobistych kłopotach, gdy widzą, jak dawni przyjaciele opuszczają 
ich w biedzie, a wrogowie podnoszą głowę z powodu ich nieszczęść? 75. Mamy, 
jak sądzę, tylko jeden sposób okazania naszej wdzięczności tym, którzy spoczy- 
wają w tej mogile. Musimy ich rodziców szanować tak bardzo, jak oni, kochać 
ich dzieci tak mocno, jak prawdziwi ojcowie kochają własne dzieci, ich żonom 
musimy udzielać takiej opieki i pomocy, jak to oni czynili, dopóki żyli. 76. Kogóż 
bowiem wśród żywych możemy wyżej cenić od ich rodzin, które na równi z na- 
mi korzystały z owoców ich męstwa, teraz jednak, po ich śmierci, same - z uwa- 
gi na związek krwi - dźwigają ciężar swojego nieszczęścia? 

77. Nie wiem doprawdy, czy powinniśmy poddawać się tak wielkiej rozpaczy? 
Nie zapominajmy, iż jesteśmy śmiertelni. Czemuż mamy się skarżyć, że spotkał 
ich los, którego przecież należało oczekiwać, albo zbytnio przejmować się klęs- 
kami żywiołowymi, skoro mamy przecież świadomość tego, że śmierć jest wszyst- 
kim wspólna - i najgorszym i najlepszym. 78. Nie gardzi ona ani niegodziwcami, 
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ani nie podziwia ludzi szlachetnych, lecz wszystkich ze sobą zrównuje. Gdyby 
tak ludzie, którzy uniknęli śmierci w niebezpieczeństwach wojny, mogli później 
wieść nieśmiertelny żywot, musieliby, jak sądzę, przez ten cały długi czas opła- 
kiwać poległych żołnierzy. Widzimy, że organizm ludzki ulega chorobom i sta- 
rzeniu się, ale widzimy też, że bóstwo, od którego zależy nasz los, jest nieubłagane. 
79. Dlatego należy uznać za największych szczęśliwców tych, którzy znaleźli 
kres życia walcząc o najważniejsze i najpiękniejsze ideały. Swojego życia nie 
zawierzyli ślepemu losowi, nie czekali też na śmierć przypadkową, lecz sami 
wybrali najpiękniejszą. Pamięć o tych mężach nigdy się nie zestarzeje, a ich 
cześć będzie przedmiotem powszechnej zazdrości. Wzgląd na ich ludzką naturę 
każe ich opłakiwać jako śmiertelników, wzgląd zaś na ich cnoty każe głosić ich 
nieśmiertelną sławę. 80. Przyznano im prawo do publicznego pogrzebu, usta- 
nowiono ku ich czci zawody40 stanowiące współzawodnictwo siły fizycznej, wie- 
dzy i bogactwa. Uważamy bowiem, że polegli na wojnie zasługują na tę samą 
cześć, co nieśmiertelni. 81. Mienię ich więc szczęśliwymi i zazdroszczę im takiej 
śmierci. Myślę, że wśród wszystkich ludzi lepiej było narodzić się tym, którzy, 
otrzymawszy z natury śmiertelne ciała, pozostawili po sobie nieśmiertelną pamięć 
swojego męstwa. Nam zaś nie pozostaje nic innego, jak zachować dawny 
obrządek pogrzebowy i przestrzegając ojczystego obyczaju opłakać tych, których 
dzisiaj w tej mogile chowamy. 

40 Co roku, w jesieni, odbywały się w Atenach uroczyste zawody sportowe i muzyczne ku czci 
poległych żołnierzy. 
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III. Obrona przeciwko Simonowi 

Mowa stanowi obronę oskarżonego - którego imienia nie znamy - w sprawie o uszkodzenie 
ciała z zamiarem pozbawienia życia. Oskarżycielem jest Ateńczyk Simon, który od wielu lat 
rywalizował z oskarżonym o wdzięki młodzieńca z Platejów, Teodota, prawdopodobnie 
wyzwoleńca lub niewolnika. Miedzy konkurentami doszło do rękoczynów, w których obydwie 
strony doznały większych lub mniejszych obrażeń fizycznych. Z relacji oskarżonego wynika, że 
jego przeciwnik siłą wdarł się do jego domu i wszczął bójkę. By uniknąć skandalu, oskarżony 
wyjechał za granicę, zabierając ze sobą młodzieńca. Gdy po pewnym czasie powrócił do Aten, 
jego przeciwnik ponowił próby odzyskania młodzieńca przy użyciu siły. Następstwem tych prób 
była kolejna bijatyka, w której ucierpiały obydwie strony. 

Poważne uszkodzenie ciała w zamiarze pozbawienia życia - taki zarzut postawił oskarżonemu 
Simon - było przestępstwem, które surowo karano wygnaniem z kraju i konfiskatą mienia. 
Rozprawa sądowa odbywa się przed Areopagiem, do którego kompetencji należały sprawy o roz- 
myślne zabójstwo, o rany zadane w zamiarze pozbawienia życia, lecz nie mające skutku śmier- 
telnego, oraz o trucicielstwo i podpalenie. Oskarżony całą winą za wszystkie zajścia obciąża 
oskarżyciela. Z oczywistych względów pragnie dowieść, że w jego przypadku nie może być mowy 
o umyślnym działaniu i zamiarze pozbawienia życia, ponieważ wymiana ciosów w czasie walki 
miała charakter czysto przypadkowy. Przypomina, co prawo rozumie przez termin „umyślne 
działanie" i stwierdza, że jego postępek nie nosi znamion przestępstwa. 

Wzmianka o bitwach pod Koryntem i Koroneą każe datować mowę po roku 394 p.n.e. 

1. Wysoka Rado1, wprawdzie wiele złego już wcześniej wiedziałem na temat 
Simona, przecież nigdy nie sądziłem, że posunie się on do tego stopnia 
bezczelności, iż złożywszy poważną i uroczystą przysięgę2, wystąpi ze skargą 

1 Rozprawa sądowa odbywa się w tym przypadku przed Radą na Areopagu, czyli tzw. 
Areopagiem. 

2 Powód składał u właściwej władzy skargę na piśmie. W razie przyjęcia skargi, odnośna 
władza wzywała drugą stronę do złożenia na piśmie odpowiedzi, następnie wyznaczała termin 
wszczęcia dochodzeń wstępnych, tzw. anakrisis. Rozpoczynały się one od złożenia przez obydwie 
strony przysięgi potwierdzającej prawdziwość oświadczeń zawartych w przedłożonych pismach. 
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procesową jako strona pokrzywdzona w sprawie, w której to właśnie on powinien 
ponieść karę. 2. Gdyby to jakiś inny trybunał miał rozstrzygać w mojej sprawie, 
musiałbym się poważnie obawiać tego procesu widząc, jak nieraz różne czynniki 
i okoliczności odgrywają w sądach tak znaczną rolę, że wynik rozprawy bywa 
zaskoczeniem dla stron procesowych. Wobec tego jednak, że staję przed waszym 
trybunałem, jestem przekonany, że uzyskam sprawiedliwy wyrok. 3. Upokarza 
mnie, Wysoka Rado, przede wszystkim to, że będę musiał tu przedstawić wy- 
darzenia, w których byłem stroną pokrzywdzoną: tylko dlatego wstrzymywałem 
się od postępowania procesowego, że wstydziłem się ujawnienia mojej tajemnicy 
wobec wielu ludzi. Skoro jednak Simon postawił mnie wobec takiej konieczności, 
opowiem o wszystkich wydarzeniach, niczego nie zatajając. 4. Jeżeli okażę się 
winny, członkowie Wysokiej Rady, nie będę domagał się od was pobłażania, 
jeżeli jednak uda mi się dowieść, że nie jestem winny przestępstwa, które zarzuca 
mi Simon w zaprzysiężonej skardze - inna rzecz, iż jak na człowieka w moim 
wieku, zupełnie utraciłem zdrowy rozsądek w stosunku do tego młodzieńca - 
proszę was, byście z tego powodu mnie nie potępiali. Wiecie przecież, że w każ- 
dym człowieku drzemie żądza miłosna i że ten uchodzi za najlepszego i najbardziej 
rozsądnego, kto w sposób najbardziej godny umie znosić swoje miłosne nie- 
powodzenia. Spróbuję wam wyjaśnić, że ten oto Simon stawał mi na drodze we 
wszystkich moich zamysłach. 
5. Otóż, Wysoka Rado, zarówno ja, jak i Simon pałaliśmy żądzą do Teodota, 
młodego Platejczyka. Podczas gdy ja starałem się go ująć przez świadczenie mu 
uprzejmości, ów człowiek sądził, iż przez brutalne i sprzeczne z prawem 
postępowanie zmusi tego chłopca do spełniania wszystkich swoich zachcianek. 
Czegóż się ów biedak od niego nie nacierpiał, próżno byłoby opowiadać. Myślę 
jednak, że powinniście się dowiedzieć przede wszystkim o wielu krzywdach, 
które mi wyrządził. 6. Otóż usłyszawszy, że ów młodzieniec przebywa u mnie, 
przybył w nocy do mego domu pijany i, wyłamawszy drzwi, wtargnął do 
pomieszczenia przeznaczonego dla kobiet. Znajdowała się tam moja siostra wraz 
z moimi siostrzenicami, które żyły w sposób tak obyczajny, że wstydziły się 
pokazać na oczy nawet swym krewnym. 7. Ten osobnik posunął się do takiej 
zuchwałości, iż nie chciał opuścić tego pomieszczenia, zanim ludzie, którzy 
nadbiegli, wśród nich także jego towarzysze, nie usunęli go siłą, widząc, że przez 
nachodzenie młodych dziewcząt, i to sierot, dopuszcza się poważnego występku. 
Nie odczuwając najmniejszej skruchy z powodu tych wykroczeń, ruszył na po- 
szukiwanie izby, w której spożywaliśmy posiłek, i wtedy popełnił czyn najbardziej 
niezrozumiały i zaskakujący, przynajmniej dla tych, którzy wcześniej nie zetknęli 
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się z jego szaleństwem. 8. Wywołał mnie z izby, a gdy tylko ją opuściłem, z miej- 
sca usiłował mnie uderzyć. Odparowałem jego cios - on zaś, cofnąwszy się, za- 
czął mnie obrzucać kamieniami. Nie trafił we mnie, lecz w towarzyszącego mi 
Aristokritosa, którego ugodził kamieniem, raniąc mu czoło. 9. Wysoka Rado, 
wprawdzie byłem w pełni świadomy doznanych krzywd, jednak wstydząc się - 
o czym już mówiłem - mojej nieszczęsnej namiętności, zachowałem milczenie 
o całym tym zdarzeniu. Uznałem bowiem, że lepiej dla mnie będzie nie domagać 
się sprawiedliwości w stosunku do sprawcy tych przestępstw, aniżeli uchodzić 
w oczach współobywateli za pomyleńca. Zdawałem sobie sprawę z tego, że 
w jego przypadku te występki potwierdzą jedynie zgodność z, jego wrodzoną 
nikczemnością, w moim natomiast przypadku całe to zajście ośmieszy mnie wśród 
wielu, którzy mają zwyczaj odnoszenia się z pewną zawiścią do obywateli za- 
biegających o dobrą opinię w mieście. 10. Wysoka Rado, moja bezradność wobec 
niegodziwości tego osobnika naruszającego wszelkie prawo ostatecznie sprawiła, 
że uznałem za rzecz najbardziej słuszną opuścić miasto. Wziąwszy ze sobą tego 
młodzieńca (wypada bowiem opowiedzieć wszystko zgodnie z prawdą), wy- 
jechałem z miasta. Wróciłem do niego dopiero wtedy, gdy -jak sądziłem - dość 
już upłynęło czasu, by Simon zapomniał o młodzieńcu i odczuł skruchę z po- 
wodu swych dawnych błędów. 11. Udałem się zrazu do Pireusu, lecz ten osobnik 
dowiedział się jakoś o przybyciu Teodota i o miejscu jego pobytu w domu Ly- 
simacha: mieszkał on w pobliżu domu, który właśnie wynajął Simon. Zaprosił 
on do siebie kilku przyjaciół. Jedli i popijali, a na dachu umieścili obserwatorów, 
którzy mieli donieść, gdy tylko chłopiec opuści dom. Szło im bowiem o to, by go 
uprowadzić. 12. W tym czasie wróciłem już z Pireusu i przechodząc ulicą, za- 
glądnąłem do domu Lysimacha. Spędziwszy tam nieco czasu, wyszliśmy na dwór. 
Wtedy oni, już pijani, zaatakowali nas. Część tego towarzystwa nie chciała 
brać udziału w tym pospolitym napadzie, lecz ten oto Simon, Teofilos, Protarchos 
i Autokles zaczęli ciągnąć chłopca w swoją stronę. Ów jednak, rozrywając swój 
płaszcz, zbiegł. 13. Ja, będąc przekonany o tym, że chłopiec szczęśliwie uratował 
się ucieczką, napastnicy zaś, skoro tylko napotkają innych ludzi, od razu ze 
wstydu odstąpią od swego zamiaru, ruszyłem w innym kierunku. Zachowałem 
pełną ostrożność wobec tych ludzi i w ogóle to wszystko, czego się dopuścili, 
uważałem za rzecz bardzo przykrą również dla mnie. 14. A zatem na miejscu, 
w którym - jak utrzymuje Simon - doszło do walki, nikt, ani po jednej, ani po 
drugiej stronie, nie doznał urazu głowy, ani jakichkolwiek innych obrażeń fi- 
zycznych, na którą to okoliczność proszę powołać jako świadków osoby obecne 
przy tym zdarzeniu. 



 30

Zeznania świadków3 

15. Członkowie Wysokiej Rady, naoczni świadkowie potwierdzili wobec was, 
że ten właśnie osobnik był sprawcą zajścia i to on, a nie ja, okazał się napastnikiem 
działającym umyślnie. Po wspomnianym zajściu chłopiec zbiegł do sklepu 
folusznika, lecz jego prześladowcy wpadli tam za nim i uprowadzili go siłą, mimo 
iż krzyczał i wzywał obecnych przy tym na świadków. 16. Zebrał się tłum ludzi, 
którzy protestowali przeciwko takiemu postępowaniu i nazywali je jawną 
przemocą. Napastnicy nie tylko nic sobie nie robili z tego, co mówiono, lecz obi- 
li folusznika Molona i kilku innych, którzy usiłowali stawiać opór. 17. Natknąłem 
się na nich, idąc samotnie, gdy już dochodzili do domu Lampona. Uznałem za 
rzecz haniebną bezczynnie przypatrywać się tej bezprawnej i brutalnej samowoli, 
z jaką traktują młodzieńca - więc czym prędzej przyciągnąłem go do siebie. 
Gdy zapytałem ich, czemu wobec niego stosują przemoc całkowicie sprzeczną 
z prawem, nie odpowiedzieli, lecz puściwszy go wolno, zaczęli mnie bić. 18. Wy- 
wiązała się prawdziwa bitwa, Wysoka Rado: chłopiec wymierzał ciosy w swej 
obronie, gdy rzucili się na nas. W pijackim zamroczeniu, bili go —ja starałem się 
bronić, wszyscy zaś obecni przy tym zajściu spieszyli nam z pomocą jako stronie 
pokrzywdzonej. W tym zamieszaniu wszyscy odnieśliśmy rany głowy. 19. Inni, 
którzy w stanie upojenia brali wraz z Simonem udział w tym zajściu, skoro tylko 
mnie rozpoznali, prosili o wybaczenie- oczywiście jako sprawcy tego przykrego 
wydarzenia, nie zaś jego ofiary. Chociaż od tego czasu upłynęły cztery lata, nikt 
z nich nie postawił mnie z tego powodu w stan oskarżenia. 20. Simon, który był 
główną przyczyną tej bijatyki, zachowywał spokój z obawy o siebie. Kiedy w ja- 
kiś sposób się dowiedział, że przegrałem prywatny proces o zamianę mienia4, 
doszedł do wniosku, że nie musi się ze mną liczyć, więc z całą zuchwałością 
wszczął przeciwko mnie postępowanie sądowe w tej poważnej sprawie. Na dowód 
tego, że mówię prawdę, proszę o powołanie na świadków osób obecnych przy 
tym incydencie. 

3 Zeznania świadków opuszczone w rękopisie mowy, 
4 Zamożni obywatele Aten byli zobowiązani do okresowego pełnienia świadczeń publicznych, 

tzw. leitourgiai, jak wyposażenie chórów dramatycznych, utrzymanie w sprawności bojowej okrętu 
wojennego itd. Obywatelowi, któremu, jego zdaniem, niesłusznie nałożono obowiązek liturgii, 
przysługiwało prawo wezwania innego obywatela, który bardziej się do niej kwalifikował, by się 
jej podjął lub zamienił się z nim majątkiem na czas jej pełnienia. Jeżeli wezwany zgodził się na 
zamianę majątku, to wzywający musiał wziąć na siebie świadczenie z otrzymanego przez zamianę 
majątku. 
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Zeznania świadków5 

21. Dowiedzieliście się ode mnie i od świadków o przebiegu wypadków. Ży- 
czyłbym sobie, członkowie Wysokiej Rady, byście mogli bez trudu wydać 
sprawiedliwy wyrok po wysłuchaniu prawdy od nas obu. Skoro jednak mój 
przeciwnik nic sobie nie robi z przysiąg, które złożył, spróbuję dać wyjaśnienie 
w związku z jego fałszywymi zeznaniami. 22. Otóż, ma on czelność utrzymywać, 
że zawarł z Teodotem układ i wręczył mu trzysta drachm, ja natomiast, przez 
niecne intrygi, odebrałem mu chłopca. Gdyby to była prawda, to właśnie jego 
obowiązkiem byłoby powołać jak najwięcej świadków i dochodzić sprawy 
zgodnie z prawem. 23. Jak się jednak pokazuje, niczego takiego nie uczynił, 
natomiast pozwolił sobie na przemoc i pobicie nas obu, wyważenie drzwi oraz 
nachodzenie nocą wolno urodzonych kobiet. To wszystko, Wysoka Rado, trzeba 
uznać za najlepszy dowód, że mija się z prawdą. 24. Zastanówcie się też nad tym, 
jak niewiarygodne są jego zeznania. Otóż ocenił w całości swoje mienie na 
dwieście pięćdziesiąt drachm: jest chyba czymś zdumiewającym, że mógł zapłacić 
za towarzystwo tego chłopca więcej niż sam w rzeczywistości posiadał. 25. Posunął 
zaś swą bezczelność do tych granic, że nie zadowala się opowiadaniem kłamstw 
na ten temat, że rzekomo dał chłopcu pieniądze, lecz także - że je odzyskał. 
I czyż byłoby do pomyślenia, że ja dopuściłem się takiego przestępstwa, o które 
mnie oskarżył, w zamiarze pozbawienia go trzystu drachm, a później - to jest po 
naszej utarczce - zwróciłem mu te pieniądze, nie otrzymując w zamian żadnego 
zabezpieczenia uchylającego skargę, co więcej, nie naglony żadnym zewnętrznym 
przymusem? 26. Wszystko to, Wysoka Rado, jest jego czystym wymysłem i zwyk- 
łym krętactwem: twierdzi, że dał pieniądze, by uniknąć oczywistego zarzutu 
o działanie niezgodne z prawem. Mimo bowiem tego, że nie zawarł ze mną żad- 
nego układu w tej sprawie, ośmielił się traktować tego chłopca w opisany sposób. 
Udaje, że odzyskał pieniądze, ponieważ jest rzeczą oczywistą, że nigdy nie wniósł 
roszczeń pieniężnych ani nawet nigdy o nich nie wspominał. 
27. Oświadcza, że pobiłem go w drzwiach jego domu i pozostawiłem w opła- 
kanym stanie. Ale okazuje się, że ścigał chłopca na przestrzeni ponad czterech 
stadiów6 od swego domu, nie zdradzając żadnych objawów obrażeń fizycznych. 
Teraz zaprzecza, temu, co na własne oczy widziało ponad dwieście osób. 

5 Zeznania świadków opuszczone w rękopisie mowy. 
6 Stadion - miara długości wynosząca 192 m. 
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28. Twierdzi, że przyszliśmy do jego domu z kamieniami w rękach, że groziłem 
mu śmiercią, że jest to premedytacja. Myślę jednak, członkowie Wysokiej Rady, 
że łatwo możecie zdemaskować to kłamstwo, ponieważ macie doświadczenie 
w postępowaniu dochodzeniowym w podobnych przypadkach, zresztą bez trudu 
dokonają takiego odkrycia także wszyscy inni. 29. Nikt bowiem nie uwierzy 
w to, że z gotowym zamysłem przyszedłem do domu Simona, już po zachodzie 
słońca, w towarzystwie tego chłopca, kiedy tylu ludzi się u niego zebrało - chyba 
że osiągnąłem ten stopień obłędu, iż pałałem żądzą potykania się w pojedynkę 
z taką gromadą przeciwników? Ponadto zdawałem sobie sprawę, że Simon z praw- 
dziwą radością ujrzy mnie u swych drzwi - przecież sam nachodził mój dom, 
wdarł się do niego siłą i nie zważając na obecność mojej siostry i moich sios- 
trzenic, miał czelność szukać mnie w moim domu, a wreszcie, znalazłszy po- 
mieszczenie, gdzie spożywałem posiłek, wywołał mnie na zewnątrz i uderzył. 
30. Wtedy to, unikając niemiłego rozgłosu, zachowałem spokój uważając, że 
jego nikczemność jest moim nieszczęściem. Teraz zaś, po upływie pewnego czasu 
- jak on powiada - zatęskniłem za takim rozgłosem? 31. Gdyby chłopiec 
pozostawał u niego, jego kłamstwo mogłoby mieć jakiś pozór prawdy, iż ja, 
dręczony miłosną żądzą, zdobyłem się na ten niewiarygodnie szaleńczy czyn. 
Ale chłopiec nie chce nawet z nim rozmawiać, nienawidzi go bardziej niż 
kogokolwiek na świecie i aktualnie mieszka ze mną. 32. Któż z was mógłby w to 
uwierzyć, że ja wybrałem się pierwotnie z chłopcem w podróż, by uniknąć walki 
z tym człowiekiem, później zaś, już po powrocie, wziąłem chłopca do domu 
Simona, z którego strony mogłem się spodziewać tylko największych kłopotów? 
33. l mając złe zamiary względem niego, przybyłem doń zupełnie nie uzbrojony 
i zamiast zapewnić sobie pomoc albo przyjaciół, albo służących, wziąłem ze 
sobą tylko tego chłopaczka, który nie byłby w stanie mi pomóc, natomiast wzięty 
na tortury7, mógłby złożyć obciążające zeznanie, gdybym rzeczywiście dopuścił 
się jakiegoś przestępstwa? 34. Czy naprawdę doszedłem do tego stopnia głupoty, 
że mając złe zamiary względem Simona, nie starałem się wyśledzić, gdzie 
mógłbym go dopaść z dala od innych, nocą czy w dzień, a zamiast tego wybrałem 
się w takie miejsce, gdzie musiałoby mnie oglądać wielu ludzi i gdzie sprawiono 
by mi lanie. Byłoby to tak, jak gdybym sam uknuł przeciwko sobie taki plan, 
który by mi pozwolił doznać najgorszych przeżyć z rąk moich wrogów. 

7 Teodotos był, jak wolno sądzić, niewolniczego stanu. Gdyby był obywatelem Platejów, miałby 
takie same prawa, jak obywatel ateński, a zatem władza sądowa nie mogłaby zastosować wobec 
niego tortury fizycznej (basanos) dla wydobycia odeń „obiektywnego" zeznania. 
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35. Ponadto, Wysoka Rado, z przebiegu naszej potyczki łatwo poznać, że nie 
mówi prawdy. Ów bowiem młodzieniaszek, gdy tylko pojął, co się dzieje, 
wydarłszy swój płaszcz, zbiegł — owi puścili się za nim w pogoń, ja natomiast 
udałem się do domu inną drogą. 36. No i, która strona jest odpowiedzialna za to 
zajście, czy uciekający, czy też ci, którzy chcieli ich dogonić i ująć? Jest dla mnie 
oczywiste, że uciekający boją się o siebie, ścigający zaś pragną wyrządzić jakieś 
zło. 37. Wprawdzie nie wydaje się to prawdopodobne, to jednak tak właśnie po- 
stąpili moi przeciwnicy. Pochwyciwszy chłopca, starali się go uprowadzić z drogi. 
Wtedy się na nich natknąłem i, zupełnie ich nie zaczepiając, odebrałem chłopca. 
Oni jednak w dalszym ciągu ciągnęli go siłą, mnie zaś bili. Byłoby rzeczą obu- 
rzającą, gdyby tak uznano, że to właśnie ja działałem na podstawie z góry uknutego 
planu w sprawie, w której ci ludzie pogwałcili prawo w sposób tak drastyczny. 
38. I jaki spotkałby mnie los, gdyby to zajście miało przebieg wprost odwrotny 
do rzeczywistego: a więc, gdybym to ja w otoczeniu moich przyjaciół przybył na 
spotkanie z Simonem, gdybym wdał się z nim w walkę, pobił go, ścigał i dopadł, 
a następnie usiłował wlec go na siłę? Ale gdy to mój przeciwnik dopuścił się 
tych wszystkich czynów, to właśnie ja zostałem postawiony w stan oskarżenia 
w procesie, w którym stawką jest utrata ojczystej ziemi i całego mienia? 39. Oto 
najważniejszy, a zarazem najoczywistszy dowód: człowiek, którego - jak twierdzi 
- życiu zagrażałem i skrzywdziłem, jakoś nie odważył się przez cztery lata mnie 
przed wami oskarżyć. Każdy inny zakochany, którego pozbawi się przedmiotu 
miłości, a do tego jeszcze zbije, natychmiast w stanie wzburzenia szuka odwetu. 
Ten osobnik czyni to po bardzo długim czasie. 
40. Sądzę, że w dostateczny sposób dowiodłem, Wysoka Rado, że w żadnym 
stopniu nie jestem odpowiedzialny za wspomniane zdarzenia. Moja postawa 
wobec utarczek wynikających z tego rodzaju spraw jest następująca: wprawdzie 
doznałem ze strony Simona wielu zniewag, a nawet urazu głowy, nie ośmieliłem 
się jednak pozwać go przed sąd. Uważałem bowiem za haniebne usiłować kogoś 
usunąć z ojczystego kraju z powodu wzajemnej rywalizacji o chłopca. 41. Poza 
tym, nie dostrzegam tu umyślnego uszkodzenia ciała, gdyż sprawca obrażeń 
nie miał zamiaru popełnienia zabójstwa. A któż myślałby z góry o tym - chyba 
ktoś naiwny - jaką jednemu ze swych wrogów ma zadać ranę. 42. Jest jasne, ze 
nawet nasi prawodawcy nie przewidują wygnania z kraju jako kary dla tych 
uczestników bójki, którzy w czasie jej przebiegu doznali urazów głowy. Musieliby 
bowiem bardzo wielu skazać na wygnanie. Dla sprawcy, który w zamiarze po- 
zbawienia życia ranił ofiarę, prawodawcy wyznaczyli tak wysoki wymiar kary, 
wychodząc z założenia, że musi on ponieść taką karę ze względu na usiłowanie 
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i przygotowanie przestępstwa. Wprawdzie nie udało się im całkowicie opanować 
samego zjawiska, to jednak przeprowadzili to, co leżało w ich mocy. 43. Wielo- 
krotnie w przeszłości w ten sposób rozpoznawaliście sprawy o umyślne działanie. 
Byłoby czymś zaskakującym, gdybyście we wszystkich przypadkach odniesienia 
obrażeń fizycznych w wyniku czy to pijackiej rywalizacji, czy to zabawy, czy to 
używania obraźliwych wyrazów, czy to walki o kochankę, a więc z takich powo- 
dów, których każdy później, gdy przyjdzie po rozum do głowy, żałuje, mieli wy- 
mierzać sprawcy tak wysoką i surową karę, jak wygnanie obywatela z ojczyzny? 
44. Najbardziej dziwi mnie postawa tego osobnika. Wydaje się bowiem, 
że jeden i ten sam człowiek nie może być równocześnie zdolny do czułej miłości 
i haniebnego donosicielstwa, ponieważ ta pierwsza cecha charakteryzuje naturę 
dobrotliwą, druga zaś szubrawca. Chciałbym, aby mi było dane ujawnić nik- 
czemność tego człowieka także w innych sprawach. Może wtedy byście 
zrozumieli, iż sprawiedliwość raczej tego wymaga, by to on stanął przed sądem 
w sprawie gardłowej, niż innych narażał na wygnanie z ojczyzny. Ale nie będę 
więcej na ten temat mówił. 45. Wspomnę tylko o jednej sprawie - bo o tym 
musicie wiedzieć - w której wykazał najwyższą zuchwałość. W Koryncie, dokąd 
się udał po naszej bitwie z wrogiem i naszej wyprawie pod Koroneę8, pobił 
się z taksjarchą9 Lachesem. W czasie zaś powszechnej wyprawy wojskowej 
obywateli zyskał opinię niezdyscyplinowanego i zachowującego się w sposób 
w najwyższym stopniu naganny. Toteż był jedynym spośród Ateńczyków, którego 
na rozkaz wodzów wydalono przez publiczne obwieszczenie. 
46. Mógłbym jeszcze wiele innych rzeczy opowiedzieć o tym człowieku. Wo- 
bec tego jednak, że jest sprzeczne z prawem rozwodzenie się na temat okoliczności 
nie należących bezpośrednio do sprawy, pozostawiam wam do rozważenia 
następujące stany faktyczne. Moi przeciwnicy siłą wdarli się do mego domu, 
byli tymi, którzy nas ścigali, oni też, przy użyciu przemocy, odciągali nas z drogi. 
47. Pomni tego, wydajcie sprawiedliwy wyrok i nie dopuśćcie, bym wbrew 
oczywistej sprawiedliwości został wydalony z własnego kraju, w którego obronie 
naraziłem się na niejedno niebezpieczeństwo, dla którego pełniłem wiele 
publicznych świadczeń, którego w niczym nie skrzywdziłem, a wręcz przeciwnie 
- któremu przysporzyłem wiele dobrodziejstw. 48. Słusznie zatem powinienem 

8 Bitwa pod Koroneą w r. 394 p.n.e., w której Ateńczycy wraz z Tebańczykami walczyli 
przeciwko wojskom spartańskim dowodzonym przez Agesilaosa, 

9 Taksjarcha - oficer piechoty. 
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budzić współczucie zarówno u was, jak i u innych, zarówno dlatego, że mógłby 
mnie spotkać los, którego mi życzy Simon, jak i z tego powodu, że zmuszono 
mnie do prowadzenia procesu sądowego w takiej właśnie sprawie. 
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IV. W sprawie umyślnego uszkodzenia ciała. 
Nieznany ani oskarżony, ani oskarżyciel 

Brak tej części mowy, która zawiera wprowadzenie w przedmiot sporu. Zachowana cześć 
przedstawia materiał nie tyle dowodowy, ile dowodzeniowy. Mowa stanowi obronę nieznanego 
nam z imienia Ateńczyka, oskarżonego o zranienie z zamiarem pozbawienia życia innego obywatela 
ateńskiego, którego imię również nie zostało wymienione w zachowanym fragmencie. Przyczyną 
sporu była osoba młodej niewolnicy, do której wyłącznego posiadania rościł sobie prawo oskar- 
życiel, mimo iż stanowiła wspólną własność obu mężczyzn. Zrazu spór między nimi zażegnali 
przyjaciele. Niebawem jednak nastąpiło ponowne jego zaostrzenie. Dziewczyna pozostawała w do- 
mu oskarżyciela. Oskarżony, chcąc wyegzekwować swoje prawo współwłaściciela, udał się do domu 
swego przeciwnika. W wyniku sprzeczki powstała bójka. Oskarżyciel poniósł różnego rodzaju 
obrażenia fizyczne. Zarzucił więc napastnikowi ciężkie uszkodzenie ciała z zamiarem pozbawienia 
życia. Oskarżony dowodzi, że te obrażenia mają charakter powierzchowny. Żąda wydania na 
tortury dziewczyny celem wydobycia od niej zeznań, które by pozwoliły sądowi poznać stan fak- 
tyczny. Dziewczyna była niewolnicą, stąd można ją było poddać torturze fizycznej, w przeciwień- 
stwie do obywatela, którego w tym względzie chroniło prawo. Uchylanie się oskarżyciela przed 
zastosowaniem tego środka dowodowego tłumaczy oskarżony na swoją korzyść twierdząc, że je- 
go przeciwnik boi się ujawnienia obiektywnej prawdy. 

Rozprawa odbywa się przed Areopagiem, do którego jurysdykcji należały sprawy o umyślne 
zabójstwo i uszkodzenie ciała z zamiarem pozbawienia życia. 

1. Jest rzeczą zadziwiającą, Wysoka Rado, iż mój przeciwnik podaje w wąt- 
pliwość ugodę, do której doszło miedzy nami: przecież nie może zaprzeczyć, iż 
zwrócił zaprząg wołów, a także niewolników i wszystkie inne dobra, które 
otrzymał tytułem zamiany majątku1. Ponieważ kwestionuje całość umowy, jest 

1 Zamiana majątku (antidosis): obywatel, któremu wyznaczono pełnienie publicznego świad- 
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oczywiste, że wypiera się także tego porozumienia, które dotyczy posiadania 
jednej dziewki do wspólnego użytku. 2. Nie ulega wątpliwości, że właśnie z jej 
powodu dokonał owej zamiany mienia. Nie może podać innej przyczyny zwrotu 
tego, co uzyskał drogą zamiany, jak tylko te okoliczność - jeśli chce mówić 
prawdę - że nasi przyjaciele pogodzili nas w tych wszystkich spornych sprawach. 
3. Rzeczywiście chciałem, by los wyznaczył mego przeciwnika na sędziego 
konkursowego w czasie Dionizjów2. Gdyby bowiem w tym charakterze ogłosił 
zwycięstwo mojej fyli3, byłoby jasne dla was, że między nami musiało nastąpić 
porozumienie. W istocie wymienił ją na tabliczce, ale przepadł w losowaniu. 
4. Filinos i Diokles4 wiedzą, że mówię prawdę, jednakże nie mogą składać zeznań, 
ponieważ nie złożyli przysięgi w sprawie5, w której jestem oskarżony. Wtedy 
mielibyście całkowitą pewność, że to ja zgłosiłem jego kandydaturę na sędziego 
i to za moim staraniem zasiadł na ławie przeznaczonej dla sędziów. Był jednak - 
jeśli chce to tak ująć - moim wrogiem. 
5. Zgadzam się z takim określeniem, nie ma to przecież większego znaczenia. 
A więc - wedle jego słów - przybyłem doń w celu pozbawienia go życia i siłą 
wdarłem się do jego domu. Czemuż go więc nie zabiłem, skoro dzierżyłem go 
w swej mocy i miałem taką przewagę fizyczną, że wziąłem też dziewkę? Niechże 
da wam w tej sprawie jakieś wyjaśnienie, ale jak widać, nie może tego zrobić. 
6. Ponadto, każdy z was jest świadomy tego, że prędzej by zginął od ciosu 
zadanego nożem niż od uderzenia pięścią. Jednakże, jak się okazuje, nawet mnie 
o to nie oskarża, że naszedłem go, mając przy sobie jakąś broń. Twierdzi tylko, 
że został ugodzony skorupą. Z tego, co powiedział, jasno widać, że nie było tu 
rozmyślnego działania. 7. Nie przyszedłbym bowiem do niego bez broni, nie 
mając przecież żadnej pewności, czy znajdę w jego domu skorupę lub jakikolwiek 
czenia, mógł wezwać innego do podjęcia się tego obowiązku, proponując mu w zamian okresową, 
tj. na czas jego pełnienia, zamianę majątku, por. mowę III Obrona przeciwko Simonowi, przyp. 3. 

2 Święta ku czci Dionizosa, obchodzone pod koniec marca. W czasie tych świąt wystawiano 
w teatrze dramaty, które oceniali powołani sędziowie. 

3 Od najdawniejszych czasów ludność Attyki dzieliła się na tzw. fyle, skupiające w sobie 
grupę rodów wywodzących się od wspólnego przodka. Dawne fyle rodowe zastąpił ateński 
reformator Klistenes (VI wiek p.n.e.) dziesięcioma fylami terytorialnymi. Często w greckich 
państwach organizacja wojskowa opierała się na cywilno-administracyjnej. Członkowie fyli 
tworzyli oddział wojskowy. 

4 Filinos i Diokles - bliżej nie znani Ateńczycy. 
5 Świadkowie musieli składać uroczystą przysięgę w czasie dochodzeń wstępnych, poprze- 

dzających właściwą rozprawę przed sądowym trybunałem, w tym wypadku przed Areopagiem. 
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inny przedmiot, którym mógłbym go zabić, lecz przyniósłbym takie narzędzie 
z własnego domu. Przyznaję, że przyszedłem w poszukiwaniu chłopców i fletnistek 
i że byłem w stanie nietrzeźwym. I gdzież tu umyślny zamiar? W żadnej mierze 
nie mogę się go tutaj dopatrzeć. 
8. Ten człowiek postępuje odmiennie od innych zaślepionych miłością, chce 
bowiem obydwóch rzeczy - nie zwracać pieniędzy, a równocześnie zachować 
przy sobie dziewczynę. Rozpalony namiętnością do dziewki, staje się aż nadto 
skłonny do rękoczynu i pijaństwa - a wtedy musi się człowiek przed nim bronić. 
Dziewka zaś raz jednemu, raz drugiemu wyznaje uczucie, pragnie bowiem być 
kochaną przez obydwóch. 9. Ja od początku wykazywałem życzliwe usposobienie, 
które do tej pory zachowałem. On zaś osiągnął stan takiego zacietrzewienia, iż 
nie wstydzi się podbite oko nazywać raną, ani też być noszonym na noszach 
i udawać, że stan jego zdrowia jest ciężki — a wszystko to z powodu zwykłej 
dziwki, którą mógł mieć tylko dla siebie, gdyby mi oddał wyłożoną sumę 
pieniędzy. 10. Utrzymuje, że poważnie nastawałem na jego życie i kwestionuje 
wszystkie moje zeznania. A przecież, gdyby się zgodził poddać dziewczynę 
torturom6, zdobyłby niezbity dowód: tego jednak nie chciał. Przede wszystkim 
mogłaby ona wam powiedzieć, czy była naszą wspólną własnością, czy też 
należała wyłącznie do niego, czy zapłaciłem za nią połowę, czy też on wyłożył 
całą sumę. 11. Czy pogodziliśmy się ze sobą, czy też ciągle byliśmy zwaśnieni, 
czy przyszedłem zaproszony, czy też nikt mnie nie wzywał, czy ten człowiek 
pierwszy dopuścił się rękoczynu, czy ja pierwszy go uderzyłem. Na te i inne 
pytania można by było wówczas znaleźć z łatwością wyczerpujące odpowiedzi, 
które by wyjaśniły szczegółowo całą sprawę zarówno sądowi, jak i publiczności. 
12. Nie było tu żadnej premedytacji ani żadnego przestępstwa, Wysoka Rado: 
dowodzi tego w sposób dobitny znaczna liczba zgromadzonych dowodów i zeznań 
świadków. Gdybym to ja unikał dowodu z tortur, byłby to niewątpliwy argument 
na jego korzyść, iż mówi prawdę. Sądzę, że w takiej samej mierze ta okoliczność, 
iż mój przeciwnik nie chce sięgać do dowodu z tortur tej kobiety, jest świadectwem 
przemawiającym na moją korzyść, iż nie kłamię. Uważam też, że nie powinno 
się przywiązywać zbyt wielkiej wagi do jego oświadczenia, że ta kobieta jest 
wolno urodzona. Zapłaciłem w końcu za nią  taką samą ilość pieniędzy, a więc 

6 Dziewczyna była, jak widać, niewolnicą. Prawo ateńskie zezwalało na torturowanie nie- 
wolników celem uzyskania od nich zeznań, zwłaszcza w sprawach sądowych dotyczących ich 
panów. Istniało przekonanie, że niewolnik nie może być ze swej natury wiarogodnym 
świadkiem i dopiero pod wpływem bólu zmuszony jest mówić prawdę. 
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mam takie samo prawo do jej wolności. 13. Zresztą kłamie i to, co mówi, nie od- 
powiada prawdzie. Cóż za osobliwy przypadek! By wykupić się z niewoli u wro- 
gów, wolno by mi było uczynić z nią, co mi się podoba, kiedy jednak grozi mi 
utrata ojczyzny, nie wolno mi będzie nawet uzyskać od niej zgodnych z prawdą 
zeznań w sprawie, w której postawiono mnie przed sądem. Ale o wiele spra- 
wiedliwiej byłoby poddać ją torturom ze względu na obecny proces sądowy, aniżeli 
sprzedać dla uzyskania pieniędzy na okup u wrogów. W końcu jeśli chcą oni 
przyjąć okup, człowiek majętny ma wiele innych możliwości zdobycia na ten cel 
pieniędzy. Gdy jest w mocy swych osobistych nieprzyjaciół, takich możliwości 
nie ma. Nie zabiegają bowiem o pieniądze, lecz podejmują wszelkie działania, 
by swego przeciwnika wygnać z ojczyzny. 14. Dlatego jest waszym obowiązkiem 
nie tylko odrzucić jego wniosek o niestosowanie tortur wobec tej kobiety jako 
osoby rzekomo wolno urodzonej, ale też potępić go za złożenie fałszywego os- 
karżenia, skoro sądzi, że pomijając tak istotny środek dowodowy, może was wy- 
wieść w pole. 
15. Oczywiście, jego wniosku, w którym proponuje wydanie własnych nie- 
wolników na tortury, nie powinniście uznać za bardziej przekonujący od naszego. 
To bowiem, co oni wiedzą, a więc, że przyszedłem do jego domu, sam przyznaję. 
Czy posłano po mnie, czy też nie, czy pierwszy otrzymałem cios, czy sam go 
zadałem, o tym ona wie znacznie lepiej. 16. Jego niewolnicy, poddani torturom, 
gdyby się tak rzeczywiście stało, z bezmyślnej chęci przypodobania się swemu 
panu zaprzeczaliby prawdzie i składali fałszywe zeznania przeciwko mnie. Ta 
kobieta była naszą wspólną własnością, obydwaj bowiem daliśmy za nią równą 
ilość pieniędzy - o czym ona wie najlepiej. Z jej zresztą powodu powstały te 
wszystkie zatargi między nami. 
17. Każdy z łatwością zauważy, że wydanie na tortury tej kobiety nie było dla 
mnie w tym samym stopniu korzystne, co dla niego. Mimo to podjąłem takie 
ryzyko. Jasne jest bowiem, że była mu bardziej oddana niż mnie i zawsze łączyła 
się z nim, by wyrządzić mi zło, nigdy zaś mi nie pomogła w skrzywdzeniu go. 
Mimo to u niej szukałem ratunku, podczas gdy on wcale jej nie dowierzał. 
18. Ponieważ obecny proces naraża mnie na poważne niebezpieczeństwo, nie 
powinniście, członkowie Wysokiej Rady, przyjmować bezkrytycznie oświadczeń 
tego człowieka, lecz musicie - mając świadomość tego, że stawką jest tu moje 
życie i utrata ojczyzny7 - starannie rozważyć zgłoszone wnioski. Nie szukajcie 

7 Dowiedzione przestępstwo uszkodzenia ciała z zamiarem pozbawienia życia było karane 
wygnaniem z kraju i konfiskatą mienia. 
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więc bardziej przekonujących środków dowodowych od przedstawionych: nie 
mógłbym się bowiem powołać na inne, dowodząc, że w moim działaniu przeciwko 
temu człowiekowi nie było umyślnego zamiaru. 19. Oburza mnie to, Wysoka Ra- 
do, że z powodu dziwki, a do tego niewolnicy, znalazłem się w sytuacji, w której 
grozi mi utrata tego, co ma dla mnie wartość najwyższą, chociaż nigdy nic złego 
nie wyrządziłem naszemu państwu ani temu człowiekowi, ani też nie skrzywdziłem 
żadnego z współobywateli. Wprawdzie nie popełniłem żadnego z takich wy- 
kroczeń, jednak za sprawą moich przeciwników - wbrew zdrowemu rozsądkowi 
- wisi nade mną groźba o wiele poważniejszych, przykrych następstw. 20. Dlatego 
błagam was i zaklinam na wasze dzieci i żony, i bogów opiekunów tej ziemi, zli- 
tujcie się nade mną, nie pozwólcie, aby ten człowiek wziął nade mną górę i nie 
wpędzajcie mnie w nieszczęście, którego nie da się już odwrócić. Nie zasługuję 
bowiem na wygnanie z własnego kraju, ani też mój oskarżyciel nie może domagać 
się dla mnie tak surowej kary za przestępstwa, których - jak utrzymuje — wobec 
niego się dopuściłem, chociaż wcaie się ich nie dopuściłem. 
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V. Obrona Kalliasa oskarżonego o świętokradztwo 

Z mowy, którą wygłasza nie znany z imienia Ateńczyk w obronie swego przyjaciela Kalliasa, 
zachował się tylko fragment. Kalliasa, osiadłego w Atenach cudzoziemca (metoikos), oskarżyli 
jego właśni niewolnicy o popełnienie zbrodni świętokradztwa (hierosylia), za którą prawo prze- 
widywało karę śmierci i konfiskatę mienia. W wypadku udowodnienia podejrzanemu winy, 
niewolnika-oskarżyciela nagradzano wyzwoleniem. Na czym dokładnie polegało przestępstwo 
kwalifikowane tu jako świętokradztwo, nie wiemy. Rozprawa sądowa odbywa się przypuszczalnie 
przed sądem przysięgłych (heliaia): jej daty nie da się bliżej określić. Prawdopodobnie idzie tu 
o okres po restytucji demokracji w r. 403 p.n.e., gdyż w tym czasie daje się zauważyć w Atenach 
pewne nasilenie procesów o przestępstwa religijne. 

1. Gdyby, sędziowie, stawką w tym procesie nie było życie Kalliasa, za- 
dowoliłbym się tym, co powiedzieli inni. W obecnej przecież sytuacji byłoby 
niegodziwością z mojej strony nie poprzeć Kalliasa zgodnie z wymogami prawa 
i moimi najlepszymi możliwościami. On zresztą sam mnie do tego nakłania i o to 
prosi, a jest nie tylko moim przyjacielem, lecz także mego ojca, dopóki ten żył, 
ponadto łączyło nas wiele wspólnych spraw i interesów. 2. W rzeczywistości 
spodziewałem się, że mój przyjaciel, mieszkając w tym mieście jako osiadły cu- 
dzoziemiec1, wykazuje postawę, która powinna mu przynieść raczej z waszej 
strony jakąś korzyść, aniżeli narazić go na tak niebezpieczny proces wszczęty na 
podstawie poważnych zarzutów. A przecież tacy osobnicy, knujący czyjąś zgubę, 
zagrażają życiu zarówno tych, którzy nie dopuścili się żadnego przestępstwa, 
jak i tych, którzy są winni wielu występków. 

1 Osiadły cudzoziemiec- tzw. metoikos - miał w Atenach prawa cywilne, natomiast nie posiadał 
jako nieobywatel praw politycznych. Wybrany przez niego opiekun - prostates, występował w je- 
go imieniu wobec władz w sprawach publicznych i prywatnych. 
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3. Nie godzi się, byście dawali wiarę zeznaniom niewolników, nie wierzyli 
zaś oświadczeniom oskarżonych. Powinniście wziąć pod uwagę i te okoliczności, 
że nikt nigdy nie skierował przeciwko Kalliasowi oskarżenia, ani człowiek 
prywatny, ani nikt z urzędników, dalej, że człowiek ten mieszkając w naszym 
mieście oddał mu wiele usług, że osiągnął swój obecny wiek2 nie dając naj- 
mniejszego powodu do jakichkolwiek zarzutów. Przeciwnie, jego oskarżyciele 
w całym swym życiu dopuścili się wielu wykroczeń i ściągnęli na siebie wiele 
kłopotów. Składają dzisiaj swe oświadczenia w nadziei, iż uzyskają wolność3, 
a czynią to ze stanowiska ludzi, którzy rzekomo oddali jakąś wielką przysługę. 
4. I wcale mnie to nie dziwi: przecież wiedzą, że jeśli się im udowodni kłamstwo, 
nie spotka ich nic gorszego niż ich aktualne położenie4. Jeśli natomiast uda się 
im was oszukać, uwolnią się od swoich obecnych kłopotów. Ludzi ich pokroju 
nie wolno uważać za wiarogodnych oskarżycieli czy też świadków, ponieważ 
osobiście bardzo wiele zyskują zeznając w sprawach dotyczących innych osób. 
O wiele bardziej należy wierzyć tym, którzy działając dla dobra publicznego 
sami się narażają. 5. Wydaje mi się, że tego procesu nie powinno się pojmować 
jako prywatnej sprawy oskarżonych, lecz jako wspólną sprawę wszystkich 
obywateli tego miasta. Przecież nie tylko oskarżeni posiadają niewolników, ale 
także wszyscy inni obywatele. Niewolnicy widząc, jaki los spotyka oskarżonych, 
już nigdy nie będą się nad tym zastanawiać, dzięki jakim zasługom wobec swych 
panów mogą otrzymać wolność: po prostu wy starczy, jeśli przeciwko nim skierują 
fałszywe oskarżenia. 

2 Kallias był niewątpliwie starszym człowiekiem, który przyjaźnił się już z ojcem swego 
„obrońcy". 

3 Niewolnikowi nie wolno było występować z oskarżeniem przed sądem. Zastępował go jego 
pan, natomiast mógł niewolnik złożyć doniesienie- menysis, nawet przeciwko własnemu panu w 
przypadku, gdy przestępstwo godziło w interes państwa. Gdy sąd uznał, iż faktycznie takie 
przestępstwo, które ujawniła denuncjacja, zostało popełnione, niewolnika nagradzano wolnością. 

4 To znaczy, że niewolnicy-oskarżyciele nie zmienią swego niewolniczego stanu. 
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VI. Przeciwko Andokidesowi o bezbożność 

Jest rok 415 p.n.e. Trwają gorączkowe przygotowania Ateńczyków do wielkiej wyprawy 
wojskowej przeciwko Sycylii. Zanim wojska ateńskie na pokładzie okrętów opuściły Pireus, 
miasto ogarnęła panika. Nocą zdewastowano posągi Hermesa (tzw. hermy) stojące w różnych 
miejscach miasta: krążą nie sprawdzone pogłoski, że w niektórych domach ateńskich do- 
puszczono się sparodiowania i sprofanowania misteriów eleuzyńskich. Jest to zły znak dla wy- 
prawy, zły znak dla całego miasta: obrażeni bogowie mogą się mścić. Natychmiast wszczęto 
śledztwo, mnożyły się aresztowania osób podejrzanych o współudział w tych przestępstwach 
religijnych. Wśród aresztowanych znalazł się też Andokides, młody Ateńczyk ze starej i ma- 
jętnej rodziny, znany nam dziś z kilku zachowanych mów sądowych i politycznych. Skuszony 
obietnicą darowania winy i ocalenia życia, składa zeznanie obciążające innych. Są to jego bliscy, 
znajomi i przyjaciele. Ogółem kilka osób, które później stracono. Andokides przyznaje się 
wprawdzie do współudziału w uszkodzeniu herm, jednak stanowczo zaprzecza, jakoby miał co- 
kolwiek wspólnego z parodiowaniem misteriów. Na wniosek Izotimidesa Zgromadzenie Ludowe 
wydało uchwałę zabraniającą wstępu na rynek (miejsce sakralne) oraz do świątyń osobom, które 
się przyznały do popełnienia aktu bezbożności. Ta uchwała dotyczyła również Andokidesa. 
Odsunięty od życia publicznego, opuścił Ateny i przebywał poza ojczystym krajem 13 lat. W tym 
czasie zajmował się handlem i zdobył znaczny majątek. Powrócił do Aten w r. 411 p.n.e., gdy 
oligarchowie byli u władzy. Zarzucono mu, że utrzymuje kontakty i wspomaga demokratyczną 
flotę stacjonującą na Samos i na tej podstawie wtrącono go do więzienia. Opuścił je z chwilą, 
gdy oligarchowie utracili władzę. Z Aten udał się na Cypr: tutaj nie zabawił zbyt długo, gdyż 
w jakiś sposób naraził się Euagorasowi, władcy Salaminy cypryjskiej. W r. 409 p.n.e. znowu 
zawitał w Atenach z nadzieją odzyskania utraconej pozycji społecznej: na próżno. Znowu więc 
udał się w daleką podróż, systematycznie powiększając swój i tak już znaczny majątek. Po uchwa- 
lonej amnestii ponownie zjawił się w Atenach w r. 402 p.n.e. W ciągu trzech następnych lat spra- 
wował ważne funkcje i pełnił różne kosztowne świadczenia publiczne, W r. 399 p.n.e. jego wro- 
gowie oskarżyli go o bezbożność (asebeia), zarzucając mu, że mimo wyraźnego zakazu zawar- 
tego w uchwale Izotimidesa, wziął udział w wielkich misteriach eleuzyńskich. 

Obrona Andokidesa w tym procesie - zresztą zachowana - zakończyła się sukcesem, przy- 
nosząc mu uniewinnienie. 
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I [....]1 przywiązał konia u wrót świątyni, jak gdyby chciał go zwrócić, ale 
zabrał go już następnej nocy. Człowiek, który to zrobił, poniósł najboleśniejszą 
śmierć - zmarł z głodu. Chociaż mnóstwo smacznych potraw zastawiano przed 
nim na stole, miał wrażenie, że chleb i ciasto wydają cuchnącą woń, nie mógł 
więc tknąć jedzenia. 2. Wielu z nas słyszało o tym od kapłana2. 3. Uważam za 
rzecz wskazaną przypomnieć teraz oświadczenia, jakie wówczas złożono 
w związku z osobą oskarżonego, że nie tylko jego przyjaciele zginą za jego spra- 
wą i z powodu jego zeznań, lecz także on sam zginie za sprawą innego czło- 
wieka. 
Jest zupełnie wykluczone, byście przy ferowaniu wyroku w tak poważnej 
sprawie objawili litość lub pobłażanie dla Andokidesa, skoro obydwie boginie3, 
o czym dobrze wiecie, w jawny sposób karzą winnych zbrodni religijnej. Każdy 
przecież człowiek, jeśli jest winny, może oczekiwać takich następstw zarówno 
dla siebie, jak i innych osób. 4. Pytam was, czy pozwolicie, by Andokides wy- 
szedł cało i bez kary z tego procesu, by brał udział w wyborach dziewięciu ar- 
chontów i w drodze losowania został wybrany archontem-królem4. Czyż nie 
będzie w waszym imieniu składał ofiar5 i wznosił modłów według ojczystego 
zwyczaju, czy tutaj w Eleusinionb, czy w świątyni w Eleusis? Czyż nie będzie 
doglądał świętych rytuałów wtajemniczenia, by ich nikt nie naruszył i nie zbez- 
cześcił! 5. I jakież, waszym zdaniem, uczucia będą mieli przybywający tu wta- 
jemniczeni, gdy spostrzegą, kim jest archont-król i gdy przypomną sobie wszyst- 
kie popełnione przezeń wykroczenia religijne. Jakież będą uczucia innych 
Hellenów, którzy przybędą na uroczystość religijną chcąc złożyć ofiary na 
świątecznym zgromadzeniu, albo je oglądać jako uczestnicy świętego poselstwa. 

1 Początek mowy się nie zachował. 
2 Był to kapłan Demeter w świątyni w Eleusis. Mówca przypomina słuchaczom historie, 

w których ludzie winni zbrodni religijnych ponieśli za sprawą bogini najsurowsze kary. Jed- 
ną z takich przerażających historii, zresztą ocalałą tylko w części, zawiera początek zacho- 
wanego tekstu: człowiek, który oszukał boginię przy składaniu ofiar, został skazany na śmierć 
głodową przy stole obficie zastawionym. 

3 Demeter i Persefone. 
4 Ateńczycy wybierali  losem kandydatów na urzędy archontów spośród wszystkich 

obywateli - z wyjątkiem ludzi niesprawnych fizycznie i umysłowo. Według oskarżyciela, 
Andokides jako człowiek splamiony zbrodnią religijną  powinien zostać odsunięty od udzia- 
łu w życiu politycznym i religijnym państwa. Archont-król sprawował funkcje kapłańskie i strzegł 
obrzędów religijnych miasta. Do jego obowiązków należało m.in. urządzanie misteriów eleuzyń- 
skich ku czci Demeter oraz uroczystości ku czci Dionizosa (np. Lenaje). 

5 Nb. w przypadku, gdyby został wybrany na urząd archonta-króla. 
6 Świątynia w Atenach poświecona Demeter; inna świątynia poświecona bogini znajdowała 

się w Eleusis (miejscowość w Attyce). 
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6. Andokides nie jest osobą nieznaną ani obcokrajowcom, ani własnym 
ziomkom z powodu swoich bezbożnych postępków. Tak już musi być, że ludzie 
dają się poznać innym przez swe niezwykłe czyny, czy dobre, czy złe. I to także 
wypada przypomnieć, że podczas swego pobytu za granicami kraju wzniecił 
niepokoje w wielu miastach na Sycylii, w Italii, na Peloponezie, w Tessalii, na 
Hellesponcie, w Jonii, na Cyprze. Przez pochlebstwa zyskiwał względy wielu 
władców, z którymi miał do czynienia, z wyjątkiem Dionizjusza z Syrakuz7. 
7. Ten jeden władca albo cieszy się największym z wszystkich powodzeniem, 
albo znacznie przewyższa innych poziomem inteligencji, bo on jeden z tych 
wszystkich, którzy zetknęli się z Andokidesem, nie dał się oszukać temu 
człowiekowi wyposażonemu w szczególną umiejętność nieszkodzenia własnym 
wrogom, krzywdzenia zaś, jeśli to tylko możliwe, swych przyjaciół. A zatem, 
na Dzeusa, niełatwo wam będzie, wbrew wszelkiej sprawiedliwości, okazać 
pobłażanie temu człowiekowi w taki sposób, by tego Grecy nie zauważyli. 
8. Otóż nadszedł już moment, kiedy musicie podjąć w jego wypadku tę 
ostateczną decyzję. Macie bowiem, obywatele Aten, pełną świadomość tego, 
że nie możecie zachować ojczystych praw, a równocześnie oszczędzić 
Andokidesa. Trzeba wybrać jedną z tych dwóch możliwości: albo znieść 
obowiązujące prawa, albo pozbyć się tego człowieka. 9. Jego zuchwałość 
posunęła się tak daleko, iż utrzymuje, jakoby prawo dotyczące go zostało uchy- 
lone8, a zatem wolno mu wstępować na teren sakralny rynku i świątyni [....]9 

a nawet dzisiaj ateńskiego Ratusza. 10. Opowiadają, że jeszcze Perykles do- 
radzał wam w sprawie przestępstw religijnych nie tylko stosować prawa pisane, 
ale też niepisane - Eumolpidzi10 dokonują objaśnień na ich podstawie - których 
nikt nie miał odwagi ani mocy prawnej ani obalić, ani kwestionować. Prawa, 
których twórca jest nieznany. Otóż uważał on, że winni takich przestępstw 
zasługują na karę zarówno ze strony ludzi, jak i ze strony bogów. 11. Andokides 
do tego stopnia zlekceważył tak bogów, jak i tych ludzi, do których należy 
dochodzenie w sprawach wykroczeń przeciwko bogom, że nie przebywając 

7 Jest to Dionizjusz Starszy z Syrakuz (406-386 p.n.e.). 
8 Uchwała Izotimidesa zabraniała wstępu na rynek (miejsce sakralne) oraz do świątyń 

osobom splamionym zbrodnią religijną, które uzyskały bezkarność w zamian za zeznania ob- 
ciążające innych. 

9 Luka w tekście rękopisu mowy, 
10 Stary ród kapłański, wywodzący się od herosa Eumolposa, związany z misteriami eleu- 

zyńskimi. Eumolpidzi przechowywali całą tradycje obrzędową. Byli w posiadaniu starych, nie- 
pisanych praw dotyczących przestępstw religijnych. 
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nawet dziesięciu dni w mieście złożył przeciwko jednemu człowiekowi skargę 
o bezbożność w urzędzie archonta-króla i wszczął formalne oskarżenie. Tak 
postąpił Andokides. A przecież w stosunku do bogów uczynił to samo, co ów 
człowiek przez niego pozwany, ponadto zaś twierdził - i na to musicie zwrócić 
szczególną uwagę - że Archippos zbezcześcił posąg Hermesa należący do jego 
rodziny. Archippos bronił się przed tym zarzutem utrzymując, że posąg 
Hermesa pozostał nietknięty i w dobrym stanie, i nie ucierpiał tego, co inne 
hermy. 12. Równocześnie jednak, by umknąć w przyszłości podobnych kło- 
potów ze strony człowieka pokroju Andokidesa, pieniędzmi opłacił swe uwol- 
nienie. Ponieważ Andokides chciał także innego człowieka postawić przed 
sądem w procesie o bezbożność, jest niewątpliwie rzeczą sprawiedliwą i zboż- 
ną, by teraz inni pociągnęli go do odpowiedzialności karnej. 
13. Z pewnością Andokides powie, że byłoby karygodne, gdyby donosiciel11 

miał ponieść najwyższą karę, podczas gdy ludzie, na których złożył doniesienie, 
mieli zachować pełne prawa obywatelskie i dzielić je z wami. Oczywiście nie 
będzie prowadził swej obrony wprost, lecz będzie oskarżał innych. Osoby, które 
poleciły przyjąć ich na nowo w poczet obywateli, postąpiły niesłusznie i są 
w ten sposób winne tej samej zbrodni religijnej. Jeżeli wy, mając pełną władzę 
samodzielnego działania, pozbawicie bogów ich prawa do karania, osoby te 
będą wolne od winy. Nie bierzcie na siebie z własnej woli ciężaru takiej od- 
powiedzialności, gdy macie możność uniknięcia jej przez ukaranie przestępcy. 
14. Oskarżeni przez Andokidesa zaprzeczają inkryminowanym im w donie- 
sieniu czynom, on zaś zeznaje, że je popełnili. A przecież w Areopagu, tym naj- 
czcigodniejszym i najsprawiedliwszym z sądów, skazuje się na śmierć oskar- 
żonego, który się przyznał do popełnienia przestępstwa, w wypadku natomiast, 
gdy oskarżony temu zaprzecza, przeprowadza się postępowanie dowodowe: 
w ten sposób zresztą u wielu podejrzanych stwierdzono brak winy. Nie wolno 
wam mieć tego samego zdania o ludziach, którzy wypierają się winy i o tych, 
którzy się do niej przyznają. 15. I jest to w moim odczuciu sytuacja ospbliwa: 
ktokolwiek dopuści się uszkodzenia fizycznego drugiego człowieka, raniąc mu 
bądź to głowę, bądź to twarz, bądź to ręce lub nogi, ten na podstawie praw Areo- 
pagu będzie wygnany z kraju osoby poszkodowanej, jeśli zaś powróci, będzie 
postawiony w stan oskarżenia i skazany na karę śmierci. Tego zaś, kto dopuścił 
się zbezczeszczenia posągów bogów, nie powstrzymacie od wkraczania na teren 
świątyni i nie ukarzecie za przekroczenie tego okręgu? 

11 Nb. jak Andokides. 
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Jest rzeczą bezprzecznie słuszną i pożyteczną zwracać uwagę na tych, od 
których można doznać zarówno dobra, jak i zła. 16. Mówi się, że wielu Greków 
nie dopuszcza go do swych świątyń z powodu tutaj popełnionych wykroczeń 
religijnych. Wy zaś, w końcu jako poszkodowani, mniej cenicie własne 
zwyczaje niż obcy cenią wasze. 17. Człowiek ten okazał się większym bez- 
bożnikiem niż Diagoras z Melos12. Tamten bowiem ujawnił swą bezbożność 
w słowie w stosunku do przedmiotów kultu i obrzędów cudzej ziemi, An- 
dokides zaś czynem obraził to, co uchodzi za świętość ojczystego miasta. Bar- 
dziej was powinna oburzać, Ateńczycy, taka zbrodnia natury religijnej po- 
pełniona przez obywateli niż przez cudzoziemców. W pierwszym bowiem 
przypadku przestępstwo jest czymś niejako zewnętrznym, w drugim zaś sprawą 
wewnętrzną miasta. 18. Nie puszczajcie wolno przestępców, których tu macie 
w rękach, skoro czynicie starania, by ująć zbiegłych, ogłaszając publicznie 
nagrodę pieniężną w wysokości 1 talenta13 dla tego, kto ich schwyta lub zabije. 
W przeciwnym bowiem razie Hellenowie odniosą wrażenie, że nie idzie wam 
wcale o wymierzenie kary, lecz o przechwalanie się tylko takim zamiarem. 
19. On14 dowiódł także innym Hellenom, że w bogów nie wierzy. Nie odczuwał 
żadnych obaw przed następstwami z powodu swych dawnych postępków, 
a właściwie nawet nie utracił pewności siebie, skoro zakupił okręt handlowy 
i wypłynął nim na morze. Samo bóstwo go zwiodło, by powrócił na miejsce 
swych zbrodni i za moją sprawą poniósł karę. 
20. Mam nadzieję, że rzeczywiście spotka go kara, i wcale mnie to nie 
będzie dziwiło. Bóstwo nie karze bowiem od razu - tak działa tylko ludzka 
sprawiedliwość - jak mogę wnosić na podstawie wielu przykładów. Otóż 
zauważyłem, że także inni, którzy dopuścili się bezbożnych czynów, zapłacili 
za nie po wielu latach, ba, nawet ich potomkowie za zbrodnie swych przodków. 
Zanim to nastąpi, bóstwo gotuje przestępcom życie pełne obaw i niebezpie- 
czeństw, do tego stopnia, iż wielu z nich pragnie śmierci jak wybawienia od 
nieszczęsnego losu. Pierwej więc bóstwo uprzykrza im życie, by je na koniec 
unicestwić poprzez śmierć. 
21. Przyjrzyjcie się tylko życiu Andokidesa od momentu, w którym popełnił 
swój bezbożny czyn, i osądźcie, czy można znaleźć drugiego takiego jak on 

12 Poeta liryczny, zwany Ateistą .  Przydomek ten zawdzięczał wyszydzaniu tajemnic 
eleuzyńskich oraz krytycznemu stosunkowi do wiary w bogów. Oskarżony o bezbożność, 
ratował się ucieczką z Aten. 

13 Nagrodę tej wysokości wyznaczono za „głowę" Diagorasa. 
14 To jest Andokides. 
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człowieka! Andokides po dokonaniu przestępstwa został postawiony przed 
sądem w wyniku nałożonej nań grzywny: zobowiązał się, że poniesie karę 
pozbawienia wolności, jeśli nie wyda swego służącego15. 22. Dobrze wiedział 
Andokides, że nie będzie mógł przekazać go władzom, gdyż tego człowieka za 
jego sprawą i z powodu jego zbrodni pozbawiono już życia, by nie dostarczył 
żadnych innych informacji. Chyba jakiś bóg odebrał Andokidesowi rozum, gdy 
tak sobie umyślił, że łatwiej mu będzie przed sądem zaproponować dla siebie 
karę więzienia niż karę pieniężną, chociaż widoki powodzenia w obu przy- 
padkach nie były równe. 23. I właśnie w wyniku przyjęcia tej propozycji spę- 
dził blisko rok w więzieniu i jako więzień złożył doniesienie na swych krew- 
nych i przyjaciół16 w zamian za przyrzeczoną mu bezkarność w przypadku 
potwierdzenia się prawdziwości jego zeznań. Jakież, waszym zdaniem, musiały 
nim miotać uczucia, gdy posunął się do ostateczności i tego najohydniejszego 
czynu, składając doniesienie na swych przyjaciół w sytuacji, gdy nadzieja na 
jego własne ocalenie wcale nie była pewna. 
24. Po sprowadzeniu śmierci na tych, których - jak sam powiada - najbar- 
dziej szanował, został zwolniony, gdyż uznano jego zeznania za zgodne z praw- 
dą. Wydaliście wtedy specjalną uchwałę zabraniającą mu wstępu na rynek i do 
świątyń17, tak że nawet gdyby doznał jakiejś krzywdy ze strony swych wrogów, 
nie mógłby jej dochodzić w drodze sądowej. 25. Nikt bowiem - jak daleko się- 
ga nieprzemijająca pamięć ateńskich dziejów - nie został pozbawiony w takim 
stopniu praw obywatelskich na podstawie tak poważnego przewinienia. I słusz- 
nie: bo nikt do tej pory nie dopuścił się takiego przestępstwa. Czy w zrządzeniu 
bogów, czy w ślepym przypadku należy się dopatrywać przyczyn takiego roz- 
woju wydarzeń? 26. Następnie drogą morską udał się do króla Kitionu18, lecz 
przyłapany przezeń na akcie zdrady, został uwięziony. Żył w strachu nie tylko 
przed śmiercią, lecz także przed codziennymi torturami i w oczekiwaniu, że 
żywcem krajany utraci swe kończyny. 
27. Wydostawszy się z tego niebezpieczeństwa, popłynął z powrotem do 
swego ojczystego miasta, które ówcześnie znajdowało się pod rządami Czte- 

15 Służący był niewolnikiem, a więc można go było, zgodnie z prawem, poddać torturze 
fizycznej celem wydobycia od niego zeznań. 

16 Chodzi o zeznanie, które obciążało ich winą za udział w uszkodzeniu herm i profanację 
misteriów. Zeznanie to miało znaczenie rozstrzygające dla przebiegu całego procesu. 

17 Jest to wspomniana już uchwała Izotimidesa. 
18 Miasto na południowo-wschodnim wybrzeżu Cypru. 
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rystu19. Bóstwo zesłało nań dziwną moc zapomnienia, iż zapragnął powrócić do 
tych, którym wyrządził krzywdę. Po przybyciu wtrącono go do więzienia i pod- 
dano męczarniom, nie pozbawiono go jednak życia i wkrótce znów wypusz- 
czono na wolność. 28. Stąd popłynął na Cypr - do tamtejszego władcy Eua- 
gorasa20, ale wnet go uwięziono za jakieś przestępstwo. I stamtąd udało mu się 
uciec: i tak został wiecznym zbiegiem, chroniącym się przed ojczystymi bo- 
gami, zbiegiem z własnego miasta, zbiegiem z każdego miejsca, do którego 
tylko zawitał. Jaką przyjemność daje życie, w którym nigdy nie ma wytchnienia 
od przykrości? 29. Przybył znowu do ojczystej ziemi na okręcie, już za czasów 
demokracji, i dał łapówkę urzędującym prytanom, by mu tutaj pozwolono żyć: 
wy jednak wygnaliście go z miasta, przestrzegając praw chroniących kult 
bogów, które dawniej ustanowiliście. 

30. Nie ma państwa demokratycznego ani oligarchicznego, nie ma władcy 
ani miasta, które by chciało go u siebie przyjąć na stałe. Przez cały czas, od 
chwili popełnienia tej zbrodni religijnej, wiedzie on żywot wiecznego tułacza, 
więcej ma zaufania do ludzi zupełnie sobie nie znanych niż do swych dawnych 
znajomych, ponieważ tych, których znał, dotkliwie skrzywdził. W końcu, po 
swoim ostatnim powrocie do rodzinnego miasta, został postawiony w stan 
oskarżenia dwukrotnie w tym samym miejscu. 31. On sam niemal stale tkwi 
w więzieniu, zaś jego majątek wskutek procesów sądowych wyraźnie maleje. 
Zresztą, jeśli ktoś dzieli niejako swe życie na porachunki z osobistymi wrogami 
z jednej strony, oraz na porachunki z donosicielami21 z drugiej - jakież jest to 
jego życie i czy w ogóle ma ono jakąś wartość? Bóstwo zsyła na niego taki los 
nie z myślą o jego ocaleniu, lecz by ukarać go za popełnione akty bezbożności. 
32. Przecież on sam na koniec oddał się w wasze ręce, na łaskę i niełaskę, nie 
z przekonania o swojej niewinności, lecz pod wpływem jakiegoś boskiego 
impulsu. Nie wolno, na Dzeusa, dopuścić do tego, by ktokolwiek, starszy czy 
młodszy wiekiem, utracił swą wiarę w bogów, widząc, jak to Andokides ura- 
tował się z prawdziwie krytyczpych sytuacji, a równocześnie mając pełną 
świadomość bezbożnych czynów, których się dopuścił. Każdy musi sobie 
uświadomić, że lepiej jest przeżyć połowę życia z dala od cierpień i bólu, niż 
podwójnie długie życie w ciągłym zagrożeniu, właśnie tak, jak żyje Andokides. 

19Rok411 p.n.e. (czerwiec-wrzcsień). 
20 Władca Salaminy na Cyprze. 
21 Andokides był ustawicznie niepokojony przez sykofantów-donosicieli groźbami 

procesów sądowych. Przypuszczalnie nieraz musiał się opłacać tym ludziom, by go zostawili w 
spokoju. 
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33. Doszedł do takich granic zuchwałości, że sposobi się do zrobienia karie- 
ry politycznej22: już przemawia przed ludem, publicznie oskarża i w badaniu 
kwalifikacyjnym kwestionuje niektóre kandydatury na urzędników państwo- 
wych. Uczęszcza na posiedzenia Rady i wypowiada się na temat ofiar, procesji, 
modlitw i wyroczni. Czy sądzicie, że ulegając takiemu człowiekowi zaskarbicie 
sobie względy któregoś z bogów? Nie myślcie, sędziowie, że jeżeli wy chcecie 
zapomnieć o jego występkach, chcą o nich zapomnieć również bogowie. 34. Jak 
gdyby nie uświadamiając sobie, że popełnił zbrodnię, uważa za słuszne brać 
czynny udział w sprawach publicznych. Przybiera taką postawę, jak gdyby 
wykrył przestępców działających na szkodę państwa. Usiłuje zdobyć większe 
od innych znaczenie, jak gdyby nie wiedział, iż tylko waszej pobłażliwości 
i nadmiarowi czasochłonnych obowiązków zawdzięcza swą bezkarność. W tej 
chwili jego wykroczenia przeciwko wam mają charakter zupełnie jawny: kiedy 
tylko zostanie mu w pełni dowiedziona wina, bezzwłocznie poniesie karę. 
35. Jest jeszcze jeden argument, któremu Andokides będzie się starał dodać 
znaczenia - a muszę was pouczyć, że właśnie na ten argument będzie się 
powoływał w swej obronie. Moim zamiarem jest ułatwienie wam wydania 
sprawiedliwszego wyroku, gdy już wysłuchacie obydwóch stron. Otóż utrzy- 
muje on, że oddał wielkie usługi państwu przez złożenie w owym czasie zeznań 
i w ten sposób uwolnił współobywateli od strachu i niepokojów. Ale kto był 
sprawcą tych poważnych kłopotów? 
36. Czy nie był nim właśnie on przez czyny, które popełnił? Czy należy mu 
się wdzięczność za te usługi - za to, że dostarczył informacji, ofiarowaliście 
mu już w nagrodę bezkarność. Czy wy jesteście sprawcami tych niepokojów 
i nieszczęść dlatego, że szukaliście winnych religijnej zbrodni? Z pewnością 
nie: jest wprost przeciwnie. To on zmącił spokój w mieście, wy zaś ten spokój 
przywróciliście. 
37. Rozumiem, że zamierza on w swej obronie powołać się na to, że zawarte 
porozumienie23 obowiązuje go w równym stopniu co, ogół Ateńczyków. Się- 
gając do tego pretekstu, liczy na to, że wielu z was, obawiając się zerwania tego 
porozumienia, wyda w jego sprawie wyrok uniewinniający. 38. Chciałbym 

22 Korzystając z amnestii, Andokides w r. 402 p.n.e. powrócił do Aten na stałe. Sprawował 
kilka kosztownych świadczeń publicznych, występował w Radzie i w sądach. W r. 399 p.n.e. 
jego wrogowie wnieśli przeciwko niemu oskarżenie o bezbożność, zarzucając mu, że wbrew 
uchwale Izotimidesa wziął udział w misteriach eleuzyńskich. Obrona Andokidesa przyniosła mu 
uniewinnienie. 

23 Po przywróceniu demokracji w r. 403 p.n.e.; porozumienie dotyczyło powszechnej zgody 
i amnestii. 
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w związku z tym wyjaśnić, że Andokides nie ma żadnego udziału ani we 
wspomnianym porozumieniu, ani też, na Dzeusa, w porozumieniu zawartym 
z Lacedemończykami, ani w ugodzie, do której doszło między ugrupowaniami 
ludzi z Pireusu i ludzi z miasta. 39. Nikt bowiem z nas - chociaż tworzymy tak 
wielką liczbę - nie dopuścił się ani takich samych zbrodni, ani podobnych do 
tych, które popełnił Andokides: nie będzie on więc ciągnął teraz korzyści z na- 
szych zasług. Nie z jego powodu się między sobą poróżniliśmy, i nie wtedy do- 
piero się pogodziliśmy, gdy i jego osobę wciągnęliśmy do układów. Nie z po- 
wodu jednego człowieka, ale z powodu nas - ludzi z Pireusu i ludzi z miasta - 
doszło do ugody i złożenia przysiąg ją sankcjonujących. Z pewnością byłoby 
rzeczą niepojętą, gdybyśmy w naszej trudnej sytuacji mieli się przejmować, 
nieobecnym zresztą wtedy w kraju, Andokidesem i sprawą wymazania jego win. 
40. Być może Lacedemończycy w zawartym z nimi układzie uwzględnili 
osobę Andokidesa ze względu na korzyści, jakie odnieśli za jego sprawą. Czy 
wy wykazaliście taką troskę o niego? W zamian za jakie dobrodziejstwa z jego 
strony? Czy dlatego, że nieraz narażał się dla was, dla dobra miasta? 41. Ten 
argument, który przytacza na swoją obronę, mija się z prawdą, nie dajcie się 
więc mu wprowadzić w błąd. Zerwanie przymierza nie nastąpi w tym przy- 
padku, gdy Andokides poniesie karę za swe przewinienia, lecz nastąpiłoby 
wtedy, gdyby ktoś wykorzystał nieszczęścia publiczne dla wywarcia osobistej 
zemsty. 
42. Chyba Andokides oskarży ze swej strony Kefiziosa24 i niejedno będzie 
tu miał do powiedzenia. Trudno - trzeba ujawnić prawdę. Wy jednak nie 
możecie w jednym głosowaniu wymierzać kary zarówno oskarżonemu, jak i os- 
karżycielowi25. Teraz nadszedł moment wydania sprawiedliwego wyroku w je- 
go sprawie, innym razem przyjdzie czas, by zająć się sprawą Kefiziosa i z kolei 
tego z nas, którego teraz oskarżony wymieni. Niech jednak złość, jaką odczu- 
wacie do kogoś innego, nie każe wam ogłosić wyroku uniewinniającego przes- 
tępcę, który tu stoi przed wami. 
43. Powie Andokides, że został waszym informatorem i że nie znajdzie się 
nikt inny, kto zechce dostarczać wam informacji, jeżeli go ukarzecie. Andokides 
otrzymał już od was swoje wynagrodzenie donosiciela, mianowicie ocalił życie, 
podczas gdy pozostałych współwinnych stracono. Wy jesteście więc sprawcami 

24 Jeden z głównych oskarżycieli Andokidesa, zresztą człowiek mający opinię sykofanty - 
płatnego delatora. 

25 To znaczy: wymierzyć karę Andokidesowi jako oskarżonemu i Kefiziosowi jako os- 
karżycielowi. 
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jego ocalenia, on zaś sam na siebie ściągnął kłopoty i niebezpieczeństwa, po- 
nieważ przekroczył warunki umowy zapewniającej mu bezkarność jako pub- 
licznemu donosicielowi. 44. Nie wolno donosicielom dawać swobody w nad- 
używaniu prawa - wystarczy bowiem to, co już uczynili - lecz należy ich karać 
za popełnione wykroczenia. Wszyscy inni donosiciele, którzy po udowodnieniu 
im winy w wyjątkowo haniebnych sprawach dostarczyli informacji przeciwko 
sobie samym, zdają sobie sprawę przynajmniej z tego jednego, iż nie powinni 
naprzykrzać się osobom, które skrzywdzili. Widzą, że przebywając poza gra- 
nicami kraju mogą uchodzić za pełnoprawnych Ateńczyków, natomiast pozo- 
stając w kraju, mają wśród swoich współobywateli, którym wyrządzili krzywdy, 
opinię ludzi złych i bezbożnych. 
45. I tak Batrachos, najgorszy ze wszystkich - oczywiście z wyjątkiem An- 
dokidesa - który działał jako delator za czasów Trzydziestu, zamieszkał w ob- 
cym mieście z obawy przed zemstą swych dawnych ofiar, a przecież, podobnie 
jak całe ugrupowanie ludzi z Eleusis26, znajdował się pod ochroną zawartego 
porozumienia i złożonych przysiąg. Andokides uraził samych bogów wkra- 
czając na teren świątyni, okazał im większe lekceważenie niż Batrachos lu- 
dziom. Jest on większym nikczemnikiem i głupcem od Batrachosa. Musiałby 
się cieszyć bez miary, gdyby mu się dzięki wam udało wyjść cało! 
46. Pytam was, jakie względy miałyby was skłonić, by puścić wolno 
Andokidesa? Czy dlatego, iż był dobrym żołnierzem? W żadnym wypadku - 
nigdy przecież nie brał udziału w żadnej wyprawie wojennej zorganizowanej 
przez miasto, czy to w piechocie, czy to w kawalerii, nigdy nie był dowódcą 
okrętu ani marynarzem, ani przed naszą klęską27, ani po naszej klęsce, chociaż 
liczy już ponad czterdzieści lat. Inni wygnańcy pozostali z nami i dowodzili 
okrętami nad Hellespontem. 47. Przypomnijcie sobie tylko, z jakiego ogromu 
nieszczęść i ciężaru wojny własnymi siłami uwolniliście siebie i nasze państwo, 
jakim kosztem własnego fizycznego wysiłku, jakim nakładem własnych i pub- 
licznych środków materialnych, jakimi stratami wśród prawych obywateli, po- 
niesionymi w czasie trwania tej wojny. 48. Andokides, którego te cierpienia nie 
dotknęły (i który nic nie uczynił) dla ratowania państwa, teraz uważa za słuszne 
brać udział w życiu publicznym miasta, w którym dopuścił się religijnej zbrod- 
ni. Jako człowiek majętny, a więc posiadający do dyspozycji swoje bogactwa, 
do tego zaprzyjaźniony z królami i tyranami - czym będzie się teraz prze- 

26 Ugrupowanie ludzi z Eleusis - zwolennicy Trzydziestu, którzy udali się do Eleusis. W prze- 
ciwieństwie jednak do członków Trzydziestu, byli objęci dobrodziejstwem amnestii. 

27 Klęska Aten pod Aigospotamoi nad Hellespontem w r. 405 p.n.e. 
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chwalał, znając wasz charakter i zwyczaje - jakiż wniósł wkład pieniężny na 
dobro publiczne [....]28 co dobrego uczynił, zdając sobie sprawę z krytycznego 
położenia i zagrożeń naszego miasta. 49. Jako właściciel okrętu nie miał odwagi 
przez przywóz zboża nieco wspomóc swej ojczyzny. A przecież cudzoziemcy, 
na stałe tu osiedleni29, właśnie z powodu prawa do zamieszkiwania tego miasta 
organizowali takie transporty i przychodzili mu z pomocą. Lecz ty, Andoki- 
desie, jakie dobrodziejstwo mu wyświadczyłeś, którą ze swych zbrodni na- 
prawiłeś, co dałeś w zamian za koszty twego wychowania [...]30. 
50. Ateńczycy, pamiętajcie o czynach, które popełnił Andokides, pomyślcie 
też o święcie31, dzięki któremu doznawaliście czci ze strony ogółu Hellenów. 
Tyle jednak napatrzyliście się na jego przestępstwa i tyle o nich słyszeliście, 
i znajdujecie się z tego powodu w takim stanie otępienia, że rzeczy ohydne nie 
wydają się już wam ohydnymi. Wytężcie tylko umysł, by wyobrazić sobie to, 
co zrobił Andokides, a z pewnością wydacie lepsze rozstrzygnięcie w tej spra- 
wie. 51. Otóż ten człowiek przywdział kultową szatę i naśladując święte rytuały 
odsłonił je niewtajemniczonym32. Głośno wypowiedział zakazane słowa tajem- 
nicy i okaleczył posągi bogów, w których wierzymy i którym oddajemy cześć 
przez kultowe oczyszczenia, święte ofiary i modlitwy. Ten postępek poruszył 
kapłanki i kapłanów: wyklęli go uroczyście, zwracając się twarzą ku zacho- 
dowi33, następnie swymi purpurowymi szatami wykonali gest otrzęsienia według 
starego i od dawna przestrzeganego zwyczaju. 
52. Ów przyznał się do swych czynów. Co więcej, przez przekroczenie usta- 
nowionego przez was prawa, które mu jako zbrodniarzowi zabrania wstępu do 
świątyń, naruszył te wszystkie zakazy34: wszedł do miasta, złożył ofiary na oł- 
tarzach, do których nie wolno mu było się zbliżać, wkroczył do świątyni, którą 
zbezcześcił, wstąpił do Eleusinion i skropił się poświęconą wodą. 53. Komu 
wolno na to pozwolić? Kto z przyjaciół, krewnych czy członków tego samego 

28 Tu następuje luka w rękopisie mowy. 
29 Są to tzw. metojkowie, mieszkający na stałe w Atenach, wykazujący, jak widać, przy- 

wiązanie do swej przybranej ojczyzny. 
30 Znowu występuje luka w rękopisie mowy. 
31 Chodzi o misteria eleuzyńskie. Mówca przyjmuje, że zarówno sędziowie, jak i ogół 

Ateńczyków, uczestniczą w tych obrzędach. 
32 Zdaniem oskarżyciela, Andokides nie tylko sprofanował misteria, ale też zdradził ich 

święte tajemnice. 
33 Modlący się do bogów podziemnych zwracał się twarzą na zachód, natomiast modlący się 

do bogów ziemskich i niebian - na wschód. 
34 Oskarżyciel sugeruje, że przez wymienione tu postępki oskarżony dopuścił się bezbożności 

(asebeia). 
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demu, oddając mu po kryjomu usługę, zechce jawnie narazić się na nienawiść 
bogów? Musicie zatem uświadomić sobie, że wymierzając dzisiaj karę Ando- 
kidesowi i usuwając go, oczyszczacie miasto, dokonujecie kultowego zmycia 
zmazy, pozbywacie się skazańca jakby pokutnej ofiary, uwalniacie się od po- 
tępieńca, bo on jest tym wszystkim w jednej osobie. 
54. Chciałbym teraz wspomnieć o pewnej radzie, której udzielił wam nieg- 
dyś kapłan Diokles, syn Zakorosa, a nasz dziadek35. Otóż, zastanawialiście się 
wtedy nad tym, jakie środki karne należy podjąć w przypadku pewnego Mega- 
rejczyka36 winnego religijnej zbrodni. Gdy inni żądali bezzwłocznego - a więc 
z poniechaniem sądowej procedury - wymierzenia kary śmierci, ów poradził 
wam przeprowadzić w jego sprawie postępowanie procesowe ze względu na 
poszanowanie praw jednostki, tak, by inni, widząc to i słysząc, wykazywali 
w przyszłości więcej rozwagi i by każdy z was, zanim się uda do sądowego 
trybunału, osądził w domu i we własnym sumieniu, mając na uwadze interes 
bogów, jaką karę powinien ponieść bezbożnik. 55. I wy, Ateńczycy, nie dajcie 
się zwieść argumentom tego człowieka - dobrze bowiem wiecie, co należy 
czynić. Przyłapaliście go na jawnym akcie popełnienia przestępstwa religijnego, 
macie go w swych rękach. Widzieliście jego zbrodnie i słyszeliście o nich. 
Będzie was prosił i błagał, ale nie okażcie mu żadnej litości. Zasługują bowiem 
na litość tylko ci, którzy niesłusznie ponoszą śmierć, nie zaś ludzie, których ska- 
zano zgodnie z prawem. 

35 Jak można sądzić, rodzina oskarżyciela należała do rodu Eumolpidów, albo do innego ro- 
du, w którym funkcja kapłańska w misteriach była dziedziczna, 

36 Mieszkaniec Megary, doryckicgo miasta leżącego w pobliżu Koryntu. 
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VII. Obrona przed Areopagiem: w sprawie usunięcia pnia oliwki 

Ateńczycy uważali oliwkę za dar ich opiekunki, bogini Ateny, za najwspanialszy życiodajny 
owoc swej ziemi. Otaczali wiec drzewa oliwne szczególną opieką. Część oliwek uznano za drze- 
wa święte (moriai), które jako przedmioty kultu sakralnego znajdowały się pod opieką Areopagu. 
Corocznie inspektorzy zwani gnomones sprawdzali stan zarówno drzew oliwnych, jak i pni, które 
pozostały po drzewach. Wycięcie drzewa lub usunięcie pnia uchodziło za zbrodnię przeciwko 
religii jako akt bezbożności (asebeia). 

Mowa jest obroną nie znanego z imienia, zamożnego Ateńczyka, którego oskarżył Nikomach 
wpierw o wycięcie na swoim polu drzewa oliwnego, później zaś - wobec braku dowodów - 
o usunięcie pnia. Sądownictwo w tym przypadku należało do Areopagu, który rozstrzygał sprawy 
związane z przestępstwami przeciwko religii. Oskarżony kwestionuje zasadność oskarżenia. 
Stwierdza, że na polu do niego należącym nie było ani drzewa oliwnego, ani też martwego pnia. 
Na tę okoliczność powołuje świadków i proponuje przeciwnikowi zastosowanie tortur wobec 
swoich niewolników, którzy wiedzą o sprawie. Nikomach uchyla się od zastosowania tego środka 
dowodowego, co według oskarżonego oznacza jego obawę przed ujawnieniem obiektywnej 
prawdy. Opierając się na kryterium prawdopodobieństwa dowodzi, że usunięcie drzewa oliwnego 
czy też pnia nie mogło mu przynieść żadnej korzyści, natomiast narażało go w sposób oczywisty, 
w wypadku odkrycia przestępstwa, na poważne konsekwencje - wygnanie z kraju i konfiskatę 
mienia. Zresztą w ciągu ostatnich kilkunastu lat - był to przeważnie okres wojny - Attyka prze- 
żywała najazdy armii spartańskiej, która dokonywała wielkiego pustoszenia jej terenu, rzeczone 
zaś pole dość często zmieniało dzierżawców. W tej sytuacji trudno ustalić faktyczny stan sprzed 
wielu lat. 

Mowa zawiera kilka wskazówek chronologicznych, które pozwala-ją ustalić rok 397 p.n.e. 
jako terminus post quem daty procesu. 

1. Kiedyś myślałem, Wysoka Rado, iż każdy, kto chce, może wieść spokojny 
żywot unikając zarówno procesów, jak i innych tego rodzaju kłopotów. Jednakże 
całkiem nieoczekiwanie znalazłem się w położeniu człowieka osaczonego przez 
oskarżycieli i tak nieuczciwych donosicieli1, iż w moim przekonaniu nawet dzie- 

1 Chodzi tu o tzw. sykofantów (sykophantai), płatnych delatorów, którzy napastowali przed- 
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ci jeszcze nie narodzone - gdyby to było możliwe - powinny się obawiać o to, 
co może je spotkać w przyszłości. Właśnie za sprawą osobników tego pokroju 
powstają realne zagrożenia zarówno dla ludzi zupełnie niewinnych, jak i dla 
tych, którzy dopuścili się wielu wykroczeń. 2. Aktualny proces jest dla mnie 
o tyle trudny, iż zrazu zostałem pozwany o usunięcie z mojej ziemi drzewa 
oliwnego. Moi przeciwnicy zwrócili się po informacje do ludzi, którzy sku- 
pywali owoce z drzew oliwnych. Gdy jednak nie udało się im wykazać w ten 
sposób mojej winy, twierdzą, że wyciąłem pień oliwki2. Uważają bowiem, że 
o ile taki zarzut będzie dla mnie szczególnie trudny, o tyle pozwoli im na jeszcze 
większą swobodę mówienia tego, co zechcą. 3. Muszę zatem bronić się przed 
utratą ojczyzny i całego mego mienia3 i odpowiedzieć na niesłuszne zarzuty, 
które oskarżyciel uknuł przeciwko mnie, zanim tu przyszedł. Usłyszałem je 
dopiero teraz, a więc w tym samym momencie, w którym wy je usłyszeliście 
jako sędziowie mający wydać wyrok w tej sprawie. Bez względu na to, postaram 
się wam wyłożyć całą rzecz od początku. 
4. Rzeczony grunt należał pierwotnie do Peisandra4: gdy jednak cały jego 
majątek uległ konfiskacie, Apollodor5 z Megary otrzymał tę ziemię w darze od 
ludu i przez jakiś czas ją uprawiał. Niedługo przed objęciem władzy przez 
Trzydziestu6 kupił ją od niego Antikles, po czym puścił ją w dzierżawę. Nabyłem 
ów grunt od Antiklesa już po zawarciu pokoju7. 5. Uważam, Wysoka Rado, za 
swój obowiązek dowieść, że w czasie dokonywania tego zakupu nie było tam 
ani zdrowego drzewa oliwnego, ani nawet wyschniętego pnia. Jestem zdania, iż 
jeśli nawet znajdowały się kiedyś w tym miejscu jakieś drzewa oliwne, nie mogę 

stawicieli ateńskich warstw posiadających groźbami wszczęcia procesów sądowych - zresztą pod 
byle jakim pretekstem - celem wymuszenia od nich pieniędzy za cenę zaniechania skarg pro- 
cesowych. Ateny w V i IV wieku p.n.e. przeżywały prawdziwą plagę owej sykofancji. 

2 Wpierw Nikomach zarzucił pozwanemu wycięcie drzewa oliwnego, później zaś, gdy nie 
zdołał dowieść tego zarzutu, oskarżył go przed Areopagiem o usunięcie pnia oliwki. 

3 Taką karę przewidywało prawo dla winnego tego przestępstwa. 
4 Peisander był przywódcą rewolucji oligarchicznej w r. 411 p.n.e.. która na krótki czas 

powołała do życia rządy Czterystu. Po obaleniu w tym samym roku tych rządów, w wyniku tzw. 
rewolucji Pięciu Tysięcy, majątek Peisandra uległ konfiskacie. 

5 Apollodor, który brał udziat w zamachu na życie Frynicha - innego przywódcy owej 
rewolucji - otrzymał w nagrodę część ziemi należącej do Peisandra. 

6 W roku 404 p.n.e., po przegranej przez Ateny wojnie ze Spartą (wojna peloponeska), 
wprowadzono w Atenach z poparciem zwycięzcy ultraoligarchiczny rząd Trzydziestu, uzależniony 
politycznie od Sparty. 

7 W roku 403 p.n.e., po obaleniu rządów Trzydziestu. 



 57

ponosić odpowiedzialności karnej za to, co tam niegdyś było. Ponieważ nie 
miałem żadnego udziału w ich usunięciu, nie godzi się, by mnie pozywano przed 
sąd jako pospolitego przestępcę i kazano mi odpowiadać za cudze wykroczenia. 
6, Wszyscy o tym wiecie, że wśród wielu nieszczęść, które przyniosła wojna, 
było i to, że okolice bardziej oddalone od miasta niszczyli Lacedemończycy8, 
natomiast położone bliżej pustoszyli nasi przyjaciele9. Na jakiej słusznej pod- 
stawie mam ponieść karę za te klęski, które nawiedziły nasze miasto? 7. Zresztą 
owo pole, skonfiskowane w czasie wojny, przez trzy lata nie zostało sprzedane. 
Nie jest wcale rzeczą dziwną, że wycięto drzewa oliwne w tym czasie, kiedy 
nie byliśmy w stanie upilnować nawet naszego własnego dobytku. Wiecie o tym, 
członkowie Wysokiej Rady - zwłaszcza ci z was, którzy więcej uwagi po- 
święcili tym sprawom - że na wielu gruntach i to w dużej ilości wyrwano z ko- 
rzeniami znajdujące się w prywatnym posiadaniu święte drzewa oliwne, które 
tam niegdyś bujnie rosły. Cała ta ziemia stała się pusta i jałowa. Chociaż ci sami 
ludzie posiadali te pola zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny, nie uwa- 
żaliście za rzecz słuszną ukarać ich za akt wycięcia drzew dokonany cudzą ręką. 
8. Jeżeli uwalniacie od winy i kary tych, którzy przez cały czas tę ziemię upra- 
wiali, musicie ze zrozumiałych względów puścić wolno ludzi, którzy dokonali 
zakupu w czasie pokoju. 
9. Mógłbym, Wysoka Rado, jeszcze wiele mówić na temat wcześniejszych 
wydarzeń, sądzę jednak, że wystarczy to, co już powiedziałem. Otóż, przejąłem 
wprawdzie to pole, jednak zanim upłynęło pięć dni, wydzierżawiłem je Kal- 
listratowi za archontatu Pytodora10. 10. Uprawiał je przez dwa lata. Przy przej- 
mowaniu przez niego gruntu w dzierżawę nie było żadnego drzewa oliwnego 
ani żadnego martwego pnia. Po upływie dwóch lat uprawiał ziemię ten oto De- 
metrios11 przez okres roku. Czwartego roku wydzierżawiłem ją wyzwoleńcowi 
Antistenesowi, który zmarł. Potem w podobny sposób wziął ją w dzierżawę Pro- 
teas. 
Proszę teraz moich świadków o zabranie głosu. 

8 Coroczne systematyczne najazdy Lacedemończyków niszczyły Attykę, zwłaszcza jej 
okolice oddalone od Aten. 

9 Idzie tu prawdopodobnie o Bcotów i Tessalów, którzy od czasu do czasu wspomagali 
Ateńczyków w walce z najeźdźcami, ale przy okazji pustoszyli Attykę. 

10 Archontat Pytodora przypadł na rok 404/403 p.n.e. 
11 Zwrot „ten oto Demetrios" wskazuje na jego obecność w czasie procesu. 
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Zeznania świadków12 

11. Gdy ów termin upłynął, sam zająłem się uprawą tej ziemi. Mój oskarży- 
ciel twierdzi, że za archontatu Suniadesa13 wykarczowałem owo drzewo oliwne. 
Wspomniani dzierżawcy, którzy przez szereg lat uprawiali wcześniej ziemie, zło- 
żyli zeznanie, że nie było na tym gruncie żadnego pnia. Jakiż może być wymow- 
niejszy dowód na to, że oskarżyciel nie mówi prawdy? Przecież jest fizyczną 
niemożliwością, by uprawiający ziemię usunął z niej to, czego na niej nie było. 
12. Kiedy dawniej ktoś mówił o mnie, Wysoka Rado, że ze mnie przebiegły 
i wyrachowany człowiek, który postępuje zawsze z namysłem i rozwagą, 
zżymałem się w duchu, gdyż sądziłem, że takie określenia nie oddają istoty mego 
charakteru. Teraz zaś chciałbym, byście powszechnie mieli o mnie takie właśnie 
zdanie. Przyjęlibyście bowiem, że ja, ważąc się na taki czyn, musiałem się 
zastanowić nad tym, jaką korzyść przyniesie mi usunięcie drzewa, a jaka szkoda 
wyniknie z oszczędzenia go, dalej, na jaką karę z waszej strony się narażę w wy- 
padku ujawnienia mego postępku, a co zyskam, jeśli pozostanie nie wykryty. 
13. Na ogół ludzie dopuszczają się takich czynów tylko dla zysku, a nie z samej 
skłonności do stawiania się ponad prawem. Musicie mieć to na uwadze, na- 
tomiast przeciwnicy procesowi winni uwzględniać ten czynnik w akcie os- 
karżenia i dowieść, jaki zysk odniósł przestępca ze swego czynu. 14. Oskar- 
życiel nie jest jednak w stanie wskazać, iż albo ubóstwo zmusiło mnie do ucie- 
kania się do takich postępków, albo ów pień drzewa sterczący na polu obniżał 
jego wartość, albo przeszkadzał w uprawie winnicy, albo znajdował się zbyt 
blisko domu, albo ja sam nie zdawałem sobie sprawy z sankcji karnych gro- 
żących mi z waszej strony. 15. Gdybym popełnił taki czyn, naraziłbym się na 
poniesienie wielu poważnych kar. Mogę na to wskazać. Otóż po pierwsze, po 
cóż miałbym wyciąć owo drzewo za dnia, chociaż należało to uczynić w ukryciu 
przed innymi, a nie tak, by wiedziały o tym całe Ateny! Gdyby chodziło tu tylko 
o rzecz naganną, być może zwykły przechodzień niczego by nie spostrzegł. Ale 
to nie jest sprawa nagany, ale groźby poniesienia przeze mnie najsurowszej kary. 
16. Czyż nie byłbym najnieszczęśliwszym z ludzi, skoro moi niewolnicy, znając 
mój postępek, nie byliby już przez resztę mego życia moimi służącymi, lecz 
moimi panami. I nawet gdyby dopuścili się w stosunku do mnie najgorszych 
wykroczeń, nie mógłbym im za to wymierzyć sprawiedliwości. A miałbym też 

12 Zeznania świadków opuszczono w rękopisie mowy. 
13 Archontat Suniadesa przypadł na rok 397/396 p.n.e. 
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pełną świadomość tego, że mogą oni mścić się na mnie i przez złożenie 
doniesienia uzyskać wolność14. 17. Załóżmy, że jeśli nawet nie musiałbym się 
wcale obawiać moich niewolników, to czyż mogłem się odważyć na usunięcie 
drzewa dla uzyskania niewielkiej korzyści, skoro tak wiele osób dzierżawiło 
pole, znało fakty i w równym stopniu było zainteresowanych zachowaniem tego 
pnia drzewa z tej prostej przyczyny, że przestępstwo w takiej sprawie nie 
podlega przedawnieniu. W wypadku bowiem, gdyby ktoś wystąpił przeciwko 
nim z oskarżeniem, mogliby je odsunąć od siebie i skierować je na osobę na- 
stępnego dzierżawcy. Ci ludzie w sposób bezsporny uwolniliby mnie od winy, 
biorąc tym samym na siebie odpowiedzialność za współudział w przestępstwie, 
gdyby się okazało, że ich oświadczenia nie są zgodne z prawdą. 18. Gdyby całą 
tę sprawę udało mi się załatwić polubownie, to w jaki sposób mógłbym na- 
mówić do milczenia wszystkich przechodniów czy sąsiadów, którzy wiedzą 
o sobie nie tylko to, co każdy może zobaczyć, ale też dowiadują się o sprawach 
stanowiących nasze tajemnice strzeżone przed innymi? Niektórzy z tych ludzi 
są moimi przyjaciółmi, inni zaś poróżnili się ze mną ze względu na moje sprawy 
majątkowe. 19. Tych właśnie ludzi powinien był mój oskarżyciel powołać na 
świadków, a nie tylko podnosić tak bezpodstawne oskarżenie. Twierdzi on 
bowiem, że stojąc z boku przypatrywałem się, jak służący wycinali pień, jak 
woźnica ładował drzewo na wóz i je wywoził. 
20. Rzecz jasna, było twoim obowiązkiem, Nikomachu, zawezwać naocz- 
nych świadków i całą sprawę ujawnić. Tak więc nie pozostawiłbyś mi żadnej 
możliwości obrony, sam zaś - gdybym był twoim wrogiem - mógłbyś w ten 
sposób wywrzeć na mnie zemstę. Gdybyś zaś działał w interesie państwa, 
dowiódłbyś w ten sposób niesłuszności opinii, że jesteś pospolitym donosicie- 
lem. Gdybyś natomiast zabiegał o korzyść materialną, to w tym wypadku zys- 
kałbyś znacznie więcej. 21. W razie bowiem ujawnienia całej sprawy, jedynym 
- w moim przekonaniu - środkiem ocalenia byłoby nakłonienie cię do odstą- 
pienia od skargi. Nie podjąłeś jednak żadnego takiego działania, ponieważ jesteś 
przekonany, że twoje oświadczenia wystarczą, by doprowadzić mnie do zguby. 
Utrzymujesz w swym oskarżeniu, iż ze względu na moje znaczenie, wpływy 
oraz pieniądze nikt nie chce składać zeznań na twoją korzyść. 22. A przecież 
widząc, że usuwam -jak twierdzisz - świętą oliwkę, mogłeś przyprowadzić na 
miejsce dziewięciu archontów15 lub kilku członków Areopagu, a wtedy nie- 

14 Niewolnik, który złożył na swego pana doniesienie w sprawie wycięcia świętej oliwki, otrzy- 
mywał w nagrodę wolność, w przypadku, gdy postępowanie sądowe wykazało winę jego pana. 

15 Kolegium dziewięciu archontów, najwyższych urzędników ateńskich. 
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potrzebni by ci byli inni świadkowie. W ten sposób osoby mające wydać wy- 
rok w tej sprawie mogłyby się przekonać, iż twoje zeznania są zgodne z prawdą. 
23. Dotkliwie odczuwam uchybienia natury prawnej. Otóż, gdyby oskar- 
życiel przedstawił świadków, mógłby utrzymywać, że ich zeznania są wiaro- 
godne. On jednak, mimo iż nie ma żadnych dowodów uważa, że i tak ta oko- 
liczność musi przemawiać na moją niekorzyść. I wcale się temu nie dziwię. 
Można być pewnym, że w swoim prawdziwie delatorskim oskarżeniu nie będzie 
miał takich kłopotów z wynalezieniem argumentów tego rodzaju, jakie ma 
z powołaniem świadków. Sądzę jednak, że wy nie podzielacie jego poglądów. 
24. Wiecie przecież, że na innych moich polach, leżących na równinie, jest wiele 
świętych drzew oliwnych, częściowo spalonych, które - gdyby takie było moje 
rzeczywiste życzenie - mógłbym z zachowaniem większego bezpieczeństwa 
wykopać i usunąć, a ich miejsce wykorzystać pod uprawę, ponieważ wycięcie 
jednego z wielu drzew byłoby przestępstwem o wiele mniej rzucającym się 
w oczy. 25. Drzewa te w równej mierze cenię, jak moją ojczyznę i całe moje 
mienie, jestem też w pełni świadomy tego, że obecnie grozi mi utrata jednego 
i drugiego. I was samych powołam na świadków następującej okoliczności: 
otóż przeprowadzacie comiesięczną kontrolę, co roku przysyłacie inspektorów. 
Żaden z nich nigdy nie skazał mnie na karę za uprawianie ziemi wokół świętych 
drzew oliwnych. 26. Jest chyba rzeczą oczywistą, że jeśli do niewielkich nawet 
kar przywiązuję tak wielką wagę, nie mógłbym zupełnie zlekceważyć niebez- 
pieczeństwa, które zagraża całej mojej egzystencji. Skoro nie ulega wątpliwości, 
że otaczam opieką wiele innych drzewek oliwnych, wobec których mogłem 
z całą swobodą popełnić takie świętokradztwo, jakżeż teraz mam odpowiadać 
za wycięcie świętej oliwki, której nie można było wykopać, nie zwracając 
powszechnej uwagi. 
27. Pytam, Wysoka Rado, czy korzystniej dla mnie było naruszyć prawo za 
demokracji czy za rządów Trzydziestu? Nie chcę przez to powiedzieć, że wtedy 
cieszyłem się dużymi wpływami, teraz zaś złą sławą, lecz tylko stwierdzić, że 
kto chciał popełnić przestępstwo, miał wówczas więcej sposobności niż obecnie. 
Łatwo można się przekonać, że nawet w owych czasach nie dopuściłem się 
podobnego czynu ani żadnego innego wykroczenia. 28. Musiałbym być chyba 
największym dla siebie samego wrogiem na świecie, gdybym próbował wyciąć 
na moim polu święte drzewo oliwne, zwłaszcza że władze publiczne taką w tym 
względzie przejawiają troskę? Na tym polu nie ma ani jednego drzewa, znaj- 
dował się tam jedynie - jak utrzymuje oskarżyciel - pień drzewa oliwnego. Ota- 
cza go droga, po obu stronach mieszkają sąsiedzi, miejsce jest w dodatku nie 
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ogrodzone i z każdej strony wystawione na widok. Kto by się w tej sytuacji 
zdobył na odwagę, by zaryzykować taki czyn? 29. Wydaje się dziwne, że wy, 
którym miasto powierzyło obowiązek stałego nadzoru nad świętymi oliwkami, 
nigdy nie ukaraliście mnie ani za wykorzystywanie pod uprawę terenu, gdzie 
rosną, ani nie pociągnęliście mnie do odpowiedzialności karnej za wycięcie jed- 
nej z nich, teraz zaś ten osobnik - chociaż ani w pobliżu nie uprawia pola, ani 
nie został wybrany na inspektora, ani nie posiada odpowiedniego wieku, by wie- 
dzieć o tych sprawach16 - oskarżył mnie o usunięcie z mego pola świętej oliwki. 
30. Dlatego proszę was, byście nie uważali takich twierdzeń za bardziej wia- 
rogodne od faktów i, znając równie dobrze, jak ja, faktyczny stan rzeczy, nie 
przyjmowali tego, co mówią moi osobiści wrogowie, lecz byście rozważyli za- 
równo to, co wam przedstawiłem, jak i całą moją obywatelską postawę. 31. Otóż 
wykonałem wszystkie nałożone na mnie świadczenia17 z większą gorliwością 
niż wymagało tego prawo, a więc czy szło o funkcję trierarchy18, czy o nadzwy- 
czajne podatki na cele wojenne19, czy o wyposażenie chórów20 i inne publiczne 
świadczenia, w każdym wypadku poniosłem nie mniejsze nakłady finansowe 
niż którykolwiek z obywateli. 32. Oczywiście, gdybym te obowiązki pełnił 
w sposób bardziej umiarkowany i z mniejszym zaangażowaniem, nie groziłoby 
mi teraz wygnanie ani przepadek mienia, lecz powiększyłbym mój majątek 
w sposób najzupełniej legalny i niczym nie zagrożony wiódłbym bezpieczny 
żywot. Gdybym zrobił to, o co on mnie oskarża, nic bym przecież nie zyskał, 
natomiast naraziłbym na niebezpieczeństwo całą moją egzystencję. 33. Rzecz 
jasna, wszyscy zgodzicie się z takim twierdzeniem, iż w poważnych sprawach 
wypada zgodnie z elementarnym poczuciem sprawiedliwości opierać się na 
poważnych dowodach i za bardziej wiarogodne uważać to, co zaświadcza całe 
miasto, aniżeli oskarżenia składane przez jednostkę21. 34. Członkowie Wysokiej 
Rady, przyjrzyjcie się także innym okolicznościom, które należą do sprawy. 
Otóż przyszedłem do mego przeciwnika wraz ze świadkami i oświadczyłem, że 

16 Widocznie oskarżyciel jest człowiekiem stosunkowo młodym: niewiele wie o przejściach, 
które stały się udziałem mieszkańców Attyki w czasie wojny i po jej zakończeniu. 

17 Chodzi tu o system świadczeń publicznych, do których pełnienia byli zobowiązani zamożni 
obywatele. 

18 Dowódca triery, okrętu wojennego epoki klasycznej. 
19 Są to tzw. eisphorai. 
20 Jest to tzw. choregia, związana z wystawianiem dramatów w czasie świąt państwowych, 

zwłaszcza w czasie Wielkich Dionizjów. 
21 Niewinności oskarżonego dowodzi wielu świadków, podczas gdy zeznań oskarżyciela, poza 

nim samym, nikt nie potwierdza. 
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mam jeszcze tych niewolników, których miałem w swym posiadaniu wtedy, gdy 
przejąłem owo pole. Wyraziłem też gotowość wydania na tortury jednego z nich 
- jeżeli mój przeciwnik tego by sobie życzył - w przekonaniu, że w ten sposób 
dostarczę rozstrzygającego dowodu22 zarówno w stosunku do jego oświadczeń, 
jak i moich czynów. 35. On jednak tego nie chciał twierdząc, że nie można mieć 
zaufania do niewolników. Wiadomo, iż niewolnicy badani przy pomocy tortur 
sami w swych osobistych sprawach obciążają się winą, chociaż wiedzą, że zginą. 
Wydaje mi się więc czymś zdumiewającym, gdyby przesłuchiwani w sprawie 
swych panów, którym z zasady jak najgorzej życzą, woleli raczej znosić mę- 
czarnie niż przez złożenie obciążającego ich zeznania uwolnić się od zada- 
wanych cierpień. 36. W istocie, Wysoka Rado, jest chyba oczywiste dla wszyst- 
kich, że gdybym na żądanie Nikomacha nie wydał moich ludzi, można by było 
odnieść stąd wrażenie, jakobym się poczuwał do winy. Skoro jednak nie chce 
przyjąć mojej propozycji przekazania ich, wypada w ten sam sposób ocenić jego 
postępowanie, zwłaszcza że jednej i drugiej stronie nie zagraża takie samo nie- 
bezpieczeństwo. 37. Gdyby bowiem niewolnicy złożyli zeznania w mojej spra- 
wie zgodnie z jego życzeniem, nie miałbym już żadnej możliwości obrony. Gdy- 
by zaś ich zeznania nie odpowiadały jego pragnieniom, nie poniósłby żadnej 
kary. Tak więc, bardziej w jego interesie leżało przyjąć moją propozycję prze- 
kazania niewolników niż w moim taką propozycję wysuwać. Ja z mojej strony 
przejawiałem taką w tym przypadku gorliwość, ponieważ sądziłem, że będzie 
dla mnie korzystne, jeżeli dowiecie się prawdy o sprawie z zeznań niewolników 
poddanych torturom, z zeznań świadków oraz z materiału dowodowego. 
38. Musicie rozważyć, członkowie Wysokiej Rady, pytanie, komu macie 
zaufać, czy tym, na których korzyść wiele osób złożyło świadectwo, czy temu 
jednemu, dla którego nikt nie miał odwagi tego uczynić. Co jest bardziej praw- 
dopodobne, czy to. że ten człowiek kłamie nie ponosząc żadnego ryzyka, czy 
też to, że jestem sprawcą tego czynu związanego z tak wielkim niebez- 
pieczeństwem. Czy uważacie, że oskarżyciel czyni to ze względu na dobro pańs- 
twa, czy też występuje z tym oskarżeniem w roli donosiciela. 39. Jesteście - jak 
myślę - zdania, że moi wrogowie nakłonili Nikomacha, by wszczął ten proces 
sądowy. Miał on nie tyle nadzieję, że dowiedzie mojej winy, ile oczekiwał, że 

22 Dowód dostarczony przez zeznania niewolników wymuszone torturą fizyczną uważano za 
najważniejszy. Strony procesowe zwykły manipulować tym argumentem na swoją korzyść. Otóż 
strona, która wystąpiła z wnioskiem poddania niewolników torturom dla wydobycia ich zeznań, 
odmowę przeciwnika tłumaczyła na swoją korzyść, twierdząc, że uchyla się on przed tą procedurą 
z obawy o ujawnienie obiektywnej prawdy, którą we własnym interesie wolałby zataić. 
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otrzyma ode mnie pieniądze23. Im bowiem poważniejsza inkryminowana w os- 
karżeniu wina i im trudniejszy sądowy przypadek, tym bardziej każdy pragnie 
go uniknąć. 40. Ja jednak, członkowie Wysokiej Rady, nie uznałem takiego 
postępowania za godziwe: gdy tylko ten człowiek oskarżył mnie, całkowicie 
oddałem się do waszej dyspozycji i ze względu na ten proces nie zawarłem po- 
rozumienia z żadnym z moich wrogów, którzy czerpią większą przyjemność ze 
szkalowania mnie niż z wychwalania siebie. Nikt z nich nie usiłował w sposób 
jawny wyrządzić mi jakiejś krzywdy, natomiast nasyłają na mnie takich osob- 
ników, których nie moglibyście darzyć słusznym zaufaniem. 
41. Byłbym najnieszczęśliwszym z ludzi, gdybym z pogwałceniem prawa 
miał zostać skazany na wygnanie. Jestem bezdzietny i samotny - mój dom 
całkowicie by opustoszał, moja matka znalazłaby się w trudnej potrzebie, 
zostałbym pozbawiony mojej ojczyzny na podstawie haniebnych zarzutów - ja, 
który w jej obronie brałem udział w wielu bitwach morskich, w wielu walkach 
na lądzie, który okazałem się przyzwoitym człowiekiem tak za demokracji, jak 
i oligarchii. 42. Nie wiem jednak, Wysoka Rado, czy o tych sprawach po- 
winienem tutaj mówić24. Udowodniłem wam, że na moim polu nie było żadnego 
pnia drzewa oliwnego, dostarczyłem na tę okoliczność zeznania świadków i do- 
wody. Powinniście o nich pamiętać, gdy będziecie rozstrzygali tę sprawę, 
musicie też zażądać od niego wyjaśnienia, czemu to - skoro rzekomo przyłapał 
sprawcę na gorącym uczynku i miał możliwość udowodnienia mu winy - tak 
długo zwlekał ze skierowaniem przeciwko niemu tak poważnego oskarżenia. 
43. Czemu stara się o to, by mu uwierzono tylko na podstawie jego własnych 
oświadczeń, nie popartych zeznaniami ani jednego świadka, skoro same fakty 
by wystarczyły do udowodnienia mojej winy. Czemu w końcu nie chciał przyjąć 
mojej propozycji przekazania mu niewolników, którzy byli - jak sam zresztą 
twierdzi - naocznymi świadkami czynu. 

23 W drodze wymuszenia jako sykofant. 
24 Gdy sprawa sądowa toczyła się przed Areopagiem, strony procesowe miały obowiązek 

ograniczać swe wystąpienia tylko do omawiania spraw należących bezpośrednio do sprawy. 
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VIII. Oskarżenie o zniesławienie przeciwko członkom stowarzyszenia 

Nie znany z imienia Ateńczyk występuje z oskarżeniem przeciwko członkom nieformalnej 
korporacji zawiązanej w bliżej nie określonym celu. Jako członek tego stowarzyszenia pożyczył 
innemu członkowi, Poliklesowi, kwotę 20 min pod zastaw konia. Po pewnym czasie stan zdro- 
wotny zwierzęcia zaczął budzić niepokój wierzyciela, który z oczywistych względów pragnął 
rozwiązać umowę. Odstąpił od tego zamiaru pod wpływem innego członka, niejakiego Diodora, 
który zapewniał go, że wkrótce odzyska swe pieniądze. Niebawem koń zdechł: zaintereso- 
wanemu oświadczono, że jego roszczenie pieniężne jest nieuzasadnione, ponieważ za swoje 
pienądze otrzymał konia, a zatem dokonał aktu kupna. W wynikłym stąd sporze wielu członków 
stowarzyszenia udzieliło swego poparcia dłużnikowi. Wierzyciel przekonał się, że padł ofiarą 
oszustwa ze strony bliskich mu ludzi, których dotychczas uważał za swych przyjaciół. Stwier- 
dzając nieuczciwość, skłonność do intryg i podłej obmowy wśród członków stowarzyszenia, za- 
powiada zerwanie z nimi wszelkich kontaktów towarzyskich. 

Tekst tej mowy jest w kilku miejscach niejasny. Łatwo zauważyć, że zachowany w ręko- 
pisach tekst nie zawiera właściwej mowy sądowej, lecz skargę prywatną w związku z wpro- 
wadzeniem w błąd dla uzyskania korzyści materialnej oraz w związku ze zniesławieniem. 
Wprawdzie istnieje pewne podejrzenie, że mowa mogła stanowić drobną część rzeczywistego 
oskarżenia sądowego, jednak nie wydaje się, by sprawa trafiła przed trybunał sądowy. Praw- 
dopodobnie oddano ją pod arbitraż „honorowy" jakiegoś sądu koleżeńskiego. 

1. Sądzę, że wybrałem odpowiedni moment, by przedstawić tu sprawy, 
o których już dawno chciałem mówić. Są tu bowiem obecne osoby, przeciwko 
którym kierują się moje zarzuty, znajdują się tu też ludzie, wobec których pragnę 
zganić moich krzywdzicieli. Oczywiście obecność osób zainteresowanych 
sprawą wymaga ode mnie większej uwagi. Wprawdzie moi przeciwnicy nic nie 
będą sobie z tego robili, iż przyjaciele uznają ich postępowanie za przejaw wro- 
gości (w przeciwnym bowiem wypadku nie podjęliby pierwej próby zniewa- 
żenia mnie), chciałbym jednak pokazać innym, że to nie ja skrzywdziłem tych 
ludzi, lecz wcześniej od nich doznałem zniewagi. 2. Jest, oczywiście, rzeczą 
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przykrą mówić o tych sprawach, ale nie można o nich nie mówić, kiedy wbrew 
wszelkim oczekiwaniom spotykam się ze złym traktowaniem i kiedy odkrywam, 
że moimi krzywdzicielami są osoby uchodzące za moich przyjaciół. 
3. Przede wszystkim niech przemówi ten z was, który doznał z mojej strony 
zniewagi słownej lub czynnej, albo ten, którego prośby nie spełniłem, chociaż 
mogłem zrobić to, czego ode mnie żądano. W ten sposób bowiem nikt nie będzie 
mógł bronić wykroczeń mego przeciwnika, przytaczając jakieś powody na ich 
usprawiedliwienie. Czemu staracie się wyrządzić mi zło słowem i czynem 
i oczerniać mnie przed ludźmi, których przede mną samym obmawialiście? 
4. Sprawiacie mi wiele kłopotu, a znalazł się nawet taki, który pod pozorem 
troski o moją osobę usiłował zniesławić mnie bardziej niż ktokolwiek inny. Nie 
potrafię powtórzyć tego, co powiedział (słuchałem go z największym obu- 
rzeniem). Wprawdzie czynię wam zarzut, że takie rzeczy mówiliście na mój 
temat, jednak nie będę się posługiwał podobnymi wyrazami. Musiałbym was 
uwolnić od całego tego oskarżenia, gdybym zabierając głos we własnej sprawie 
miał używać takiego jak wy języka. 5. To jednak wam powiem: działając w prze- 
konaniu, że mnie obrazicie, sami się ośmieszyliście. Otóż twierdzicie, że na- 
rzucałem moje towarzystwo wam i waszym wspólnym spotkaniom, że pomimo 
wszelkich wysiłków nie zdołaliście się mnie pozbyć i że w końcu wbrew waszej 
woli wyruszyłem razem z wami w świętym poselstwie do Eleusis1. Czyniąc 
takie oświadczenia myślicie, że okryjecie mnie niesławą, w rzeczywistości 
jednak sami pokazujecie się w najgorszym świetle, ponieważ w tym samym 
czasie tego samego człowieka, którego po cichu lżycie, jawnie nazywacie swoim 
przyjacielem. 6. Powinniście bowiem albo powstrzymać się od zniesławiania 
mnie, albo od obcowania ze mną - a w tym wypadku wyraźnie należało powie- 
dzieć, że nie życzycie sobie mojego towarzystwa. Jeżeli uważacie to postę- 
powanie za naganne, to czyż nie było naganne zaprzyjaźnić się z człowiekiem, 
z którym zerwania znajomości nie można nawet uznać za rzecz nienaganną? 
7. Osobiście nie znalazłem żadnego słusznego powodu, który by wam pozwalał 
gardzić moim towarzystwem. Nie odniosłem takiego wrażenia, że wy odzna- 
czacie się najwyższą inteligencją, ja zaś głupotą, że wy macie tłumy przyjaciół, 
ja nie mam żadnego, wy bogacze, ja biedak, wy otoczeni sławą, ja niesławą, 

1 Miasto w Attyce, w którym znajdowała się sławna świą tynia Demetry i Pcrsefony. Ku 
ich czci odbywały się tutaj corocznie misteria zwane eleuzyńskimi. Charakter tego poselstwa 
nie jest jasny: czy chodziło o jakieś przedstawicielstwo miasta, czy po prostu o porozumienie 
się prywatnych osób w celu wspólnego udania się do tej miejscowości w uroczystym 
pochodzie. 
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moja sytuacja materialna zagrożona, wasza bezpieczna i ustabilizowana. Skąd 
więc mogłem podejrzewać, że moje towarzystwo jest  wam niemiłe? 
8. Co więcej, gdy składaliście takie oświadczenia wobec nowych członków 
naszego stowarzyszenia, czy nie przyszło wam do głowy, że mi o tym doniosą - 
i jak mogliście uważać za przejaw swej przebiegłości wzajemne obarczanie się 
oskarżeniami i wszędzie głosić, że z własnej woli godzicie się na towarzystwo 
ludzi nikczemnych. Niczego się ode mnie nie dowiecie o osobie mojego 
informatora. Przede wszystkim dlatego, że wiecie, kto mi to powiedział - zanim 
mnie o to zapytacie. Przecież musicie znać człowieka, w którego obecności 
mówiliście na mój temat? 9. Ponadto byłbym podły, gdybym się obszedł z nim 
tak, jak on się obszedł z wami. Doniósł mi o tym kierując się inną intencją niż 
wy, gdy z nim rozmawialiście. On z uprzejmości wobec mnie przekazał te 
wiadomości moim krewnym, podczas gdy wy mówiliście mu o tym z wyraźnym 
zamiarem, by mi zaszkodzić. Gdybym nie uwierzył jego słowom, mogłem 
szukać dowodów, które by je potwierdziły. Okazuje się jednak, że jego słowa 
zgadzają się z wcześniejszymi doniesieniami, a jest to dla mnie wystarczający 
dowód na ich potwierdzenie i odwrotnie. 10. Najpierw więc, korzystając 
całkowicie z waszego pośrednictwa, ułożyłem się z Hegemachem2 w sprawie 
oddania pod zastaw konia. Potem chciałem konia zwrócić, ponieważ był chory. 
Diodor usiłował mnie odwieść od tego zamiaru oświadczając, że Polikles nic 
nie będzie miał przeciwko temu, by mi oddać 12 min. Tak wtedy mówił, ale gdy 
koń zdechł, połączył się ostatecznie z tymi ludźmi jako mój przeciwnik, 
utrzymując, że nie mam żadnego prawa do zwrotu pieniędzy. 11. W ten jednak 
sposób sami się tylko oskarżali. Gdyby bowiem nie przysługiwało mi żadne 
prawne roszczenie w stosunku do mienia, którego stratę poniosłem wskutek ich 
pośrednictwa w tej sprawie, byłoby oczywiste, że całe ich pośrednictwo było 
nieuczciwe. Myślałem, że wyłącznie dla teoretycznego rozważenia istoty sporu 
zajęli przeciwne stanowisko w sprawie. Oni jednak nie prowadzili teoretycznego 
sporu, ale podjęli faktyczne działanie przeciwko mnie. 12. Uczynili to w tym 
celu, by Polikles mógł poznać moje stanowisko: zostało ono bowiem w ten 
sposób ujawnione. W obecności sędziów rozjemczych Polikles dał wyraz 
swemu oburzeniu, że nawet moi przyjaciele nie przyznają mi racji, skoro tak 
mu rzecz przedstawili. Czy zgadza, się to z tym, co mi przekazano? Według 

2 Hegemach i Diodor - członkowie tego samego stowarzyszenia, którzy działają - jak 
wynika ze słów mówcy - na korzyść dłużnika, a mianowicie Poliklesa, który pożyczył odeń 12 
min pod zastaw konia. 
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doniesień mego informatora, mieli oświadczyć, że przeszkodzą każdemu, kto 
by chciał zeznawać na moją korzyść, i rzeczywiście niejednego już od tego za- 
miaru odwiedli. 13. Nie ma potrzeby dowodzić tego w sposób jeszcze bardziej 
dobitny. No cóż, czy wiedział ten człowiek, iż Kleitodikos odmówił mojej 
prośbie, by jeszcze coś dorzucił na moją obronę? Nie był obecny na spotkaniu. 
Jaką miałby w tym korzyść, by z taką gorliwością oczerniać mnie przed wami, 
a nawet trudzić się zmyślaniem tych wszystkich oszczerstw na użytek moich 
krewnych! 
14. Widzę jasno, że nie tylko teraz, ale od dawna szukaliście tylko pretekstu 
- już wtedy, gdy twierdziliście, że Trasymach3 z mojego powodu źle się o was 
wyraża. Sam więc go o to spytałem, czy z mojego powodu źle mówi o Diodorze. 
Ów żachnął się na owo „z mojego powodu". Powiedział, że jest daleki od tego, 
by z czyjegoś powodu źle mówić o Diodorze. Gdy dochodziłem tej sprawy, 
Trasymach wyraził gotowość złożenia wyjaśnienia w związku z oświadczeniami 
tego człowieka. 15. Ten jednak na takie załatwienie sprawy nigdy by nie 
przystał. Potem Autokrates powiedział Trasymachowi w mojej obecności, że 
Euryptolemos skarży się na niego i twierdzi, iż został przez niego zniesławiony: 
doniósł mu o tym wszystkim Menofilos. Natychmiast Trasymach w moim 
towarzystwie udał się do domu Menofilosa. Ten oświadczył, że nigdy nic ta- 
kiego nie słyszał, ani też niczego nie powtórzył Euryptolemosowi, co więcej, od 
dłuższego czasu nawet z nim nie rozmawiał. 16. Jasno stąd widać, iż uknuliście 
wtedy takie intrygi na podstawie mojej znajomości z Trasymachem: teraz 
jednak, gdy te intrygi was zawiodły, nie pomijacie żadnej sposobności, by mi 
zaszkodzić w sposób jeszcze bardziej zuchwały. Już dawno temu, kiedy ob- 
mawialiście przede mną swoich współtowarzyszy, powinienem był zrozumieć, 
iż i mnie taki los musi spotkać. Wtedy też przedstawiłem moją opinię o Po- 
liklesie, którego teraz wspieracie. 17. Cóż mnie skłoniło do takiej nieos- 
trożności? Musiałem chyba postradać zmysły! Wyobrażałem sobie, że jako 
waszego przyjaciela zabezpiecza mnie przed wszelkimi potwarzami ta oko- 
liczność, iż wobec mnie oczernialiście innych. Dodatkową gwarancją było to, 
że jeden na drugiego opowiadał w mojej obecności najgorsze rzeczy. 18. Z naj- 
większą więc ochotą zrywam teraz z wami przyjaźń, ponieważ, na bogów, nie 
widzę, jaką stratę bym poniósł, gdy nie będę się więcej z wami spotykał. Na 

3 Trasymach i dalej wymienieni - Menofilos i Euryptolemos, prawdopodobnie również 
członkowie tego samego stowarzyszenia, w którym, według słów mówcy, szerzą się intrygi, 
obmowa, oszczerstwa i plotki. 
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pewno też nie odniósłbym żadnej korzyści z dalszego utrzymywania tej 
znajomości. Czyż w razie sądowego procesu mógłbym liczyć na kogoś z was, 
kto by za mną przemówił lub złożył świadectwo. 19. Obecnie, zamiast się 
wypowiedzieć w mojej obronie, usiłujecie przeszkodzić każdemu, kto by miał 
taki zamiar, a zamiast mi pomóc i poświadczyć prawdę, łączycie się z moimi 
przeciwnikami i składacie oświadczenia na ich korzyść. A może z życzliwości 
wobec mnie będziecie o mnie mówili wszystko to, co najlepsze? Cóż, jesteście 
jedynymi osobami, które mówią o mnie źle! Z mojej strony wcale nie będę wam 
w tym przeszkadzał. Doświadczycie tego sami na własnej skórze, gdyż waszym 
zwyczajem jest mówić najgorsze rzeczy na temat jednego ze współtowarzyszy 
i działać na jego szkodę. Gdy porzuciłem wasze towarzystwo, zwrócicie się 
z kolei przeciwko sobie samym, potem każdy z was zacznie nienawidzić wszys- 
tkich innych po kolei, aż w końcu ten ostatni, który pozostanie, będzie chyba 
musiał sam siebie oczerniać. 20. Przynajmniej na tym zyskuję, że teraz jako 
pierwszy, który z wami zerwał, najmniej zła doznam z waszej strony. Wy bo- 
wiem wyrządzacie słowem i czynem krzywdy tym, którzy z wami obcują, ni- 
komu jednak z ludzi, którzy się od was z dala trzymają, nic złego nie mogliście 
zrobić. 
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IX. W obronie żołnierza 

Oskarżonym w tym procesie jest żołnierz ateński Poliajnos, którego powołano przed sąd. 
ponieważ nie uiścił grzywny na rzecz Skarbu państwa. W swej obronie tłumaczy się tym, że po 
powrocie do kraju z wyprawy wojskowej otrzymał po dwóch miesiącach powtórne powołanie 
do wojska. Poskarżył się strategowi, ten jednak nie tylko nie wysłuchał prośby, lecz potraktował 
petenta w sposób grubiański. Oburzony tym Poliajnos skomentował zajście swoim przyjaciołom, 
których spotkał w banku. Doniesiono o tym strategowi, który wyznaczył Poliajnowi grzywnę za 
ubliżanie urzędnikowi w miejscu publicznym. Strateg nie egzekwował kary, lecz pod koniec swej 
kadencji przekazał w tej sprawie wiadomość urzędnikom skarbowym. Ci jednak cały ten dług 
wobec państwa anulowali w przekonaniu, iż grzywnę nałożono bezprawnie. Po roku jednak 
wytoczono Poliajnowi proces jako dłużnikowi państwa: groziła mu w wypadku skazania kon- 
fiskata mienia, utrata obywatelstwa i wygnanie z kraju. Oskarżony broni się tym, iż: 1) prawo 
mówi o znieważeniu słownym urzędnika państwowego na terenie publicznej instytucji, takiej 
jak publiczne zgromadzenie (a więc sąd, Zgromadzenie Ludowe), 2) unieważnienie grzywny 
przez urzędników Skarbu świadczy o tym, że strateg nałożył ją w sposób niezgodny z obowią- 
zującymi prawami. Ostatecznie stwierdza, że za całym postępowaniem sądowym kryje się ludzka 
wrogość: urażony w swej dumie strateg działa na szkodę Poliajna tylko z osobistych powodów. 

Proces wypada datować na okres wojny korynckiej (395-387 p.n.e.) między Spartą a koalicją 
antyspartańską, w której skład wchodziły Korynt, Argos, Teby i Ateny. 

1. Jakiż mieli cel przeciwnicy w tym, że poniechawszy właściwego przed- 
miotu sprawy, starali się oczernić mój charakter? Czy bierze się to z ich nie- 
świadomości, że ich obowiązkiem jest mówić na temat sporu? Albo jeśli ten 
obowiązek znają, to może myślą, że uda im się ukryć fakt, że o wszystkim innym 
więcej się rozwodzą, aniżeli o tym, co należy do rzeczy? 2. Dobrze wiem, że 
wygłaszają swe twierdzenia mając w pogardzie nie tyle moją osobę, co samą 
sprawę. Dziwiłbym się przecież, gdyby uważali, że wy, sędziowie, z niewiedzy, 
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pod wpływem ich oszczerstw możecie mnie skazać. 3. Byłem w istocie prze- 
konany, że mam prowadzić proces w związku z wniesionym przeciwko mnie 
oskarżeniem, a nie w związku z moim charakterem; skoro jednak moi prze- 
ciwnicy oczerniają mnie, muszę bronić się wobec tych wszystkich zarzutów. Na 
początek kilka słów o samej skardze. 

4. Dwa lata temu przybyłem do miasta1 i po dwumiesięcznym pobycie zos- 
tałem powołany do wojska. Widząc, co się dzieje, od razu powziąłem podej- 
rzenie, że z tym moim powołaniem coś nie jest w porządku. Udałem się więc do 
stratega2 i wytłumaczyłem mu, że już  służyłem wojskowo. Nie znalazłem 
przecież najmniejszego zrozumienia. Wprawdzie byłem do głębi wzburzony 
z powodu doznanej krzywdy, zachowałem jednak spokój. 5. W potrzebie 
zwróciłem się do jednego z obywateli po radę, jakie mam podjąć kroki w tej 
sytuacji: wtedy się dowiedziałem, że grożono mi nawet więzieniem na tej 
podstawie, że ja, Poliajnos, przebywałem w mieście na urlopie równie długo, 
jak niejaki Kallikrates3. 6. Wspomniana rozmowa odbyła się w banku Filiosa. 
Skoro ktoś doniósł Ktesiklesowi4 i jego współkolegom w urzędzie, że pozwalam 
sobie w stosunku do nich na słowa ostrej krytyki, uznali za stosowne ukarać 
mnie wbrew prawom, ponieważ ustawa zakazuje jedynie obraźliwie wyrażać 
się o urzędniku na publicznym zgromadzeniu. Nałożyli na mnie grzywnę, ale 
zamiast starać się ją wyegzekwować, po upływie kadencji swego urzędu 
wciągnęli ją na rejestr egzekucyjny i przekazali sprawę urzędnikom skarbowym. 
7. Tyle dokazali moi przeciwnicy. Tymczasem urzędnicy skarbowi, będąc zgoła 
odmiennego zdania, zażądali wyjaśnienia od osób, które wręczyły im ów spis, 
oraz zajęli się zbadaniem podstaw skargi. Zapoznawszy się z przebiegiem 
sprawy i zrozumiawszy, jak wielką wyrządzono mi krzywdę, urzędnicy ci starali 
się początkowo nakłonić mych przeciwników, aby zwolnili mnie z grzywny. 
Wskazywali przy tym fakt, iż jest rzeczą nieprzyzwoitą wciągać któregoś z oby- 
wateli na listę państwowych dłużników z powodu osobistej nieprzyjaźni. 
Następnie, gdy te środki perswazji zawiodły, sami wzięli na siebie odpo- 
wiedzialność wobec was, ogłaszając wspomniany wyrok za nieważny [...]5. 

1 Idzie tu o powrót z wyprawy wojskowej. Niebawem oskarżony został powtórnie powołany 
do wojska. 

2 Obowiązkiem stratega było sporządzić listę obywateli zdolnych do służby wojskowej i po- 
dać ją do publicznej wiadomości. 

3 Widocznie Poliajnos skarżył się, że niejaki Kallikrates dłużej niż on po zakończonej służbie 
wojskowej przebywa w mieście, a nie dostał powtórnego powołania do wojska. 

4 Jest to nazwisko wcześniej wymienionego stratega. 
5 Następuje niewielka luka w rękopisie - prawdopodobnie były tu zeznania świadków. 
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8. Wiecie już wiec, sędziowie, iż urzędnicy skarbowi uwolnili mnie od kary. 
Chociaż jestem przekonany, iż już na podstawie tego oświadczenia powinienem 
zostać uniewinniony, wole przecież powołać się na inne jeszcze ustawy i ar- 
gumenty prawne przemawiające na moją korzyść. Proszę o odczytanie odnośnej 
ustawy. 

Ustawa6 

9. Słyszeliście, iż ustawa wyraźnie nakazuje karać tylko tych ludzi, którzy 
na publicznym zebraniu dopuszczają się wobec innych zniewagi. Powołałem 
natomiast świadków na okoliczność, iż nie wchodziłem do wnętrza budynku, 
w którym mieści się urząd, a także i na fakt, iż ani nie jestem winien, ani nie 
mam obowiązku płacić grzywny, którą wbrew wszelkiemu prawu na mnie 
nałożono. 10. Jeżeli nie ulega bowiem wątpliwości, iż nie wchodziłem do tego 
pomieszczenia, a prawo nakłada karę grzywny tylko na tych, którzy na jego 
terenie dopuścili się tego wykroczenia, wynika stąd jasno, że nie popełniłem 
żadnego przestępstwa, a z braku takiego, bez żadnej podstawy, lecz jedynie 
z osobistych względów nieprzyjaźni, wyznaczono mi karę. Sami moi prze- 
ciwnicy we własnym sumieniu mieli świadomość tego, iż postąpili nie- 
sprawiedliwie. 11. Zdając bowiem swój urząd, nie poddali kontroli7 swej decyzji 
w odniesieniu do grzywny, ani też nie skierowali tej sprawy do sądu, aby jego 
wyrokiem zatwierdzić swe postępowanie. Założywszy nawet, że zgodnie z pra- 
wem ukarali mnie grzywną i uzyskali zatwierdzenie tej decyzji w waszym 
trybunale, to i tak nie ulega wątpliwości, że i w tym wypadku byłbym wolny od 
winy i kary wobec uniewinniającego mnie rozstrzygnięcia urzędników skar- 
bowych. 12. Gdyby bowiem w kompetencji tych urzędników nie leżało wy- 
egzekwowanie grzywny lub jej skreślenie, wówczas, ukarany grzywną na mocy 
prawa, musiałbym ją w konsekwencji uiścić. Jeśli natomiast urzędnicy ci mają 
prawo uchylić grzywnę, a ze swygh czynności musza złożyć sprawozdanie, to 
bez wątpliwości łatwo naraziliby się na należną karę za popełnione błędy. 

13. Wiecie już, sędziowie, w jaki sposób wpisano na listę moje nazwisko 
i w jaki sposób nałożono na mnie grzywnę. Musicie się jeszcze dowiedzieć nie 
tylko o przedmiocie skargi, ale leż o przyczynie tej nienawiści. Zanim do niej 

6 Tekst ustawy opuszczony w rękopisie mowy. 
7 Wszyscy urzędnicy państwowi podlegali kontroli i w związku ze swą 

działalnością na urzędzie mogli być pociągnięci do odpowiedzialności zarówno w okresie 
urzędowania, jak i po upływie kadencji i złożeniu sprawozdania (euthyne).  
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doszło, zaprzyjaźniłem się z Sostratosem, wiedząc, iż ten człowiek zasłużył się 
godnie dla miasta. Mimo iż stałem się znany dzięki jego wpływom, nie czyniłem 
z nich użytku ani dla wywarcia zemsty na wrogu, ani dla wyświadczenia przy- 
sługi przyjacielowi. Po prostu dopóki ów żył, nie prowadziłem z konieczności 
czynnego trybu życia ze względu na mój młody wiek. 14. Gdy umarł, ani sło- 
wem, ani czynem nie skrzywdziłem żadnego z mych oskarżycieli, a przeciwnie, 
mogę przytoczyć takie fakty, na podstawie których się okaże, że od moich prze- 
ciwników powinieniem raczej doznawać dobrodziejstw niż krzywdy. 15. Unieśli 
się gniewem z powodu okoliczności, o których mówiłem, nie mając żadnej real- 
nej podstawy do nieprzyjaźni. Wprawdzie złożyli przysięgę, że będą powoływać 
do wojska tylko tych ludzi, którzy nie odbyli w polu służby wojskowej, przecież 
przysięgę tę złamali i wnieśli skargę przed lud, jako instancję wyrokującą w spra- 
wach gardłowych. 16. Lekceważąc całkowicie prawo, nałożyli na mnie uprzed- 
nio grzywnę za rzekomą obrazę urzędnika. Starali się zaszkodzić mi we wszelki 
możliwy sposób. Nie cofnęliby się przed niczym, byleby mnie srodze skrzyw- 
dzić, a we własnej sprawie odnieść dużą korzyść, gdy zaś jedno i drugie za- 
wodzi, nic sobie wyżej nie cenią niż możliwość przestępczego działania. 17. Lu- 
dzie ci, którzy okazali tyle pogardy dla ludu tego miasta, nie uważają też za 
słuszne odczuwać strach przed bogami. Zachowywali się do tego stopnia lek- 
ceważąco i bezprawnie, że nawet nie usiłowali bronić swego postępowania. 
W końcu zaś uznając, że się nie dość na mnie zemścili, podjęli ostatni krok - 
wypędzenia mnie z miasta8. 18. W tym bezprawnym i opartym na gwałcie za- 
chowaniu nie zatroszczyli się bynajmniej o ukrycie swego przestępstwa, lecz 
ponownie mnie przed sąd pozwali na podstawie tej samej skargi. Wprawdzie 
nie dopuściłem się żadnego wykroczenia, przecież oskarżają mnie i obrzucają 
oszczerstwami, które nie mają żadnego związku z kolejami mego życia, a są 
tylko typowe i znamienne dla ich własnych obyczajów. 
19. Ludzie ci na wszelki sposób pragną doprowadzić do mego skazania. Wy 
zaś, sędziowie, nie możecie wydać na mnie wyroku skazującego, dając posłuch 
ich oszczerstwom, ani też unieważnić rozstrzygnięcia urzędników9, którzy 
ogłosili swą sprawiedliwą decyzję na podstawie wnikliwej rozwagi. Działali 
bowiem w całkowitej zgodzie z ustawami i sprawiedliwością, a jest rzeczą 
oczywistą, że nie dopuścili się żadnego wykroczenia, gdyż w najmniejszej nawet 

8 Konfiskata mienia i wygnanie z miasta były karami przewidywanymi dla skazanych w pro- 
cesach przeciwko Skarbowi państwa. 

9 Odnosi się to do urzędników Skarbu. 
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mierze nie odstąpili od prawa. 20. Niesprawiedliwość moich przeciwników 
niezbyt mnie oburzyła, ponieważ uznałem za rzecz normalną, że wrogom się 
szkodzi, a pomaga przyjaciołom10. O wiele bardziej zasmuciłby mnie fakt, iż 
także przed waszym trybunałem pozbawiono mnie sprawiedliwości. Albowiem 
wypadałoby sądzić, że doznałem krzywdy nie z osobistych powodów nie- 
przyjaźni, lecz z winy złego stanu rzeczy w naszym państwie. 21. Niniejszy 
proces pozornie toczy się o sprawę owego rejestru, w rzeczywistości jednak 
o moje prawo obywatelstwa. Jeżeli znajdę sprawiedliwość - a mam zaufanie do 
waszego wyroku - będę mógł pozostać w mieście. Jeżeli zaś na podstawie intryg 
tych ludzi zostanę niesprawiedliwie skazany, będę musiał uchodzić z tego mias- 
ta. Z jaką bowiem nadzieją i w jakim nastroju mógłbym tu jeszcze żyć jako wasz 
współobywatel, gdybym, znając w końcu zamiary mych przeciwników, nie 
wiedział, dokąd mam się zwrócić po obronę któregoś z moich słusznych praw? 
22. Stawiajcie więc sprawiedliwość ponad wszystko, sędziowie, i pamiętajcie, 
że nieraz ofiarujecie swe przebaczenie nawet w wypadku oczywistych przes- 
tępstw. Nie pozwólcie zatem, aby całkiem niewinni ludzie popadli wskutek nie- 
sprawiedliwości w ostateczne nieszczęście jako ofiary osobistej nienawiści 
swych przeciwników. 

10 Był to pogląd ogólnie przyjęty przez Greków i uważany za sprawiedliwy, por. Platon. 
Państwo, IX 332. 
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X. Przeciwko Teomnestosowi, I 

Teomnestosa, młodego Ateńczyka, oskarżył niejaki Lysiteos o hańbiący czyn - porzucenie 
tarczy na polu bitwy. Sąd nie dopatrzył się jego winy. Wśród świadków Lysiteosa znajdował się 
nie znany nam z imienia obywatel ateński - oskarżyciel w obecnym procesie - którego Teo- 
mnestos w swej mowie obrończej nazwał ojcobójcą. Ów wystąpił przeciwko Teomnestosowi ze 
skargą sądową o zniesławienie (kakegoria). Prawo zakazywało używania w celu obmowy pew- 
nych określeń zwanych aporreta pod karą grzywny 500 drachm. Do takich „zakazanych 
terminów" należały określenia: morderca, ojco- lub matkobójca, gubiciel tarczy. Oskarżyciel 
dowodzi, że nie mógł zabić ojca. Ojciec zginął z rąk Trzydziestu, gdy on sam był dzieckiem li- 
czącym 13 lat. Wiele stracił przez śmierć ojca, gdyż starszy brat zagarnął cały rodowy majątek. 
Odrzuca pedantyczne i nieco śmieszne rozróżnienie, które przyjmuje Teomnestos, miedzy wyra- 
żeniami „zabić" i ,,zamordować". Otóż oskarżony uważa, że tylko wtedy odpowiada się za znie- 
sławienie, jeżeli użyje się terminu, którym posłużył się prawodawca dla określenia danego 
przestępstwa. W związku z tym oskarżyciel przytacza urywki starych praw solońskich, by ukazać 
niedorzeczność takiego rozumowania. Otóż w tekstach tych praw występują wyrażenia 
przestarzałe, z których wiele całkowicie wyszło z użycia: nikomu to jednak nie przeszkadza wy- 
czytać z tych tekstów właściwą intencję prawodawcy. I tak się przecież postępuje. 

Na podstawie różnych wskazówek chronologicznych zawartych w mowie, proces można da- 
tować na rok 384 p.n.e. 

Następna mowa XI - Przeciwko Teomnestosowi, II - jest dość obszernym streszczeniem 

mowy X - Przeciwko Teomnestosowi, I. 

1. Sędziowie, nie mogę się uskarżać na brak świadków, bo nawet tutaj, wśród 
was, widzę wielu, którzy byli obecni w sądzie, kiedy to Lysiteos oskarżył Teom- 
nestosa o wygłoszenie mowy przed ludem, do czego nie miał prawa jako winny 
porzucenia broni. I właśnie podczas tej rozprawy sądowej Teomnestos stwier- 
dził, że ja zabiłem własnego ojca. 2. Gdyby mnie oskarżył o zabicie jego ojca, 
mógłbym mu wybaczyć takie oświadczenie, gdyż miałem go za człowieka nik- 
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czemnego i nicponia. Nawet gdybym usłyszał jakieś inne wyzwiska pod moim 
adresem, nie pociągnąłbym go za to do odpowiedzialności karnej, ponieważ po- 
zywanie kogoś przed sąd za złośliwą obmowę uważam za czyn cechujący zwyk- 
łego pieniacza, niegodny człowieka wolno urodzonego. 3. W obecnym jednak 
przypadku odczułbym, jak sądzę, szczególną przykrość ze względu na mego ojca 
- który z takim szacunkiem odnosił się do was i do naszego państwa - gdybym 
nie doprowadził do ukarania człowieka, który złożył takie oświadczenie. Chciał- 
bym się dowiedzieć od was, czy poniesie on należną karę, czy też jako jedyny 
wśród Ateńczyków korzysta z wyjątkowego prawa czynienia i mówienia tego, 
co tylko zechce, nawet z naruszeniem porządku prawnego. 4. Mam, sędziowie, 
33 lata, a od waszego powrotu1 do miasta upłynęło 19 lat. Liczyłem więc, jak 
widać, 13 lat, gdy rząd Trzydziestu skazał na śmierć mego ojca. W tym wieku 
ani nie wiedziałem, czym jest oligarchia, ani też nie mogłem mu pomóc, gdy 
działa mu się krzywda. 5. W istocie nie mogłem z powodów majątkowych na- 
stawać na jego życie, ponieważ mój starszy brat Pantaleon przejął całe mienie 
i zostawszy moim opiekunem prawnym2, wyzuł mnie z ojcowizny. Z wielu za- 
tem powodów, sędziowie, było moim gorącym pragnieniem, by mój ojciec po- 
został przy życiu. Wprawdzie musiałem wam wspomnieć o tych sprawach, nie 
ma przecież potrzeby się nad nimi dłużej rozwodzić. Wszyscy bowiem wiecie, 
że mówię prawdę. Pomimo to, dla jej potwierdzenia dostarczę świadków. 

Zeznania świadków3 

6. Być może, sędziowie, mój przeciwnik wcale w swej obronie nie odniesie 
się do tych okoliczności, lecz powtórzy to, co miał odwagę oświadczyć przed 
sędzią polubownym4, iż nie jest rzeczą zakazaną powiedzieć o kimś, że zabił 
własnego ojca. Prawo bowiem tego nie zabrania, natomiast nie pozwala użyć 

1 Chodzi o powrót do miasta demokratów w r. 403 p.n.e. po obaleniu znienawidzonej 
oligarchii Trzydziestu. 

2 Po śmierci ojca najstarszy brat, jeśli był pełnoletni, zostawał prawnym opiekunem 
(epitropos) młodszego rodzeństwa. 

3 Zeznania świadków opuszczone w rękopisie mowy. 
4 Sędzia polubowny (diaitetes) rozpatrywał jednostkowo niemal wszystkie sprawy prywatne, 

a także niektóre przestępstwa dochodzone skargą prywatną. Jego zadaniem było doprowadzenie 
stron do ugody. Jeżeli strony nie przyjęły jego wyroku, przekazywał zebrany materiał dowodowy 
odpowiedniej instancji sądowej. 
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wyrazu „zabójca". 7. Myślę, sędziowie, że was nie obchodzą słowa jako takie, 
lecz ich znaczenia, bo wszyscy jesteście świadomi tego, że ci, którzy kogoś za- 
bili, są zabójcami, zabójcy zaś to ci, którzy kogoś zabili. Miałby prawodawca 
zbyt wiele pracy, gdyby chciał wymienić wszystkie określenia, które mają to 
samo znaczenie. Podając jedno, stworzył wykładnie znaczeniową dla wszystkich 
pozostałych. 8. Gdyby cię ktoś nazwał, Teomnestosie, ojcobójcą lub matko- 
bójcą, oczywiście zażądałbyś dla niego kary, gdyby jednak ktoś powiedział, że 
uderzeniem powaliłeś swego rodzica lub swoją rodzicielkę, czyż byłbyś zdania, 
że nie zasługuje na karę, ponieważ nie wymienił terminu, którego nie wolno 
używać. 9. Z chęcią bym posłuchał, co masz do powiedzenia w następującej 
sprawie - masz przecież biegłość i wprawę zarówno w działaniu, jak i w przema- 
wianiu. Otóż w przypadku, gdyby ktoś twierdził, że odrzuciłeś tarczę, a prawo 
ujmuje to w ten sposób: „kto twierdzi o kimś drugim, że porzucił tarczę, pod- 
lega karze", czy byś takiego człowieka nie pozwał przed sąd? Czy zadowoliłbyś 
się stwierdzeniem, iż postawiony ci zarzut porzucenia broni wcale cię nie 
obchodzi, ponieważ porzucenie i odrzucenie to nie to samo. 10. A gdybyś był 
członkiem Kolegium Jedenastu5, to czy odmówiłbyś przyjęcia aresztowanego 
pod zarzutem kradzieży płaszcza lub odebrania komuś przemocą bielizny i czy 
byś go puścił wolno na tej samej zasadzie, iż nie został nazwany „złodziejem 
odzieży". A gdyby ktoś został przyłapany na uprowadzeniu dziecka, z pew- 
nością nie określiłbyś go jako „porywacza ludzi", skoro masz zamiar spierać się 
o słowa, nie zwracać zaś uwagi na istotę rzeczy, którym ogół ludzi nadaje nazwy. 
I tę także okoliczność rozważcie, sądziowie. 11. Ten osobnik - chyba z powodu 
swej lekkomyślności i lenistwa - nigdy nie odwiedził Areopagu, a jest pow- 
szechnie wiadome, że w tym właśnie miejscu, gdzie odbywają się procesy o za- 
bójstwo, nie używa się tego terminu w zeznaniach, które się tu składa pod przy- 
sięgą, lecz określenia, którym posłużył się w oszczerczy sposób przeciwko mnie. 
Oskarżyciel przysięga, że przeciwnik zabił, pozwany zaś, że nie zabił. 12. Prze- 
cież byłoby niedorzecznością puścić wolno sprawcę czynu, który się przyznał, 
że jest zabójcą, na tej podstawie, że oskarżyciel złożył przysięgę, że podejrzany 
zabił. A jakaż jest różnica między takim postępowaniem a jego obecnym 
dowodzeniem? Wszcząłeś postępowanie przeciwko Lysiteosowi z powodu osz- 
czerstwa, ponieważ opowiadał, że odrzuciłeś tarczę. Oczywiście prawo nic nie 
mówi o odrzuceniu, jeśli jednak ktoś powie, że jakiś człowiek porzucił tarczę, 

5 To Kolegium dokonywało aresztowań, sprawowało sądownictwo nad pospolitymi 
zbrodniarzami, miało nadzór nad wykonywaniem wyroków wydanych przez inne sądy. 
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nakłada nań grzywnę w wysokości 500 drachm. 13, Jest rzeczą oburzającą, iż 
kiedy przyjdzie ci mścić się na wrogach za złośliwą obmowę, objaśniasz prawa 
tak, jak ja to czynię, kiedy zaś kogoś drugiego sam oczerniasz z naruszeniem 
praw, wtedy jesteś zdania, że nie zasługujesz na karę. Czy jesteś tak sprytny, że 
możesz w dowolny sposób posługiwać się prawem, czy też twoja wpływowa 
pozycja pozwala ci sądzić, że ludzie przez ciebie skrzywdzeni nigdy nie do- 
czekają się sprawiedliwości? 14. Czy nie wstydzisz się tej niedorzecznej pos- 
tawy, która każe ci spodziewać się, że odniesiesz większe korzyści przez dzia- 
łanie na szkodę państwa niż dla jego dobra. Proszę o odczytanie prawa. 

Prawo6 

15. Myślę, sędziowie, że wszyscy widzicie z jednej strony, że moje oświad- 
czenie jest zgodne z prawdą, z drugiej, że mój przeciwnik jest człowiekiem 
tępym, który nie może zrozumieć tego, o czym się tutaj mówi. Chciałbym mu 
więc udzielić pouczenia uwzględniając także inne prawa. Nawet tutaj, na 
mównicy, może się trochę podkształcić, by nam w przyszłości nie sprawiać tego 
rodzaju kłopotów. Proszę o odczytanie starych praw Solona. 

Prawo 

16. „Jeżeli ludowy sąd przysięgłych zasądzi zaostrzenie kary, skazany musi 
przez pięć dni trzymać nogi w dybach"7. 
A dyby, Teomnestosie, to po prostu tak zwane dzisiaj „drewniane kajdany". 
A więc, jeżeli jakiś człowiek, więziony w ten sposób, po wyjściu na wolność 
oskarży Kolegium Jedenastu w czasie publicznego badania8 - któremu podlegają 
wszyscy urzędnicy państwowi - że nałożono mu nie dyby, lecz drewniane kaj- 
dany, czyż nie uznano by go za upośledzonego na umyśle. Proszę o odczytanie 
także innego prawa. 

6 Treść tego prawa, podobnie jak innych wspomnianych w pnkt. 15 i 16, nie zachowała się w 
rękopisie mowy. 

7 Mówca podaje tutaj i w dalszym ciągu swego wystąpienia fragmenty poszczególnych 
starych praw Solona, które nie straciły swej mocy obowiązującej. Pokazują one, że w każdym 
wypadku liczy się właściwa intencja prawodawcy, me zaś sformułowanie słowne, gdyż z biegiem 
czasu język wyparł stare wyrażenia i zastąpił określenia tych samych rzeczy innymi nazwami 

8 Z końcem kadencji swego urzędu członkowie Kolegium musieli składać publiczne spra- 
wozdanie (euthyne) ze swoich czynności urzędowych Winni nadużywania władzy, przyjmowania 
łapówek itd., ponosili karę. 
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Prawo 

17. „Powinien złożyć przysięgę na Apollona i udzielić zapewnienia. Jeżeli 
obawia się wymiaru sprawiedliwości, niech ucieka". 
„Złożyć przysięgę" znaczy „przysięgać", zamiast „uciekać" mówimy teraz 
„zbiec''. 
„Kto zawiera drzwi, gdy złodziej znajduje się wewnątrz domu..." 
„Zawierać" to dzisiejsze „zamykać" i na ten temat nie ma sensu się spierać. 
18. „Pieniądze powinny być umieszczone na takim procencie, jak tego sobie 
życzy wierzyciel". 
„Umieszczone" w tym wypadku nie znaczy, mój drogi, umieścić na wadze, 
lecz przynosić takie procenty, jakich chce wierzyciel. 
Jeszcze raz proszę o przeczytanie ostatniego zdania tekstu tego prawa. 
19. „Kobiety, które jawnie wałęsają się" i „należy zapłacić podwójną grzyw- 
nę za szkodę wyrządzoną pachołkowi". Zwróćcie uwagę - „jawnie" to znaczy 
otwarcie, „wałęsać się" to przechadzać się, „pachołek" to służący. 20. Mamy, 
sędziowie, wiele innych przykładów tego rodzaju. Jeżeli mój przeciwnik nie jest 
zupełnie tępogłowy, to chyba sobie uświadomił, że wprawdzie obecnie rzeczy 
są takie same, jak dawniej, jednak w pewnych przypadkach nie używamy teraz 
tych samych wyrażeń, co kiedyś. Zaraz to pokaże: opuści bowiem mównicę 
i oddali się w milczeniu. 21. Jeżeli nie - proszę was, sędziowie, wydajcie spra- 
wiedliwy wyrok mając to w pamięci, że o wiele większym złem jest być po- 
dejrzanym o zabicie ojca niż o porzucenie tarczy. Ja wolałbym porzucić wszys- 
tkie tarcze - ile ich tylko jest - niż żywić takie myśli w związku z osobą mego 
ojca. 
22. Ten człowiek, winny zarzutu, który niestety nie pociągnął za sobą zbyt 
poważnych dlań konsekwencji9, nie tylko doznał od was współczucia, ale nawet 
sam pozbawił praw obywatelskich świadka oskarżenia10. Ja natomiast, który 
byłem naocznym świadkiem jego czynu - co również wy znacie - który oca- 
liłem własną tarczę, a zostałem oskarżony o tak bezbożny i ohydny postępek, 
czyż nie mam uzyskać zadośćuczynienia ze strony człowieka, którego skazanie 
za obmowę niewielkie ma dlań znaczenie, podczas gdy jego uniewinnienie 
byłoby dla mnie największym nieszczęściem. Jaki zarzut możecie przeciwko 
mnie sformułować? 23. Czy taki, że słusznie mnie oskarżono? Tego sami nie 

9 Teomnestos został uniewinniony w procesie o porzucenie tarczy. 
10 Świadek oskarżenia w tamtym procesie - Dionizjusz, zostaf ukarany za krzywoprzysięstwo. 
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możecie twierdzić. A może to, że oskarżony jest lepszym ode mnie człowiekiem 
i pochodzi z lepszej rodziny? Tego nawet on sam o sobie nie utrzymuje. A wiec, 
może porzuciwszy własną tarcze, oskarżam o obmowę innego, który swoją 
ocalił? Nie takie opowieści krążą po mieście. 24. Przypomnijcie sobie, że ofia- 
rowaliście mu okazały i piękny dar": kto nie litowałby się nad Dionizjuszem12 

z powodu nieszczęścia, jakie nań spadło, nad człowiekiem o odwadze wy- 
próbowanej w chwilach zagrożenia. 25. Opuszczając sąd oświadczył, że była to 
nasza najbardziej nieszczęsna wyprawa wojenna13, w której zginęło wielu 
naszych obywateli, tych zaś, którzy w walce ocalili broń, skazano na podstawie 
fałszywego świadectwa złożonego przez ludzi winnych porzucenia broni. Czy 
nie byłoby lepiej dla niego zginąć wtedy niż wracać do domu i spotkać się z ta- 
kim losem? 26. Nie litujcie się nad Teomnestosem z powodu obmowy, na którą 
zasługuje, i nie wybaczajcie mu zuchwalstwa i słów wyrażających lekceważenie 
wszelkiego prawa. Jakież większe jeszcze nieszczęście może spaść na mnie, 
skoro wytoczono przeciwko mnie tak ohydne oskarżenie w związku z osobą me- 
go zacnego ojca. 27. Wielokrotnie sprawował on urząd stratega i razem z wami 
dzielił wiele niebezpieczeństw. Nigdy nie dostał się do niewoli wrogów, nigdy 
też me był skazany przy publicznym składaniu sprawozdania z pełnionej funkcji, 
lecz w wieku 67 lat utracił życic za rządów oligarchicznych z powodu swych 
prodemokratycznych sympatii. 28. Czyż nie ma słusznego powodu, by oburzać 
się na człowieka, który złożył takie oświadczenie i bronić mego ojca, którego 
również dotyka oszczerstwo. Bo czyż mogło mu się przydarzyć coś bardziej 
przerażającego aniżeli ponieść naprawdę śmierć z rąk nieprzyjaciół, a uchodzić 
za ofiarę mordu dokonanego przez własne dzieci? Jeszcze teraz, sędziowie, 
wiszą w naszych świątyniach pamiątki jego waleczności14, natomiast w świą- 
tyniach wrogów widoczne są pamiątki tchórzostwa tego człowieka i jego ojca. 
Tchórzostwo jest bardzo mocno zakorzenione w ich naturze. 29. Im okazalsi są 
z natury i im bardziej młodzieńczy z wyglądu, tym bardziej zasługują na wasz 
gniew. Jest bowiem oczywiste, że są tylko silni fizycznie, natomiast nie mają 
żadnej siły ducha. 

11 Sąd uwolnił go w poprzednim procesie od winy i kary, czyli „darował" mu winę. 
12 Oskarżony przez Teomnestosa o krzywoprzysięstwo i fałszywe świadectwo, został skazany 

na utratę praw obywatelskich. 
13 Jest to przypuszczalnie aluzja do bitwy pod Koroneą w r. 194 p.n.e. - w czasie wojny 

korynckicj 
14 Chodzi tu o łupy zdobyte na wrogach. 
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30. Słyszę, sędziowie, że mój przeciwnik sięga po takie wyjaśnienie, jakoby 
rzeczone oświadczenie złożył w stanie wzburzenia wywołanego tym, że moje 
zeznanie pokrywało się z zeznaniem Dionizjusza. Weźcie, sędziowie, pod uwagę 
tę okoliczność, że prawodawca nie znajduje pobłażania dla stanu podniecenia 
emocjonalnego, lecz nakłada karę na mówcę, jeśli nie potrafi dowieść, że praw- 
dą jest to, co powiedział. Dwukrotnie zeznawałem w jego sprawie15. Nie wie- 
działem, że karzecie naocznych świadków porzucenia tarczy, natomiast wy- 
baczacie tym, którzy dopuścili się takiego czynu. 
31. Nie wiem, czy jest konieczne więcej mówić na ten temat. Proszę was 
o skazanie Teomnestosa i o to, byście pamiętali, że żaden proces nie mógłby 
mieć dla mnie większego znaczenia niż  prowadzony aktualnie. Wprawdzie 
jestem oskarżycielem w sprawie o oszczerstwo, tym samym jednak wyrokiem 
staję się oskarżonym w sprawie o ojcobójstwo - ja, który gdy tylko osiągnąłem 
pełnoletność, sam jeden zaskarżyłem przed Areopagiem rząd Trzydziestu. 
32. Mając to w pamięci, wesprzyjcie mnie i mego ojca, a także ustanowione 
prawa oraz przysięgi, które złożyliście. 

11 Po raz pierwszy na korzyść Lisiteosa, po raz drugi razem z Dionizjuszem. 
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XI. Przeciwko Teomnestosowi, II 

1. Wielu z was wie - i tym samym może rzecz poświadczyć - że mój prze- 
ciwnik stwierdził, jakobym zabił własnego ojca. Za tym, iż tego nie zrobiłem, 
przemawiają następujące okoliczności: mam obecnie 32 lata, a od waszego 
powrotu do miasta upłynęło 20 lat. 2. Widać więc, że liczyłem sobie 12 lat, kiedy 
mój ojciec zginął z rąk Trzydziestu: nie wiedziałem wtedy, czym jest oligarchia 
i nie byłem w stanie pomóc ojcu. Jego majątek nie mógł być motywem, dla 
którego miałbym nastawać na jego życie. Mój starszy brat wziął bowiem 
wszystko i pozbawił mnie mego udziału. 
3. Być może, powie Teomnestos, że nie jest rzeczą zabronioną oświadczyć 
o kimś, że zabił swego ojca. Prawo bowiem nie zakazuje tego, lecz nie pozwala 
posługiwać się terminem „zabójca". Myślę, że przedmiotem naszego sporu nie 
powinny być słowa, lecz ich znaczenia, i że wszyscy mają tę świadomość, iż ci, 
którzy kogoś zabili, są zabójcami, a zabójcy to ci, którzy kogoś zabili. 4. Miałby 
prawodawca zbyt wiele pracy, gdyby chciał wymienić te wszystkie określenia, 
które mają to samo znaczenie. Podając jedno znaczenie, dał wykładnię zna- 
czeniową dla wszystkich pozostałych. Gdyby ktoś cię nazwał, Teomnestosie, 
ojcobójcą lub matkobójcą, oczywiście zostanie ukarany, gdyby jednak ktoś 
powiedział, że uderzeniem powaliłeś rodzica lub rodzicielkę, będzie bezkarny. 
5. Jeżeli ktoś nazwie drugiego „gubicielem tarczy", nie poniesie za to kary. 
Prawo bowiem nakłada karę za wyrażone słowami stwierdzenie, że ktoś porzucił 
tarczę, natomiast nie karze za stwierdzenie, że ktoś rzucił tarczę. Gdybyś był 
członkiem Kolegium Jedenastu, czy byś odmówił przyjęcia aresztowanego pod 
zarzutem kradzieży płaszcza lub odebrania komuś przemocą bielizny i puścił 
sprawcę wolno na tej podstawie, że nie został nazwany „złodziejem odzieży". 
6. A gdyby ktoś został przyłapany na uprowadzeniu dziecka, nie nazwałbyś go 
„porywaczem ludzi". Wszcząłeś postępowanie sądowe przeciwko osobie, która 
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oświadczyła, że porzuciłeś tarczę: prawo tego w ten sposób nie ujmuje, lecz 
nieco inaczej: „jeżeli ktoś powie o drugim, że odrzucił tarczę". Jest rzeczą obu- 
rzającą, że w przypadku, gdy sam jesteś przedmiotem obmowy, pojmujesz 
prawo w ten sam sposób, co ja, i chcesz ukarać swych wrogów, gdy jednak jesteś 
jej podmiotem, nie uważasz za słuszne ponieść kary. 7. Pomóżcie mi więc, 
mając to w pamięci, że o wiele gorszym złem jest być podejrzanym o zabicie 
własnego ojca niż o porzucenie tarczy. Wolałbym porzucić wszystkie tarcze - 
ile ich tylko jest - aniżeli żywić takie myśli w związku z osobą mego ojca. Wi- 
działem wprawdzie, co czyni ów człowiek - o czym wy również wiecie — lecz 
swoją tarczę ocaliłem. Co stoi na przeszkodzie, bym go pociągnął do odpo- 
wiedzialności karnej? 8. Co można mi w końcu zarzucić? Czy to, że słusznie 
mnie zniesławia? Tego sami nie możecie twierdzić. A może to, że oskarżony 
jest lepszym ode mnie człowiekiem? Tego nawet on sam nie uważa za słuszne 
o sobie mówić. A może porzuciwszy własną tarczę, pozywam przed sąd 
człowieka, który ocalił swoją? Nie takie opowieści krążą po mieście. 9. Nie 
litujcie się nad Teomnestosem z powodu obmowy, na którą zasługuje i nie wy- 
baczajcie mu jego zuchwalstwa i słów lekceważących wszelkie prawo, zwłasz- 
cza w stosunku do męża, który wielokrotnie sprawował urząd stratega i razem 
z wami dzielił wiele niebezpieczeństw, nigdy nie dostał się do niewoli wrogów, 
nigdy nie był skazany przy publicznym składaniu sprawozdania z pełnionej 
funkcji, lecz w wieku 67 lat utracił życie za rządów oligarchicznych z powodu 
swych sympatii prodemokratycznych. 10. Można żywić słuszny gniew z po- 
wodu jego krzywdy: jakąż mógł zyskać gorszą opinię od tej - iż z jego śmiercią 
łączy się straszliwe podejrzenie: otóż zgładzony przez swych wrogów, uchodzi 
za ofiarę mordu dokonanego przez własne dzieci. 
11. Teomnestos powie, że złożył to oświadczenie w przystępie gniewu. Ale 
weźcie pod uwagę tę okoliczność, że prawodawca nie znajduje żadnego pobła- 
żania dla stanu emocjonalnego podniecenia, lecz nakłada karę na mówcę, jeżeli 
nie potrafi dowieść, że mówi prawdę. Ja dwukrotnie składałem zeznanie w jego 
sprawie. Nie wiedziałem bowiem, że karzecie naocznych świadków porzucenia 
tarczy, natomiast wybaczacie tym, którzy się dopuścili tego postępku. Proszę 
was o skazanie Teomnestosa. 12. Wprawdzie jestem oskrżycielem w sprawie 
o oszczerstwo, tym samym jednak wyrokiem staję się oskarżonym w sprawie 
o ojcobójstwo. Żaden inny proces nie mógłby mieć większego znaczenia dla 
mnie, który osiągnąwszy wiek męski, sam jeden zaskarżyłem przed Areopagiem 
rząd Trzydziestu. Wesprzyjcie więc zarówno mnie, jak i mego ojca. 
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XII. Przeciwko Eratostenesowi, członkowi rządu Trzydziestu. 
Mowa wygłoszona przez samego Lizjasza 

Tę mowę oskarzycielską wygłosił sam Lizjasz po obaleniu oligarchii Trzydziestu. Tak podaje 
zachowany w rękopisie podtytuł mowy Nie ma powodu nie wierzyć tej informacji Lizjasz, 
zasłużony dla demokracji obcokrajowiec, podniesiony do rzędu tzw isoteieis posiadających 
wszystkie prawa przysługujące obywatelom Aten z wyjątkiem politycznych, mógł wystąpić przed 
sądem z oskarżeniem przeciwko Eratostenesowi, członkowi rządu Trzydziestu - a więc byłemu 
urzędnikowi państwowemu - o nadużycie władzy i bezprawne pozbawienie życia jego brata 
Polemarcha. Otóż rząd Trzydziestu, szukając źródeł nielegalnych dochodów, rozpoczął zakrojoną 
na szeroką skalę akcję aresztowań - zresztą pod byle jakim pretekstem - zamożniejszych 
obywateli i metojków (obcokrajowców) celem skonfiskowania ich mienia Wśród pierwszych 
ofiar rządów terroru znaleźli się dwaj bracia Lizjasz i Polemarchos Pierwszy zdołał, zresztą 
w dramatycznych okolicznościach, ucieczką ocalić swe życie, drugi został skazany na karę 
śmierci. Ich wielki majątek uległ konfiskacie na potrzeby rządu Aresztowania Polemarcha 
dokonał Eratostenes, który w ten sposób został - zdaniem oskarżyciela - sprawcą jego śmierci 
Oskarżony Eratostenes bronił się przed sądem po obaleniu Trzydziestu powoływaniem się na 
następujące okoliczności po pierwsze, odczuwał strach przed władzą Trzydziestu, po drugie, 
w czasie obrad rządu protestował przeciwko jego uchwale skazania na śmierć obydwu braci, po 
trzecie, jako zwolennik Teramenesa należał do umiarkowanej frakcji tego rządu, sprzeciwiającej 
się polityce terroru 

Mowa podaje historyczny, dość szczegółowy przegląd działań i okoliczności, w których wy- 
niku powstał, funkcjonował i ostatecznie upadł rząd Trzydziestu. We wrześniu r. 404 p n e  
demokraci zajęli attycką twierdzę Fyle, pokonując wojsko oligarchów; wielu z nich schroniło się 
w Eleusis Demokratyczny wódz Trazybul zajął Pireus W czasie walk poległ Kritias, przywódca 
Trzydziestu, przedstawiciel żywiołów radykalnych i zwolennik terroru Trzydziestu ostatecznie 
wypędzono W Atenach powołano komisję złożoną z dziesięciu osób dla negocjowania spraw 
przymierza z demokratami Członkowie owej komisji, obawiając się wzrastającej siły demo- 
kratów skupionych w Pireusie, zwrócili się o pomoc do Sparty do interwencji zbrojnej nie doszło 
Ostatecznie osiągnięto porozumienie między stronami, tj ugrupowaniem z miasta, przejawiają- 
cym sympatie oligarchiczne, i ugrupowaniem z Pireusu, prezentującym orientację demokratyczną 

Proces odbył się w niedługim czasie po uchwaleniu amnestii w r 403 p.n.e. 
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1. Bez wątpienia, sędziowie, nie sprawia mi trudności rozpoczęcie tej mowy 
oskarżycielskiej, lecz doprowadzenie jej do końca, albowiem taki jest ogrom 
i liczba przestępstw tych ludzi1, że nawet kłamca nie potrafiłby ich oskarżyć 
o zbrodnie straszliwsze od tych, których się rzeczywiście dopuścili, a człowiek 
pragnący powiedzieć prawdę nie byłby w stanie przedstawić całej ich dzia- 
łalności. Z konieczności wiec oskarżyciel musi ustąpić albo z powodu zmę- 
czenia, albo braku czasu. Sądzę, że obecnie postępujemy zupełnie inaczej niż 
dawniej. 2. Kiedyś to powód musiał wyjaśnić motywy swojej wrogości wobec 
pozwanego, teraz zaś trzeba pytać pozwanych o to, z jakiej przyczyny żywią 
nienawiść wobec państwa i ośmielili się podjąć wobec niego przestępczą dzia- 
łalność. Występuję z tą skargą sądową nie przez wzgląd na osobistą nieprzyjaźń 
czy też z powodu doznanej krzywdy, ale w interesie publicznym, gdyż wszyscy 
z nas mają powody do oburzania się na winowajców, zarówno ze względów 
osobistych, jak i publicznych. 3. Dotychczas, sędziowie, nigdy nie prowadziłem 
procesu ani w sprawie osobistej, ani cudzej, teraz natomiast okoliczności 
zmuszają mnie, bym wszczął powództwo przeciwko temu człowiekowi2. Często 
ogarniało mnie uczucie zwątpienia, czy z braku doświadczenia to moje oskar- 
żenie, podjęte w imieniu mego brata i moim własnym, nie wypadnie słabo i nie- 
udolnie. Mimo to spróbuję wam rzecz wyłożyć od samego początku w sposób 
możliwie zwięzły. 
4. Otóż mój ojciec Kefalos3 dał się nakłonić Peryklesowi do przybycia do 
tego kraju, w którym zresztą, spędził trzydzieści lat. W tym czasie ani on, ani 
też my, jego synowie4, nie wnieśliśmy przeciwko nikomu skargi procesowej ani 
też przez nikogo nie zostaliśmy pozwani. Za demokracji zachowywaliśmy się 
w ten sposób, że nie dopuszczaliśmy się żadnych wykroczeń wobec innych ani 
też nie doznawaliśmy krzywd z ich strony. 5. Kiedy jednak do władzy doszło 
Trzydziestu - a byli to ludzie podli i polityczni intryganci5 - podano do po- 

1 Formalnie Lizjasz występuje z oskarżeniem przeciwko Eratostencsowi. Z uwagi na to, że 
oskarżony Eratostenes był członkiem Trzydziestu, którzy w czasie swych rządów dopuścili się 
wielu zbrodni i okrucieństw, oskarżyciel sławią niejako w stan oskarżenia wszystkich członków 
owej oligarchicznej władzy jako zbrodniarzy politycznych. 

2 To znaczy przeciwko Eratostenesowi. 
3 Był bogatym mieszkańcem Syrakuz, który przybył do Aten na zaproszenie Peryklesa i 

tutaj się osiedlił. 
4 Synami Kefalosa byli: Lizjasz, Polemarchos i Eutydemos. 
5 W oryginale greckim występuje wyrażenie: sykophantai - sykofanci, czyli 

donosiciele, w znaczeniu wtórnym - ludzie bez skrupułów, me przebierający w środkach w 
walce politycznej. 
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wszechnej wiadomości, iż należy oczyścić państwo z nieuczciwych jednostek, 
pozostałych zaś obywateli skłonić do przestrzegania prawości i sprawiedliwości. 
Były to tylko obietnice, których nie mieli odwagi spełnić, o czym postaram się 
wam przypomnieć, wpierw powołując się na własne, z kolei na wasze doświad- 
czenia. 6. Teognis i Peison6 stwierdzili wobec rządu Trzydziestu, iż część 
osiadłych cudzoziemców7 buntuje się przeciwko ich władzy: jest to znakomity 
powód do faktycznego zdobycia pieniędzy pod pretekstem wymierzenia im kary. 
Państwo znajduje się bowiem w ciężkiej sytuacji materialnej, a rząd potrzebuje 
pieniędzy. 7. Z łatwością przekonali swoich słuchaczy, którzy za nic mieli 
skazywanie ludzi na karę śmierci, natomiast wysoko sobie cenili zdobywanie 
pieniędzy. Członkowie rządu Trzydziestu postanowili więc pojmać dziesięć 
osób, w tym dwie uboższe, z tego powodu, by mieć możliwość tłumaczenia się 
wobec ewentualnych zarzutów ze strony innych, że nie szło tu wcale o pie- 
niądze, lecz wyłącznie o interes państwowy - jak gdyby to było zwykłe 
rutynowe i w pełni uzasadnione działanie. 8. Rozdzielili więc między siebie 
domy, które wchodziły tu w rachubę, po czym przystąpili do akcji. Zastali mnie 
w domu w momencie, gdy przyjmowałem gości. Przepędziwszy ich, przekazali 
mnie w ręce Peisona. Inni udali się do naszych warsztatów8, gdzie sporządzili 
spis pracujących tam niewolników. 9. Zwróciłem się do Peisona z pytaniem, 
czy za pieniądze nie zechciałby mi ocalić życia. Wyraził gotowość, pod tym 
jednak warunkiem, że będzie to znaczna suma. Powiedziałem, że jestem skłonny 
dać mu talent srebra. Przyjął moją propozycję. Wprawdzie wiedziałem, że za 
nic ma on bogów i ludzi, przecież w danych okolicznościach uznałem za rzecz 
konieczną odebrać od niego zobowiązanie złożone pod przysięgą. 10. Przysiągł, 
wzywając bogów i prosząc ich o zagładę dla siebie i swoich dzieci w przypadku, 
gdyby po przyjęciu pieniędzy nie uratował mi życia. Następnie udałem się do 
mojej sypialni i tam otworzyłem schowek, w którym trzymałem pieniądze. 
Peison, zauważywszy to, wszedł za mną do pokoju: gdy spostrzegł, co kryje 
wnętrze owego schowka, zawezwał swych dwóch pomocników i kazał im 
zabrać wszystko, co się tam znajdowało. 11. Teraz, sędziowie, gdy Peison miał 
w rękach, zamiast uzgodnionej sumy, 3 talenty srebra, 400 kyzikenów, 100 da- 

6 Obydwaj wymienieni byli członkami Trzydziestu. 
7 Byli to tzw. metoikoi - wolno urodzeni obcokrajowcy, którzy wprawdzie mieszkali stale 

w Atenach, lecz nie posiadali praw obywatelskich. Tutaj idzie zwłaszcza o bogatych cudzo- 
ziemców, 

8 Ojciec Lizjasza Kefalos, miał warsztaty (ergasteria), w których wytwarzano broń: tarcze 
i miecze. 
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rejków9 i 4 fiale srebrne, zacząłem go błagać, by mi dał pieniądze przynajmniej 
na podróż, ów jednak oświadczył, że powinienem się cieszyć, jeżeli uratuję 
własną skórę. 
12. Gdy wraz z Peisonem opuściliśmy dom, spotkaliśmy Melobiosa i Mnesi- 
teidesa10, którzy podążali od strony warsztatów: natknęli się na nas przy samych 
drzwiach i spytali, dokąd się udajemy. Peison powiedział, że idziemy do domu 
mego brata, ażeby także tam dokonać przeglądu wartościowych rzeczy. Owi 
polecili mu tam się udać, mnie zaś kazali towarzyszyć sobie do domu Damnipo- 
sa. 13. Peison, zbliżywszy się do mnie, nakazał mi zachować milczenie, a równo- 
cześnie dodał mi otuchy zapewnieniem, że i on tam przyjdzie. Na miejscu 
zastaliśmy Teognisa, który pilnował kilku innych zatrzymanych. Przekazali 
mnie jemu i znów odeszli. W tej sytuacji postanowiłem zaryzykować, ponieważ 
i tak śmierć mi już zaglądała w oczy. 14. Zawołałem Damniposa t powiedziałem 
mu: „Jesteś ze mną zaprzyjaźniony, a ja przybyłem do twego domu; nie popeł- 
niłem żadnego przestępstwa, a ginę tylko dlatego, że jestem bogaty. W tym 
moim nieszczęściu nie oszczędzaj swych sił, lecz zrób wszystko, co w twojej 
mocy, by mnie uratować". Przyrzekł, że tak postąpi. Uważał jednak, że lepiej 
będzie, jeśli w sprawę wtajemniczy Teognisa. Był bowiem pewny, że ów zrobi 
wszystko dla pieniędzy. 15. Podczas gdy rozmawiał z Teognisem - a tak się zło- 
żyło, że jako bywalec tego domu znałem jego plan i wiedziałem, że ma dwa 
wyjścia, frontowe i tylne - postanowiłem szukać ocalenia na własną rękę. Mia- 
łem tę świadomość, że jeśli moja ucieczka pozostanie nie zauważona, zdołam 
się uratować, natomiast w wypadku, gdy zostanę przyłapany, miałem nadzieję, 
że chyba uda się Damnipowi nakłonić Teognisa do przyjęcia łapówki, a więc 
zachowam życie, jeżeli zaś się nie uda, to i tak bez różnicy poniosę śmierć. 
16. Z takim postanowieniem rzuciłem się do ucieczki tylnymi drzwiami, gdyż 
strzeżono tylko drzwi frontowych, które wychodzą na dziedziniec. Musiałem 
wprawdzie przejść przez trzy pary drzwi, lecz wszystkie były szczęśliwym 
trafem otwarte. Dostałem się do domu nauklerosa11 Archeneosa i zaraz go wy- 
słałem do miasta, by zasięgnął wiadomości o moim bracie. Gdy wrócił, oświad- 
czył, że Eratostenes aresztował go na ulicy i uprowadził do więzienia. 17. Uzys- 

9 Stater z Kyzikos we Frygii (kyzikcn) odpowiadał wartości 28 drachm attyckich, natomiast 
perski dereikos miał wartość nieco przekraczającą 20 drachm. 

10 Byli członkami Trzydziestu. 
11 Dowódca okrętu. 
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kawszy tę informację, najbliższej nocy popłynąłem statkiem do Megary12. 
Polemarch otrzymał od Trzydziestu zwykły rozkaz wypicia cykuty, bez podania 
powodu skazania na karę śmierci. Takiej procedurze daleko było do normalnego 
postępowania sądowego, tym bardziej, że pozbawiała ona oskarżonego prawa 
do obrony. 18. Kiedy już jego zwłoki wyniesiono z więzienia, nie udzielono 
zgody na wyprowadzenie ich z jednego z naszych trzech domów, lecz wynajęto 
jakiś barak, w którym je złożono13. Wprawdzie mieliśmy wiele ubrań, jednakże 
Trzydziestu odmówiło prośbie rodziny wydania jednego z nich dla pochówku, 
natomiast jeden z naszych przyjaciół dał płaszcz, drugi poduszkę, albo co kto 
miał, by można było brata pochować. 19. W ręce Trzydziestu dostało się 700 
tarcz, które były naszą własnością, ponadto sporo srebra i złota, miedzi, 
biżuterii, mebli i kobiecych strojów w ilościach przekraczających nawet ich 
najśmielsze oczekiwania: do tego 120 niewolników, z których najlepszych sobie 
przywłaszczyli, resztę zaś przekazali Skarbowi państwa. Do takich doszli granic 
nienasyconej chciwości, odsłaniając w ten sposób swój prawdziwy charakter. 
Otóż Melobios, gdy tylko znalazł się w domu Polemarcha, zerwał z uszu jego 
żony złote kolczyki, które nosiła. 
20. Nie okazali nam odrobiny ludzkich uczuć przez pozostawienie choćby 
niewielkiej cząstki naszego mienia. Tylko z powodu naszego bogactwa dopuścili 
się wobec nas takich zbrodniczych czynów, do których inni są zdolni jedynie 
pod wpływem gniewu za ogrom doznanych krzywd. Nie zasłużyliśmy na takie 
cierpienia ze strony państwa, dla którego dobra pełniliśmy obowiązki cho- 
regów14, płaciliśmy podatki na cele wojenne15. Co więcej, zachowywaliśmy się 
przyzwoicie i wykonywaliśmy wszelkie przydzielone nam obowiązki. Nie mie- 
liśmy żadnych wrogów, a wielu Ateńczyków wykupiliśmy z niewoli16. Taka była 
nagroda dla nas od tych ludzi za to, że jako osiadli obcokrajowcy postępowaliś- 
my zupełnie inaczej niż oni jako obywatele. 21. Wielu obywateli wygnali z oj- 
czyzny do obozu nieprzyjaciół, wielu z pogwałceniem prawa skazali na śmierć, 
odmawiając im prawa do pogrzebu; wielu mających pełne prawa obywatelskie 

12 Miejscowość położona na południe od Aten, na Istmie Korynckim, w pobliżu Zatoki Sa- 
reńskiej. 

13 Złożono w celu wystawienia na widok publiczny. 
14 Chodzi o tzw. choregię, czyli wyposażenie chórów na różne święta państwowe. Obowiązki 

choregów pełnili zamożniejsi mieszkańcy Aten. 
15 Są to tzw. eisphorai, progresywne podatki na cele wojenne. 
16 Bogaci Ateńczycy uważali za swój moralny obowiązek płacić okup wrogom za uwolnienie 

współobywateli z niewoli. 
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tych praw pozbawili, wielu obywatelom zabronili nawet wydania własnych 
córek za mąż17. 22. Swą zuchwałość posunęli tak daleko, że przyszli tutaj, by 
wygłosić obrończe przemówienia i twierdzić, że nie dopuścili się żadnego 
przestępstwa i żadnego haniebnego czynu. Naprawdę chciałbym, aby to była 
prawda, wtedy bowiem i ja miałbym swój nie najmniejszy udział w tym do- 
brodziejstwie. 23. W rzeczywistości jednak, zarówno w stosunku do państwa, 
jak i do nas, postępowali wprost przeciwnie. Eratostenes - jak o tym już wspo- 
minałem - pozbawił życia mego brata, od którego nie doznał żadnej krzywdy 
w życiu prywatnym. Nie uczynił tego w interesie państwa widząc, że mój brat 
wbrew prawu działa na jego szkodę. Po prostu kierowała nim niepohamowana 
żądza łamania prawa. 24. Pragnę, sędziowie, zawezwać tutaj Eratostenesa i po- 
stawić mu kilka pytań. Mój pogląd jest bowiem następujący. Prowadzenie z kim- 
kolwiek dyskusji na jego temat, i to w jego interesie, uważam za rzecz niego- 
dziwą18, natomiast zwrócenie się wprost do niego w wypadku, gdy jest to dla 
niego niekorzystne, uznaję za czyn zbożny i wypełnienie świętego obowiązku. 
A zatem wstąp na mównicę i odpowiedz na pytania, które ci zadam. 
25. Aresztowałeś Polemarcha, tak czy nie? Tak, z obawy wykonałem tylko 
rozkaz moich władz. Czy byłeś w budynku Rady, kiedy rozważano naszą spra- 
wę? Tak. Czy popierałeś tych, którzy opowiadali się za karą śmierci, czy się im 
sprzeciwiałeś? Wyraziłem sprzeciw. Przeciwko skazaniu na karę śmierci? Tak - 
przeciwko skazaniu na karę śmierci. W przekonaniu, że taki wyrok jest spra- 
wiedliwy, czy też niesprawiedliwy? Niesprawiedliwy. 
26. No cóż, nikczemniku, który wszystkich przewyższasz podłością, z jednej 
strony sprzeciwiałeś się jednym, by nas uratować, z drugiej zaś dokonałeś 
aresztowania, by nas pozbawić życia. Kiedy nasze ocalenie zależało od 
większości z was, wtedy - jak utrzymujesz - wyrażałeś sprzeciw wobec tych, 
którzy pragnęli naszej śmierci. Skoro zaś tylko ty miałeś decydować o tym, czy 
ocalić czy nie ocalić Polemarchowi życia, zaprowadziłeś go do więzienia. 
Ponieważ, jak twiedzisz, sprzeciw, któremu dałeś wyraz w słowach, okazał się 
bezskuteczny, sądzisz, że na tej podstawie możesz uchodzić za dobrego oby- 
watela. Czy nie uważasz, że za ujęcie Polemarcha i odebranie mu życia, po- 
winieneś ponieść prawne konsekwencje swego czynu przed tym sądem i przede 
mną? 

17 Mówca ogólnie streszcza najważniejsze zbrodnie popełnione przez reżim Trzydziestu, 
18 Dla oskarżyciela jest Eratostenes mordercą okrytym zmazą, a zatem działanie na jego korzyść 

byłoby niejako obrazą bogów. 
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27. A jeśli Eratostenes mówi nawet prawdę, że rzeczywiście protestował, to 
przecież nie ma najmniejszych podstaw, by mu wierzyć, że był tylko wyko- 
nawcą rozkazu. Rząd Trzydziestu nie wystawiałby przecież jego lojalności na 
próbę właśnie w takim przypadku, gdy szło o osiadłych cudzoziemców. Ponadto 
jest jeszcze mniej prawdopodobne, by ten rozkaz wydano człowiekowi, który 
właśnie wyraził sprzeciw wobec takiego działania i w sposób jasny określił 
swoje stanowisko. I któż - według wszelkiego prawdopodobieństwa - mógł się 
okazać gorszym wykonawcą tego polecenia aniżeli ten, który oponował prze- 
ciwko spełnieniu się tego ich zamiaru? 28. Także reszta Ateńczyków ma, moim 
zdaniem, dostateczny powód obciążania Trzydziestu winą za to, co się wy- 
darzyło. Jeżeli jednak wśród członków Trzydziestu jeden drugiemu przypisuje 
tę winę, to czyż podobna zgodzić się z takim stawianiem sprawy? 29. Gdyby 
istniała bowiem jakaś inna władza silniejsza od ich władzy, która by nakazała 
oskarżonemu pozbawiać życia ludzi z naruszeniem podstawowej zasady spra- 
wiedliwości, być może miałby sąd jakiś motyw do okazania mu wyrozumiałości. 
Ale kogóż w ogóle pociągniecie do odpowiedzialności sądowej, jeżeli wolno 
będzie rządowi Trzydziestu twierdzić, że wykonywał tylko rozkazy - Trzy- 
dziestu. 30. Zawiódł Polemarcha do więzienia, nie aresztując go przecież w jego 
domu, lecz na ulicy, gdzie miał wszelkie możliwości ocalenia mu życia bez ła- 
mania uchwały Trzydziestu. Oburzacie się na każdego z tych, którzy przy- 
chodzili do waszych domów szukając albo was, albo kogoś z waszych bliskich. 
31. Jeśli można w jakiś sposób wybaczyć ludziom, którzy dla ratowania siebie 
ściągali zgubę na innych, z pewnością wasza wyrozumiałość jest bardziej 
usprawiedliwiona w stosunku do osób składających takie wizyty. Odmowa 
bowiem udania się pod określony adres, jak również stwierdzenie nieobecności 
w domu osób, które w rzeczywistości były obecne - wiązały się z niebez- 
pieczeństwem. Sytuacja Eratostenesa była inna: mógł po prostu powiedzieć, że 
się z Polemarchem nie zetknął, a nawet go nie widział. Takie oświadczenia nie 
podlegały przecież jakiemuś badaniu czy roztrząsaniu na wzór sądowego. Tak 
więc, nawet jego wrogowie, choćby sobie tego życzyli, nie mogliby mu niczego 
udowodnić. 32. Jeżeli, Eratostenesie, rzeczywiście byłeś uczciwym człowie- 
kiem, powinieneś był raczej ostrzec ludzi, których z pogwałceniem prawa 
przeznaczono na śmierć, aniżeli osobiście aresztować tych nieszczęśliwców bez- 
prawnie skazanych. Jest faktem, że twoje czyny odsłoniły charakter człowieka, 
który zamiast odczuwać ból, przeżywał prawdziwą radość z powodu tych wy- 
darzeń. Wniosek z tego jest taki, że obecny sąd musi przy ferowaniu wyroku 
oprzeć się raczej na czynach niż słowach oskarżonego. 33. Musi też znane sobie 
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fakty uznać za świadectwo tego, co wówczas zostało powiedziane, ponieważ 
powołanie świadków na te okoliczność jest niemożliwe. Nie tylko bowiem 
obowiązywał nas19 zakaz uczestniczenia w życiu publicznym, ale też pozos- 
tawania we własnym domu. Wobec tego ci, którzy wyrządzili miastu największe 
zło, mogą teraz z całą swobodą opowiadać o swych rzekomych wobec niego 
zasługach. Załóżmy, że zabrałeś głos wyrażając swój sprzeciw - nie kwestionuję 
tego, a nawet się z tym zgadzam, jeśli sobie tego życzysz. 34. Jestem tyiko 
ciekaw, co byś ty dopiero zrobił, gdybyś tak wyraził poparcie dla sprawy20, skoro 
mimo tego rzekomego protestu w końcu to ty spowodowałeś śmierć Polemarcha. 
A teraz odpowiedzcie mi jako sędziowie na to jedno pytanie: co byście 
uczynili w przypadku, gdybyście byli jego braćmi bądź synami? Puścilibyście 
wolno oskarżonego? Przecież Eratostenes, sędziowie, musi udowodnić jedną 
z dwóch rzeczy - że nie pojmał Polemarcha, albo postąpił tak działając zgodnie 
z prawem. Ale sam przyznał, że aresztowanie było aktem bezprawnym, przez 
co zresztą bardzo wam ułatwił wydanie wyroku w tej sprawie. 35. Przybyło tu 
wielu obywateli i obcokrajowców, aby usłyszeć, jaką decyzję podejmiecie 
w przypadku tych ludzi. Wasi współobywatele dowiedzą się, zanim opuszczą to 
miejsce, czy ci ludzie poniosą karę za swe zbrodnie, czy - jeśli osiągną swe cele 
- zostaną władcami tego miasta, czy też, w przypadku niepowodzenia tych za- 
mysłów, będą wraz z resztą obywateli korzystali z równych praw. Obcokrajowcy 
zaś, którzy tutaj przebywają, będą się mogli przekonać, czy słusznie czy też nie- 
słusznie wypędzają ze swoich miast członków Trzydziestu21. Są wprawdzie lu- 
dzie, którzy chociaż ujęli swoich krzywdzicieli, jednak zamierzają puścić ich 
wolno: uważają chyba za zbyteczne okazywanie ze swej strony troski o dobro 
publiczne. 36. Ukaraliście śmiercią wodzów, którzy odnieśli zwycięstwo w bit- 
wie morskiej22, ponieważ utrzymywali, iż z powodu burzy nie zdołali wyłowić 
z morza rozbitków. Uważaliście bowiem, że należy dać takie zadośćuczynienie 
odwadze poległych. Czyż więc nie byłoby rzeczą gorszącą, gdybyście przyjęli 
pogląd, iż nie należy zastosować najwyższego wymiaru kary wobec tych ludzi 

19 To znaczy: mieszkańców Aten przebywających w mieście i w żaden sposób nie związanych 
z oligarchicznymi rządami Trzydziestu, którzy nie dopuścili obywateli do żadnego udziału w ży- 
ciu politycznym, w dodatku często odbierali im majątki i domy. 

20 To znaczy: pozbawienia życia bogatych mieszkańców Aten, w tym synów Kefalosa. 
21 Członkowie Trzydziestu po utracie władzy często szukali schronienia w różnych miastach 

greckich. 
22 Zarzucono dziewięciu wodzom ateńskim, po bitwie morskiej pod Arginuzami (r. 406 

p.n.e.), iż nie wyłowili z morza ciał rozbitków. 
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i ich potomstwa, którzy jako osoby prywatne podejmowali wszelkie wysiłki, by 
doprowadzić nasze państwo do klęski w walce na morzu23 i którzy teraz przy- 
znają, że z własnej woli wielu obywateli skazali na śmierć bez wyroku są- 
dowego. 
37. Myślę, sędziowie, że w akcie oskarżenia przedstawiłem wystarczającą 
ilość zarzutów. Sądzę, że oskarżenie powinno się ograniczyć do wykazania, że 
oskarżony popełnił przestępstwo zasługujące na karę śmierci. Jest to najwyższa 
kara, jaką możemy mu wymierzyć. Nie wiem, czy istnieje potrzeba stawiania 
dalszych zarzutów takim osobnikom, którzy nie ponieśliby należnej kary nawet 
w tym przypadku, gdyby im przyszło odpowiadać dwukrotną karą śmierci za 
każdą z popełnionych zbrodni. 38. Zauważcie, że oskarżony nie może nawet 
uciec się do pewnego wybiegu, dość powszechnie stosowanego wśród naszych 
obywateli, by zmiast bronić się przeciwko zarzutom podniesionym przez 
oskarżenie, mówić o sobie różne inne rzeczy - czym zresztą wielu wprowadza 
w błąd trybunał sądowy. Utrzymują mianowicie, że są dzielnymi żołnierzami, 
że jako dowódcy trier zdobyli wiele nieprzyjacielskich okrętów, że pozyskali 
przyjaźń niejednego, zrazu wrogiego nam miasta. 39. Każcie mu tylko wskazać, 
gdzie zabili tylu nieprzyjaciół, ilu zabili naszych obywateli, albo gdzie wzięli 
do niewoli tyle statków, ile sami poddali24, albo czy pozyskali gdzieś takie mias- 
to, jak nasze, które całkowicie zniewolili. 40. Czyż z wrogów ściągnęli uzbro- 
jenie w większej ilości niż odebrali własnym obywatelom25, czy zdobyli takie 
umocnienia, jak te, które zrównali z ziemią we własnym kraju. To oni ponisz- 
czyli warownie26 w całej Attyce, dając w ten sposób oczywisty dowód, że i Pireus 
zburzyli nie na rozkaz Lacedemończyków, lecz z własnej woli, gdyż sądzili, że 
dzięki temu wzmocnią własną władzę. 
41. Często się dziwiłem zuchwalstwu mówców zabierających głos w obronie 
oskarżonego, dopóki sobie nie uświadomiłem, że ci sami ludzie, którzy nie 
gardzą żadnym rodzajem zbrodni, mają zwyczaj z uznaniem wyrażać się o in- 
nych postępujących w podobny sposób. 42. Nie jest to zresztą pierwszy przy- 
padek jego działalności zwróconej przeciwko demokracji: już  za rządów Czte- 

23 Podejrzewano ówcześnie w Atenach, że zarówno w bitwie pod Arginuzami, jak i w bitwie 
pod Aigospotamoi, obywatele orientacji oligarchicznej sprzyjali Sparcic i dążyli do klęski Aten. 

24 W traktacie pokojowym z r. 404 p.n.e. oligarchowie zobowiązali się wydać Lacedemoń- 
czykom flotę wojenną. 

25 Rząd Trzydziestu pozwolił zatrzymać broń tylko 3000 Ateńczyków posiadającym pełnię 
praw obywatelskich; reszta Ateńczyków musiała oddać broń. 

26 Przede wszystkim w Dekelci i Oinoe. 
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rystu27 starał się ustanowić oligarchię w armii, opuścił okręt wojenny, którym 
jako trierarcha dowodził, i zbiegł z Hellespontu wraz z Jatroklesem i innymi, 
których nazwisk nie ma potrzeby wymieniać. Po powrocie do kraju współdziałał 
z przeciwnikami demokracji. Powołam świadków, którzy potwierdzą tę oko- 
liczność. 

Zeznania świadków 

43. Pominę tutaj dalsze koleje losów Eratostenesa od tamtych czasów do 
chwili obecnej. Otóż po bitwie morskiej28, oznaczającej ostateczną klęskę 
naszego państwa, rozpoczął się przewrót polityczny, chociaż formalnie demo- 
kracja była jeszcze u władzy. Członkowie tak zwanych heterii29 ustanowili 
kolegium pięciu eforów30, nadzorców, rzekomo jako przedstawicieli społecz- 
ności obywatelskiej, w rzeczywistości zaś jako przywódców tajemnych związ- 
ków uprawiających działalność spiskową i wywrotową wobec rządów ludo- 
wych. Wśród nich znalazł się Eratostenes i Kritias31. 44. Oni to wyznaczyli 
naczelników dla poszczególnych fyl i określili, jak należy przeprowadzić jawne 
głosowanie i jakich obywateli wybrać na urzędników. Mieli władzę realizowania 
każdego ze swych zamierzeń. W tej sytuacji nie tylko wasi wrogowie, lecz także 
współobywatele, przeszkadzali wam w podejmowaniu jakichkolwiek poży- 
tecznych uchwał, gdyż tylko wasza niedola dawała im szansę odniesienia suk- 
cesu. 45. Byli przekonani, że wy, pragnąc wydobyć się z tej ówcześnie katastro- 
falnej sytuacji, nie myślicie o przyszłości. Otóż, by dowieść wam, ze Eratostenes 
był jednym z nadzorców, powołam świadków. 46. Nie będą to jego bliscy współ- 
pracownicy - ponieważ przedstawienie takich świadków było dla mnie nie- 
możliwe - lecz ludzie, którzy słyszeli to, co mówił sam Eratostenes. 47. Zresztą 
gdyby ci współpracownicy mieli więcej rozumu, sami mogliby wystąpić jako 
świadkowie oskarżenia przeciwko swym przełożonym i pociągnąć do surowej 

27 Rok 411p.n.e. 
28 Bitwa pod Aigospotamoi w r. 405 p.n.e. 
29 Były to związki czy kluby zakładane w celach religijnych lub politycznych. Odgrywały 

dużą rolę w życiu politycznym Aten. Heterie arystokratyczne, określane zwykle jako synomosiai 
- sprzysiężcnia o ta jnym charakterze, miały na celu obalenie demokracji i przejęcie władzy przez 
własnych członków. 

30 Posłużono się terminem używanym w Sparcie na określenie najwyższych urzędników 
państwowych. 

31 Znany oligarcha ateński, członek, a z czasem przywódca rządu Trzydziestu. 
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odpowiedzialności karnej tych nauczycieli działalności przestępczej. Gdyby 
mieli więcej rozumu, nie uważaliby przysiąg, które złożyli, za zobowiązujące 
ich do działania na szkodę obywateli, lecz z łatwością by je złamali dla dobra 
miasta. Tyle na temat tych ludzi. Teraz proszę o przyprowadzenie świadków. 
Wzywam świadków do zabrania głosu. 

Zeznania świadków 

48. Wysłuchaliście zeznań świadków. Gdy Eratostenes doszedł w końcu do 
władzy, nie tylko nie zaznaczył swego udziału w żadnej pożytecznej dzia- 
łalności, lecz przeciwnie - uczestniczył w niejednej szkodliwej akcji. Gdyby 
był rzeczywiście człowiekiem uczciwym, musiałby przede wszystkim poniechać 
bezprawnej władzy, następnie złożyć przynajmniej wobec Rady oświadczenie, 
że wszystkie zgłoszone oskarżenia są fałszywe32, dalej, że Batrachos i Aischy- 
lides33 nie donoszą prawdy, lecz przedstawiają jako formalne zarzuty jakieś wy- 
mysły Trzydziestu, obliczone na szkodę obywateli. 49. Ponadto, sędziowie, sa- 
mo milczenie przynosiło nie mniejszą korzyść każdemu, kto był nieprzyjaźnie 
nastawiony w stosunku do rządów ludu. Znaleźli się bowiem inni, którzy mówili 
i czynili wszystko, byleby tylko jak największe zło wyrządzić naszemu państwu. 
A ci wszyscy, którzy tyle dziś mówią o swojej dla niego życzliwości, czemuż 
jej w tym czasie nie ujawnili przez zgłaszanie najlepszych propozycji i pow- 
strzymywanie innych od łamania prawa. 
50. Eratostenes mógłby powiedzieć, że po prostu się bał, a dla niektórych 
z was byłoby to wystarczające usprawiedliwienie. Ale w takim razie nie mógł 
w czasie obrad rządu Trzydziestu wyrażać swego sprzeciwu. A jeśli tak, to 
widać, że uchodził za zwolennika ich postępowania, co więcej, miał tak wielkie 
znaczenie, że za swój sprzeciw nie musiał się obawiać żadnych przykrych 
następstw z ich strony. Powinien był okazać tak żywe zainteresowanie raczej 
dla sprawy waszego ocalenia niż dla osoby Teramenesa34, który był sprawcą 
wielu zbrodni przeciwko waszemu państwu. Ten człowiek uznawał państwo za 
swego wroga, a waszych wrogów za swych przyjaciół. 51. Na jedną i drugą oko- 
liczność dostarczę wielu świadectw, które wskażą, że ich wzajemne spory w ło- 

32 Chodzi tu zwłaszcza o oskarżenia o zdradę kraju. 
33 Sykofanci działający w porozumieniu z rządem Trzydziestu. 
34 Znany polityk ateński orientacji oligarchicznej. Był członkiem rządu Czterystu w r. 41 i 

rządu Trzydziestu w r. 405 p.n.e. Zginął w r. 404 p.n.e. skazany przez Kritiasa. 
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nie oligarchii nie dotyczyły waszego interesu, lecz ich własnej korzyści, bo szło 
o to, które ugrupowanie35 przejmie władzę i będzie rządzić państwem. 52. Gdy- 
by te spory odbywały się w obronie ludzi pokrzywdzonych, w jakim innym mo- 
mencie członek rządu mógłby lepiej pokazać swą lojalność wobec kraju niż 
właśnie wtedy, gdy Trazybul zajął Fyle36? Ale zamiast oferować lub okazać ja- 
kąś pomoc ludziom z Fyle, ze swoimi współtowarzyszami udał się na Salaminę 
i do Eleusis, trzystu obywateli zapędził do więzienia i wszystkich na podstawie 
jednego tylko wyroku skazał na śmierć. 
53. Gdy później przybyliśmy do Pireusu, wpierw miały miejsce zamieszki, 
następnie zaś odbyty się negocjacje w sprawie porozumienia. Obydwie strony 
miały nadzieję, że ugoda nastąpi na takich warunkach, jakie każda z nich 
zgłosiła. Ludzie z Pireusu37, którzy mieli przewagę, pozwolili swym przeciw- 
nikom oddalić się. 54. Ci, powróciwszy do miasta, wypędzili rząd Trzydziestu, 
z wyjątkiem Feidona i Eratostenesa, i wyznaczyli ich najgorszych wrogów38 na 
przywódców w tym przekonaniu, że ci sami ludzie, którzy nienawidzą Trzy- 
dziestu, równocześnie kochają ludzi z Pireusu. 55. Wśród nich znaleźli się 
Feidon, Hipokles i Epichares z Lamptry39, i inni, którzy uchodzili za najwięk- 
szych przeciwników Chariklesa40 i Kritiasa i ich związku41. Gdy z kolei oni dosz- 
li do władzy, doprowadzili do znacznie większego zaostrzenia się sporów t an- 
tagonizmów między ludźmi z Pireusu a ludźmi z miasta. 
56. W ten sposób dali wyraźne świadectwo temu, że wystąpili przeciwko 
Trzydziestu nie dla wsparcia ludzi z Pireusu, ani też w obronie tych, którzy mieli 
zginąć jako ofiary bezprawia. Nie interesowali ich ani już straceni, ani też ska- 
zani na rychłą śmierć, lecz tylko ci, którzy korzystali z większej władzy i szyb- 
ciej się wzbogacili. 57. Objąwszy rządy i miasto w swe posiadanie, prowadzili 
walkę na dwa fronty - przeciwko Trzydziestu, którzy wyrządzili samo zło, i prze- 
ciwko wam42, którzy wycierpieliście to zło pod każdym względem. Było jasne 

35 Chodziło o ugrupowania oligarchiczne: ekstremistów pod wodzą Kritiasa i 
umiarkowanych pod wodzą Teramenesa. 

36 Opozycja demokratyczna walcząca z oligarchią zajęła Fyle, twierdzę w Attyce w r. 404 
p.n.e. 

37 Tak określano demokratów skupionych w Pireusic. 
38 Nb. wrogów rządu Trzydziestu. 
39 Lizjasz wymienia tylko trzech urzędników spośród dziesięciu wyznaczonych do prowa-

dzenia pertraktacji z Trazybulem i demokratami. 
40 Jeden z członków rządu Trzydziestu. 
41 Idzie tu. oczywiście, o heterię oligarchiczną. 
42 Członków sądu traktuje mówca jako rzeczników demokracji. 
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dla każdego, że jeśli wygnano Trzydziestu zgodnie z prawem, to was wygnano 
bezprawnie; jeżeli wasze wygnanie było zgodne z prawem, to wygnanie Trzy- 
dziestu było z nim niezgodne. Zostali wygnani z miasta właśnie z tej43, a nie in- 
nej przyczyny. 58. Tym bardziej wiec można się oburzać, że Feidon, którego 
wybrano do prowadzenia z wami rozmów w sprawie ugody i przywrócenia de- 
mokracji, brał udział w tych samych działaniach, co Eratostenes i podzielając to 
samo stanowisko, był gotów za waszym pośrednictwem dotkliwie ugodzić w po- 
tężniejszych od siebie członków tego samego ugrupowania politycznego, nie 
miał natomiast najmniejszej ochoty oddać wam, niesłusznie wygnanym, władzy 
w mieście. Udał się do Sparty i usiłował nakłonić Lacedemończyków do zor- 
ganizowania wojennej wyprawy, dowodząc kłamliwie, że miasto wpadnie w rę- 
ce Beotów44, Dodawał wiele innych argumentów, które jego zdaniem mogły im 
najlepiej trafić do przekonania. 59. Niczego jednak nie zdołał osiągnąć - nie 
wiadomo, czy dlatego, że święte znaki okazały się przeciwne, czy też z tego po- 
wodu, że Lacedemończycy sobie tego nie życzyli. Pożyczył więc 100 talentów 
na opłacenie wojsk najemnych i poprosił o objęcie dowództwa Lizandra, czło- 
wieka niezwykle oddanego sprawie oligarchii, a zaciekłego wroga naszego pańs- 
twa i demokracji, który z fanatyczną nienawiścią odnosił się do ludzi z Pireusu. 
60. By doprowadzić nasze państwo do upadku, werbowali45 wszystkich bez 
różnicy, wzywając miasta na pomoc, w końcu także Lacedemończyków i ich 
sprzymierzeńców, ilu tylko zdołali nakłonić. Oczywiście czyniono te przygo- 
towania nie dla uzyskania jakiegoś porozumienia między stronami, lecz dla 
zguby miasta. Przeszkodziła im w tym grupa dzielnych mężów, którym musicie 
okazać wdzięczność przez ukaranie waszych wrogów. 61. Sami o tym wszyst- 
kim wiecie, nie myślę więc, iż trzeba powoływać świadków. Jednak tak uczynię. 
Mnie teraz dobrze zrobi odrobina wytchnienia46 - natomiast niektórzy z was 
chętniej posłuchają jak największej liczby osób zeznających w tej sprawie. 

Zeznania świadków 

62. Za waszym pozwoleniem chcę was poinformować w sposób możliwie 
zwięzły o działalności Teramenesa. Proszę was o wysłuchanie tego zarówno 

43 Czyli zgodnie z prawem. 
44 Tebańczycy - Teby leżą w Beocji - popierali ateńskich demokratów walczących pod wodzą 

Trazybula. 
45 Idzie tu o Feidona i jego oligarchicznych popleczników. 
46 W czasie przesłuchania świadków oskarżyciel będzie mógł skorzystać z chwili odpoczynku. 
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w moim własnym interesie, jak i w interesie państwa. Niech nikt sobie nie wyo- 
braża, że kieruje formalne oskarżenie przeciwko Teramenesowi, skoro proces 
toczy się przeciwko Eratostenesowi. Po prostu dowiaduje się. że ma on zamiar 
w swej obronie powołać się na to, że był od dawna przyjacielem Teramenesa 
i brał udział w tych samych działaniach. 63. No cóż, gdyby tak znalazł się u wła- 
dzy razem z Temistoklesem47, z pewnością przypisywałby sobie zasługę budowy 
murów, skoro współpracując z Teramenesem je zburzył. Nie wydaje się jednak, 
by wolno było stawiać Temistoklesa na równi z Teramenesem. Gdy jeden 
wzniósł mury wbrew woli Lacedemończyków, drugi, oszukawszy współoby- 
wateli, je zniszczył. 64. Miasto spotkał los przeciwny do oczekiwanego. Przy- 
jaciele Teramenesa, podobnie jak on sam, zasługiwali na śmierć, oczywiście 
z wyjątkiem tych, którzy działali przeciwko niemu. Widzę tutaj jednak, że jego 
bliscy towarzysze powołują się na niego w swych obrończych przemówieniach, 
a nawet starają się przyznać mu zasługi rzekomo wybitnego dobroczyńcy mia- 
sta, zatajając, że był sprawcą jego wielkich krzywd. 65. To przede wszystkim on 
ponosi największą odpowiedzialność za wprowadzenie wcześniejszej oligar- 
chii48, gdyż was nakłonił do wybrania rządów Czterystu. Zresztą jego ojciec49 ja- 
ko probulos działał w tym samym kierunku. Sam Teramenes, który uchodził za 
bardzo oddanego sprawie, został wybrany przez oligarchów na wodza. 66. Jak 
długo cieszył się uznaniem, zachowywał lojalność wobec państwa. Kiedy jednak 
spostrzegł, że Peisander i Kallaischros50 wyprzedzają go znaczeniem, a lud Aten 
nie chce już słuchać oligarchów, z miejsca porozumiał się z Aristokratesem51, 
ulegając uczuciom bądź to zawiści wobec swych rywali, bądź to strachu przed 
wami. 67. Chciał, by lud uwierzył, że jest mu wierny: w tym celu oskarżył swych 
najlepszych przyjaciół, Antyfonta52 i Archeptolemosa, i doprowadził do skazania 

47 Ten wybitny polityk ateński, nie wierząc w trwałość sojuszu między Atenami i Spartą, po 
wojnach perskich odbudował Pireus i wbrew protestom Sparty kazał otoczyć Ateny murem i po- 
łączyć je z Pireusem tzw, długimi murami, 

48 Po klęsce na Sycylii w r. 412 p.n.e. 
49 Ojciec Teramenesa. Hagnon, był tzw. probulem, a więc członkiem 10-osobowej komisji 

powołanej dla zrewidowania dotychczasowej „konstytucji" i opracowania projektu nowej. 
50 Pierwszy z wymienionych był znanym politykiem orientacji oligarchicznej, jednym z twór- 

ców rządów Czterystu. Drugi był ojciem Kritiasa, przywódcy Trzydziestu. 
51 Pierwotnie był członkiem rządów Czterystu, potem sprzymierzył się z Teramenesem celem 

dokonania zmiany rządów. 
52 Znany mówca orientacji oligarchicznej, przygotowywał przewrót polityczny w Atenach, 

który doprowadził do ustanowienia rządów Czterystu. Oskarżony o zdradę kraju, został skazany 
na karę śmierci. 
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ich na karę śmierci. Tak głęboko pogrążył się w podłości, że dla pozyskania 
sobie zaufania oligarchów wpędził w niewolę lud ateński, dla pozyskania zaś 
zaufania ludu zgotował najgorszą zgubę swym przyjaciołom. 

68. Powszechnie ciesząc się względami i wysokim uznaniem społeczeń- 
stwa53, oświadczył swą gotowość ocalenia miasta, utrzymując, że wpadł na praw- 
dziwie wielki pomysł, którego znaczenia nie sposób przecenić. Otóż obiecał 
zawrzeć pokój bez dawania zakładników, bez burzenia murów miasta, bez prze- 
kazania wrogowi floty. Nikomu nie chciał wyjawić, o co tu właściwie chodziło: 
prosił tylko o to, by mu zaufać. 69. I wy, Ateńczycy, powierzyliście Teramene- 
sowi swoją ojczyznę, swoje dzieci, swoje żony i siebie samych w chwili, gdy 
Rada na Areopagu działała na rzecz waszego ocalenia, a wielu mówców wyrazi- 
ło sprzeciw wobec jego propozycji. Wiedzieliście przecież, że inni ludzie 
zachowują tajemnicę tylko wobec wrogów, on zaś nie chciał ujawnić wam tego, 
o czym miał pertraktować z nieprzyjacielem. 70. Nie wykonał ani jednego ze 
swych przyrzeczeń, lecz wymyślił sobie, że trzeba państwo pomniejszyć i osła- 
bić. Nakłonił was zatem do zrobienia tego, o czym nawet żaden z wrogów nigdy 
nie wspomniał, czego zaś nie spodziewał się nikt z obywateli. Nie pod przymu- 
sem Lacedemończyków, lecz działając z własnej inicjatywy, zaproponował im 
zburzenie murów Pireusu i obalenie istniejącego systemu politycznego. Wiedział 
bowiem, że jeżeli nie zostaniecie wyzuci z wszelkiej nadziei, rychło się z nimi 
rozprawicie. 71. W końcu, sędziowie, nie zezwolił na zwołanie Zgromadzenia 
Ludowego, nim nie nadejdzie ustalony przez wrogów moment, którego on sam 
strzegł starannie: armia nieprzyjacielska stanęła w naszym kraju, on zaś za- 
wezwał z Samos przebywająca tam flotę Lizandra. 72. W takich okolicznościach 
i w obecności Lizandra, Filocharesa i Miltiadesa54 odbyło się Zgromadzenie 
Ludowe w sprawie zmiany ustroju politycznego. W ten sposób nikt nie mógł się 
im sprzeciwić ani się im odgrażać, wy zaś, zamiast wybrać to, co korzystne dla 
państwa, musieliście podjąć uchwały zgodne z ich wolą. 73. Teramenes wystąpił 
z wnioskiem powierzenia naszego państwa władzy trzydziestu mężów i przy- 
jęcia ustroju zaproponowanego przez Drakontidesa55. Wy zaś, mimo tego przyk- 
rego położenia, podnieśliście wrzawę dając w ten sposób do zrozumienia, że 
tego nie zrobicie. Mieliście bowiem tę świadomość, że tego dnia Zgromadzenie 
Ludowe dokonuje wyboru między niewolą a wolnością. 

53 Po obaleniu rządów Czterystu wybrano Teramenesa na urząd stratega. 
54 Dwaj wymienieni wraz z Lizandrem dowodzili spartańską flotą. 
55 Ten Ateńczyk orientacji oligarchicznej został członkiem Trzydziestu. 
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74. Teramenes, sędziowie, i tutaj was samych powołuję na świadków, 
oświadczył, że nic sobie nie robi z waszych krzykiem wyrażonych protestów, 
ponieważ jest mu wiadome, że wielu Ateńczyków dzieli jego pogląd, a jego 
propozycje spotkały się z uznaniem Lizandra i Lacedemończyków. Po nim 
zabrał głos Lizander, który powiedział między innymi, że ponosicie jego zda- 
niem odpowiedzialność za niedotrzymanie warunków rozejmu i że stawką nie 
jest tu ustrój państwa, lecz wasze życie, jeśli nie uczynicie tego, czego żąda Te- 
ramenes. 75. Wszyscy uczciwi obywatele, którzy uczestniczyli w tym Zgro- 
madzeniu, widząc, że idzie tu o z góry ukartowane działanie oparte na czynniku 
przymusu, albo zachowali całkowite milczenie, albo się oddalili, mając przy- 
najmniej tę moralną satysfakcję, że osobiście nie podjęli uchwały na niekorzyść 
państwa. Niewielu niegodziwców, działających rozmyślnie na jego szkodę, 
w jawnym głosowaniu uchwaliło to wszystko, co im kazano. 76. Polecono im 
wybrać 10 mężów wskazanych przez Teramenesa, 10 innych, których wyzna- 
czyli nadzorcy niedawno powołani, oraz 10 spośród obecnych56. Do tego stopnia 
byli świadomi waszej słabości, a równocześnie własnej siły, że z góry wiedzieli, 
jakie uchwały zostaną przeprowadzone na Zgromadzeniu Ludowym. 77. Ale 
w tej sprawie powinniście się opierać nie na moich słowach, lecz Teramenesa. 
Wszystko bowiem to, co mówię teraz, przedstawił Teramenes Radzie na swoją 
obronę57, czyniąc wygnańcom politycznym wyrzuty, że tylko jemu58, a nie prze- 
jawowi jakiejś troski ze strony Lacedemończyków, zawdzięczają powrót do 
ojczyzny, czynił też wyrzuty innym członkom rządu59, że on wprawdzie ponosi 
odpowiedzialność za wszystkie działania przeprowadzone w opisany przeze 
mnie sposób, uzyskuje teraz za to taką nagrodę: złożył im przecież czynem wiele 
dowodów swojej wierności i odebrał od nich niejedno takie zapewnienie po- 
twierdzone przysięgą. 78. I mają oni60 czelność głosić swoją przyjaźń do Tera- 
menesa, który był sprawcą tych i innych zbrodni, i haniebnych czynów popeł- 
nionych zarówno dawniej, jak i w ostatnim czasie, poważnych, jak i mniej zna- 
czących. A przecież Teramenes nie zginął w waszej obronie, lecz padł ofiarą 

56 W ten sposób ukonstytuowano rząd Trzydziestu. 
57 Teramenes jako członek rządu Trzydziestu został oskarżony przez Kritiasa o zdradę 

interesów rządu, ponieważ jako zwolennik umiarkowanego kursu politycznego sprzeciwiał się 
aktom terroru. 

58 Idzie o wygnańców z obozu oligarchicznego, którzy dzięki zawartemu pokojowi i przyjętej 
amnestii mogli po r. 403 p.n.e. wrócić do Aten. 

59 Rząd Trzydziestu, którego członkiem był Teramenes. 
60 Zwolennicy Eratostenesa i Teramenesa. 
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własnej nikczemności, za którą poniósł słuszną karę za oligarchii - którą już raz 
obalił61 - a poniósłby również za demokracji. Dwakroć wtrącił lud Aten do nie- 
woli62: z pogardy dla aktualnie istniejącego ustroju63 i z tęsknoty za ustrojem 
minionym, któremu nadał najpiękniejszą nazwę64, został nauczycielem naj- 
ohydniejszych postępków. 
79. W odniesieniu do osoby Teramenesa moje oskarżenie jest wystarczające. 
Wy natomiast już osiągnęliście ten moment, kiedy wasze myśli, które uwolniły 
się od uczuć litości i przebaczenia, każą wam pociągnąć do odpowiedzialności 
karnej Eratostenesa i ludzi dzielących z nim władzę. Nie wolno wam pokazywać 
przewagi tylko w walce z zewnętrznym wrogiem, natomiast wobec wew- 
nętrznego wroga ujawniać słabość w podejmowanych uchwałach. 80. Wdzięcz- 
ność wasza wobec nich za to, co obiecują w przyszłości uczynić, nie może 
przekraczać oburzenia za to, co już zrobili. Przecież nie będziecie zwalczać 
członków rządu Trzydziestu tylko wtedy, gdy są daleko65, puszczać zaś ich wol- 
no - gdy są tutaj obecni. W końcu musicie pomóc sobie nie gorzej niż pomaga 
wam los, który tych ludzi oddał w ręce współobywateli. 81. Oto całe oskarżenie 
przeciwko Eratostenesowi i tym spośród jego przyjaciół, na których będzie się 
powoływał w swej obronie i z którymi współpracował w czasie swej publicznej 
działalności. Ten spór między miastem a Eratostenesem nie opiera się na za- 
sadzie równości. On występował równocześnie w funkcji oskarżyciela i sę- 
dziego osób postawionych w stan oskarżenia, my zaś dzisiaj tworzymy dwie 
strony: oskarżenia i obrony. 82. Rząd Trzydziestu skazywał na śmierć bez sądu 
niewinnych ludzi, wy zaś uważacie za słuszne sądzić zgodnie z prawem tych, 
którzy doprowadzili państwo do zguby. A przecież ukaranie ich nawet z naru- 
szeniem prawa nie byłoby dostatecznym zadośćuczynieniem za wszystkie 
krzywdy i zbrodnie, których się dopuścili w stosunku do państwa. Jakąż mu- 
sieliby ponieść karę, gdyby miała ona rzeczywiście odpowiadać ich występkom? 
83. Gdybyście skazali na śmierć ich i ich dzieci, to czy ukaralibyście ich w wy- 
starczającej mierze za stracenie waszych ojców, synów i braci, których poz- 
bawili życia bez sądu? Dalej, czy konfiskata ich nieruchomego mienia byłaby 
jakąś rekompensatą dla państwa za to wszystko, co mu zabrali, albo dla pry- 
watnych osób, których domy splądrowali i zniszczyli? 

61 W r. 411 p.n.e. 
62 Przez popieranie rządów Czterystu i rządu Trzydziestu. 
63 Idzie o demokracje. 
64 Dawny rząd oligarchiczny nazwał ,,rządem najlepszych". 
65 Aluzja do schronienia się członków tego rządu w Eleusis. 
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84. Cokolwiek byście czynili i tak nie zdołacie ukarać ich w należyty sposób: 
czyż w takim razie nie byłoby karygodnym zaniedbaniem z waszej strony po- 
minąć jakikolwiek z możliwych rodzajów kary, którego zastosowanie proponuje 
jeden lub drugi z zainteresowanych66. 
Sądzę, że jest zdolny do wszystkiego w swej niebywałej zuchwałości czło- 
wiek, który przychodzi tutaj, by przemówić we własnej obronie przed sędziami, 
którzy nie są nikim innym, jak tylko ofiarami jego zbrodni i świadkami jego nie- 
godziwości. Jak widać, jest to wyraz albo całkowitego lekceważenia was, albo 
wielkiego zaufania do innych. 85. Musicie mieć na oku obydwie z tych moż- 
liwości, pamiętając o tym, że jeśli nie byli w stanie67 przeprowadzić swych za- 
mysłów bez współdziałania z innymi, tak teraz nie odważyliby się przychodzić 
do sądu, gdyby nie mieli pewności, że te same osoby68 znowu ich ocalą. Te zaś 
nie przybyły tutaj dla samej obrony oskarżonych, lecz raczej w nadziei, że 
uzyskają całkowitą bezkarność za swe dawne czyny i że w przyszłości będą 
mogły czynić, co zechcą, skoro puścicie wolno sprawców największych niesz- 
część narodowych. 86. Usprawiedliwiona jest też w tym wypadku ciekawość, 
czy inni przemawiający w ich obronie przyjmą postawę ludzi uczciwych i spra- 
wiedliwych i dowiodą, że ich osobiste zasługi przysłaniają niegodziwość oskar- 
żonych. Chciałbym, by ci ludzie okazali tę samą gorliwość w ratowaniu pań- 
stwa, z jaką dążyli do jego zagłady. Jest też możliwe, że owi obrońcy będą pro- 
wadzili obronę ufni w swą umiejętność przemawiania i będą się starali dowieść, 
że czyny oskarżonych zasługują na pełne uznanie. Nikt jednak z nich nigdy nie 
odważył się nawet wspomnieć o waszych słusznych prawach. 
87. Warto przecież zwrócić uwagę na to, że świadkowie zeznający na korzyść 
oskarżonych, wzajemnie się obwiniają. Uważają was chyba za ludzi naiwnych, 
cierpiących na brak pamięci, skoro przypuszczają, że za waszym, to jest ludu. 
pośrednictwem, zdołają ocalić Trzydziestu i uchronić ich przed wszelką od- 
powiedzialnością karną. A przecież za sprawą Eratostenesa i jego towarzyszy 
samo uczestnictwo w obrzędach pogrzebowych ich ofiar uchodziło za rzecz nie- 
bezpieczną. 88. Jeśli teraz ci ludzie ujdą karze, znów będą mogli działać na 
zgubę państwa. Ich zaś ofiary, tracąc swe życie, utraciły jakąkolwiek możliwość 
ukarania swych wrogów. Czyż nie jest karygodne, że przyjaciele niewinnie stra- 

66 To znaczy: ich oskarżycieli. 
67 Mówca ma na myśli Eratostenesa i innych oligarchów z nim związanych. 
68 Wpływowi Ateńczycy, którzy przemawiają w obronie oskarżonych, zdradzają w jakiś sposób 
sympatie prooligarchiczne. 
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conych sami wraz z nimi postradali życie, ci zaś, co zgubili to państwo, będą 
mieli chyba całe tłumy na swych uroczystościach pogrzebowych, skoro tak 
wielu ludzi stara się udzielić im wsparcia. 89. Moim zdaniem, o wiele łatwiej 
jest oskarżać o to, co wycierpieliście z ich przyczyny, niż występować w obronie 
tego, co zrobili. Otóż twierdzi się, że spośród Trzydziestu Eratostenes wyrządził 
stosunkowo najmniej zła i na tej podstawie się dowodzi, że zasługuje na wyrok 
uniewinniający. Zapomina się przy tym, że popełnił on wobec państwa ateń- 
skiego więcej zbrodni niż wszyscy inni Grecy i że z tego powodu powinien 
otrzymać wyrok śmierci. 90. A zatem pokażcie, jaki jest wasz wyrok w tej spra- 
wie. Jeżeli wydacie wyrok skazujący, wyrazicie tym samym potępienie wy- 
darzeń, które miały tu miejsce69. Jeżeli jednak uwolnicie go od winy i kary, 
zostaniecie uznani za zwolenników tego samego kursu działania, co oskarżeni, 
a w dodatku nie będziecie się mogli powołać na tę okoliczność, że wykonaliście 
tylko rozkazy Trzydziestu, ponieważ nikt was nie zmusza do głosowania wbrew 
przekonaniu. 91. A zatem doradzam wam, byście sami na siebie nie wydali wy- 
roku skazującego przez obwieszczenie werdyktu uniewinniającego oskarżonych. 
Nie myślcie też, że wyrok ten pozostanie tajny, ponieważ wydacie go jawnie 
wobec całego miasta. 

92. Zanim opuszczę tę mównicę, chciałbym przypomnieć tylko kilka faktów 
obydwu obozom: ludziom z miasta i ludziom z Pireusu70. Nieszczęścia, które za 
sprawą tych ludzi spadły na was, stanowią ostrzeżenie, o którym trzeba pamiętać 
przy ferowaniu wyroku. Najpierw wy wszyscy obywatele z obozu miejskiego: 
przypomnijcie sobie tylko, iż bezwzględne rządy Trzydziestu, pod którymi 
pozostawaliście, zmusiły was do walki przeciwko własnym synom, braciom 
i współobywatelom. Klęska w tej walce dała wam te same prawa, co zwycięz- 
com, natomiast zwycięstwo uczyniłoby z was niewolników tych ludzi71. 93. Swój 
osobisty majątek pomnożyli dzięki swej publicznej działalności, podczas gdy 
wasze mienie uległo znacznemu pomniejszeniu przez wojnę domową. Nie uwa- 
żali za wskazane dopuścić was do udziału w korzyściach, natomiast zmusili was 
do dzielenia z nimi złej sławy. Pycha poniosła ich tak daleko, że zamiast pozys- 
kiwać waszą wierność przez przyznanie wam udziału w zyskach, uznali, że 
zdobędą waszą przychylność, jeśli uczynią z was wspólników własnej hańby. 
94. Teraz więc - kiedy czujecie się bezpieczni - weźcie za to wszystko, w miarę 

69 Oskarżyciel wyraża tu ogólne potępienie rządów Trzydziestu jako rządów terroru. 
70 Tak określano w Atenach dwa obozy polityczne - oligarchów i demokratów. 
71 Odnosi się to do członków rządu Trzydziestu. 
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swych sił i możliwości, pomstę na nich w imieniu własnym i w imieniu ludzi 
z Pireusu. Uprzytomnijcie sobie, że rządzili wami najgorsi niegodziwcy, uprzy- 
tomnijcie sobie, że teraz władacie państwem wespół z najszlachetniejszymi 
ludźmi72, wraz z nimi walczycie przeciwko wrogom, razem z nimi radzicie 
w sprawach państwowych. Przypomnijcie sobie o obcej załodze73, którą owi 
umieścili na Akropolu na straży swego panowania, a waszej niewoli. 95. Miał- 
bym jeszcze wiele do powiedzenia na ten temat, ale na tym poprzestanę. Wy 
natomiast, ludzie z Pireusu, nie zapominajcie o waszym uzbrojeniu, z którego 
pomocą stoczyliście wiele bitew na obcej ziemi. Tej broni nie pozbawili was 
wrogowie, ale ci właśnie ludzie - w czasie pokoju74. Co więcej, formalnie wyg- 
nali was z własnego miasta, które wam ojcowie przekazali. Gdy znaleźliście się 
na wygnaniu w różnych miastach, zwrócili się do nich z żądaniem, by was wy- 
dały. 96. Powinniście za to wszystko odczuwać taki sam gniew, jak w czasie 
swego wygnania, pamiętając także o innych cierpieniach, których doznaliście 
od tych ludzi. Niejednego przecież uprowadzili siłą z rynku lub świątyni i zabili. 
Innych odrywali od dzieci, rodziców i żon, zmuszali do odebrania sobie życia 
i nie zezwalali nawet na odbycie zwykłego pogrzebu. Sądzili widocznie, że ich 
władza jest zbyt silna, by jej mogła dosięgnąć kara boska. 97. Iluż z was, którzy 
uniknęli śmierci, w wielu innych miejscach narażało swe życie błąkając się 
z miasta do miasta, każdą z tych wędrówek kończąc kolejnym wygnaniem. 
Cierpiąc wszelki niedostatek, pozostawiliście swe dzieci albo w kraju rodzinnym 
- obecnie przeobrażonym w kraj nieprzyjacielski - albo na obcej ziemi: mimo 
jednak tylu przeszkód i przeciwności, przybyliście do Pireusu75. W obliczu wielu 
poważnych niebezpieczeństw dowiedliście swego szlachetnego męstwa, jednych 
wyswobadzając, innym umożliwiając powrót do ojczyzny. 98. Gdyby wam się 
nie poszczęściło i gdybyście tego nie dokonali, udalibyście się na wygnanie 
z obawy, by was znowu nie spotkały podobne cierpienia, których wcześniej 
doświadczyliście. Nie ustrzegłyby was przed okrucieństwem tych osobników ani 
świątynie, ani ołtarze, które są zbawiennym schronieniem nawet dla winnych 
przestępstwa. Wasze dzieci, które by tutaj pozostały, byłyby narażone na 
wszelkie zniewagi z ich strony, te zaś, które by przebywały na obcej ziemi. 

72 Idzie tu o demokratów i ich przywódców. 
73 Spartanie przysłali na pomoc Trzydziestu - zresztą na ich prośbę - oddział złożony z 700 

najemników. 
74 Obywatelom ateńskim - o czym już wcześniej była mowa - rząd Trzydziestu odebrał broń. 
75 Celem tego powrotu było obalenie rządzącej oligarchii. 
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wobec braku materialnej pomocy, a z powodu nieznacznych nawet długów, zo- 
stałyby niewolnikami. 

99. Nie chcę jednak mówić o tym wszystkim, co jeszcze mogłoby się 
zdarzyć, skoro nie jestem w stanie nawet przedstawić tego, co zrobili. Nie jest 
to zresztą zadanie dla jednego lub dwóch oskarżycieli, ale dla wielu. Pewne 
rzeczy pominąłem - lecz nie z braku dobrej woli: a przecież należałoby tu 
jeszcze przemówić w obronie świątyń, które albo sprzedali, albo przez swoje 
wtargnięcie zbezcześcili, w obronie arsenałów, które zniszczyli, i w obronie 
pomordowanych, których wprawdzie za życia nie mogliście osłonić, ale przy- 
najmniej teraz, po śmierci, brońcie. 100. Myślę, że oni nas teraz słuchają i poz- 
nają waszą uczciwość po wyroku, jaki wydacie. Kto z was uniewinni oskar- 
żonych, ten w odczuciu owych nieszczęśliwców wyda niejako na nich wyrok 
śmierci. Kto zaś żąda, by oskarżeni ponieśli karę, ten występuje jako ich mści- 
ciel. Na tym zamykam moje oskarżenie. Słyszeliście, widzieliście, cierpieliście. 
Oskarżony jest w waszych rękach. Wydajcie wyrok! 
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XIII. Przeciwko Agoratosowi w sprawie natychmiastowego uwięzienia 

Agoratos, człowiek przypuszczalnie pochodzenia niewolniczego, utrzymywał, że uzyskał oby- 
watelstwo ateńskie w nagrodę za udział w zamordowaniu w r. 411 p.n.e. Frynicha, jednego z przy- 
wódców oligarchicznych. Przez kilka następnych lat uprawiał zawód informatora czy płatnego 
delatora (sykophantes). Gdy w r. 404 p.n.e. Ateny miały przyjąć trudne warunki pokoju ze Spartą 
po przegranej wojnie, oligarchowie namówili Agoratosa, by zadenuncjował tych Ateńczyków, 
którzy sprzeciwiali się zawarciu pokoju na takich warunkach. Intryga polegała na tym, że Ago- 
ratos miał zostać oskarżony wraz z innymi przeciwnikami pokoju, a następnie złożyć doniesienie 
na swych rzekomych towarzyszy, zapewniając sobie równocześnie bezkarność. Oskarżenie wniósł 
niejaki Teokryt, po czym kilku członków Rady udało się do Pireusu - gdzie Agoratos przebywał 
- celem dokonania aresztowania. Wtedy Agoratos, szukając niby schronienia - była to część 
uknutego planu - zasiadł jako błagalnik na ołtarzu Artemidy w Munychii. Kilku przyjaciół ofia- 
rowało mu pomoc i ucieczkę drogą morską. On jednak odrzucił tę propozycję i pozwolił się 
aresztować. W więzieniu doniósł i na te osoby, które udzielały mu wsparcia, i na kilku strategów 
i dowódców wojskowych. W tej sytuacji zawarcie pokoju nie natrafiało już na poważniejsze trud- 
ności. Władzę objęło Trzydziestu, a więźniów postawiono przed nową Radą - wbrew uchwale 
ludu - całkowicie wysługującą się temu oligarchicznemu rządowi. Wszyscy zostali skazani na 
karę śmierci, z wyjątkiem Agoratosa, którego wygnano. Pod koniec r. 404 p.n.e. połączył się on 
z demokratami zgromadzonymi w Fyle: ci jednak nie chcieli z nim mieć do czynienia. Kilka lat 
później w r. 399 Agoratos został oskarżony o spowodowanie śmierci Dionisodora za czasów 
Trzydziestu: był on prawdopodobnie jednym z dowódców wojskowych. Oskarżyciel, który wy- 
głasza tę mowę, jest jego kuzynem i szwagrem. Jego zdaniem Agoratos jako „przyłapany na go- 
rącym uczynku" nie podlega amnestii, a jego sprawa przedawnieniu (prothesmia). 

1. Jest waszym moralnym obowiązkiem, sędziowie, pomścić mężów, którzy 
oddali życie za sprawę demokracji, jest to też moim obowiązkiem w szcze- 
gólności: Dionisodor był bowiem moim szwagrem i krewnym. Tak się składa, 
że dzielę wraz z ludem nienawiść do Agoratosa. Czyny, które popełnił stwarzają 
uzasadniony powód dla mnie, bym go jeszcze dzisiaj nienawidził, dla was zaś, 
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byście go przykładnie ukarali. 2. Ponosi bowiem winę za stracenie za rządów 
Trzydziestu1 Dionisodora, mego szwagra, i wielu innych - ich nazwiska na razie 
pominę - ludzi lojalnych wobec demokracji, na których złożył doniesienia. 
Swoim postępowaniem wyrządził dotkliwe szkody nie tylko mnie - a oddzielnie 
każdemu z was - lecz także poważne krzywdy całemu państwu, pozbawiając je 
tych zacnych ludzi. 3. Dlatego, sędziowie, uważam za akt sprawiedliwy i zbożny 
wziąć na nim pomstę: powinniśmy to zrobić, i ja, i wy wszyscy, każdy w sposób 
dla niego dostępny. Myślę, że jeżeli tak postąpimy, zyskamy poparcie u bogów 
i ludzi. 4. Musicie usłyszeć, sędziowie, o całej sprawie od początku, abyście wie- 
dzieli, po pierwsze, w jaki sposób obalono system demokratyczny i kto tego 
dokonał, po wtóre, w jaki sposób Agoratos przyczynił się do zguby tych ludzi, 
i dalej, jakie uczynili oni wyznanie w chwili śmierci. Wyposażeni bowiem w tak 
dokładną znajomość sprawy, z prawdziwą satysfakcją wydacie na oskarżonego 
wyrok skazujący. Moją relację rozpocznę w sposób, który mi najbardziej ułatwi 
wyłożenie sprawy, wam zaś jej zrozumienie. 
5. Gdy flota ateńska uległa zniszczeniu2 i wewnętrzne położenie państwa 
zdradzało objawy poważnego osłabienia, a w jakiś czas później okręty Lacede- 
mończyków przybiły do Pireusu, natychmiast podjęto z Lacedemończykami 
negocjacje pokojowe. 6. W tym czasie ujawnili swoje zamiary ludzie, którzy pra- 
gnęli przewrotu politycznego, uważając, że nadszedł szczególnie korzystny mo- 
ment do przeprowadzenia zmian ustrojowych zgodnie z ich własną koncepcją. 
7. W urzeczywistnieniu tych planów jedyną przeszkodę dostrzegali w osobach 
przywódców ludu, strategów i dowódców wojskowych. Chcieli ich zatem za 
wszelką cenę usunąć ze swej drogi, by bez trudności móc przeprowadzić swoje 
zamiary. Najpierw więc zwrócili się przeciwko Kleofontowi3. 8. Postąpili w na- 
stępujący sposób. W czasie posiedzenia Zgromadzenia Ludowego obradującego 
w sprawie pokoju, kiedy posłowie lacedemońscy określili warunki, na których 
Lacedemończycy byliby gotowi zawrzeć pokój - szło o zburzenie długich mu- 
rów4 na odcinku 10 stadiów5 z jednej i drugiej strony, a wy, Ateńczycy, nie chcie- 

1 Trzydziestu - ultraoligarchiczny rząd, zwany też rządem Trzydziestu tyranów, został utwo- 
rzony w Atenach przy poparciu zwycięskiego wodza spartańskiego Lizandra po kapitulacji Aten 
w r. 404 p.n.e. i zawarciu pokoju kończącego wojnę peloponeską (431-404 p.n.e.). Rząd ten 
charakteryzował się wyjątkowym okrucieństwem i bezwzględnością w stosunku do społeczeń- 
stwa ateńskiego. 

2 W bitwie pod Aigospotamoi w r. 405 p.n.e., która położyła kres wojnie peloponeskiej. 
3 Polityk orientacji demokratycznej. 
4 Mury te łączyły miasto z portem Pireuscm. 
5 Stadion - miara długości ok. 190 m. 
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liście nawet słyszeć o zburzeniu murów - wtedy wstał Kleofon i oświadczył 
w imieniu ogółu Ateńczyków, że pod żadnym pozorem nie można tego czynić. 
9. Z kolei Teramenes6, działający na szkodę demokracji, zabrał głos stwierdzając, 
że jeśli wybierzecie go na posła i wyposażycie go w nieograniczone pełnomoc- 
nictwo do zawierania pokoju, wówczas sprawi, że nawet część murów nie uleg- 
nie rozbiórce, a miasto nie dozna żadnej innej szkody. Był przekonany, że ponad- 
to uda mu się uzyskać od Lacedemończyków jeszcze inne korzyści dla państwa. 
10. Pod wpływem tej argumentacji wybraliście Teramenesa na posła, przyznając 
mu tak szerokie pełnomocnictwo. A przecież w poprzednim roku tego samego 
człowieka, wybranego na stratega, nie zatwierdziliście na tym urzędzie w wyniku 
publicznego badania jego kwalifikacji7, gdyż byliście zdania, że nie okazał lojal- 
ności wobec rządów demokratycznych. 11. Ów udał się do Lacedemonu i bawił 
tam dłuższy czas, mimo iż pozostawił was w oblężonym mieście: wiedział, że 
lud miasta znajduje się w krytycznej sytuacji, że większość mieszkańców z po- 
wodu wojny i związanych z nią nieszczęść cierpi niedostatek rzeczy niezbędnych 
do życia. Zdawał sobie sprawę z tego, iż jeśli doprowadzi was do beznadziejnego 
położenia — do którego zresztą rzeczywiście was doprowadził — z ulgą zawrzecie 
pokój bez względu na postawione wam warunki. 12. Pozostali w mieście wasi 
przeciwnicy polityczni, którzy mieli zamiar obalić ustrój demokratyczny, poz- 
wali Kleofonta przed sąd pod pretekstem, że nie wrócił do obozu wojskowego 
na nocny odpoczynek8. Prawdziwy powód był taki, że w waszym interesie sprze- 
ciwił się zburzeniu murów. Postarali się więc o to, by skład sędziowski był mu 
nieprzychylny - przybyli do sądu zwolennicy ustanowienia ustroju oligarchicz- 
nego - i pod podanym pretekstem wydali nań wyrok skazujący. 13. Później Te- 
ramenes wrócił z Lacedemonu. Wtedy to kilku strategów i wyższych rangą 
dowódców wojskowych - między innymi Strombichides9 i Dionisodor, i inni 
obywatele, którzy zachowali lojalność wobec demokracji, jak się później 
pokazało - udało się do Teramenesa i wyraziło mu swoje najwyższe oburzenie. 
Przywiózł on bowiem takie warunki pokojowe, które poznaliśmy z własnego 

6 Członek rządu oligarchicznego tzw. Czterystu w r. 411 p.n.e. W r. 404 p.n.e. wszedt do rządu 
Trzydziestu. Byt w tym rządzie rzecznikiem umiarkowania, w przeciwieństwie do Kritiasa, który 
wyróżniał się okrucieństwem. Zginął oskarżony przez tegoż o zdradę. 

7 Chodzi tu o tzw. dokimazję - czyli badanie kwalifikacji politycznych, moralnych i osobowych 
kandydata na urząd. Gdy takie badanie wypadło na niekorzyść kandydata, nie mógł objąć urzędu. 

8 W okresie zagrożenia państwa obywateli ateńskich -jako naturalnych obrońców miasta - 
obowiązywała dyscyplina wojskowa. Jakiekolwiek jej naruszenie traktowano jako dezercję. 

9 Strateg ateński z okresu wojny peloponeskiej. 
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doświadczenia - utraciliśmy wielu zacnych obywateli, a nas samych czekał los 
wygnańców z rozkazu Trzydziestu. 

14. Zamiast rozbiórki długich murów na odcinku 10 stadiów, warunki poko- 
jowe żądały wyburzenia ich na całej długości - zamiast uzyskania jakiejś dodat- 
kowej korzyści dla państwa, zobowiązano nas do wydania Lacedemończykom 
naszych okrętów i rozebrania murów okalających Pireus. 15. Mężowie ci, skoro 
spostrzegli, że pod pozorem negocjacji pokojowych idzie tu w rzeczywistości 
o obaleniu ustroju demokratycznego, oświadczyli, że do tego nie dopuszczą. 
I nie tyle, Ateńczycy, bolało ich wyburzenie murów, nie tyle też troszczyli się 
o wydanie floty Lacedemończykom - ponieważ te wszystkie straty nie leżały im 
bardziej na sercu niż komukolwiek z was - ile mieli świadomość tego, że w ten 
sposób zostanie przypieczętowany upadek ustroju demokratycznego. 16. Wcale 
im nie brakowało - wbrew temu, co niektórzy utrzymują - gotowości do za- 
warcia pokoju: po prostu pragnęli uzyskać pokój na korzystniejszych warunkach 
dla ateńskiego ludu. Uważali, że są w stanie to osiągnąć i z pewnością by tego 
dokonali, gdyby nie przyszło im zginąć za sprawą Agoratosa. 17. Teramenes 
i inni wasi przeciwnicy polityczni zauważyli, że pewna grupa ludzi usiłuje 
przeszkodzić obaleniu demokracji i stawiać opór w obronie wolności: posta- 
nowili więc, wyprzedzając zwołanie Zgromadzenia Ludowego mającego roz- 
strzygać w sprawie pokoju, uwikłać zrazu tych ludzi w sieć oszczerczych zarzu- 
tów i oskarżeń przed sądem po to, by nikt nie podejmował obrony ludu na Zgro- 
madzeniu. Uknuli następującą intrygę. 18. Namówili Agoratosa, by złożył do- 
niesienie na strategów i dowódców: nie dlatego, Ateńczycy, że był ich wspól- 
nikiem w jakimkolwiek stopniu, bo, rzecz jasna, nie byli oni ani takimi głupcami, 
ani też ludźmi pozbawionymi przyjaciół, by działając w sprawie tej wagi 
zwracać się do Agoratosa, niewolnika i niewolniczego syna, jako do sprzy- 
mierzeńca godnego zaufania, lecz z tego powodu, iż uznali go za człowieka na- 
dającego się do roli donosiciela. 19. Ich pragnieniem było, by sprawiał takie 
wrażenie, że nie składa doniesienia dobrowolnie, lecz wbrew swej woli. Cho- 
dziło bowiem o to, by dostarczona przezeń informacja nabrała w ten sposób 
większej wiarogodności. Agoratos złożył je jednak dobrowolnie, o czym - jak 
sądzę - sami się przekonacie z przebiegli wydarzeń. Otóż posłali do Rady nie- 
jakiego Teokryta, zwanego „synem Elafostiktosa"10. Ten Teokryt był towarzy- 
szem i zaufanym Agoratosa. 

10 Elafostiktos - przezwisko od naturalnego znamienia lub tatuażu wyobrażającego jelenia, 
W przypadku tatuażu należałoby myśleć o obcym lub niewolniczym pochodzeniu osoby ozna- 
czonej tym znamieniem. 
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20. Rada funkcjonująca przed nastaniem rządów Trzydziestu została przeku- 
piona i - jak o tym wiecie — bardzo pragnęła wprowadzenia oligarchii. Jest na to 
następujący dowód: otóż większość członków owej Rady zasiadła później w Ra- 
dzie za rządów Trzydziestu! Z jakiego powodu wam o tym mówię? A więc po 
to, byście sobie uświadomili, że wszystkie uchwały tej Rady nie były wydane 
z sympatii dla ludu, lecz dla obalenia waszej demokracji i dlatego oceniajcie je 
z tego punktu widzenia. 21. Teokryt stanął przed taką właśnie Radą i złożył tajne 
doniesienie, że pewna grupa ludzi jednoczy się celem przeciwdziałania ów- 
cześnie wprowadzonej formie rządów. Nie podał nazwisk poszczególnych osób, 
gdyż twierdził, że wiążą go z nimi te same przysięgi, które wspólnie złożono, 
i że są przecież inni, którzy mogą wymienić te nazwiska; on nigdy tego nie zrobi. 
22. Gdyby to doniesienie nie było dziełem zwykłej intrygi, Rada byłaby zmusiła 
Teokryta do podania tych nazwisk i nie pozostawiłaby całej tej informacji w sfe- 
rze anonimowości. A oto tekst ogłoszonej uchwały". 

Uchwała 

23. Gdy podjęto uchwałę, wybrani przez Radą jej członkowie udali się do Pi- 
reusu w poszukiwaniu Agoratosa. Spotkali go na rynku i usiłowali zabrać ze so- 
bą. Obecni przy tym Nikiasz, Nikomenes i kilku innych świadomych tego, że 
sprawy w państwie nie układają się najlepiej, oświadczyło, że nie pozwolą na 
aresztowanie Agoratosa. 24. Kazali go zwolnić za poręką, a równocześnie obie- 
cali doprowadzić go przed Radę. Członkowie Rady, spisawszy nazwiska tych 
osób, które udzieliły poręki i tych, które sprzeciwiły się aresztowaniu, wrócili 
do miasta. Agoratos i jego poręczyciele zasiedli na ołtarzu w Munychii12. Siedząc 
tam, zastanawiali się, co należy począć. Zarówno owi poręczyciele, jak i wszyscy 
inni obecni byli zdania, że trzeba jak najprędzej wyprawić Agoratosa z kraju, 
25. Kazali dwom statkom stać na kotwicy w Munychii i błagali go na wszystkie 
sposoby, by opuścił Ateny. Mówili, że będą mu towarzyszyli w podróży, dopóki 
sprawy się jakoś nie ułożą. Dowodzili, iż w przypadku postawienia go przed Ra- 
dą, poddano by go torturom fizycznym, by go zmusić do wymienienia takich 
nazwisk obywateli ateńskich, które mu każą podać ci ludzie, z upodobaniem pro- 

11 Uchwała nakazująca aresztowanie Agoratosa. Tekst tej uchwały nie zachował się w rękopisie 
mowy. 

12 Twierdza i jeden z trzech portów wojennych Aten. Znajdowała się tutaj sławna świątynia 
Artemidy. Przebywanie na ołtarzu boga zapewniało błagalnikowi nietykalność. 
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wadzący działalność destrukcyjną w państwie. 26. Nic nie pomogły ani prośby, 
ani stwierdzenie, że statki są przygotowane do drogi, a przyjaciele gotowi towa- 
rzyszyć mu w tej morskiej podróży - Agoratos nie chciał posłuchać ich rad. Je- 
żeli nie było, Agoratosie, żadnej cichej umowy zapewniającej ci całkowite bez- 
pieczeństwo, jak mogłeś zrezygnować z wyjazdu, gdy okręty czekały już w po- 
gotowiu, a twoi poręczyciele wyrazili gotowość towarzyszenia ci w podróży? 
Taka możliwość ciągle jeszcze istniała - Rada nie objęła cię jeszcze swoją 
władzą. 27. Twoje położenie nie było takie samo, jak położenie twoich towa- 
rzyszy. Przede wszystkim, oni jako obywatele ateńscy nie musieli się obawiać, 
że będą torturowani. Ponadto byli gotowi opuścić własną ojczyzną, by razem 
z tobą podróżować po morzach, gdyż mieli to przekonanie, że tak będzie lepiej 
niż dopuścić za twoją sprawą do niecnej zagłady wielu uczciwych obywateli. 
Tobie, po pierwsze, groziły tortury13 w razie pozostania w kraju, po drugie, nie 
porzucałbyś przecież własnej ojczyzny. 28. Pod każdym więc względem bardziej 
w twoim niż w ich interesie leżało udać się w podróż - chyba że udzielono ci 
jakiejś gwarancji bezpieczeństwa. Teraz udajesz, że działałeś wbrew swej woli, 
a przecież właśnie z własnej woli doprowadziłeś do śmierci wielu uczciwych 
Ateńczyków. Zarówno przedstawione przeze mnie fakty, jak zeznania świadków 
i uchwała Rady świadczą przeciwko tobie, że twoje zachowanie jest wynikiem 
z góry przygotowanego planu. 

Zeznania świadków i uchwała14 

29. Gdy ogłoszono uchwałę, a członkowie Rady przybyli do Munychii, Ago- 
ratos dobrowolnie zszedł z ołtarza. Teraz, oczywiście, utrzymuje, że usunięto go 
przy użyciu siły. 30. Doprowadzony przed Radę zrazu podał nazwiska porę- 
czycieli, następnie strategów i dowódców wojskowych, w końcu także nie- 
których innych obywateli. Był to początek całego nieszczęścia. Myślę, że sam 
przyzna się do wymienienia tych nazwisk. W przeciwnym wypadku wskażę, że 
był sprawcą czynu, bo są na to niezbite dowody15. Proszę o udzielenie od- 
powiedzi. 

13 Tylko obywateli ateńskich prawo chroniło przed torturami. Sprawa posiadania przez 
Agorastosa prawa obywatelstwa ateńskiego budziła zastrzeżenia. Groził mu proces o przy- 
właszczenie sobie obywatelstwa (graphe ksenias). 

14 Zeznania świadków i uchwała nie zachowane w rękopisie mowy. 
15 W greckim oryginale dosłownie: „wskaże, że zostałeś niejako ujęty na gorącym uczynku". 
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Przesłuchanie16 

31. Rada zażądała od niego, sędziowie, podania jeszcze innych nazwisk. 
Członkowie Rady byli do tego stopnia zdecydowani na destrukcyjne działanie, 
że wyrażali nawet wątpliwości, czy Agoratos w swych oskarżeniach powiedział 
całą prawdę. On zaś całkowicie dobrowolnie, bez najmniejszego przymusu 
złożył doniesienie także na innych obywateli. 32. Podczas posiedzenia Zgroma- 
dzenia Ludowego, odbywającego się w teatrze w Munychii, pewna grupa ludzi 
usilnie starała się o to. by oskarżono przed ludem również strategów i dowódców 
wojskowych — w przypadku innych wystarczyło doniesienie złożone przed Radą: 
przyprowadzono więc tam Agoratosa i postawiono przed ludem. No, odpowiedz 
mi, Agoratosie. Myślę, że nie będziesz się wypierał tego, co uczyniłeś w obec- 
ności wszystkich Ateńczyków. 

Przesłuchanie 

33. Agoratos wprawdzie sam się przyznaje, niemniej jednak zostaną wam 
odczytane uchwały ludu. 

Uchwały17 

Sądzę, że już dość dobrze rozumiecie, że ten właśnie Agoratos wymienił naz- 
wiska owych ludzi, zarówno przed Radą, jak i przed ludem, i tym samym został 
ich zabójcą. Jestem pewny tego, że uda mi się wam pokrótce wykazać, że ponosi 
on odpowiedzialność za wszystkie niepowodzenia naszego państwa i nie za- 
sługuje na niczyje współczucie. 34. Właśnie w tym czasie, gdy tych ludzi ujęto 
i wtrącono do więzienia, Lizander18 ze swoją flotą wpłynął do waszych portów: 
wtedy to też wasze statki wydano Lacedemończykom, zburzono mury, usta- 
nowiono rządy Trzydziestu i wszystkie nieszczęścia zwaliły się na nasze miasto. 
35. Gdy tylko powstał ów rząd Trzydziestu, natychmiast wszczął on przed Radą 
postępowanie sądowe przeciwko owym ludziom, chociaż lud uchwalił, że takie 

16 Tekst zarówno tego przesłuchania, jak i następnego (§ 33), został opuszczony w rękopisie 
mowy. 

17 Uchwały nie zachowane w rękopisie mowy. 
18 Wódz spartański, który w r. 404 p.n.e. zdobył Ateny. 
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postępowanie ma się odbyć przed sądem złożonym z 2000 sędziów przy- 
sięgłych19. Proszę o odczytanie tej uchwały. 

Uchwała20 

36. Otóż gdyby ci oskarżeni byli sądzeni przez odpowiedni sąd, z łatwością 
uratowaliby życie. Wtedy bowiem wszyscy byliście już świadomi złej kondycji 
naszego państwa, chociaż, oczywiście, nie mogliście mu jeszcze w żaden sposób 
pomóc. A więc oskarżonych postawiono przed Radą działającą za rządów 
Trzydziestu. Rozprawa sądowa toczyła się według powszechnie znanej formuły. 
37. Trzydziestu zasiadło na miejscach, które obecnie zajmują urzędujący pry- 
tani21. Przed nimi ustawiono dwa stoły. Kamyków do głosowania nie wolno było 
umieszczać w urnach, lecz głosując jawnie - na stołach, kamyki oznaczające 
głos skazujący na stole dalej ustawionym [...l22 38. Czyż w tych warunkach 
któryś z oskarżonych miał jakąś szansę na wyrok uniewinniający? Jednym sło- 
wem, wszyscy, którzy weszli do budynku Rady fukcjonującej za czasów Trzy- 
dziestu, zostali skazani na karę śmierci, nikt nie został ułaskawiony, z wyjątkiem 
Agoratosa. Puszczono go wolno jako „dobroczyńcę". Proszę o odczytanie naz- 
wisk ofiar, byście się mogli dowiedzieć, jak wielu ludzi zginęło za jego sprawą. 

Lista nazwisk23 

39. Kiedy zapadł już, sędziowie, w ich sprawie wyrok śmierci i kiedy przysz- 
ło im umierać, każdy z nich prosił o odwiedziny w więzieniu, ten siostrę, tamten 
matkę, inny znów żonę albo jakąś niedaleką krewną, by móc się pożegnać ze 
swymi bliskimi, zanim zakończy życie. 40. Dionisodor posłał po moją siostrę, 
a swoją żonę, prosząc o wizytę w więzieniu. Otrzymawszy tę wiadomość, 
przyszła tam odziana w czarny płaszcz[...]24 jak się godziło z uwagi na męża, 
którego doświadczył tak okrutny los. 41. W obecności mojej siostry Dionisodor 

19 Sąd o tak licznym składzie zwoływano tylko w wypadkach o szczególnym znaczeniu po- 
litycznym. 

20 Brak tej uchwały w rękopisie mowy. 
21 Członkowie tzw. prytanii. Ta zaś oznaczała urzędującą w danym okresie 1/10 Rady 

Pięciuset (Boule): a zatem prytania liczyła 50 członków. 
22 Niewielka luka w tekście. 
23 Lista nazwisk nie zachowana. 
24 Następuje niewielka luka w tekście. 
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rozporządził swym majątkiem według swej woli oraz oświadczył, że ten oto 
Agoratos jest odpowiedzialny za jego śmierć. Zobowiązał mnie i tego oto Dio- 
nizjusza, swego brata, a także wszystkich swych przyjaciół do dokonania zań 
zemsty na Agoratosie. 42. Miał też szczególne polecenie dla swojej żony 
przypuszczając, że jest ciężarna: gdy urodzi syna, niech go uświadomi, że Ago- 
ratos jest sprawcą śmierci jego ojca. Niech poleci synowi ukarać go jako mor- 
dercę. Na dowód tego, że mówię prawdę, powołam świadków. 

Zeznania świadków25 

43. W ten sposób ci ludzie, sędziowie, utracili życie w wyniku doniesienia 
złożonego przez Agoratosa. Gdy rządy Trzydziestu usunęły ich ze swej drogi, 
jestem przekonany, że dobrze o tym wiecie, jak straszliwe klęski zwaliły się na 
nasze państwo. I za to wszystko ponosi winę ten człowiek jako sprawca śmierci 
owych ludzi. 44. Wprawdzie sprawia mi ból przypominanie nieszczęść, które 
dotknęły nasze państwo, jednak jest to konieczne, gdyż musicie sobie uświa- 
domić, jak bardzo Agoratos zasługuje na waszą litość26! Znacie przecież zarówno 
zacność, jak i ilość obywateli przywiezionych tutaj z Salaminy, a także to, jaką 
śmierć zgotowało im Trzydziestu tyranów. Wiecie, jak wielką liczbę osób z Eleu- 
sis27 spotkał taki sam los. Pamiętacie chyba o tych, których z powodu prywatnych 
waśni wtrącono do więzienia. 45. Wszyscy oni musieli umrzeć najmniej zasz- 
czytną i najbardziej hańbiącą śmiercią, chociaż nie wyrządzili państwu żadnej 
krzywdy. Niektórzy z nich pozostawili tu swoich starszych już  wiekiem ro- 
dziców, którzy spodziewali się na starość opieki ze strony swych synów i przy- 
zwoitego pochówku, gdy im przyjdzie zakończyć życie. Inni pozostawili swoje 
niezamężne siostry, inni znowu małe dzieci wymagające jeszcze długiej troski. 
46. Co myślą o Agoratosie waszym zdaniem, sędziowie, ludzie, którzy z jego 
winy utracili swych najdroższych, i jak głosowaliby, gdyby tak od nich zależało 
wydanie wyroku? Pamiętacie także, jak zburzono mury, jak wydano okręty wro- 
gom, jak zniszczono stocznie, jak Lacedemończycy okupowali naszą akropole, 
jak runęła cała potęga naszego państwa, by zejść do poziomu drobnego pań- 
stewka! 47. Do tego wszyscy utraciliście wasze mienie i w końcu za jednym 
zamachem Trzydziestu wygnało was wszystkich z własnej ojczyzny. Owi dzielni 

25 Zeznania świadków nie zachowane. 
26 Oskarżyciel wypowiada to w sposób ironiczny. 
27 Miasto i dem (gmina) w Attyce. 
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mężowie przewidując te następstwa odmówili, sędziowie, swej zgody na za- 
warcie pokoju na takich warunkach. 48. Ty zaś, Agoratosie, przez swe oskarżenia 
o działalność na szkodę ludu sprowadziłeś na nich śmierć właśnie dlatego, że 
chcieli naszemu państwu oddać usługę. Jesteś odpowiedzialny za wszystkie 
nieszczęścia, które się zwaliły na państwo. Teraz, przypominając sobie i o włas- 
nych kłopotach, i o wspólnych klęskach, które spotkały państwo jako całość, 
weźcie pomstę na ich sprawcy. 
49. Jestem ciekaw, sędziowie, co odważy się powiedzieć wam na swoją obro- 
nę. Będzie bowiem musiał wykazać, że nie złożył doniesienia przeciwko tym 
ludziom i nie ponosi winy za ich stracenie. Tego jednak nigdy nie zdołałby do- 
wieść. 50. Po pierwsze, uchwały Rady i uchwała ludu świadczą przeciwko nie- 
mu, wyraźnie bowiem stwierdzają „w sprawie tych, których oskarżył Agoratos", 
po drugie, wyrok uniewinniający wydany w jego sprawie za czasów Trzydziestu 
jednoznacznie głosi „ponieważ jego doniesienia okazały się zgodne z prawdą". 
Proszę o odczytanie tych dokumentów. 

Uchwały, rozpoznanie sprawy (skargi pisemne)28 

51. W żaden sposób oskarżony nie mógłby wykazać, że nie złożył donie- 
sienia. Wobec tego musi udowodnić, że miał słuszną motywację do wystąpienia 
z takim oskarżeniem, ponieważ zauważył, że ci ludzie prowadzą działalność de- 
strukcyjną i szkodliwą dla waszego ludu. Myślę, że nawet nie będzie próbował 
tego dowieść. Jest bowiem rzeczą oczywistą, iż gdyby ci mężowie rzeczywiście 
wyrządzili jakąś szkodę ludowi ateńskiemu, Trzydziestu nigdy by ich nie kazało 
stracić, czy to z obawy przed upadkiem rządów ludowych, czy też karząc ich 
w interesie ludu. Sądzę, że postąpiliby wprost przeciwnie. 
52. Być może jednak, oskarżony powie, że dokonał tych wszystkich kary- 
godnych czynów wbrew swej woli. Mój pogląd w tej sprawie jest następujący: 
jeżeli ktoś nawet wbrew swej woli dopuścił się w stosunku do was tych wszyst- 
kich przestępstw, których nie sposób przewyższyć, to wcale nie znaczy, że wy 
powinniście rezygnować z ochrony waszych interesów. A przecież są jeszcze 
inne fakty, o których wypada pamiętać. Otóż Agoratos miał sposobność ocalić 
życie, gdy siedział na ołtarzu w Munychii, a więc zanim postawiono go przed 
Radą. Okręty czekały w pogotowiu, poręczyciele gotowi byli razem z nim wy- 
jechać. 53. Gdyby posłuchał ich rad i zechciał razem z nimi wypłynąć na morze. 

28 Uchwały, rozpoznanie sprawy, skargi pisemne zostały opuszczone w rękopisie mowy, 
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nie spowodowałby śmierci tylu Ateńczyków - czy to dobrowolnie, czy też 
wbrew swej woli. Ulegając jednak namowie ludzi, którzy zdołali cię wtedy prze- 
konać, sądziłeś, że przez podanie nazwisk strategów i dowódców wojskowych 
otrzymasz od nich jakąś znaczną nagrodę. Nie powinieneś wiec liczyć na jakieś 
przebaczenie z naszej strony, skoro tamci nieszczęśnicy nie uzyskali żadnego 
pobłażania z twojej strony, kiedy odbierałeś im życie. 54. Hippiasza z Tazos29 

i Ksenofonta z Kurion30, którzy na podstawie tego samego oskarżenia zostali 
pozwani przed Rade, stracono: Ksenofont wpierw został poddany torturom, zaś 
Hippiasza w ten sposób[...], gdyż zdaniem Trzydziestu nie zasługiwali na oca- 
lenie (nie spowodowali śmierci ani jednego Ateńczyka). Agoratosa zwolniono, 
ponieważ szczególnie miła przysługa, jaką im oddał, spotkała się z ich uznaniem. 
55. Dowiaduję się, że oskarżony częściowo obciąża tymi oszczerczymi ze- 
znaniami osobę Menestratosa. A sprawa tegoż Menestratosa przedstawia się 
następująco: otóż został on oskarżony przez Agoratosa, następnie aresztowany 
i wtrącony do więzienia. Niejaki Hagnodor z Amfitrope31, pochodzący z tego 
samego domu co Menestratos, był krewnym Kritiasa - jednego z Trzydziestu. 
W czasie posiedzenia Zgromadzenia Ludowego odbywającego się w teatrze 
w Munychii, ten to osobnik pragnąc z jednej strony ocalić życie Menestratosowi, 
z drugiej zaś za pomocą oskarżeń zgubić jak największą ilość ludzi, kazał przy- 
prowadzić Menestratosa przed lud. Tam postarano się już o to, by mu na mocy 
uchwały zapewnić bezpieczeństwo. 

Uchwała 

56. Gdy tylko powzięto tę uchwałę, Menestratos złożył oficjalne doniesienie 
i oskarżył także innych obywateli. Trzydziestu, rzecz oczywista, puściło go 
wolno uznając jego doniesienie za zgodne z prawdą, podobnie jak w przypadku 
Agoratosa. Wy jednak znacznie później postawiliście owego Menestratosa przed 
sądem jako mordercę i zgodnie z prawem skazaliście na karę śmierci. Prze- 
kazaliście go w ręce kata: poniósł śmierć w męczarniach32. 57. Skoro tego czło- 

29 Wyspa w północnej części Morza Egejskiego, naprzeciwko wybrzeży Tracji. 
30 Miasto portowe w południowo-zachodniej części Cypru. 
31 Gmina attycka. 
32 W greckim tekście występuje termin upotympanismos, który by sugerował, że skazańca 

tłuczono pałkami na śmierć. Ten sposób egzekucji połączonej z męczarnią nie został w źródłach 
antycznych wyjaśniony. Niektórzy historycy kultury są zdania, iż wyraz ten określa zupełnie inny 
rodzaj kary. 
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wieka stracono, także skazanie na śmierć Agoratosa będzie zgodne z wymogiem 
sprawiedliwości. Agoratos złożył doniesienie na Menestratosa i tym samym 
odpowiada za jego śmierć. I któż ponosi większą odpowiedzialność za los ludzi 
oskarżonych przez Menestratosa aniżeli ten, kto postawił go w takiej przy- 
musowej sytuacji? 
58. Postępowanie Agoratosa wydaje się całkowicie różnić od zachowania się 
Arystofanesa z Cholleidai33, który swego czasu złożył za niego poręczenie, przy- 
gotował w Munychii statki do drogi i wyraził gotowość udania się z nim w pod- 
róż morską. Gdyby od niego zależało, uratowałbyś życie, nikogo z Ateńczyków 
byś nie zgubił, a sam byś się nie uwikłał w tak wielkie niebezpieczeństwa. 
59. Teraz zaś miałeś czelność złożyć doniesienie na swego zbawcę i przez to os- 
karżenie doprowadzić do zguby zarówno jego, jak i resztę poręczycieli. Nie- 
którzy chcieli go nawet poddać torturze fizycznej - nie jest bowiem czystej krwi 
Ateńczykiem - i nakłonili lud do wydania następującej uchwały. 

Uchwała34 

60. Potem podeszło do Arystofanesa kilka osób, które ówcześnie odgrywały 
pewną rolę w życiu politycznym i prosiło go, by przez złożenie doniesienia ocalił 
swe życie i nie narażał się na najsurowszy wymiar kary w procesie o przywłasz- 
czenie sobie obywatelstwa35. On jednak na to się nie zgodził. Taka była jego szla- 
chetność zarówno wobec uwięzionych, jak i wobec ateńskiego ludu, iż wolał ra- 
czej umrzeć aniżeli złożyć doniesienie i przyczynić się do czyjejś śmierci w spo- 
sób urągający prawu. 61. Taki charakter wykazał ten człowiek nawet w tym mo- 
mencie, gdy za twoją sprawą czekała nań śmierć[...]36. Ty wprawdzie nie wie- 
działeś nic złego o tych ludziach, przecież uległeś obietnicy, iż - w razie skazania 
ich na karę śmierci - będziesz miał udział w nowo tworzących się rządach. 
A więc wystąpiłeś z oskarżeniem i doprowadziłeś do śmierci wielu przyzwoitych 
Ateńczyków. 
62. Chciałbym, sędziowie, przedstawić wam charakter mężów, których utra- 
ciliście za sprawą Agoratosa. Gdyby ich było niewielu, można by było każdemu 

33 Cholleidai - gmina attycka. 
34 Tekst uchwały został opuszczony w rękopisie mowy. 
35 Podejrzanego o przywłaszczenie sobie obywatelstwa ateńskiego ścigano sądownie na 

podstawie tzw. graphe ksenias. Zwykłą karą za to przestępstwo było sprzedanie w niewolę i utrata 
majątku. 

36 Niewielka luka w tekście rękopisu mowy. 
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z nich poświęcić osobną wzmiankę, ale skoro tak nie jest, trzeba dać ich wspólną 
zwięzłą charakterystykę. Niektórzy z nich służyli wam kilkakrotnie jako stra- 
tedzy i przekazali swoim następcom na urzędzie państwo wyposażone w jeszcze 
większą potęgę. 63. Inni piastowali inne wysokie urzędy i jako trierarchowie37 

wyposażyli wiele statków wojennych i nigdy przedtem nie spotkały ich z waszej 
strony jakieś haniebne zarzuty. Kilku z nich uratowało się i przeżyło, których 
chciał Agoratos posłać na śmierć i których na taką karę skazano, lecz szczęście 
i duch opiekuńczy zachowały ich przy życiu. Zbiegli z miasta — nie dając się 
aresztować i nie czekając na rozprawę sądową: teraz, po powrocie z Fyle38, 
doznają od was szczególnego szacunku jako dzielni mężowie. 
64. Tacy byli to ludzie, których Agoratos albo doprowadził do zguby, albo 
zmusił do ucieczki z kraju. I kimże on jest? Trzeba wam wiedzieć, że jest to nie- 
wolnik z rodziny niewolniczej, musicie więc sobie uświadomić, jakiego pokroju 
jest człowiek, który działał na waszą szkodę. Jego ojciec miał na imię Eumares 
i ów Eumares był własnością Nikoklesa i Antiklesa. Proszę świadków o wy- 
stąpienie. 

Zeznania świadków39 

65. Agoratos, sędziowie, miał trzech braci. Jednego z nich, najstarszego wie- 
kiem, przyłapano na Sycylii, gdy w zdradziecki sposób dawał nieprzyjaciołom 
znaki świetlne40. Na rozkaz Lamacha41 stracono go wśród męczarni. Drugi zabrał 
ze sobą z Aten do Koryntu cudzego niewolnika i został przyłapany w momencie, 
gdy stamtąd z kolei uprowadzał młodą dziewczynę. Wtrącono go do więzienia 
i odebrano mu życie, 66. Trzeciego ujął tutaj Fainipides jako złodzieja odzieży: 
wy, po rozpoznaniu sprawy w sądzie, skazaliście go na karę śmierci i wydaliście 

37 Najzamożniejszym obywatelom ateńskim państwo nakazywało pełnić świadczenie publiczne, 
zwane trierarchią, które polegało na wyposażeniu w sprzęt bojowy i nawigacyjny triery, czyli 
okrętu wojennego. 

38 Twierdza na pograniczu miedzy Attyką a Beocją. W czasie wojny domowej zajęli ją demo- 
kraci i ich zwolennicy i stąd prowadzili walkę przeciwko oligarchii Trzydziestu. 

39 Zeznania świadków w tym miejscu, podobnie jak dalej w § 66 i § 68, zostały opuszczone 
w rękopisie mowy. 

40 W czasie wyprawy sycylijskiej (415-413 p.n.e.), kiedy Ateńczycy walczyli przeciwko wojs- 
kom spartańskim i syrakuzańskim. 

41 Ateński strateg, zginął w r. 414 p.n.e. pod Syrakuzami. 
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katowi dla egzekucji wyroku42. Myślę, że sam oskarżony przyzna, iż mówię 
prawdę, zresztą potwierdzą to powołani przeze mnie świadkowie. 

Zeznania świadków 

67. Byłoby, sędziowie, czasochłonnym zadaniem wymieniać z grubsza 
wszystkie inne przestępstwa i wykroczenia, których dopuścił się oskarżony i jego 
bracia. Nie ma też potrzeby szczegółowo omawiać całą jego działalność dela- 
torską, te wszystkie procesy prywatne, które prowadził ze stanowiska do- 
nosiciela, wszystkie wniesione przezeń skargi pisemne i złożone doniesienia. 
68. Dość powiedzieć, że zarówno na Zgromadzeniu Ludowym, jak i w sądzie, 
skazaliście go z powodu uprawiania zawodu donosiciela43 na grzywnę 10 000 
drachm - co w dostateczny sposób zostało przez was wszystkich potwierdzone. 
Zdradzając takie skłonności usiłował również uwieść i zdeprawować wolno 
urodzone kobiety, żony naszych obywateli - i w końcu dał się przyłapać na 
cudzołóstwie. Za takie przewinienie jest przewidziana kara śmierci. Proszę 
powołać świadków, którzy potwierdzą, że mówię prawdę. 

Zeznania świadków 

69. Czyż nie jest moralnym obowiązkiem was wszystkich wydać w sprawie 
tego człowieka wyrok skazujący? Jeśli każdego z jego braci za jedno popełnione 
przestępstwo uznano za winnego kary śmierci, jest rzeczą oczywistą, że musicie 
w takim razie skazać na karę śmierci człowieka, który dopuścił się publicznie 
tylu zbrodni wobec całego państwa i prywatnie wobec każdego z obywateli, tym 
bardziej, że prawo za każde z takich przestępstw przewiduje karę pozbawienia 
życia. 
70. Oskarżony powie z pewnością, sędziowie, i będzie usiłował wprowadzić 
was w błąd, że to on za czasów Czterystu44 zabił Frynicha45, i będzie twierdził, 
oczywiście kłamliwie, sędziowie, że w nagrodę za ten czyn lud przyznał mu 

42 Schwytanego na gorącym uczynku złodzieja przekazywano Kolegium Jedenastu, które ska- 
zanego wydawało w ręce kata. 

43 Procesy przeciwko osobom posądzonym o uprawianie zawodu płatnego donosiciela (syko- 
phantes) wszczynano na podstawie graphe sykophantias. 

44 Krótkotrwałe rządy oligarchiczne w Atenach w r. 411 p.n.e., określane jako rządy Czterystu. 
45 Znany strateg i polityk orientacji oligarchicznej, członek rządu Czterystu. 
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prawo ateńskiego obywatelstwa. Ale prawda jest taka, że ani on nie zgładził 
Frynicha, ani też nie uzyskał obywatelstwa ateńskiego. 71. To przecież Trazybul 
z Chalcedonu46 i Apollodor z Megary47, sędziowie, uknuli spisek przeciwko Fry- 
nichowi. Gdy natknęli się na niego w czasie przechadzki, Trazybul ugodził go 
i jednym ciosem zwalił z nóg: Apollodor zaś nawet go nie tknął. Natychmiast 
podniesiono krzyk, a tymczasem sprawcy zbiegli. Agoratosa nikt nie zapraszał 
do udziału w tej akcji, nie był przy niej obecny - co więcej, nic nie wie na ten te- 
mat. Sama uchwała pokaże wam, że mówię prawdę. 

Uchwała48 

72. Jasno wynika z tekstu tej uchwały, że oskarżony nie zabił Frynicha. Ni- 
gdzie bowiem nie ma wzmianki o tym, że „Agoratos został obywatelem ateńs- 
kim"49, natomiast jest mowa o Trazybulu i Apollodorze. Gdyby rzeczywiście 
zgładził Frynicha, to jego nazwisko musiałoby się znaleźć na tej samej steli, która 
zawiera nazwiska Trazybula i Apollodora nagrodzonych obywatelstwem ateńs- 
kim. Czasem jednak niektórzy przez przekupienie pieniędzmi wnioskodawcy 
potrafią dokonać tego, że i ich nazwiska widnieją na steli jako dobroczyńców 
państwa. Prawdę moich słów potwierdzi tekst wspomnianej uchwały. 

Uchwała 

73. Ten człowiek do tego stopnia was lekceważy, że nie będąc obywatelem 
ateńskim zasiadał w sądach i w Zgromadzeniu Ludowym, wnosił wszelkie 
możliwe na świecie oskarżenia, dodając do swego imienia miejsce pochodzenia 
- z Anagirus50. Mam jeszcze inny dowód na to, że nie zabił on Frynicha, a jest to 
czyn, który według jego własnych słów miał mu przynieść obywatelstwo 
ateńskie. Otóż Frynich ustanowił rządy Czterystu. Po jego śmierci większość 
członków tego rządu zbiegła. 74. Czy wydaje się wam rzeczą prawdopodobną, 
by Trzydziestu tyranów oraz funkcjonująca za ich czasów Rada - wszyscy ci 

46 Chalcedeon - miasto w Bitynii nad Bosforem, leżące na wprost Bizancjum (Istambuł). 
47 Miasto położone na Istmie Korynckim. 
48 Tekst tej uchwały, jak i następnej w § 72, nie zachował się. 
49 Otóż oskarżony sugeruje, że lud Aten obdarzył go swym obywatelstwem z wdzięczności za 

to, że zabił oligarchę Frynicha. 
50 Dem w Attyce. Agoratos wymieniając dem attycki, z którego rzekomo pochodzi, chce uwia- 

rogodnić fakt, że jest obywatelem ateńskim. 
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ludzie jako członkowie owych rządów Czterystu zbiegli niegdyś z Aten - wy- 
puścili ze swych rąk zabójcę Frynicha, a nie chcieli wziąć na nim pomsty właśnie 
ze względu na Frynicha i poniewierkę własnego wygnania? 75. Myślę, że 
chcieliby się raczej na nim zemścić. Jeżeli oskarżony tylko sobie fałszywie przy- 
pisuje - jak ja twierdzę — zabójstwo Frynicha, popełnia w ten sposób przes- 
tępstwo. Jeżeli temu zaprzeczasz i utrzymujesz, że zabiłeś Frynicha, to widocznie 
popełniłeś w stosunku do ludu ateńskiego tak wielkie zbrodnie, że uwolniły cię 
one wobec Trzydziestu od winy za śmierć Frynicha. Nigdy bowiem nie uda się 
nikogo przekonać o tym, że jako zabójca Frynicha zostałeś zwolniony przez 
Trzydziestu - chyba że dopuściłeś się wobec ludu ateńskiego straszliwych 
przestępstw. 76. Jeżeli więc będzie utrzymywał, że zabił Frynicha, pamiętajcie 
o moich słowach i ukarzcie go za to, co zrobił. Jeżeli zaś oświadczy, że nie zabił, 
zapytajcie go, na jakiej podstawie w takim razie twierdzi, że przyznano mu 
obywatelstwo ateńskie. W przypadku, gdyby nie mógł tego dowieść, ukarzcie 
go za to, że korzystając z tytułu obywatela ateńskiego zasiadał w sądach, 
uczestniczył w Zgromadzeniu Ludowym i składał oszczercze doniesienia na 
innych. 
77. Dowiaduję się, że stara się przytoczyć na swoją obronę tę okoliczność, 
jakoby udał się do Fyle i wraz z ludźmi z Fyle powrócił do miasta51 — i to jest 
główny punkt jego obrony. Sprawa przedstawia się następująco. Rzeczywiście 
przybył do Fyle. Czyż można być człowiekiem bardziej bezwstydnym? Przecież 
wiedział, że w Fyle nie brak osób, które z jego powodu znalazły się na wygnaniu, 
ale on miał czelność się z nimi spotkać. 78. Osoby te, gdy tylko go spostrzegły, 
ujęły go i prowadziły na miejsce egzekucji, gdzie tracono pospolitych przes- 
tępców, jak przychwyconych rozbójników i wszelkich złoczyńców. Anytos52, 
który był strategiem w Fyle, oświadczył, że nie wolno im tego robić, ponieważ 
nie są jeszcze w takim położeniu, by mogły sobie pozwolić na karanie wybra- 
nych jednostek wśród swych wrogów, lecz muszą w aktualnych warunkach 
zachować spokój. Gdy wrócą do domu, wtedy będą mogły pociągać przestępców 
do odpowiedzialności karnej. 79. To oświadczenie sprawiło, że oskarżony w Fyle 
uratował swe życie. Trzeba bowiem było okazać posłuszeństwo wobec męża 
piastującego stanowisko stratega, jeśli się dbało także o własne bezpieczeństwo. 
I jeszcze jedno. Możecie się przekonać, że nikt nie dzielił z Agoratosem miejsca 

51 Chodzi tu o sławny powrót demokratów z Fyle do Aten. po pokonaniu oligarchii Trzydziestu. 
52 Znany polityk i strateg. W r. 399 p.n.e. obok Meletosa i Likona był oskarżycielem Sokratesa 

w procesie o bezbożność. 
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przy stole, ani we wspólnym namiocie, ani też dowódca wojskowy nie umieścił 
go wśród członków jego własnej fyli53, i nikt z nim jako osobą splamioną przes- 
tępstwem nie chciał nawet rozmawiać. Proszę o przyprowadzenie tu oficera. 

Zeznania świadków54 

80. Kiedy doszło do wzajemnego porozumienia między obydwiema stronami, 
ludzie reprezentujący obóz z Pireusu55 szli w uroczystym pochodzie do miasta 
pod przewodem Aisimosa. Oskarżony i w tym przypadku ujawnił swą zuch- 
wałość. Towarzyszył bowiem temu pochodowi niosąc broń, a nawet przyłączył 
się do oddziału ciężkozbrojnej piechoty, zmierzającej wraz z całym pochodem 
w kierunku miasta. 81. Gdy jednak oddział znalazł się w pobliżu bram miasta, 
a żołnierze przed wkroczeniem na jego teren złożyli broń, Aisimos zauważywszy 
Agoratosa, doszedł doń, wyrwał mu z rąk tarczę, odrzucił ją na bok, po czym 
rozkazał mu oddalić się do wszystkich diabłów. Powiedział, że jest rzeczą nie- 
dopuszczalną, by zabójca uczestniczył w procesji ku czci Ateny. W taki sposób 
odprawił go Aisimos. Prawdę moich słów potwierdzą powołani świadkowie. 

Zeznania świadków56 

82. Takie stosunki łączyły oskarżonego z oddziałami ciężkozbrojnej piechoty 
zarówno w Fyle, jak i w Pireusie. Nikt z nim nie rozmawiał, jako z zabójcą, 
a tylko interwencji Anytosa zawdzięczał to, że uniknął śmierci. Jeżeli więc 
powołuje się w swej obronie na tę okoliczność, iż udał się do Fyle57, należy 
odeprzeć to twierdzenie przy pomocy pytania, czy Anytos przyczynił się do 
uratowania mu życia, podczas gdy inni byli gotowi wymierzyć mu sprawied- 
liwość, i dalej, czy Aisimos nie odrzucił jego tarczy i nie zabronił mu uczest- 
niczyć w uroczystym pochodzie wraz z innymi i czy któryś oficer przydzielił go 
do jakiegoś oddziału. 

53 W Atenach organizacja wojskowa opierała się na cywilno-administracyjnej. Członkowie fyli 
— jednostki administracyjno-terytorialnej (od czasów Kleistenesa) - tworzyli oddział wojskowy. 

54 Zeznania te zostaty opuszczone w rękopisie mowy. 
55 To znaczy: zwolennicy restytuowania ustroju demokratycznego. 
56 Zeznania świadków się nie zachowały. 
57 Agoratos upatruje swą szczególną zasługę w tym, że przyłączył się do obozu demokratów w 

Fyle. 
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83. Nie przyjmujcie takich argumentów jego obrony ani też jego twierdzenia, 
że pociągacie go teraz do odpowiedzialności sądowej po bardzo długim czasie. 
Sądzę, że w przypadku takich przestępstw, jakich się on dopuścił, nie ma żadnego 
przedawnienia. Moim zdaniem, bez względu na to, czy wszczyna się takie pos- 
tępowanie bezpośrednio po fakcie, czy po upływie pewnego czasu, obwiniony 
musi udowodnić, że nie popełnił czynów, które są przedmiotem oskarżenia. 
84. Pozwólmy mu więc wyjaśnić, czy nie spowodował śmierci tych ludzi, albo 
czy spowodował postępując w zgodzie z prawem, ponieważ działali oni na 
szkodę ludu ateńskiego. Jeżeli późno karzemy to, co już dawno powinno zostać 
ukarane, to zyskiem dla niego był czas, który mógł przeżyć, chociaż nie powinno 
mu to być dozwolone. Owym mężom nic nie było oszczędzone, z jego bowiem 
powodu zaraz ponieśli śmierć. 

85. Dowiaduję się, że Agoratos zamierza się oprzeć na tym argumencie, iż 
we wniosku w sprawie aresztowania występują słowa „ujęty na gorącym uczyn- 
ku". Takie postępowanie jest bezgraniczną naiwnością. A zatem bez dodatku tych 
słów „ujęty na gorącym uczynku", podlegałby wnioskowi o aresztowanie. Po- 
nieważ jednak te słowa zostały dodane, upatruje w tym korzystną dla siebie 
okoliczność. Jak widać, nie oznacza to niczego innego, jak z jednej strony przy- 
znanie się oskarżonego do winy, z drugiej zakwestionowanie okoliczności, że 
ujęto go podczas dokonywania czynu. Jest to niejako opieranie się na takim ro- 
zumowaniu, że powinien uzyskać wyrok uniewinniający, bo wprawdzie zabił, 
jednak nie został przyłapany na dokonywaniu zbrodni. 86. Wydaje się, że 
Kolegium Jedenastu58, które przyjęło wniosek w sprawie aresztowania, wcale 
nie powodując się chęcią poparcia Agoratosa - on już wtedy wysuwał taki ar- 
gument - lecz w przeświadczeniu, iż postępuje słusznie, zmusiło Dionizjusza, 
który dokonał aresztowania, by do tekstu skargi sądowej dodał słowa „przy- 
łapany na gorącym uczynku". Chodziło przecież o tego człowieka, który wpierw 
wobec Rady Pięciuset, a następnie przed całą społecznością ateńską złożywszy 
oskarżenie, spowodował utratę życia kilku osób i ponosi całkowitą odpowie- 
dzialność za ich śmierć. 87. Nie możesz przecież uważać, że zwrot „na gorącym 
uczynku" oznacza tylko taki przypadek, gdy ktoś kogoś powali na ziemię ciosem 
zadanym pałką lub nożem. Według twego wywodu, nikt nie będzie mógł nikogo 
wskazać jako zabójcę oskarżonych przez ciebie mężów. Nikt ich bowiem ani nie 

58 To Kolegium sprawowało nadzór nad więzieniem oraz nad wykonaniem wyroków gard- 
łowych i cielesnych wydanych przez inne sądy. Nadto sprawowało sądownictwo nad pospolitymi 
zbrodniarzami (kakourgoi) schwytanymi na gorącym uczynku. 
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powalił, ani nie zamordował, ale musieli umrzeć w wyniku twego doniesienia. 
Czyż sprawca ich śmierci nie jest osobą, „przyłapaną na gorącym uczynku"? 
Któż inny winny jest tego, jeśli nie ty — jako donosiciel? Ty wiec, ich zabójca, 
nie jesteś osobą „przyłapaną na gorącym uczynku"? 

88. Dowiaduję się, że oskarżony zamierza odnieść się do przysiąg i porozu- 
mień, i twierdzi że oskarżenie stanowi naruszenie przysiąg i umów59, które swego 
czasu zawarliśmy jako ugrupowanie ludzi z Pireusu z ugrupowaniem ludzi z mia- 
sta60. Jeżeli się na tym opiera, to praktycznie przyznaje się do zabójstwa. Wpraw- 
dzie zgłasza jakieś zastrzeżenia co do przysiąg, umów, upływu czasu oraz co do 
sformułowania „na gorącym uczynku", to jednak sam nie bardzo wierzy w suk- 
ces w tym procesie. 89. Waszym moralnym obowiązkiem, sędziowie, jest od- 
rzucić te zastrzeżenia. Każcie mu dowieść w obronie, że nie złożył donie- 
sienia i że ci mężowie nie ponieśli śmierci. Ponadto uważam, że sprawa przysiąg 
i umów nie jest dla nas istotna w przypadku oskarżonego. Przysięgi bowiem zło- 
żyli sobie ludzie należący do ugrupowania z miasta oraz do ugrupowania z Pi- 
reusu. 90. Gdyby rzeczywiście przebywał wtedy w mieście, gdy my byliśmy 
w Pireusie, to oczywiście te przysięgi miałyby dla niego jakieś znaczenie. 
Prawda jest jednak taka, że znajdował się w Pireusie, podobnie jak ja i Dionizjusz 
oraz ci wszyscy, którzy zamierzają pociągnąć go do odpowiedzialności karnej - 
i nie ma tu żadnych wątpliwości i zastrzeżeń. Ludzie z Pireusu nie odebrali bo- 
wiem przysiąg od - ludzi z Pireusu. 

91. Jestem przeświadczony o tym, że pod każdym względem zasługuje on 
nie na jedną, lecz na wielokrotną karę śmierci. Człowiek, który twierdzi, że od 
ludu otrzymał prawo obywatelstwa, sam jawnie krzywdzi ten lud: wprawdzie 
nazywa go swoim ojcem, lecz zdradziecko wydał i roztrwonił te dobra, które 
stanowią o jego wielkości i sile. Dlatego taki człowiek, który zadał cios swemu 
naturalnemu ojcu i odmówił mu środków potrzebnych do życia61, który swego 
przybranego ojca obrabował z jego mienia - czyż nie zasługuje na karę śmierci 
na podstawie samej ustawy o złym obchodzeniu się z rodzicami? 

92. To zarówno powinność was wszystkich, sędziowie, jak i każdego z nas - 
pomścić tych mężów. W chwili śmierci polecili nam ukarać w ich imieniu 

59 Chodzi tu o amnestię, która objęła wszystkich obywateli, z wyjątkiem Trzydziestu. 
60 Podział na ugrupowanie ludzi z Pireusu i ugrupowanie ludzi z miasta oznaczał podział na 

wrogów dyktatury oligarchicznej i zwolenników oligarchii, czy też kolaborantów. 
61 Obowiązkiem syna było utrzymywać ojca (w ogóle rodziców) na starość, co termin grecki 

gerotrophein dosłownie określał. 
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Agoratosa jako ich zabójcę i wyrządzić mu tyle zła, ile po prostu każdy z nas 
zdoła. Ponieważ owi mężowie w sposób oczywisty wyświadczyli dobro państwu 
i ludowi, co sami przyznajecie, wynika stąd, że są dla was przyjaciółmi i bliskimi 
ludźmi, a w takim razie ich ostatnie polecenie odnosi się w nie mniejszej mierze 
do nas, co do was. 93. Z tego powodu puszczenie wolno Agoratosa nie jest zgod- 
ne ani z prawem boskim, ani ludzkim. Teraz, Ateńczycy, teraz więc, ukarzcie 
mordercę tych mężów, dawniej bowiem, kiedy przyszło im umierać, nie mog- 
liście pospieszyć im z pomocą ze względu na krytyczną sytuację, w której się 
znajdowaliście. Uważajcie zatem, Ateńczycy, byście nie popełnili najbardziej 
haniebnego ze wszystkich czynu! 94. Jeśli bowiem wydacie wyrok uniewin- 
niający w sprawie Agoratosa, nie tylko taki czyn popełnicie, ale tym samym wy- 
rokiem skażecie niejako na śmierć tych mężów, których sympatie demokratyczne 
są wam powszechnie znane. Uwalniając od kary sprawcę ich śmierci, po prostu 
przyznajecie, że owi słusznie za jego sprawą utracili życie. Ich los byłby naj- 
okrutniejszy, gdyby ludzie, którym jako swym przyjaciołom powierzyli dzieło 
zemsty, zamiast tego wydali przeciwko nim taki sam wyrok jak Trzydziestu 
tyranów. 95. Nigdy, sędziowie, na bogów olimpijskich, żadną miarą i za żadną 
cenę nie skazujcie na taką karę tych mężów, tak bardzo zasłużonych dla dobra 
ateńskiego ludu, którzy za to właśnie zginęli za sprawą Trzydziestu i Agoratosa. 
Pamiętając o tych wszystkich nieszczęściach, które z chwilą śmierci owych 
mężów stały się zarówno udziałem całego państwa, jak i jednostek, ukarzcie 
sprawcę tych nieszczęść. Na podstawie uchwał, skarg procesowych i pozostałego 
materiału dowodowego wykazano wam w sposób niezbity, że Agoratos jest 
sprawcą ich śmierci. 

96. Ponadto i to należy podnieść, że wypada wam wydać wyrok przeciwny 
temu, który ogłosiło Trzydziestu. Wy musicie uwolnić od winy mężów, których 
oni skazali. Powinniście natomiast skazać na karę śmierci ludzi, których oni puś- 
cili wolno. Trzydziestu skazało na śmierć mężów, którzy byli waszymi przy- 
jaciółmi, więc musicie tych mężów rehabilitować. Agoratosa uwolnili, ponieważ 
ujawnił gotowość doprowadzenia ich do zguby. A zatem należy go skazać. 
97. Jeśli więc będziecie głosowali wprost przeciwnie niż Trzydziestu, po pierw- 
sze, nie wydacie wyroku zgodnego z wyrokiem ogłoszonym przez waszych wro- 
gów, po drugie, będziecie mścicielami waszych przyjaciół, a po trzecie, poka- 
żecie całemu światu, że ogłoszony przez was wyrok jest sprawiedliwy i zgodny 
z normami etycznymi. 
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XIV. Przeciwko Alkibiadesowi w sprawie dezercji 

Syna Alkibiadesa, noszącego zresztą to samo imię  - jak się zdaje, dziedziczne w tej rodzinie 
- oskarżono w r. 395 p.n.e., u progu wojny korynckiej, o niewypełnienie obowiązku służby woj- 
skowej i o dezercję. Wina 21-letniego młodzieńca polegała na tym, że samowolnie porzucił służbę 
w piechocie, do której otrzymał przydział, i przeniósł się do ekskluzywnej formacji, za jaką 
uchodziła kawaleria. Według wymogów prawa, podejmujący służbę w konnicy żołnierz musiał 
się poddać badaniu kwalifikacyjnemu i uzyskać zatwierdzenie, a co za tym idzie, zostać wpi- 
sany na listę kawalerzystów. Tych wymogów Alkibiades nie spełnił. Wprawdzie przychylni mu 
dowódcy i strategowie oświadczyli, że to przeniesienie dokonało się za ich wiedzą i zgodą, ale 
brak odpowiednich zapisów i pominięcie badania kwalifikacyjnego stanowiły naruszenie prawa. 
Prawo przewidywało kary dla różnych rodzajów łamania dyscypliny wojskowej, jak niewy- 
pełnienie obowiązku służby wojskowej lub jej odmowa, porzucenie służby w oddziale, tchórzos- 
two ujawnione w walce z wrogiem. Odróżnienie między niewypełnieniem służby a porzuceniem 
służby w oddziale nie zawsze jest jasne. Obydwie zachowane mowy, chociaż odnoszą się do te- 
go samego procesu, mieszczą w swych tytułach te dwa różne zarzuty: dezercję i niewypełnienie 
obowiązku służby wojskowej. 

Obydwie stanowią uzupełnienie głównego oskarżenia, przygotowanego przez niejakiego Ar- 
chestratidesa - postać bliżej nic znaną - którego przemówienie się nie zachowało. Pierwsza z nich 
nieco dokładniej omawia ustawy dotyczące porzucenia służby wojskowej i uzasadnia koniecz- 
ność ukarania winnego ogólnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Przypomina też ogrom 
strat, które poniosły Ateny z powodu zdrady państwa popełnionej przez ojca oskarżonego. Druga 
mowa apeluje do strategów, którzy starają się wybronić oskarżonego, by zaniechali takiego po- 
stępowania, bo jest ono szkodliwe i nie przynosi Atenom ani korzyści, ani chluby. Ani grzeszna 
młodość oskarżonego, ani zasługi jego rodziny, zwłaszcza ojca powszechnie uważanego za sprawcę 
największych nieszczęść publicznych, nie zjednują mu sympatii i nie mogą mieć wpływu na zła- 
godzenie wyroku sądu wojskowego, który tę sprawę rozpatruje. 

Alkibiades ojciec był wprawdzie człowiekiem bez moralnych skrupułów i hamulców, lecz 
o wybitnych zdolnościach polityka, dyplomaty i wodza. Miał wiele osobistego czaru, którym 
zjednywał sobie ludzi, mia ł  też sporo pieniędzy. Alkibiadesowi synowi nie stało ani talentów 
ojca. ani pieniędzy. Przypominał go jedynie skłonnością do hulaszczego życia i pewną amoral- 
nością. Jest z pewnością sporo prawdy w tym, co mówi o nim jego oskarżyciel. Jednakże różne 
postępki, które mu zarzuca, jak rozwiązłe życie w Atenach i zdradę własnego ojca w Tracji (§ 25. 
26), trudno byłoby pogodzić z wiekiem jedenastoletniego wówczas chłopca. 
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1. Myślę, sędziowie, że nie chcecie wysłuchiwać jakiegokolwiek tłumaczenia 
się ze strony człowieka, który zdecydował się postawić Alkibiadesa1 w stan os- 
karżenia. Od początku bowiem okazał się Alkibiades takim obywatelem, iż każ- 
dy, kto nie doznał nawet odeń osobistej krzywdy, musi uznać go za wroga z po- 
wodu całego jego postępowania. 2. Jego wykroczenia nie są ani małe, ani nie za- 
sługują na pobłażanie, nie rokują też żadnej nadziei na jakąś jego moralną po- 
prawę w przyszłości. Popełnione zostały w taki sposób i osiągnęły ten stopień 
nikczemności, że nawet wrogowie Alkibiadesa w niektórych przypadkach czują 
się zawstydzeni tym, czym on się chełpi. Ja, sędziowie, wobec tego, że już daw- 
niej panowała między naszymi ojcami niezgoda i już wcześniej uważałem 
oskarżonego za człowieka występnego, obecnie zaś doznałem z jego strony 
zniewagi, postaram się z waszą pomocą o to, by poniósł karę za wszystkie swoje 
postępki. 3. Archestratides2 w swoim oskarżeniu ujął w sposób wyczerpujący 
podstawowe zarzuty, wskazał na odpowiednie ustawy i powołał świadków na 
każdą okoliczność. Udzielę wam szczegółowej informacji w odniesieniu do tych 
wszystkich spraw, które ów pominął. Proszę o odczytanie ustawy. 

Ustawa3 

4. Jest oczywiste, sędziowie4, że ludzie, którzy mają rozstrzygać taką sprawę 
sądową jako pierwszą od momentu zawarcia przez nasze państwo traktatu po- 
kojowego5, muszą działać nie tylko jako sędziowie, lecz także jako prawodawcy. 
Macie bowiem pełną świadomość, że w zależności od tego, jaki wyrok wydacie 
w tej sprawie, będzie w przyszłości miasto rozstrzygało podobne przypadki. 
Moim zdaniem, jest obowiązkiem zarówno dobrego obywatela, jak i spra- 
wiedliwego sędziego, dawać taką wykładnię ustaw, żeby także w przyszłości 
było to z korzyścią dla państwa. 5. Niektórzy bowiem mają czelność twierdzić, 
że nie można nikogo oskarżać o dezercję oraz tchórzostwo, skoro w okresie po- 
pełnienia inkryminowanego czynu nie stoczono żadnej bitwy: prawo każe sta- 

1 Alkibiades Młodszy, syn Alkibiadesa, znanego polityka i wodza okresu wojny peloponeskiej. 
2 Postać bliżej nie znana. Był, jak się zdaje, głównym oskarżycielem w tej sprawie: jego mowa 

przepadła. 
3 Tekst ustawy został opuszczony w rękopisie mowy. 
4 W przypadku dezercji żołnierza sprawę rozpatruje sąd polowy, złożony z żołnierzy pod prze- 

wodnictwem strategów. 
5 Z r. 404 p.n.e., po zakończeniu wojny peloponeskiej. Sama sprawa ma charakter preceden- 

sowy. 



 126

wiać przed sądem wojennym tylko tego, kto z tchórzostwa opuścił szeregi i wy- 
cofał się z pola walki, podczas gdy inni w dalszym ciągu walczyli. To prawo nie 
ogranicza się tylko do takich przypadków, lecz ma szersze zastosowanie. Odnosi 
się też do ludzi, którzy nie dopełnili obowiązku stawienia się w oddziałach 
piechoty. 

Ustawa6 

6. Słyszeliście, sędziowie, iż prawo dotyczy obydwóch przypadków, zarówno 
wycofania się z miejsca walki w czasie trwania bitwy, jak i niezgłoszenia się do 
służby w oddziałach piechoty. I zastanówcie się tylko nad tym. kim są ci, którzy 
mają obowiązek stawienia się. Czy nie są to ludzie ze względu na wiek pod- 
legający obowiązkowi służby wojskowej? Czyż nie są to ci, których strategowie 
wciągnęli na listę poborowych? 7. Myślę, sędziowie, że Alkibiades jeden spośród 
obywateli naruszył to prawo w całej pełni: mógłby bowiem być skazany zgodnie 
z prawem za niestawienie się w wojsku7, gdyż wciągnięty na listę ciężkozbrojnej 
piechoty, nie zgłosił się wraz z innymi w swej formacji; za dezercję8, gdyż on 
jeden w całej armii nie stawił się wraz z innymi w szeregach swego oddziału; za 
tchórzostwo, ponieważ zlekceważywszy obowiązek dzielenia niebezpieczeństw 
z oddziałem piechoty9, wolał służyć w konnicy. 

8. Oskarżony ma podobno zamiar dowodzić, że jego służba w konnicy nie 
wyrządziła państwu żadnej krzywdy. Moim jednak zdaniem, macie powód do 
słusznego oburzania się na Alkibiadesa, ponieważ miał czelność służyć w ka- 
walerii bez poddania publicznemu badaniu swych kwalifikacji10, chociaż prawo 
nakazuje ograniczenie pełni praw obywatelskich w przypadku, gdy obywatel 
podejmuje służbę wojskową w konnicy z pominięciem wspomnianego 
postępowania kwalifikacyjnego. Proszę o odczytanie tej ustawy. 

6 Tekst ustawy został opuszczony w rękopisie mowy. 
7 To wykroczenie określano terminem astrateia: oznaczał on niestawienie się w wojsku, 

niewypełnienie obowiązku służby wojskowej czy odmowę takiej służby. 
8 Jest to tzw. lipotaksion, czyli niestawienie się lub  opuszczenie przez żołnierza szeregów 

oddziału wojskowego, w którym miał pełnić służbę. 
9 Powszechnie uważano, że służba w konnicy jest bezpieczniejsza niż w piechocie. 
10 Jazda znajdowała się pod opieką i nadzorem Rady Pięciuset. Lista kawalerzystów nowo 

powołanych do służby podlegała kontroli Rady. Rada odbywała przeglądy jazdy i czuwała nad 
zdatnością zarówno jeźdźców, jak i koni. A zatem żołnierz, który miał służyć w kawalerii, podlegał 
swego rodzaju dokimazji - takim zresztą terminem określano tę procedurę wojskową - to jest 
badaniu kwalifikacyjnemu. 
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Ustawa11 

9. Ten osobnik posunął się do tego stopnia nikczemności i do tego stopnia 
okazał wam lekceważenie, a równocześnie strach przed wrogami, i tak bardzo 
pragnął służyć w konnicy, i tak mało cenił sobie obowiązujące prawa, i zgoła nic 
sobie nie robił z grożącej mu z tego powodu odpowiedzialności karnej, że wolał 
się narazić na utratę praw obywatelskich i podlegać wszystkim przewidzianym 
ustawą środkom karnym, niż razem z innymi obywatelami odbywać służbę 
w ciężkozbrojnej piechocie. 10. Byli inni, którzy nigdy przedtem nie służyli 
w piechocie, lecz zawsze w konnicy, którzy zadali wrogom wiele strat, a przecież 
nie odważyli się dosiadać koni w tej formacji w obawie przed wami i przed 
obowiązującym prawem12. W ich planach nie mieściła się bowiem zguba pańs- 
twa, lecz jego ocalenie i wzrost jego potęgi, a także ukaranie winnych zbrodni. 
Alkibiades miał czelność dosiąść swego konia w oddziałach kawalerii, chociaż 
ani nie żywił sympatii do rządów ludu, ani nie służył wcześniej w konnicy — 
także teraz nie jest do tego uprawniony - ani nie przeszedł obowiązkowego ba- 
dania kwalifikacyjnego. Jest tak, jak gdyby sądził, że państwo nie będzie miało 
możliwości pociągnięcia winnych do odpowiedzialności karnej. 

11. Trzeba sobie uświadomić, iż jeśli będzie wolno każdemu czynić to, co 
zechce, nie będzie żadnego pożytku z ustanowionych praw, z waszych zgro- 
madzeń czy też z wyboru strategów. Jestem ciekaw, sędziowie, czy ktoś uzna za 
słuszne wydać wyrok skazujący z powodu okazanego tchórzostwa na żołnierza, 
który na widok zbliżających się nieprzyjaciół zmienił swe miejsce wyznaczone 
w pierwszym szeregu na miejsce w szeregu drugim, natomiast okazać pobłażanie 
wobec człowieka, który mając wyznaczone miejsce w oddziałach ciężkozbrojnej 
piechoty, pojawia się ni stąd ni z owąd w kawalerii. 12. Myślę, sędziowie, że 
prowadzicie postępowanie sądowe nie tylko ze względu na winnych naruszenia 
prawa, ale też z myślą o poprawie wszystkich innych osób ujawniających brak 
zdyscyplinowania. Jeżeli kara spotyka kogoś skądinąd nie znanego, spośród 
pozostałych nikt nie ulegnie poprawie. Nikt bowiem nawet nie będzie wiedział 
o wydanym przez was wyroku skazującym. Kiedy jednak wymierzycie spra- 
wiedliwość najbardziej znanym winowajcom13, rzecz nabierze powszechnego 

11 Tekst tej ustawy został opuszczony w rękopisie. 
12 Nb. chodzi o żołnierzy, którzy albo nie zostali zakwalifikowani do służby w kawalerii, albo 

z jakichś powodów takiemu badaniu kwalifikacyjnemu się nie poddali. 
13 Taką znaną osobą był Alkibiades Młodszy. 
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rozgłosu, obywatele zaś pod wpływem takiego przykładu staną się lepsi pod 
względem moralnym. 13. Jeżeli skażecie tego człowieka, dowiedzą się o tym 
nie tylko mieszkańcy miasta, lecz także nasi sprzymierzeńcy poznają tę sprawę, 
dowiedzą się o niej również nieprzyjaciele i będą więcej cenili nasze państwo, 
gdy zobaczą, jak bardzo oburza was ten rodzaj wykroczeń i że żołnierze wyka- 
zujący w czasie wojny brak zdyscyplinowania nie spotykają się z jakimkolwiek 
pobłażaniem. 14. I weźcie tylko pod uwagę, sędziowie, że także wśród żołnierzy 
są chorzy i tacy, którym brak niezbędnych środków do życia - i jedni z nich 
z chęcią pozostaliby w swoich miastach dla poratowania zdrowia, drudzy zaś 
chętnie wróciliby do swych domów, by zadbać o sprawy osobiste, inni chcieliby 
służyć w lekkozbrojnej piechocie, a część chciałaby walczyć w konnicy. 15. Wy, 
jako żołnierze14, nie odważyliście się porzucić szeregów i wybrać rzecz dla siebie 
najmilszą, lecz odczuwaliście większy strach przed prawami miasta aniżeli przed 
zagrożeniem ze strony wrogów. Musicie o tym pamiętać, gdy będziecie dzisiaj 
oddawać wasz głos, musicie też pokazać wszystkim, że obywatele ateńscy, 
którzy nie chcą walczyć z wrogiem, są surowo karani przez lud. 

16. Uważam, sędziowie, że na temat obowiązującego prawa i kwalifikacji 
czynu moi przeciwnicy nie będą mieli nic więcej do powiedzenia. Zabiorą jednak 
głos i będą was prosili i błagali, byście nie skazali syna Alkibiadesa uznając go 
winnym takiego tchórzostwa, jak gdyby ten człowiek15 nie był sprawcą wielu 
nieszczęść, lecz przeciwnie - wielu dobrodziejstw. Gdybyście wydali nań wyrok 
śmierci, gdy był w tym wieku, w którym po raz pierwszy przyłapaliście go na 
działaniu naruszającym dobro państwa, miasto uniknęłoby wszelkich nieszczęść. 
17. Wydałoby mi się niedorzecznością, gdybyście po wydaniu wyroku na tego 
człowieka16 mieli uwolnić od kary jego syna, winnego zarzuconego mu wy- 
kroczenia. Syn nie miał odwagi walczyć u boku innych współobywateli, jego 
zaś ojciec uznał za właściwe wyruszyć w pole wraz z wojskiem wroga. Oskar- 
żonego, gdy był dzieckiem — wtedy jeszcze nie ujawniał tego, jaki człowiek 
z niego wyrośnie - z powodu zbrodni ojca o mało nie wydano Kolegium Je- 

14 Sędziami tego sądu polowego, rozpatrującego sprawę, są żołnierze. 
15 Ten człowiek to Alkibiades Starszy: uważano go za sprawcę wszystkich nieszczęść, które 

spadły na państwo ateńskie. 
l6 W r. 415 p.n.e. Alkibiadesa oskarżono o okaleczenie herm i profanację misteriów 

eleuzyńskich. Uszedł do Sparty, której służył radą w wojnie z Atenami. Wrócił do Aten w r. 407 
p.n.e. i objął naczelne dowództwo. W r. 406 p.n.e., pozbawiony dowództwa wskutek klęski po- 
niesionej przez jednego z jego oficerów pod Notion. udał się na dobrowolne wygnanie, by nie 
stawać przed sądem ateńskim. 
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denastu17. Teraz, gdy znacie nie tylko postępki jego ojca, lecz także jego własną 
niegodziwość, czyż uważacie za wskazane okazać mu litość ze względu na ojca? 
18. Czyż nie byłoby oburzające, sędziowie, gdyby ci osobnicy, których schwy- 
tano na popełnianiu przestępstwa, mieli tyle szczęścia, by mieli ocalić swe życie 
przez wzgląd na swe pochodzenie, podczas gdy my, gdybyśmy wskutek nie- 
subordynacji tych ludzi znaleźli się w rozpaczliwym położeniu, nie moglibyśmy 
nikogo wydostać z niewoli wrogów nawet przez wzgląd na zasługi naszych 
przodków? 19. A były one rzeczywiście liczne, ważne i korzystne dla ogółu Hel- 
lenów i w niczym nie podobne, sędziowie, do czynów, jakich się owi dopuścili 
w stosunku do naszego państwa. Jeżeli wydają się lepsi, gdyż usiłują ocalić 
swych przyjaciół, jest rzeczą zrozumiałą, że i wy sprawicie takie wrażenie, sta- 
rając się ukarać swoich wrogów. 
20. Spodziewam się, sędziowie, że jeżeli niektórzy z jego krewnych spróbują 
uzyskać przez prośby jego uniewinnienie, okażecie im swe oburzenie z tego 
powodu, iż wprawdzie wcale nie usiłowali zmusić go prośbami do wykonania 
poleceń państwa - chyba że tymi prośbami niczego nie wskórali - teraz usiłują 
nakłonić was do darowania winy przestępcy, 21. Jeżeli pewni urzędnicy18, przy- 
chodząc mu z pomocą, popisują się swym politycznym znaczeniem i chełpią się, 
że mogą uratować winnych popełnienia jawnych wykroczeń, musicie sobie 
uświadomić, po pierwsze, że gdyby wszyscy zachowywali się w sposób podobny 
do Alkibiadesa, zbędni byliby stratedzy - nie mieliby bowiem kim dowodzić, po 
drugie, ich obowiązkiem jest raczej oskarżać dezerterów, którzy porzucili swe 
szeregi, niż przemawiać w ich obronie. Jakąż bowiem można mieć nadzieję, że 
inni zechcą wykonywać rozkazy dowódców, gdy om sami usiłują ratować żoł- 
nierzy łamiących wojskową dyscyplinę? 22. Moja propozycja jest następująca: 
jeżeli ci, którzy przemawiają i interweniują w obronie Alkibiadesa, udowodnią, 
że odbył służbę w ciężkozbrojnej piechocie, albo że podjął służbę w konnicy po 
uzyskaniu odpowiednich uprawnień, oskarżony zostanie uwolniony od kary. 
W przeciwnym zaś wypadku, gdy z braku jakiejkolwiek podstawy prawnej będą 
żądali od was takiej osobistej przysługi, musicie pamiętać, że uczą was łamania 
przysiąg i nieposłuszeństwa wobec prawa i że ich nadgorliwość, przejawiająca 
się w osłanianiu przestępców, wzbudzi także wśród innych chęć popełniania 
podobnych czynów. 

17 Sprawowało sądownictwo nad pospolitymi zbrodniarzami, schwytanymi na gorącym 
uczynku. Miało też nadzór nad wiezieniem, w którym przebywali dłużnicy państwowi oraz ludzie 
skazani na śmierć. Wyroki wykonywano z reguły w więzieniu. 

18 Są to strategowie. 



 130

23. Najbardziej dziwiłoby mnie to, gdyby ktoś z was był zdania, że Alkibia- 
des, ze względu na osoby popierające, musi uzyskać wyrok uniewinniający, za- 
miast skazującego, na który zasługuje ze względu na popełniony postępek. 
Musicie więcej o nim usłyszeć, by zrozumieć, jak nierozsądną jest rzeczą uwol- 
nić oskarżonego od winy na tej podstawie, iż wprawdzie dopuścił się wykro- 
czenia, jednakże poza tym jednym przypadkiem jego ogólna postawa oby- 
watelska jest bez zarzutu. Jednakże także inne jego postępki uzasadniają w as- 
pekcie prawnym wyrok skazujący na karę śmierci. Należy was o nich powia- 
domić. 

24. Skoro pozwalacie, by ludzie przemawiający w swojej obronie powoływali 
się na własne zasługi i dobrodziejstwa wyświadczone przez ich przodków, godzi 
się, byście wysłuchali także oskarżycieli, gdy ujawniają liczne wykroczenia, 
których oskarżeni dopuścili się wobec naszego państwa, oraz liczne nieszczęścia 
publiczne, których sprawcami byli ich przodkowie. 25. Otóż, wielu widywało 
oskarżonego - był wtedy w wieku młodzieńczym - w domu niejakiego Arche- 
demosa19 zwanego Kaprawcem, gdy sobie popijał na leżąco, przykryty tym 
samym płaszczem, i tak zabawiał się do białego rana. Będąc małoletnim miał 
już utrzymankę: naśladował pod tym względem swych przodków w przeświad- 
czeniu, że nie zabłyśnie w dojrzałym wieku, jeśli jako młody człowiek nie zyska 
sławy skończonego hulaki. 26. Gdy jego występki stały się publicznym skan- 
dalem, Alkibiades-ojciec kazał mu przyjechać do siebie20. I jaki to musiał być 
waszym zdaniem człowiek, który swymi postępkami wzbudził dezaprobatę 
nawet w oczach takiego gorszyciela demoralizującego innych? Przeciwko 
własnemu ojcu sprzymierzył się z Teotimosem i wydał mu Ornoi21. Ów Teo- 
timos, wziąwszy warownię w swe posiadanie, wpierw młodzieńca nadużył 
seksualnie, w końcu wtrącił do więzienia, gdzie trzymał go dla okupu. 27. Ojciec 
znienawidził syna w najwyższym stopniu i oświadczył, że w razie jego śmierci 
nie każe nawet sobie sprowadzić jego kości. Po śmierci ojca22 Archebiades, który 
został kochankiem oskarżonego, wydostał go z więzienia. Ów niedługo później, 
roztrwoniwszy swój majątek, ruszył z Leuke Akte23 na morze, usiłując utopić 
swych przyjaciół. 

19 Był to popularny polityk, który popierał oskarżenie w sprawie skazania strategów ateńskich, 
odpowiedzialnych za niewyłowienic rozbitków w bitwie morskiej pod Arginuzami w r. 406 p.n.e. 

20 Przebywał wtedy na wygnaniu na Chersonesie Trackim. 
21 Nazwa jednej z posiadłości Alkibiadesa na Chersonesie. 
22 Rok 404 p.n.e. 
23 Okolica w Tracji nad Propontydą. 
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28. Zbyt wiele czasu zajęłoby opowiadanie o tych wszystkich rozlicznych 
przestępstwach, których dopuścił się w stosunku albo do obywateli, albo do 
obcokrajowców, albo w stosunku do własnej rodziny i innych ludzi. Hipponikos24 

zebrał wielu świadków25 i odprawił swą żonę stwierdzając, że oskarżony bywał 
w jego domu nie jako jej brat, lecz jako jej mąż. 29. Popełniwszy sporą ilość tak 
straszliwych i wielkich zbrodni, nie wykazuje najmniejszej troski ani o przesz- 
łość, ani o przyszłość. On, który powinien się zachowywać w sposób najbardziej 
przyzwoity wśród obywateli i bronić się przykładem własnego życia wolnego 
od ciężaru ojcowskich zbrodni - stara się znieważać innych, jak gdyby mógł na 
nich przenieść choćby najdrobniejszą część otaczającej go niesławy. 30. Na to 
się odważa syn Alkibiadesa, który nakłonił Lacedemończyków do ufortyfiko- 
wania Dekelei26, który wyruszył na morze, by wyspy oderwać od związku z Ate- 
nami, który doradzał innym na zgubę własnego państwa i częściej wraz z wro- 
gami wyprawiał się przeciwko własnej ojczyźnie, aniżeli wraz z współoby- 
watelami przeciwko wrogom. Toteż jest waszym obowiązkiem i także waszych 
potomnych zemścić się za te wszystkie krzywdy na każdym członku tej rodziny 
- kto tylko z nich wpadnie w wasze ręce! 31. Oczywiście jest już zwyczajem 
oskarżonego mówić, iż byłoby niedorzecznością czynić mu najzupełniej 
nieuzasadnione zarzuty z powodu wygnania jego ojca, skoro po powrocie z tegoż 
wygnania otrzymał on od ludu dary27. Moim zdaniem, byłoby rzeczą karygodną, 
gdybyście po odebraniu ojcu tych darów jako niesłusznie przyznanych, uwolnili 
tego człowieka jako przestępcę na podstawie rzekomych zasług, które miastu 
wyświadczył jego ojciec. 

32. Obok wielu innych przyczyn, sędziowie, dla których powinien zostać ska- 
zany, jest jeszcze i ten powód, że powołuje się dla przykładu na wasze zasługi, 
by usprawiedliwić własną niegodziwość. Ma on zuchwałość twierdzić, że jego 
ojciec Alkibiades nic złego nie uczynił prowadząc wojska wroga przeciwko 
własnej ojczyźnie, ponieważ i wy - w czasie swego wygnania - zajęliście Fyle28, 

24 Syn Kalliasa, jeden z najbogatszych obywateli Aten, szwagier Alkibiadesa Młodszego. 
25 Była to formalność wymagana dla uzyskania rozwodu. 
26 Miało to miejsce w r. 413 p.n.e. 
27 W r. 407 p.n.e., po powrocie do Aten, był Alkibiades Starszy entuzjastycznie witany przez 

mieszkańców. Cieszył się krótkotrwałą popularnością: zmęczeni wojną Ateńczycy myśleli, że ze 
względu na swe wpływy na dworze Tissafernesa uzyska dla Aten pomoc militarną i finansową 
Persji. 

28 Twierdza na pograniczu miedzy Attyką a Beocją. Trazybul ze Steirii, który w r. 411 p.n.e. 
stał na czele ateńskich demokratów na Samos, zdobył Fyle i stamtąd prowadził dalsze walki 
przeciwko oligarchom. 
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wycięliście drzewa, szturmowaliście mury miasta, i tymi czynami nie tylko nie 
przynieśliście ujmy swym dzieciom, lecz wprost przeciwnie - zyskaliście uzna- 
nie w oczach całego świata. 33. Jak gdyby nie było żadnej różnicy w zasługach 
wśród politycznych zbiegów: przecież jedni z nich w przymierzu z wojskiem 
wroga wyprawili się przeciwko własnej ojczyźnie, inni zaś starali się wywalczyć 
sobie powrót do miasta, które dzierżyli Lacedemończycy29. 

34. I jest chyba rzeczą oczywistą dla wszystkich, że ci pierwsi pragnęli 
powrotu, by władztwo na morzu oddać w ręce Lacedemończyków i zdobyć dla 
siebie rządy w państwie. Tymczasem ogół demokratyczny po swym powrocie 
wypędził wrogów i przyniósł wyzwolenie nawet tym, którym miła była niewola. 
Tak więc działania jednej i drugiej strony, o których mówi, nie wykazują żadnego 
podobieństwa. 35. Lecz pomimo wielu poważnych kłopotów, które mu bez- 
pośrednio zagrażają, ów osobnik chwali się podłością swego ojca i jego - jak 
twierdzi - tak wielkim znaczeniem, że mógł spowodować wszystkie niesz- 
częścia, które zwaliły się na państwo. A jakiż człowiek jest tak słabo obeznany 
ze sprawami własnego kraju, że nie umie - gdy już chce zostać nikczemnikiem 
- ani wyjaśnić wrogom, jakie pozycje strategiczne należy zająć, ani wskazać, 
jakie twierdze są źle strzeżone, ani donieść im, którzy ze sprzymierzeńców mają 
ochotę się oderwać od wspólnego związku z naszym państwem30. 

36. Jeżeli podczas jego wygnania ta jego potęga pozwoliła mu wyrządzić 
szkody naszemu państwu, to gdy przez wprowadzenie ludu w błąd uzyskał poz- 
wolenie na powrót i otrzymał dowództwo nad większą częścią floty, czemu jego 
potęga nie dała mu wypędzić wrogów z kraju, ani też Chiotów31 - których kiedyś 
oderwał od przymierza z nami - uczynić na powrót naszymi sprzymierzeńcami, 
ani wyświadczyć jakiekolwiek dobro naszemu państwu. 37. Stąd nietrudno poz- 
nać, że Alkibiades znaczeniem nie różnił się od innych, natomiast w niego- 
dziwości zajmował pierwsze miejsce wśród obywateli. Albowiem donosił La- 
cedemończykom o niedomogach naszego państwa, które były mu znane. Później 
zaś, gdy musiał objąć obowiązki dowódcy, nie umiał zadać im żadnych strat, co 
więcej, złożywszy obietnicę uzyskania dla nas pieniędzy od króla perskiego32, 
sprzeniewierzył ponad 200 talentów publicznego grosza. 38. Był do tego stopnia 

29 Za rządów Trzydziestu na ateńskiej akropoli „gościła" załoga spartańska. 
30 Alkibiades dopuścił się zdrady wobec Aten udzielając Sparcie wymienionych tu rad i infor- 

macji, por. tu też Tukidydes. VIII. 6, 12. 
31 Mieszkańcy wyspy Chios. która przez długi czas była ateńskim sprzymierzeńcem. 
32 Alkibiades łudził Atcńczyków nadzieją na przymierze z Tissafernesem, by pozyskać jak 

największe wpływy w państwie: tych obietnic nie był w stanic wypełnić. 
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świadomy przestępstw, które popełnił na szkodę państwa ateńskiego, że mimo 
całej swej umiejętności przemawiania, posiadania przyjaciół i majątku, nigdy nie 
odważył się poddać swej działalności publicznej kontroli, ale sam skazał się na 
wygnanie33 i wolał być obywatelem Tracji i jakiegokolwiek innego miasta niż 
obywatelem własnego kraju. W końcu, sędziowie, przekraczając granicę własnej 
niegodziwości, którą wcześniej ujawnił, miał czelność razem z Adeimantem34 

wydać nasze okręty Lizandrowi. 
39. Jeżeli więc ktoś z was lituje się nad poległymi w bitwie morskiej, albo 
odczuwa wstyd za tych, którzy pozwolili wrogowi wziąć się do niewoli, albo 
oburza się na rządy Trzydziestu, powinien ojca oskarżonego uważać za winnego 
tego stanu rzeczy. Powinien też uświadomić sobie, że to Alkibiadesa35, dziadka 
oskarżonego, oraz Megaklesa, dziadka jego ojca ze strony matki, wasi przod- 
kowie wygnali z kraju sądem skorupkowym i to dwukrotnie, i pamiętać o tym, 
że starsi wiekiem wśród waszego grona skazali ojca oskarżonego na karę śmierci. 
40. Dlatego i dzisiaj musicie skazać tego człowieka - którego wrogość w sto- 
sunku do naszego państwa wypada uznać za dziedziczne znamię - i nie stawiać 
wyżej ani litości, ani przebaczenia, ani pobłażania nad ustanowione prawa i zło- 
żone przysięgi sędziowskie. 
41. Trzeba też, sędziowie, zastanowić się nad tym, z jakiego powodu mieli- 
byście oszczędzić ludzi takiego pokroju? Czy dlatego, że wprawdzie w swych 
poczynaniach politycznych nie mieli szczęścia, poza tym okazali się przyzwoi- 
tymi ludźmi, prowadzącymi obyczajny tryb życia? 42. Czyż wielu z nich nie 
żyło w sposób rozwiązły, nie obcowało z własnymi siostrami, nie miało dzieci 
z własnymi córkami, parodiowało misteria, okaleczało popiersia Hermesa, po- 

33 W r. 406 p.n.e., po klęsce floty ateńskiej pod Notion, pozbawiono Alkibiadesa dowództwa. 
34 Jeden z dowódców ateńskich pod Aigospotamoi. Podobno został przekupiony przez wodza 

spartańskiego Lizandra. Prawda jest taka, że Alkibiades nie działał wspólnie z Adeimantem, lecz 
starał się ostrzec dowódców ateńskich przed niebezpieczeństwem nagłego uderzenia Lacedemoń- 
czyków. Nie posłuchano go jednak. Tylko 8 okrętów się uratowało, 171 wpadło w ręce wroga. 
Wielu pojmanych Ateńczyków stracono. 

35 Alkibiades Starszy był synem Kleiniasa. Ojcem Kleiniasa był Alkibides, przeciwnik Pizy- 
stratydów, który jako zwolennik Kleistenesa wraz z nim został wygnany. Matka Alkibiadesa Star- 
szego, Deinomache, była córką Megaklesa, który należał do zwolenników Pizystratydów. 

Sąd skorupkowy - ostrakisinos, wprowadzony przez Klcistenesa (509 p.n.e.). Corocznie w us- 
talonym terminie padało na Zgromadzeniu Ludowym pytanie, czy należałoby wydalić z kraju ja- 
kiegoś obywatela z obawy, że dąży do tyranii. W wypadku odpowiedzi twierdzącej każdy z obec- 
nych obywateli wpisywał na glinianej skorupce nazwisko obywatela, którego głosujący (tajnie) 
uważał za szczególnie niebezpiecznego dla kraju. 
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pełniało akty bezbożności przeciwko bogom i wykroczenia przeciwko całemu 
miastu, dopuszczało się wobec współobywateli bezprawia i niesprawiedliwości 
w działalności publicznej36, a nawet wśród własnego grona, we wzajemnych 
stosunkach, nie tylko nie cofając się przed żadnym zuchwalstwem, lecz wręcz 
przeciwnie, czyniąc użytek z wszelkiej niegodziwości. Po prostu wszystkiego 
doświadczyli i niczego sobie nie odmówili. Ich postawę życiową cechuje wsty- 
dzenie się tego, co szlachetne, i szczycenie się tym, co jest niegodziwe. 43. By- 
wało, sędziowie, że puściliście wolno część oskarżonych, mimo iż uważaliście 
ich za winnych przestępstwa, ponieważ sądziliście, że w przyszłości mogą się 
wam okazać pożyteczni. Jakaż jest nadzieja, że państwo dozna jakiegoś do- 
brodziejstwa ze strony tego człowieka, który w świetle własnej obrony - o czym 
się przekonacie - okazuje się zwykłym nicponiem? O tym, że jest skończonym 
łotrem, czyż nie dowiedzieliście się z jego dotychczasowego postępowania? 
44. Gdyby opuścił miasto, nie mógłby już szkodzić naszemu państwu - bo to 
nędzny tchórz, bez majątku, niezdolny do działania, skłócony z własną rodziną 
i znienawidzony przez innych. 45. Tak więc, nie ma powodu, by się obawiać 
jakiegoś zagrożenia z jego strony. Raczej trzeba sprawić, by jego przypadek 
posłużył jako przykład dla innych oraz dla jego przyjaciół, którzy nie mają 
ochoty wykonywać swoich obowiązków obywatelskich, natomiast są skłonni do 
podobnego zachowania się i którzy wprawdzie źle sobie radzą we własnych 
sprawach, ale zabierają publicznie głos w sprawach państwowych. 

46. Przygotowałem to oskarżenie, jak tylko mogłem najlepiej. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że wprawdzie reszta moich słuchaczów dziwi się, że wprawdzie 
zdołałem z taką dokładnością wykryć przestępczą działalność tych ludzi, to 
jednak ten osobnik śmieje się w kułak ze mnie, bo nie wymieniłem nawet drobnej 
części ich zbrodni. 47. Musicie więc wziąć pod uwagę zarówno to, co tu przed- 
stawiono, jak i to, co pominięto, i tym bardziej na tej podstawie wydać w jego 
sprawie wyrok skazujący. Musicie też sobie uprzytomnić, że jest winny inkry- 
minowanego mu przestępstwa i że jest wielkim szczęściem dla państwa uwol- 
nienie się od obywateli tego pokroju. Proszę o odczytanie na użytek sędziów 
tekstów praw, przysiąg i wniesionej na piśmie skargi. Mając je w pamięci, 
sędziowie z pewnością wydadzą sprawiedliwy wyrok. 

36 Są tu ogólnie zebrane zarzuty, które odnoszą się do Alkibiadesa Starszego, częściowo do 
jego syna. 
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XV. Przeciwko Alkibiadesowi o niewypełnienie obowiązku służby 

wojskowej (II) 

1. Nie tylko was, sędziowie, proszę o wydanie sprawiedliwego wyroku, lecz 
także, i przede wszystkim, strategów - oddali oni państwu na swym urzędzie 
znaczne usługi — o okazanie bezstronności w procesach o niewypełnienie 
obowiązku służby wojskowej, traktując na równi oskarżyciela i oskarżonego. 
Proszę też o nieudzielanie komukolwiek poparcia, o które zabiegają, oraz o nie- 
podejmowanie wysiłków, które by miały doprowadzić was do ogłoszenia wer- 
dyktu uwłaczającego sprawiedliwości. 2. Zastanówcie się tylko nad tym, jak 
wielkie byłoby wasze oburzenie, gdyby w czasie publicznego badania waszych 
kwalifikacji tesmoteci1 zabrali glos wyrażając prośbę o skazanie was. Uważali- 
byście za rzecz niedopuszczalną, że ci, którzy wszczynają postępowanie proce- 
sowe i przeprowadzają głosowanie, zalecają, by na jednych wydać w głosowaniu 
wyrok skazujący, na innych zaś nie wydawać. 

3. Jakiż zwyczaj mógłby być bardziej haniebny, albo jakie działanie groź- 
niejsze dla państwa, niż takie zachowanie się urzędnika2, który miałby czelność 
- na przykład w czasie procesów córek-dziedziczek - prosić i zaklinać sędziów 
o to, by sprawę rozstrzygnęli po jego myśli: albo gdyby polemarch3 i Kolegium 

1 Tesmoteci - 6 spośród 9 archontów. Sprawowali funkcje kolegialnie i mieli głównie uprawnienia 
prawnicze. Przewodniczyli w heliai (ludowy sąd przysięgłych) w sprawach karnych i cywilnych. 
Mówca zwraca się wprost do strategów, którzy po wyborach musieli się poddać dokimazji. 

2 Archont eponymos przyjmował skargi w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i spadkowych. 
Nadto należało do niego sprawowanie nadzoru nad opiekunami sierot oraz nad córkami, które były 
spadkobierczyniami majątku po ojcach. 

3 Polemarch - jeden z archontów. Do jego kompetencji należało przyjmowanie skarg w sprawach 
cywilnych dotyczących metojków i obcokrajowców. 
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Jedenastu4 wyrażali jakieś prośby w czasie rozpraw, jak to ma miejsce w tym 
przypadku? 4. Tę samą zasadę musicie odnieść do siebie, uprzytomniwszy sobie, 
że nie ma istotnej różnicy między udzielaniem z osobistych względów poparcia 
oskarżonym o niedopełnienie obowiązku wojskowego, a taką prośbą ze strony 
niektórych urzędników, którzy sami przeprowadzają głosowanie. 

5. I zastanówcie się tylko nad tym, sędziowie, czy brak na to dostatecznego 
dowodu, że Alkibiadesowi nie udało się pozyskać któregokolwiek z dowódców 
podczas służby w armii. Jeżeli ich obecne oświadczenie miałoby być zgodne 
z prawdą, to powinni byli wówczas pozwać Pamfilosa5 o to, że uprowadziwszy 
konia, pozbawił w ten sposób miasto jednego kawalerzysty, oraz wymierzyć 
grzywnę fylarchowr6 z tego powodu, że przez usunięcie Alkibiadesa z oddziału 
osłabił jego sprawność bojową; ponadto powinni byli wydać rozkaz taksiar- 
chowi7, by wykreślił imię Alkibiadesa z listy ciężkozbrojnej piechoty. 6. Oni 
jednak żadnej z tych rzeczy nie zrobili, natomiast po cichu przyzwalali na to, by 
stał się przedmiotem powszechnych kpin i wyzwisk i służył sobie w oddziale 
konnych łuczników. Teraz zaś, gdy przyszło im wydać wyrok na winnych wykro- 
czenia, zeznają na jego korzyść twierdząc, że wstąpił do tej formacji z ich roz- 
kazu. Jest rzeczą karygodną, sędziowie, iż taki Alkibiades waży się z pogwał- 
ceniem praw swego miasta podejmować służbę w owej jednostce wojskowej za 
ich zgodą, podczas gdy sami strategowie, wybrani przez głosowanie ludu, nie 
mają odwagi objąć dowództwa nad naszą armią, dopóki zgodnie z obowią- 
zującym prawem nie poddadzą swych kwalifikacji publicznemu badaniu. 

7. Jeżeli nie leży w ich kompetencjach przenieść dla własnego kaprysu które- 
goś z jeźdźców - którzy przeszli przez takie badanie kwalifikacyjne - do od- 
działu ciężkozbrojnej piechoty, to wydaje mi się rzeczą karygodną, sędziowie, 
gdyby było w ich mocy przenieść dla kaprysu żołnierza z piechoty do kawalerii 
z pominięciem takiej kwalifikacyjnej procedury. 8. Jeśli, sędziowie, strategowie 
byli uprawnieni do takiego postępowania, a nikomu z wielu innych, którzy 
pragnęli służyć w konnicy, nie wyrazili na to zgody - życzliwe dla nich pobła- 
żanie z waszej strony byłoby naruszeniem prawa. W przypadku natomiast, gdyby 
się przyznali, że takich uprawnień przenoszenia z oddziału do oddziału nie 

4 Kolegium Jedenastu sprawowało sądownictwo nad pospolitymi przestępcami, schwytanymi 
na gorącym uczynku. 

5 Pamfilos - prawdopodobnie był hipparchem, to jest dowódcą całej kawalerii. 
6 Dowódca oddziału jazdy. 
7 Dowódca oddziału hoplitów. 



 137

posiadali, musicie sobie przypomnieć treść przysięgi, że będziecie rozstrzygać 
przypadki sądowe przestrzegając sprawiedliwości, a zatem nie głosować zgodnie 
z ich życzeniami. Nie wolno bowiem wyżej cenić którejkolwiek z osób wsta- 
wiających się za oskarżonym niż własnego sumienia i przysięgi sędziowskiej. 
9. Jeżeli ktoś z was, sędziowie, myśli, iż kara jest ciężka, a prawo zbyt suro- 
we, niech pamięta o tym, że nie przyszliście tutaj dla rozważania kwestii legis- 
lacyjnych w podobnych przypadkach sądowych, lecz dla wydania wyroku zgod- 
nie z ustanowionymi prawami. Nie trzeba się litować nad winnymi przestępstwa, 
lecz raczej okazywać im swój gniew, działając w interesie całego państwa. Dob- 
rze bowiem wiadomo, że ukaranie nawet niewielu za postępki w przeszłości 
znacznie poprawi dyscyplinę u wielu z tych, którzy będą musieli stawić czoło 
niebezpieczeństwom w przyszłości. 10. Jak ów wykazywał, sędziowie, lekce- 
ważenie prawa i zabiegał jedynie o własne bezpieczeństwo, tak wy powinniście 
wykazać takie samo lekceważenie wobec niego i wydać wyrok, który będzie 
najbardziej korzystny dla państwa - zwłaszcza, że złożyliście przysięgę i macie 
głosować w sprawie Alkibiadesa, który, jeśli zdoła was w błąd wprowadzić, 
odejdzie stąd wolny, kpiąc sobie z całego miasta. Z pewnością nie będzie się 
wobec was poczuwał do wdzięczności za głos oddany na jego korzyść w sposób 
tajny, skoro krzywdą odpłaca przyjaciołom za jawnie okazaną pomoc. 
11. Z tego powodu musicie, sędziowie, niżej stawiać prośby tych osób niż  
prawa i ogłosić sprawiedliwy wyrok. Zostało dowiedzione, że został wpisany na 
listę ciężkozbrojnej piechoty, że porzucił swoją jednostkę i służył - wbrew 
zakazom prawa - w kawalerii, nie poddawszy się wymaganemu badaniu kwali- 
fikacyjnemu, i to w przypadku, w którym prawa wyraźnie stanowią, że ani stra- 
teg, ani dowódca jazdy, ani nikt inny nie może się stawiać ponad prawo: on jako 
osoba prywatna udzielił sobie takiego uprawnienia. 12. Obecnie, pragnąc wes- 
przeć działanie mego przyjaciela Archestratidesa i pociągnąć do odpowie- 
dzialności karnej mego osobistego wroga Alkibiadesa, proszę was o wydanie 
sprawiedliwego wyroku. Powinniście żywić te same uczucia, jakie mieliście 
wtedy, gdy sądziliście, iż czeka was groźba zmierzenia się z wrogiem. 



 138

XVI. Przed Radą - obrona Mantiteosa 
wobec zarzutów postawionych w czasie badania kwalifikacyjnego 

Ateńczyk Mantiteos został wybrany do Rady Pięciuset. Przed objęciem swej funkcji w Radzie 
(bouleutes) musiał się poddać dokimazji (dokimasia), czyli badaniu kwalifikacji osobistych, które 
miało stwierdzić, podobnie jak w przypadku kandydatów na różne urzędy państwowe, czy jest 
człowiekiem wolno urodzonym, obywatelem Aten, czy ma odpowiedni wiek, czy odbył służbę 
wojskową, czy ma jakieś zobowiązania finansowe wobec państwa, czy prowadzi moralny tryb 
życia itd. Każdy obywatel mógł wnieść zarzuty przeciwko obranemu. W wypadku „zakwestio- 
nowanej" dokimazji kandydat na stanowisko mógł się bronić i odeprzeć zarzuty. 

Mantiteosowi w tym konkretnym przypadku zarzucono służbę w kawalerii za rządów Trzy- 
dziestu. Powszechna amnestia, którą uchwaliła restytuowana demokracja, nie znalazła tu - jak 
widać - zastosowania. Tradycyjnie uważano obywateli służących w kawalerii - tej najbardziej 
ekskluzywnej formacji wojskowej - za zwolenników arystokracji i oligarchii. Jest faktem, że re- 
krutowali się przede wszystkim z warstw posiadających, które w dużym stopniu poparły oli- 
garchię. 

Mantiteos odpiera powyższy zarzut powołaniem się na tę okoliczność, że za czasów Trzy- 
dziestu przebywał za granicą. Na inny zarzut, że jego nazwisko figuruje na liście kawalerzystów 
z okresu Trzydziestu, odpowiada, że taka lista jest bezwartościowa, ponieważ dowolnie można 
było na niej umieszczać i z niej usuwać nazwiska. Większą wartość dowodową przedstawia 
według niego wykaz kawalerzystów sporządzony przez tzw. fylarchów, którzy mieli obowiązek 
ściągnąć pieniądze pobrane na ekwipunek wojskowy od obywateli służących za czasów Trzy- 
dziestu w konnicy. Taka lista nazwiska Mantiteosa nie wykazuje. 

Wspomniane badanie kwalifikacyjne miało miejsce -jak się zdaje - w jakiś czas po bitwie 
pod Koroneą (r. 394 p.n.e.), a przed śmiercią Trazybula w r. 389 p.n.e. 

1. Gdybym, Wysoka Rado, nie był świadomy tego, że moi oskarżyciele na 
wszelki sposób pragną mi szkodzić, czułbym dla nich wdzięczność za 
wystąpienie z tym oskarżeniem. Myślę, że ludziom skrzywdzonym przez nie- 
słuszne pomówienie największą usługę oddają ci, którzy zmuszają ich do zło- 
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żenia sprawozdania ze swego życia1. 2. Mam wiarę w siebie, która napawa mnie 
nadzieją, że każdy, kto posłucha tego, co mam do powiedzenia na temat mego 
postępowania w przeszłości - choćby był w stosunku do mnie źle usposobiony 
- zmieni zdanie i w przyszłości będzie miał o mnie lepsze wyobrażenie. 3. Jeśli 
wskażę,Wysoka Rado2, że jestem zwolennikiem istniejącego ustroju politycz- 
nego3 i w przymusowych okolicznościach musiałem dzielić z ludem4 wspólne 
niebezpieczeństwa, wcale sobie z tego tytułu nie przypisuję jakiejś szczególnej 
zasługi. Ponieważ, jak się okazuje, wiodłem żywot pod każdym względem 
obyczajny - wbrew opinii i twierdzeniom moich wrogów - proszę o zbadanie 
moich kwalifikacji i o uznanie tych ludzi5 za nierzetelnych. Najpierw dowiodę, 
że ani nie służyłem w konnicy, ani nie przebywałem tutaj za czasów Trzydziestu, 
ani nie miałem udziału w ich rządach. 

4. Zanim nastąpiła klęska w bitwie pod Hellespontem6, nasz ojciec wysłał 
nas do Satyrosa7, u którego w Poncie mieliśmy się jakiś czas zatrzymać. Nie by- 
ło nas więc w Atenach ani wtedy, gdy burzono mury miasta, ani gdy dokonywano 
zmiany ustroju8. Przybyliśmy tutaj na pięć dni przed powrotem Ateńczyków 
z Fyle do Pireusu9. 5. Nie można było od nas oczekiwać - skoro przybyliśmy 
w tym właśnie momencie — że będziemy się wdawać w niebezpieczne roz- 
grywki, które nas osobiście nie dotyczyły. Także Trzydziestu nie miało zamiaru 
dzielić władzy z ludźmi, którzy przebywali za granicą i stąd nie ponosili winy za 
jakiekolwiek przestępstwa, a wiadomo, że ów rząd oligarchiczny pozbawił praw 
obywatelskich nawet tych, którzy mu pomogli obalić system demokratyczny. 

1 Było zwyczajem w sądach ateńskich, iż oskarżeni, starając się w swych przemówieniach 
obrończych ukazać sędziom z najlepszej strony, wszystkie fakty ze swego życia przedstawiali 
w nader korzystnym dla siebie świetle. 

2 Rada Pięciuset przeprowadza badanie kwalifikacji (dokimasia) kandydata. 
3 To znaczy: demokracji. 
4 Idzie o ogół demokratyczny, który w r. 403 p.n.e. walczył przeciwko oligarchicznemu rządowi 

Trzydziestu. 
5 Mówca ma na myśli przeciwników politycznych, którzy w czasie badania jego kwalifikacji 

postawili mu zarzut współpracy z oligarchami. 
6 Bitwa pod Aigospotamoi w r, 405 p.n.e. 
7 Władca państwa obejmującego teren Pontu, leżącego w północno-wschodniej części Azji 

Mniejszej, u wybrzeży Morza Czarnego, Państwo to utrzymywało ożywione stosunki handlowe 
z Atenami, przede wszystkim dostarczało zboża. 

8 Zburzenie murów i zmiana ustroju nastąpiły w wyniku przegranej (r. 405 p.n.e.) wojny ze 
Spartą (tzw. wojny peloponeskiej). 

9 Był to maj 403 roku p.n.e. Twierdza Fyle w Attyce była schronieniem dla demokratów 
w czasie reżimu Trzydziestu i głównym punktem oporu w walce przeciwko oligarchom. 
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6. Co więcej, byłoby naiwnością sięgać do listy obejmującej nazwiska tych, 
którzy służyli w konnicy, gdyż nie jest miarodajna: nie zawiera nazwisk wielu 
osób, które wprost przyznają, że w niej służyły, natomiast figurują na niej naz- 
wiska ludzi przebywających w tym czasie za granicą. Następujący dowód ma tu 
największą wagę. Otóż, skoro ogół Ateńczyków powrócił do miasta, lud podjął 
uchwałę, by fylarchowie sporządzili wykaz wojskowych, którzy odbyli służbę 
w kawalerii, w celu odzyskania od nich pieniędzy dostarczonych na ekwipunek10. 
7. Nikt nie będzie w stanie dowieść ani tego, że fylarchowie wciągnęli moje naz- 
wisko na listę, ani tego, że przekazano je syndykom11, ani też tego, że zwróciłem 
pieniądze przeznaczone na ekwipunek. Przecież każdy może się z łatwością 
o tym przekonać, że fylarchów czekało zapłacenie grzywny w przypadku, gdyby 
się im nie powiodło przedstawić wykazu osób, które pobrały gotówkę na takie 
zaopatrzenie. Dlatego o wiele słuszniej będzie oprzeć się na tych wykazach jako 
dokumentach bardziej godnych zaufania, niż na listach zawierających tylko naz- 
wiska kawalerzystów. Przecież każdy, komu na tym zależało, mógł z łatwością 
postarać się o wykreślenie swego nazwiska z takiej listy, podczas gdy na wy- 
kazach musiały figurować nazwiska tych, którzy odbyli służbę w kawalerii, gdyż 
tego obowiązku musieli dopełnić fylarchowie. 8. Ponadto, Wysoka Rado, gdy- 
bym rzeczywiście służył w konnicy, nie wypierałbym się tego, jak gdybym się 
dopuścił jakiegoś czynu kryminalnego. Po prostu starałbym się wykazać, że ża- 
den z obywateli nie doznał krzywdy z tego powodu z mojej strony i domagałbym 
się przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego w moim przypadku. Widzę, że 
i wy podzielacie ten sam pogląd, bo przecież wielu ludzi spośród tych, którzy 
służyli wówczas w konnicy, zasiada obecnie w Radzie, wielu zaś zostało wybra- 
nych strategami i dowódcami kawalerii. Musicie więc zrozumieć, że jedynym 
powodem tej mojej obrony jest ta okoliczność, że moi przeciwnicy w sposób tak 
jawny mieli czelność zaatakować mnie przy pomocy kłamliwych oskarżeń. 
Proszę świadka o wystąpienie i złożenie zeznania. 

10 Kawalerzyści otrzymywali od państwa pewną sumę pieniędzy na uzupełnienie swego 
ekwipunku wojskowego. Ponieważ w czasie reżimu Trzydziestu ateńska jazda udzielała poparcia 
oligarchom, restytuowana demokracja zażądała od kawalerzystów zwrotu tej sumy. Ściągnięciem 
pieniędzy mieli się zająć fylarchowie, czyli naczelnicy fyl terytorialnych (okręgów administracyj- 
nych) mający zarazem funkcje wojskowe. 

11 Była to specjalna komisja powołana po restytucji demokracji dla uporządkowania spraw 
majątkowych z okresu rządów Trzydziestu (konfiskaty majątków należących do demokratów), 
która równocześnie reprezentowała interes Skarbu państwa. 
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Zeznania świadka12 

9. Nie widzę potrzeby powiedzenia czegoś więcej na temat samego oskar- 
żenia. Mam wrażenie, Wysoka Rado, iż o ile w innych procesach wypada się 
bronić w odniesieniu tylko do postawionych zarzutów, o tyle w sprawach doty- 
czących badania kwalifikacji13 należy złożyć sprawozdanie z całego życia. Z tego 
powodu proszę was o wysłuchanie mnie z całą życzliwością. Postaram się nadać 
mojej obronie formę możliwie najbardziej zwięzłą. 

10. Przede wszystkim więc - chociaż nie pozostało mi wiele z majątku z po- 
wodu nieszczęść, które dotknęły zarówno mego ojca, jak i całe państwo - wyda- 
łem za mąż dwie siostry, ofiarowując każdej z nich 30 min posagu, z bratem zaś 
podzieliłem się w ten sposób resztą majątku, że - jak sam przyznaje - otrzymał 
większą ode mnie część ojcowizny. W stosunkach z innymi ludźmi przestrze- 
gałem takiej życiowej postawy, że nigdy nikt nie wystąpił przeciwko mnie z ja- 
kimkolwiek oskarżeniem. 

11. Podobnie zachowywałem się w całym moim życiu prywatnym. Najmoc- 
niejszym dowodem mego przyzwoitego postępowania w życiu publicznym jest 
ta okoliczność, że ci młodzi ludzie, którzy spędzają czas głównie na grze w kost- 
ki, na popijaniu lub na innych tego rodzaju rozrywkach, są ze mną skłóceni i to 
oni właśnie opowiadają różne plotki na mój temat i szerzą różne kłamliwe in- 
formacje. Jest rzeczą oczywistą, iż gdybym podzielał ich zamiłowania, mieliby 
o mnie zupełnie inne zdanie. 12. Ponadto, Wysoka Rado, nikt nie będzie w stanie 
mi dowieść, że byłem zamieszany w jakiś kompromitujący mnie proces pry- 
watny czy publiczny, ani że postawiono mnie w stan oskarżenia na podstawie 
doniesienia karnego14. A przecież wielu - jak sami widzicie - wikła się w po- 
dobne sprawy sądowe. Możecie natomiast obserwować, jak wypełniałem swój 
obowiązek względem państwa w czasie kampanii wojskowych i w bezpo- 
średnich starciach z wrogiem. 13. Gdy tylko nasze państwo zawarło przymierze 
z Beotami i mieliśmy się udać na pomoc Haliartos15, Ortobulos16 powołał mnie 
do służby w konnicy. Ponieważ zauważyłem, że według powszechnej opinii 

12 Zeznania świadka zostały opuszczone w rękopisie mowy, podobnie w § 13, 14 i 17. 
13 Idzie tu o dokimazję. 
14 Doniesienie karne złożone na piśmie, tzw. eisangelia, w sprawie przestępstw politycznych 

powodowało natychmiastowe ściganie sądowe oskarżonego. 
15 Miejscowość w Beocji. W r. 395 p.n.e. Ateńczycy zorganizowali wyprawę wojskową w celu 

udzielenia pomocy Beotom walczącym przeciwko Spartanom. 
16 Dowódca ateński. 
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służba w konnicy uchodzi za szczególnie bezpieczną, natomiast służbę w pie- 
chocie uważa się za związaną z dużym niebezpieczeństwem - a nadto wielu 
właśnie z tego powodu wstępuje do konnicy bez poddawania się dokimazji17 

i z naruszeniem prawa - udałem się do Ortobulosa i zażądałem, by mnie skreślił 
z listy kawalerzystów. Wydawało mi się czymś gorszącym zapewnić sobie oso- 
biste bezpieczeństwo w czasie wyprawy wojennej, podczas gdy ogółowi żoł- 
nierzy zagraża bezpośrednie niebezpieczeńtwo. Proszę Ortobulosa o złożenie 
w tej sprawie zeznania. 

Zeznanie świadka 

14. Gdy członkowie gmin zebrali się przed wyruszeniem na wyprawę 
wojskową, zauważyłem, że niektórzy obywatele, ludzie uczciwi i pełni naj- 
lepszych chęci, nie mają odpowiednich środków na pokrycie kosztów zwią- 
zanych z pełnieniem służby wojskowej. Powiedziałem więc, że zamożni powinni 
dostarczyć rzeczy niezbędnych ludziom pozbawionym środków. Nie tylko do- 
radzałem im takie postępowanie, ale sam ofiarowałem dwóm mężom po trzy- 
dzieści drachm na każdego, nie dlatego, że jestem posiadaczem wielkiego 
majątku, ale po to, by innym dać dobry przykład. 

Proszę świadków o wystąpienie. 

Zeznania świadków 

15. Po tych wydarzeniach, Wysoka Rado, zorganizowano wyprawę wojskową 
do Koryntu18. Oczywiście, wszyscy z góry zdawali sobie sprawę z tego, że przyj- 
dzie nam narazić się na poważne niebezpieczeństwo. Gdy część żołnierzy usiło- 
wała go jakoś uniknąć, ja postarałem się o to, że wyznaczono mi miejsce w pier- 
wszej linii, a więc do bezpośredniej walki z wrogiem. Naszej fyli źle się powiod- 
ło, bo poniosła największe straty w ludziach. Wycofałem się z walki później na- 
wet niż dumny współtowarzysz ze Steirii19, który wszystkim wyrzucał tchórzos- 

17 Wstępujący do konnicy obywatele musieli się również poddać badaniu kwalifikacyjnemu, 
czyli dokimazji. 

18 Był to rok 394 p.n.e. Chodzi tu o walki miedzy sprzymierzonymi siłami Ateńczyków, 
Beotów i Koryntyjczyków a wojskami Laccdemończyków podczas wojny korynckiej (395-387 
p.n.e.). 

19 Steiria - miejscowość na wschodnim wybrzeżu Attyki. Idzie tu prawdopodobnie o Tra- 
zybula ze Steirii. Był to zwycięski wódz demokratów w walkach z oligarchami (404-403 p.n.e.). 
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two. 16. Niewiele dni potem zostały obsadzone fortyfikacje w Koryncie, by nie 
dopuścić do dalszego posuwania się wojsk nieprzyjacielskich. Gdy Agesilaos20 

wtargnął do Beocji, dowódcy uchwalili wysłać część oddziałów na pomoc. 
Wszyscy odczuwali strach - i słusznie, Wysoka Rado, ponieważ było rzeczą 
przykrą dla ludzi, którzy dopiero co z trudem ocalili życie, iść na spotkanie z no- 
wym niebezpieczeństwem: ja jednak udałem się do dowódcy i zażądałem od 
niego wysłania na front naszej kompanii z pominięciem procedury losowania. 
17. A zatem, jeśli niektórzy z was oburzają się na ludzi dążących do objęcia 
stanowisk w państwie, unikających zaś bezpośrednich niebezpieczeństw, na które 
się ono naraża, w żadnym wypadku nie macie prawa do wyrażania takiego 
poglądu w odniesieniu do mojej osoby. Moje bowiem obowiązki wypełniałem 
nie tylko z całą gotowością, lecz w związku z ich pełnieniem miałem odwagę 
ryzykować życiem. Postępowałem w ten sposób nie dlatego, bym sądził, że star- 
cie w walce z Lacedemończykami nie jest niebezpieczne, lecz przede wszystkim 
w tym celu, bym mógł przez takie postępowanie zyskać w waszych oczach 
lepszą o sobie opinię, która by mi dała prawną osłonę, gdyby mnie kiedyś miano 
postawić w stan oskarżenia na podstawie niesłusznych zarzutów. Proszę 
świadków o wystąpienie. 

Zeznania świadków 

18. Zarówno w czasie innych wypraw wojskowych, jak i w czasie służby 
garnizonowej, nigdy nie zaniedbywałem mych obowiązków, ale zawsze 
przestrzegałem tej zasady, by nacierać w pierwszym szeregu, wycofywać się zaś 
w ostatnim. Na podstawie takiego właśnie zachowania należy oceniać gorliwość 
i poczucie obowiązku u obywateli, nie wypada zaś odnosić się do nich z nie- 
ukrywaną niechęcią tylko dlatego, że noszą długie włosy21. Przecież taki zwy- 
czaj nie szkodzi ani jednostce, ani wspólnemu dobru państwa, natomiast całe 
społeczeństwo odnosi korzyść ze strony ludzi, którzy z własnej ochoty narażają 
się na niebezpieczeństwo w walce z nieprzyjaciółmi. 19. Po prostu nie godzi 
się, Wysoka Rado, tylko na podstawie zewnętrznych cech kogoś lubić lub nie 
lubić, ale trzeba każdego oceniać na podstawie jego dokonań. Bywa tak, że 
ludzie, którzy nie wdawali się w próżne dyskusje i przestrzegali skromności 

20 Znany wódz spartański, prowadził kampanię wojskowa w Beocji podczas wojny korynckiej. 
21 Zwyczaj noszenia długich włosów był przyjęty wśród ateńskiej młodzieży arystokratycznej. 
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w ubiorze, zostali sprawcami wielkich nieszczęść publicznych, inni zaś, którzy 
wcale o takie sprawy nie dbali, wyświadczyli państwu wiele dobrodziejstw. 

20. Pewne osoby, Wysoka Rado, mają mi za złe - jak miałem sposobność 
zauważyć - iż mimo młodego wieku próbowałem wystąpić publicznie przed 
ludem. Otóż, po pierwsze, obrona własnych interesów zmusiła mnie do publicz- 
nego przemawiania, po drugie, wprawdzie sam się poczuwam do nadmiernej 
ambicji, jednak mam równocześnie przed oczami moich przodków, zawsze 
niezmordowanych w służbie publicznej, mam też przed oczami was samych - 
bo trzeba powiedzieć prawdę - którzy przede wszystkim takich mężów uwa- 
żacie za prawdziwie godnych szacunku. Któż zatem, widząc, iż zajmujecie taką 
postawę obywatelską, nie dozna zachęty do działania i przemawiania dla dobra 
naszego państwa? Co więcej, jak moglibyście odczuwać niechęć do takich jed- 
nostek? A ich sędziami - wy jesteście, nikt inny! 
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XVII. W sprawie mienia Eratona przeciwko Skarbowi państwa 
Dziadek powoda, którego imienia nie znamy, pożyczył 2 talenty Eratonowi. Po jego śmierci 

trzej jego synowie: Erasifon, Eraton i Erasistratos, odziedziczywszy ojcowski majątek, przestali 
spłacać dług i odsetki. Po upływie pewnego czasu ojciec powoda wszczął postępowanie sądowe 
o zwrot długu przeciwko Erasistratosowi, który jako jedyny z braci przebywał wtedy w kraju. 
Wyrok sądu przyznał majątek Erasistratosa oskarżycielowi. Jednakże udało mu się zająć tylko 
cześć majątku położonego w Sfettos. Nastąpiła interwencja władz państwowych, które z nie- 
wiadomej przyczyny dokonały konfiskaty całego mienia trzech braci, łącznie z tą jego częścią, 
którą powód miał od pewnego czasu w swym posiadaniu. W związku z tym występuje on prze- 
ciwko Skarbowi państwa, swoje roszczenia ograniczając do trzeciej części majątku. Według jego 
oceny, roszczenie to dotyczy jednej ósmej sumy, którą jego dziadek pożyczył Eratonowi. 

Rozprawa odbyła się przed jednym z sądów w r. 397 p.n.e. lub nieco później, z udziałem 
- a być może pod przewodnictwem - członków komisji syndyków. Komisja taka została po- 
wołana po restytucji demokracji w r. 403 p.n.e. Jej zadaniem było przywracanie prawym właś- 
cicielom majątków, które zostały bezprawnie skonfiskowane w czasie rządów Trzydziestu. Re- 
prezentowała ona równocześnie interes Skarbu państwa. 

1. Niektórzy z was, sędziowie, uważają na pewno, iż muszę się wybijać nad 
innych umiejętnością przemawiania, skoro pragnę uchodzić za człowieka cie- 
szącego się pewnym uznaniem społecznym. Tak mi jednak daleko do sprawności 
mówienia o sprawach, które mnie bezpośrednio nie dotyczą, iż naprawdę oba- 
wiam się, czy o kwestiach dla mnie niezwykle istotnych potrafię powiedzieć to, 
co potrzeba. Sądzę, że jeśli przedstawię wam w pełnym świetle wszystkie spra- 
wy, które łączyły mnie z Eratonem i jego dziećmi, łatwo na tej podstawie będzie- 
cie sobie mogli wyrobić właściwy pogląd na temat tego sporu prawnego. Wysłu- 
chajcie zatem sprawy od początku. 

2. Otóż Eraton, ojciec Erasifonta, pożyczył 2 talenty od mego dziadka. Na 
dowód tego, że rzeczywiście pobrał te pieniądze i że taka była wysokość sumy, 
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o której pożyczenie prosił, przedstawię wam świadków, obecnych przy wrę- 
czaniu pieniędzy. Natomiast co do użytku, który z tych pieniędzy uczynił, oraz 
zysku, jaki osiągnął, wyjaśnienie złożą i rzecz wam poświadczą osoby, które po- 
siadają lepszą ode mnie znajomość sprawy, ponieważ prowadziły z nim interesy. 
Proszę o powołanie świadków. 

Zeznania świadków 

3. Dopóki żył Eraton, otrzymywaliśmy procenty: zachowywano też wszystkie 
pozostałe warunki umowy. Umarł pozostawiając trzech synów: Erasifonta, Era- 
tona i Erasistratosa. Owi zaś zaprzestali wywiązywać się ze swych zobowiązań 
wobec nas. W czasie wojny1, oczywiście, nie odbywały się żadne procesy są- 
dowe, nie mogliśmy zatem wyegzekwować od nich naszego długu. Z nastaniem 
pokoju, gdy tylko sądy podjęły na nowo postępowanie procesowe w sprawach 
cywilnych, mój ojciec wystąpił z oskarżeniem przeciwko Erasistratosowi - on 
jeden bowiem z braci pozostawał wtedy w kraju - w odniesieniu do całego rosz- 
czenia i uzyskał korzystny dla siebie wyrok za archontatu Ksenainetosa2. Proszę 
o wezwanie świadków. 

Zeznania świadków3 

4. Łatwo stąd poznać, że roszczę sobie słuszne pretensje do majątku Eratona, 
natomiast ze spisów inwentarzowych wynika, że całe jego mienie uległo kon- 
fiskacie na rzecz państwa4. Inwentarze szczegółowe zostały sporządzone przez 
trzy, a nawet cztery osoby. Jest rzeczą oczywistą dla każdego, że nie pominęły 
one niczego z majątku Eratona, co kwalifikowało się do skonfiskowania, po- 
nieważ w tym spisie dosłownie zinwentaryzowały całe mienie Eratona, nie wy- 
łączając i tej jego części, która od dłuższego już czasu należała do mnie. Wydaje 
mi się rzeczą oczywistą, iż nie mamy żadnej możliwości odebrać mienie, które 
już raz zostało przez państwo skonfiskowane. 5. Pozwólcie sobie przypomnieć, 
że w tym sporze prawnym inaczej postępuję wobec państwa niż wobec osób pry- 

1 Okres walk między oligarchicznym rządem Trzydziestu a zwolennikami demokracji, przypa- 
dający na lata 404-403 p.n.e. 

2 Rok 401/400 p.n.e. 
3 Zeznania świadków zostały opuszczone w rękopisie mowy, tak tutaj, jak i w §2 i 9. 
4 Powód tej konfiskaty nie jest jasny. 
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watnych. Otóż, jak długo krewni Erasifonta spierali się ze mną o rzeczony 
majątek, wysuwałem roszczenia do całości na tej podstawie, że Erasistratos 
prowadząc przeciwko mojemu ojcu sprawę o cały dług, proces przegrał. Z tego 
powodu posiadłość w Sfettos5 przez trzy ostatnie lata oddawałem w dzierżawę, 
natomiast o majątek w Kikinie i o dom tam się znajdujący toczyłem proces 
sądowy z ich użytkownikami. Ci jednak w ubiegłym roku uchylili się od procesu 
pod pretekstem, iż jako kupcy zajmujący się handlem morskim podlegają 
jurysdykcji sądu morskiego6. W miesiącu gamelionie7 skierowałem wprawdzie 
skargę do tego trybunału, jednak sprawa nie została rozstrzygnięta. 6. Potem, 
wobec waszej decyzji przejęcia na własność państwa mienia Erasifonta, zre- 
zygnowałem z dwóch trzecich majątku na rzecz państwa i zażądałem przyznania 
mi majątku Erasistratosa, który już  wcześniej uznaliście za moją własność. 
A zatem ograniczyłem moje roszczenie do jednej trzeciej ich mienia, licząc 
z grubsza, ponieważ dwie trzecie masy majątkowej pozostawiłem dla Skarbu 
państwa. 7. O tym łatwo można się przekonać na podstawie wyceny dołączonej 
do spisu majątkowego. Cały majątek wycenili na sumę przekraczającą jeden 
talent8, podczas gdy ja jedną część spornego mienia wyceniłem na 5 min9, drugą 
na 1000 drachm. Jeżeli ich wartość jest wyższa od podanej, nadwyżkę uzyskaną 
ze sprzedaży w drodze licytacji przejmie państwo. 8. Na dowód tego, że taka 
jest prawda, przedstawię wam jako świadków najpierw osoby, które odnaj- 
mowały ode mnie posiadłość w Sfettos, następnie sąsiadów domu w Kikinie, 
którzy wiedzą, że od trzech lat prowadzę w tej sprawie postępowanie procesowe, 
wreszcie urzędników, przed którymi w ubiegłym roku odbywały się rozprawy 
sądowe, a także obecnych sędziów trybunału morskiego. 9. Zostaną odczytane 
wobec was inwentarze majątkowe. One pozwolą wam najlepiej poznać, że moje 
roszczenia majątkowe nie są świeżej daty oraz że nie spieramy się ze Skarbem 
państwa o sumę wyższą od tej, o którą procesowaliśmy się wcześniej z osobami 
prywatnymi. Proszę o powołanie świadków. 

5 Sfettos i Kikina - miejscowości położone w południowej Attyce, należące do fyli Akamantis. 
6 Sąd morski, tzw. nautidikoi. Sądownictwo ich obejmowało przede wszystkim procesy 

handlowe kupców morskich (emporoi) oraz o przywłaszczenie sobie prawa obywatelstwa (graphe ksenias). 
7 Gamelion przypadał na okres grudzień-styczeń. 
8 Talent = 60 min = 6000 drachm. 
9 Mina = 100 drachm. Roszczenie powoda ogranicza się do 15 min. to jest 1/8 z 2 talentów, 

które niegdyś Eraton pożyczył od jego dziadka. 
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Zeznania świadków 

10. Dowiodłem, sędziowie, że moje żądanie przyznania mi waszym wy- 
rokiem przedmiotu sporu jest pod względem prawnym w pełni uzasadnione. 
Znaczną część należącego do mnie majątku pozostawiłem państwu, zanim 
wystąpiłem przed sądem w sprawie tego roszczenia. Uważam w związku z tym 
za słuszne zwrócić się z prośbą do was i w waszej obecności do komisji syn- 
dyków10. 

10 Komisja powołana do uporządkowania spraw majątkowych obywateli ateńskich po wypę- 
dzeniu oligarchicznego rządu Trzydziestu. 
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XVIII. W sprawie konfiskaty mienia brata Nikiasza: zakończenie mowy 

Znany ateński wódz Nikiasz miał dwóch braci, Eukratesa i Diognetosa. Pierwszego z nich 
skazał na karę śmierci rząd Trzydziestu, gdy sprzeciwiał się ustanowieniu w Atenach oligarchii. 
Drugi udał się wraz z demokratycznym ogółem ateńskiego społeczeństwa na wygnanie i wrócił 
w r. 403 p.n.e.: wkrótce umarł. Niedługo po restytucji demokracji niejaki Paliochos wystąpił 
oficjalnie z wnioskiem o skonfiskowanie majątku pozostawionego przez Eukratesa. Wniosek od- 
rzucono. W kilka lat później Poliochos wszczął ponownie sprawę. Był to rok 396 p.n.e. Ponieważ 
z całej mowy wygłoszonej przez starszego syna Eukratesa zachowała się tylko część końcowa, 
nie wiadomo, dlaczego jego dziedzictwo miałoby ulec konfiskacie. Mówca rozwodzi się szeroko 
nad zasługami swej rodziny, zwłaszcza Nikiasza, dla demokratycznych Aten, nic natomiast nie 
mówi o przedmiocie sporu i zarzutach postawionych przez przeciwnika procesowego. Wydaje 
się, że zarzucono Eukratesowi (pośmiertnie?) albo sprzeniewierzenie pieniędzy publicznych, albo 
- co bardziej prawdopodobne - złe zawiadywanie nimi, co naraziło na straty Skarb państwa. 

Broniący swego dziedzictwa syn Eukratesa wskazuje na karygodny brak konsekwencji 
ateńskiego sądu, który w tej samej sprawie raz odrzuca wniosek oskarżyciela o przejęciu na włas- 
ność państwa mienia Eukratesa, raz ten wniosek przyjmuje. 

1. Teraz, sędziowie, gdy zwracamy się do was z prośbą o współczucie za doz- 
nane krzywdy i o sprawiedliwy wyrok, weźcie pod uwagę postawę obywatelską 
zarówno naszą, jak i naszej rodziny. Nie prowadzimy bowiem sporu tylko o ma- 
jątek, ale też o nasze prawa obywatelskie, a więc, czy będzie się nam należał 
udział w systemie demokratycznego państwa. Przede wszystkim przypomnijcie 
sobie postać naszego stryja Nikiasza1. 2. On bowiem we wszystkim, czego do- 
konał dla dobra ludu, kierował się własnym rozsądkiem: okaże się, iż wszędzie 
był sprawcą wielu dobrodziejstw dla państwa i wielu poważnych szkód dla na- 

1 Znany wódz ateński okresu wojny peloponeskiej. Zginął w czasie walk na Sycylii. Należał 
do najzamożniejszych mieszkańców Aten. 
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szych wrogów. W tych jednak działaniach, w których uczestniczył wbrew swej 
woli2, sam poniósł poważną część ich bolesnych następstw, podczas gdy słuszna 
odpowiedzialność za te nieszczęścia powinna obciążać tych polityków3, którzy 
was do tego namówili. 3. On bowiem dowiódł swoich zasług i swej lojalności 
wobec was, przyczyniając się do sukcesów waszego państwa i klęsk waszych 
wrogów. Jako strateg zdobył wiele miast, wystawił wiele wspaniałych pomników 
zwycięstw z powodu klęsk zadanych nieprzyjaciołom. Dokładne ich wyliczenie 
byłoby nużącym zadaniem. 
4. Otóż Eukrates, jego brat - który był moim ojcem - po ostatniej bitwie 
morskiej4 złożył jawne świadectwo swego przywiązania do naszej demokracji. 
Pokonani w bitwie morskiej wybraliście go na wodza. On mimo zachęty ze stro- 
ny przeciwników demokracji do udziału w rządach oligarchicznych5, nie przyjął 
złożonej mu propozycji, chociaż znalazł się w krytycznym położeniu, w którym 
ogół ludzi nie tylko zmienia swą postawę stosownie do aktualnych okoliczności, 
lecz także całkowicie ulega owej zmienności losu. 5. Gdy demokracja została 
rozbita, wprawdzie nie został odsunięty od udziału w życiu politycznym i nie 
żywił osobistej wrogości wobec jednostek zmierzających do przejęcia władzy 
w swoje ręce - sam miał sposobność zostania członkiem rządu Trzydziestu 
i uzyskania nie mniejszego znaczenia niż którykolwiek z ich grona — wolał 
poświęcić swe życie6 działając raczej na rzecz waszego bezpieczeństwa niż 
spokojnie przyglądać się burzeniu murów miejskich, wydaniu naszej floty w ręce 
wroga oraz zniewoleniu naszego społeczeństwa7. 
6. Niedługo potem Nikeratos, mój brat stryjeczny, a syn Nikiasza, został 
aresztowany i stracony z rozkazu Trzydziestu z powodu swych demokratycznych 
sympatii: człowiek, którego pochodzenie, posiadany majątek i odpowiedni wiek 
wydawały się w pełni kwalifikować do udziału w rządach. Uważano jednak, iż 
z powodu swych silnych powiązań z demokracją, zarówno rodzinnych, jak i oso- 

2 Nikiasz od początku sprzeciwiał się zorganizowaniu wyprawy na Sycylię: uczestniczy! w tej 
wyprawie niejako wbrew swej woli. Ateńczycy ponieśli na Sycylii całkowitą klęskę (415-413 
p.n.e.). 

3 Chodzi tu przede wszystkim o Alkibiadesa. który był inicjatorem i twórcą całego przed- 
sięwzięcia. 

4 Bitwa pod Aigospotamoi w r, 405 p.n.e. przypieczętowała ostateczną klęskę Aten w wojnie 
peloponeskiej. 

5 Rząd Trzydziestu w r. 404 p.n.e. 
6 Eukrates za sprzeciwianie się wprowadzeniu oligarchii został stracony przez rząd Trzydziestu. 
7 Mówca w skrócie wylicza następstwa ustanowienia w Atenach rządów oligarchicznych. 
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bistych, nigdy nie będzie poplecznikiem innej formy ustrojowej. 7. Rząd Trzy- 
dziestu miał świadomość tego, że wszyscy członkowie jego rodziny cieszyli się 
poważaniem miasta, narażali swe życie w waszej obronie w wielu miejscach, 
płacili wysokie podatki na cele wojenne, w sposób okazały spełniali świadczenia 
publiczne, nigdy nie unikali jakichkolwiek powinności, które państwo na nich 
nałożyło, lecz wykonywali je z całą gorliwością. 8. Kogóż większe nieszczęście 
dotknęło aniżeli nas, którzy za oligarchii ginęliśmy z powodu naszych sympatii 
prodemokratycznych, za demokracji zaś mamy utracić swe mienie jako rzekomi 
przeciwnicy ludu? 9. Także Diognetos8, sędziowie, musiał pójść na wygnanie na 
podstawie fałszywych oskarżeń, które złożyli zwykli donosiciele: był jednym 
z niewielu wygnańców, którzy nie wzięli udziału w kampanii wojskowej prze- 
ciwko miastu, ani nie udali się do Dekelei9. Ani na wygnaniu, ani po swoim pow- 
rocie nie dopuścił się żadnego przestępstwa przeciwko ludowi Aten. W swej 
prawości osiągnął tę granicę, że bardziej się oburzał na tych, którzy was skrzyw- 
dzili, aniżeli odczuwał wdzięczność wobec ludzi, za których staraniem odwołano 
go z wygnania. 

10. Za rządów oligarchicznych nie piastował żadnego urzędu. Gdy Lacede- 
mończycy i Pauzaniasz10 dotarli do okolic Akademii, zabrał syna Nikerata11 

i nas12 jako małe dzieci i umieściwszy chłopca na kolanach Pauzaniasza, nas zaś 
po obu jego stronach, opowiedział mu w obecności innych o naszych cier- 
pieniach i przykrych kolejach losu. Poprosił Pauzaniasza o pomoc dla nas w imię 
przyjaźni i łączącego nas związku gościnności oraz o ukaranie naszych prze- 
śladowców. 11. Skutkiem tego Pauzaniasz zaczął okazywać większą życzliwość 
ludowi, a nasze nieszczęścia publicznie przedstawiać jako przykład niego- 
dziwości Trzydziestu. Stało się oczywiste dla wszystkich przybyłych Lacede- 

8 Brat Nikiasza i Eukratesa. Po śmierci Eukratesa był przez niedługi czas opiekunem jego 
dzieci. 

9 Warownia w Attyce. Została zajęta przez wojsko spartańskie, które stamtąd czyniło wypady, 
by nękać ludność Attyki oraz plądrować i pustoszyć kraj. Obywatele orientacji oligarchicznej 
wygnani przez demokratów szukali w Dekelei schronienia i oparcia. 

10 Król spartański: maszerował z wojskami w kierunku Aten, rzekomo dla wsparcia oligarchii 
Trzydziestu, wprowadzonej przez wodza Lizandra. w istocie dla położenia końca wojnie. Dotarł 
do okolic Akademii (oliwny las poświecony herosowi Akademosowi) przylegającej do Keramejku, 
dzielnicy Aten. Do Pauzaniasza udali się przedstawiciele ugrupowania ludzi z Pireusu z prośbą 
o interwencję. Dzięki niemu doszło do pojednania i porozumienia ludzi z miastu i ludzi z Pireusu. 

11 Chłopiec był wnukiem Nikiasza. 
12 To jest synów Eukratesa, mówcę i jego młodszego brata. 
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mończyków, że Trzydziestu skazywało na śmierć nie tylko ludzi najbardziej nie- 
godziwych, lecz także tych, którzy ze względu na pochodzenie, majątek i swoje 
wartości moralne zasługiwali na najwyższe poważanie. 12. Bardzo litowano się 
nad nami, gdyż odniesiono powszechne wrażenie, iż doznaliśmy straszliwych 
cierpień. Z tego powodu Pauzaniasz nie chciał przyjąć darów gościnnych ze 
strony Trzydziestu, przyjął natomiast nasze dary. Skoro w wieku dziecięcym 
budziliśmy współczucie wrogów, którzy przybyli z odsieczą dla oligarchów, 
byłoby, sędziowie, czymś osobliwym, gdybyśmy obecnie, kiedy znajdujemy się 
w wieku męskim, mieli utracić z waszego wyroku mienie, my, których ojcowie 
oddali życie za demokrację. 

13. Jestem w pełni przekonany, sędziowie, o tym, że Poliochos13 bardzo by 
sobie cenił zwycięstwo w tym procesie, ponieważ dałoby mu ono znakomitą 
sposobność do pokazania zarówno obywatelom, jak i cudzoziemcom, swoich 
wpływów w Atenach, dzięki którym może sprawić, iż wy sami podejmujecie 
uchwałę sprzeczną z treścią złożonej przysięgi14. 14. Będzie powszechnie wia- 
dome, że wprawdzie uprzednio ukaraliście grzywną 1000 drachm człowieka15, 
który wnioskował o przejęcie przez Skarb państwa naszego majątku, obecnie 
mógł on z powodzeniem przeprowadzić swój wniosek w sprawie jego konfiskaty. 
W obydwu więc wypadkach, w których ten sam człowiek spotkał się z os- 
karżeniem sprzecznym z prawem, Ateńczycy wydali sprzeczne ze sobą wyroki. 
15. Czyż nie byłoby naganne, gdybyście wypełnili warunki umowy z Lacede- 
mończykami, natomiast tak łatwo odstąpili od realizacji uchwał dotyczących 
waszych współobywateli i w pełni uprawomocnili umowę z Lacedemończykami, 
natomiast pozbawili mocy prawnej porozumienie w stosunku do własnych oby- 
wateli. Jesteście oburzeni na innych Greków, którzy cenią wyżej od was Lace- 
demończyków, a czyż sami nie przejawiacie większej skłonności do dochowania 
wierności raczej im niż sobie samym? 

16. Najbardziej oburzająca jest postawa polityków, którzy dopuszczają do te- 
go, że uchwalacie to, co wnioskodawcy mają do zaproponawania z myślą.o włas- 
nej korzyści, a nie o korzyściach państwa. 17. Otóż gdyby leżało w interesie 
państwa demokratycznego, by jedni zachowali swe dobra, majątek zaś innych 
uległ bezprawnej konfiskacie, mielibyście jakąś uzasadnioną podstawę do zlek- 

13 Oskarżyciel w tym procesie, który żąda konfiskaty mienia pozostałego po Eukratesie. 
14 Sędziowie przysięgali, że będą rozsadzali sprawy w sposób sprawiedliwy. 
15 Oskarżyciel, który nic uzyskał piątej części głosów sędziowskich, musiał płacić grzywnę tej 

wysokości. 
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ceważenia moich argumentów. Wszyscy teraz musicie przyznać, że jedność 
stanowi największe dobro dla państwa, natomiast brak zgody jest źródłem wszel- 
kiego zła. Wszelkie spory i wzajemne pretensje powstają wtedy, gdy jedni pragną 
cudzego mienia, inni zaś są ze swego wyzuci. 18. Takie zresztą żywiliście prze- 
konanie, gdy tylko wróciliście do kraju, i wasze rozumowanie było najzupełniej 
słuszne. Wszyscy bowiem mieliście jeszcze w pamięci niedawne nieszczęścia 
i modliliście się do bogów raczej o przywrócenie zgody w mieście, aniżeli o do- 
konanie dzieła zemsty za dawne postępki, co doprowadziłoby do rozbicia wew- 
nętrznego państwa i szybkiego wzbogacenia się zainteresowanych tym po- 
lityków. 19. Oczywiście byłoby czymś łatwiej wybaczalnym okazać poczucie 
krzywdy bezpośrednio po powrocie do ojczyzny, gdy rozgoryczenie było jeszcze 
bardzo świeże, niż po tak długim czasie żądać odwetu za przeszłość i to za 
namową ludzi, którzy, mimo iż w tym pamiętnym okresie pozostali w mieście16, 
teraz uważają, że składają wam dowód swej lojalności, gdy innym wyrządzają 
krzywdę, zamiast okazać swą szlachetność: obecnie czerpią korzyść z powo- 
dzenia państwa, chociaż dawniej wcale nie uczestniczyli w jego niebezpie- 
czeństwach. 

20. I gdybyście, sędziowie, przynajmniej widzieli, że dobra skonfiskowane 
przez tych ludzi są zabezpieczone dla państwa, moglibyście im jakoś wybaczyć. 
Ale teraz, jak wiecie, część tego mienia niknie w ich rękach, reszta zaś o dużej 
wartości jest wyprzedawana po niskiej cenie. Jeżeli posłuchacie mojej rady, uzys- 
kacie nie mniejszą korzyść niż my, jego posiadacze. 21. Otóż obecnie Diom- 
nestos17, ja i mój brat, a więc we trzech, z jednego majątku pełnimy trierarchię, 
a kiedy państwu brakuje pieniądzy, płacimy z niego świadczenia na cele pub- 
liczne. Oszczędźcie więc nas, skoro zachowujemy taką postawę społeczną i taki 
sposób myślenia, a nadto skoro również nasi przodkowie ujawnili podobne za- 
lety. 22. W przeciwnym bowiem wypadku już nic nie stanie na przeszkodzie, 
sędziowie, by nas spotkało najgorsze nieszczęście, gdyż za rządów Trzydziestu 
zostaliśmy sierotami pozbawionymi opieki, za demokracji zaś mamy stracić swe 
mienie, my, którzy jako dzieci z łaskawego zrządzenia losu udaliśmy się do na- 
miotu Pauzaniasza po to, by pomóc sprawie ludu18. 23. U jakich sędziów mamy 

16 Nie opuścili miasta w czasie rządów Trzydziestu. 
17 Diomnestos, syn Diognetosa, brata Nikiasza. Jest on bratem stryjecznym synów Eukratesa, 

którzy bronią w tej sprawie swego majątku i praw obywatelskich. 
18 Por. przyp. 10. 
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szukać schronienia w tym życiowym położeniu, jeśli nie u tych, którzy udzielają 
poparcia ustrojowi politycznemu, za jaki nasz ojciec i nasi krewni oddali życie. 
A dzisiaj za to wszystko proszę was tylko o te jedną przysługę: nie dopuśćcie do 
tego, byśmy popadli w nędze i cierpieli niedostatek rzeczy niezbędnych do życia, 
a dostatek naszych przodków uległ ruinie, lecz raczej dajcie przykład tym, którzy 
pragną zasłużyć się dla państwa, że mogą liczyć na was, gdy znajdą się w sytuacji 
zagrożenia. 

24. Nie mam nikogo, sędziowie, kogo mógłbym tutaj przed wami postawić, 
by przemówił w naszej sprawie. Niektórzy bowiem z moich krewnych, którzy 
złożyli dowód swego męstwa w walce o wielkość państwa, zginęli na wojnie. 
25. Inni w obronie demokracji i waszej wolności wypili cykutę za rządów Trzy- 
dziestu. W ten sposób zawdzięczamy nasze osamotnienie męstwu naszych 
krewnych oraz klęskom naszego państwa. Mając to wszystko w pamięci, po- 
winniście z całą gotowością pomóc nam i również uprzytomnić sobie, iż w zgo- 
dzie z poczuciem sprawiedliwości mogą korzystać z waszych względów za 
czasów demokracji te osoby, które za oligarchii doznały cierpień. 26. Sądzę, że 
syndycy19 powinni okazać nam życzliwość, przywoławszy na pamięć ów czas, 
kiedy wygnani z własnego kraju i wyzuci z własnego mienia ceniliście moralnie 
tych, którzy oddali swe życie za demokrację, i kiedy modliliście się do bogów, 
aby wam dane było okazać wdzięczność ich potomkom. 27. Tak więc, my, 
synowie i krewni tych, którzy kiedyś narazili swe życie dla sprawy wolności, 
prosimy was dzisiaj o tę moralną zapłatę i domagamy się, byście nas nie gubili 
wbrew sprawiedliwości, lecz pomogli nam jako uczestnikom wspólnych 
nieszczęść. Proszę więc was, błagam i zaklinam - i wierzę w spełnienie naszych 
próśb. Nie idzie bowiem w tym procesie o drobną stawkę, lecz o całe nasze 
mienie. 

19 Po upadku rządów Trzydziestu i przywróceniu demokracji wybierano przez szereg lat ko- 
misję tzw. syndyków (syndikoi), którzy mieli przewodniczyć w sądach w sporach majątkowych 
i bronić przy tym interesu państwa. 
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XIX. W sprawie mienia Arystofanesa przeciwko Skarbowi państwa 

Nikofemos, ateński oficer, służył w latach 398-390 p.n.e. pod rozkazami znanego wodza 
Konona. Obydwaj po klęsce Aten pod Aigospotamoi w r. 405 p.n.e. osiedlili się na Cyprze, gdzie 
zaprzyjaźnili się z tamtejszym władcą Salaminy Euagorasem. Syn Nikofemosa Arystofanes cały 
ten czas przebywał w Atenach, gdzie poślubił siostrę obywatela ateńskiego - nieznanego z imie- 
nia - który prowadzi ów proces przeciwko Skarbowi państwa. Arystofanes, człowiek przedsię- 
biorczy i energiczny, uczestniczył w różnych akcjach politycznych i dyplomatycznych Aten, 
Razem ze swym ojcem zorganizował zbrojną pomoc dla Euagorasa, któremu Persowie zagrozili 
wojną. Ta akcja zakończyła się niepowodzeniem. Ateńczycy mieli mniej lub bardziej uzasadnione 
pretensje do organizatorów tej wyprawy. W każdym razie, bez procesu sądowego obydwóch 
stracono, a mienie ich skonfiskowano. Jest znamienne, że zachowana mowa nie zawiera ani próby 
rehabilitacji skazanych, ani też komentarza do samej sprawy. To milczenie zdaje się świadczyć 
o tym, iż nie byli bez winy. 

Wartość materialna skonfiskowanego majątku Arystofanesa okazała się znacznie niższa od 
jej ogólnych szacunków. Uznano więc, że rodzina Arystofanesa przejęła znaczną część jego mie- 
nia.Wytoczono proces przeciwko rodzinie, którą reprezentował wpierw jego teść, później zaś je- 
go szwagier. Jego rozumowanie opiera się na motywie prawdopodobieństwa: dowodzi, że Arys- 
tofanes jako człowiek czynu i ofiarny polityk wydał znaczną część swego majątku na cele pub- 
liczne, część pozostawił na Cyprze, wreszcie realna wartość tego mienia nie odpowiada jego wy- 
cenie, która została zawyżona. 

Proces odbył się w roku 388 lub 387 p.n.e. przed sądem, któremu przewodniczyli członkowie 
Komisji syndyków. 

1. Gdy zastanawiam się nad tym, sędziowie, że w razie niepowodzenia mojej 
obrony nie tylko ja, ale także mój ojciec zostanie uznany za winnego i będę 
pozbawiony całego swego majątku, dochodzę do wniosku, że aktualny proces 
stawia mnie w niezwykle trudnej sytuacji. Muszę bronić zarówno siebie, jak 
i mego ojca, wedle moich najlepszych możliwości, chociaż brak mi do tego od- 
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powiednich kwalifikacji1. 2. Ponieważ sami widzicie biegłość i zacietrzewienie 
moich przeciwników, nie ma potrzeby więcej o tym mówić. Mój brak doświad- 
czenia w sprawach sądowych jest oczywisty dla wszystkich, którzy mnie znają. 
Stąd moja prośba o przysługę, zresztą zgodną z prawem i łatwą do spełnienia: 
wysłuchajcie nas bez żadnych emocji, tak jak to uczyniliście w wypadku naszych 
oskarżycieli. 3. Człowiek, który się broni - nawet jeśli zostanie wysłuchany 
z równą uwagą - musi się znajdować w gorszym położeniu od swych prze- 
ciwników. Oni bowiem już dawno uknuli swój plan działania i wnieśli to oskar- 
żenie nie narażając się na żadne ryzyko, nam natomiast przyszło prowadzić ten 
proces pod naciskiem oszczerstw i w stanie największego strachu i zagrożenia. 
Jest wskazane, byście jako sędziowie okazywali większą przychylność tym, 
którzy się bronią. 4. Wszyscy chyba o tym wiecie, iż w przeszłości wcale często 
zdarzały się wypadki wnoszenia przez różnych ludzi poważnych oskarżeń. Rych- 
ło przecież owym oskarżycielom dowiedziono kłamstwa w sposób tak oczy- 
wisty, że gdy opuszczali sąd, towarzyszyła im jawna odraza całego zgroma- 
dzenia. Bywało jednak i tak, że oskarżycieli, którzy na podstawie fałszywych 
zeznań doprowadzili do wyroków śmierci niewinnych ludzi, wprawdzie osta- 
tecznie skazano, lecz z takim opóźnieniem, że praktycznie nie miało to żadnego 
znaczenia dla ich ofiar. 5. Ponieważ sporo było - jak się dowiaduję - takich po- 
myłek sądowych, byłoby pożądane, sędziowie, byście nie uznali twierdzeń na- 
szych oskarżycieli za zgodne z prawdą, zanim nie usłyszycie tego, co my mamy 
do powiedzenia. Wiadomo mi, a sądzę, że także większość z was to sobie uświa- 
damia, iż oszczerstwo jest najgroźniejszą bronią. 6. Wiele bowiem osób pozywa 
się przed sąd na podstawie tego samego oskarżenia, co zresztą każdy z łatwością 
może zauważyć. Sąd z zasady puszcza wolno ludzi, którzy są sądzeni na ostatnim 
miejscu. Wtedy bowiem sędziowie przestają się już srożyć i chętnie zezwalają 
oskarżonym na przedstawianie dowodów na swą obronę. 

7. Musicie sobie to uprzytomnić, że Nikofemosa i Arystofanesa skazano na 
śmierć bez wyroku sądowego2, zanim w obecności jakiegokolwiek świadka 
mogli dowieść swej niewinności. Po aresztowaniu nikt już ich nie oglądał, nie 
wydano też ich ciał na pochówek. Tak srogi spotkał ich los, iż poza wszystkimi 
innymi krzywdami, których doznali, pozbawiono ich także prawa do pogrzebu. 

1 Dla zdobycia większego zaufania u sędziów, strony procesowe zwykły w sposób przesadny 
powoływać się na swój brak doświadczenia w prowadzeniu spraw sądowych. 

2 Takie postępowanie było dopuszczalne tylko w szczególnych przypadkach, jak zdrada kraju 
lub przyjęcie łapówki od jego wroga. 
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8. Ale więcej nie będę o tym mówił, bo niczego tu już nie zmienię. Szczególnie 
nieszczęśliwe wydają mi się dzieci Arystofanesa. Wprawdzie nie popełniły 
żadnego przestępstwa ani wobec osób prywatnych, ani wobec państwa, to jednak 
z pogwałceniem praw miasta zostały wyzute z ojcowizny. Do tego, wskutek za- 
grożenia, gaśnie ich ostatnia nadzieja, że z majątku dziadka będą mogły czerpać 
środki utrzymania. 9. Co więcej, my sami pozbawieni krewnych, ograbieni z po- 
sagu siostry3, zmuszeni wychowywać troje dzieci, do tego wszystkiego nękani 
donosami, przeżywamy groźbę utraty tego, co w uczciwy sposób zdobyli nasi 
przodkowie i nam przekazali. Otóż mój ojciec w ciągu całego swego życia więcej 
łożył ze swego mienia na państwo aniżeli na siebie i swoją rodzinę: często 
w mojej obecności czynił obliczenia, z których wynikało, iż wydatki na te cele 
dwukrotnie przekroczyły wartość naszego obecnego majątku. 10. Nie obciążajcie 
z góry winą za nieuczciwość człowieka, który niewiele wydawał na własne 
potrzeby, wiele natomiast każdego roku łożył na cele publiczne, lecz postępujcie 
w ten sam sposób w stosunku do tych wszystkich, którzy mają w zwyczaju 
trwonić na własne przyjemności zarówno majątek ojcowski, jak i zasoby 
pochodzące z innych źródeł. 11. Trudna jest obrona, sędziowie, przeciwko opinii, 
którą niektórzy już sobie wyrobili na temat majątku Nikofemosa właśnie w tej 
szczególnej sytuacji, gdy w państwie daje się odczuć brak pieniędzy, a proces 
ten toczy się przeciwko Skarbowi państwa. Jednakże i w tych okolicznościach 
łatwo przyjdzie wam poznać, że postawione zarzuty nie odpowiadają prawdzie. 
Proszę was więc usilnie i z całą troską o to, byście do końca wysłuchali nas 
życzliwie i wydali wyrok, który uznacie za najlepszy i zgodny z treścią przysięgi 
sędziowskiej4. 

12. Najpierw wyjaśnię wam, w jaki sposób ci ludzie zostali naszymi krew- 
nymi. Otóż Konon5, ówczesny dowódca floty pływającej w okolicy Peloponezu, 
poprosił mojego ojca, swego starego przyjaciela, który w tym czasie pełnił 
obowiązki trierarchy6, by wydał moją siostrę za syna Nikofemosa starającego 

3 Siostra mówcy była żoną Arystofanesa, którego majątek uległ konfiskacie. 
4 Sędziowie przysięgali,  że będą rozstrzygali  sprawy sądowe w sposób całkowicie 

obiektywny i zgodny ze sprawiedliwością. 
5 Wódz ateński w czasie wojny peloponeskiej (431-404 p.n.e.). Gdy w r. 405 p.n.e. ateńska 

flota została rozbita przez Spartan pod Aigospotamoi, uszedł na Cypr, gdzie po zdobyciu wyspy 
przez Ateńczyków przebywał kilka lat. Utrzymywał przyjazne stosunki z Euagorasem, tyranem 
Salaminy cypryjskiej. Z czasem Konon nawiązał stosunki z Persją i otrzymał dowództwo nad jej 
flotą: odniósł kilka zwycięstw nad Spartanami. W r. 393 p.n.e. zwyciężył pod Knidos. 

6 Trierarcha - dowódca triery, okrętu wojennego. 



 158

się o jej rękę. 13. Mój ojciec, widząc, że są to ludzie cieszący się zaufaniem Ko- 
nona oraz powszechnym szacunkiem i - przynajmniej w tym czasie - względami 
państwa, zdecydował się dać mu córkę za żonę. Nie wiedział, iż z tego powodu 
ściągnie na siebie ciężkie zarzuty. Był to czas, gdy każdy z was uważałby za ko- 
rzystny dla siebie taki związek powinowactwa. Motywem zawarcia tego związku 
nie były pieniądze, co można z łatwością poznać z całego życia i postępków 
mego ojca. 14. Jako młody człowiek mógł poślubić inną kobietę, bardzo majętną. 
Wziął jednak za żonę moją matkę, która nic mu nie wniosła w posagu. Uczynił 
tak dlatego, że była córką Ksenofonta7, syna Eurypidesa, mającego w życiu pry- 
watnym opinię szlachetnego człowieka, którego Ateńczycy, jak się dowiaduję, 
uznali za godnego sprawowania funkcji stratega. 15. Co więcej, odmówił wy- 
dania za mąż swych córek za niezwykle majętnych ludzi - którzy gotowi byli 
się ożenić nie żądając posagu - gdyż uznał, że pochodzą z podlejszego rodu. 
Jedną z córek wydał za Filomelosa z Pajanii8, którego większość obywateli 
uważała raczej za uczciwego niż bogatego, drugą za swego siostrzeńca Fajdrosa 
z Myrrinus9, który zubożał nie z własnej winy, ofiarowując jej 40 min w posagu; 
później wydał ją za Arystofanesa, przyznając jej tę samą sumę pieniędzy. 
16. Ponadto, gdy ja miałem możność poślubienia kobiety z większym posagiem, 
ojciec poradził mi, bym wziął za żonę uboższą, gdyż uważał, że w ten sposób 
wejdę do rodziny szlachetnych i rozsądnych ludzi. Obecnie jestem mężem córki 
Kritodemosa z Alopeke10, który zginął walcząc przeciwko Lacedemończykom 
w bitwie morskiej nad Hellespontem11. 17. Człowiek, który, sędziowie, ożenił 
się z kobietą bez posagu, który ofiarował dwóm córkom, gdy wychodziły za mąż, 
pokaźne sumy, który akceptował małżeństwo syna z dziewczyną wnoszącą 
nieznaczny majątek, chyba wzbudza zaufanie, że nie dla pieniędzy połączył się 
z tymi ludźmi węzłami pokrewieństwa? 
18. Łatwo można się przekonać, że Arystofanes już po zawarciu małżeństwa 
chętniej przestawał z wieloma ludźmi niż z moim ojcem. Dzieliła ich bowiem 
spora różnica wieku i chyba jeszcze większa różnica charakterów. Zasadą 
życiową mojego ojca by ło zajmowanie się własnymi sprawami, natomiast 
Arystofanes poświęcał uwagę nic tylko swojej osobistej sytuacji, ale też spra- 

7 Wódz okresu wojny peloponcskiej, zginął w Tracji w r. 429 p.n.e. 
8 Jedna z gmin (domów) attyckich. 
9 Postać Fajdrosa znana jest z dialogów platońskich: Fajdros i Uczta. Myrrinus — gmina attycka. 
10 Gmina attycka, 
11 Idzie o bitwę pod Aigospotainoi w r. 405 p.n.e. 
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wom publicznym, i wszystkie pieniądze, jakimi dysponował, przeznaczał na ten 
cel: pragnął bowiem zaszczytów. 19. Z jego postępowania możecie poznać, że 
mówię prawdę. Otóż gdy Konon chciał posłać kogoś na Sycylię12, Arystofanes 
zgłosił swoją gotowość i udał się tam wraz z Eunomosem — przyjacielem Dio- 
nizjusza, związanym z nim stosunkiem gościnności - który, jak słyszałem od 
ludzi przebywających razem z nim w Pireusie13, wyświadczył wiele dobro- 
dziejstw ludowi ateńskiemu. 20. Z tą podróżą wiązano pewne nadzieje: chodziło 
o nakłonienie Dionizjusza do połączenia się węzłami małżeńskimi z rodziną Eua- 
gorasa oraz uczynienia zeń wroga Sparty i przyjaciela oraz sprzymierzeńca wa- 
szego państwa. Podjęli tę podróż mimo wielu niebezpieczeństw zagrażających 
zarówno ze strony morza, jak i nieprzyjaciół, i przez namowę uzyskali to, że 
Dionizjusz nie posłał Lacedemończykom okrętów wojennych, które dla nich 
przygotował. 21. Kiedy zaś przybyli z Cypru posłowie z prośbą o pomoc14, zajął 
się tym Arystofanes z największym oddaniem i energią. Daliście im 10 okrętów 
i podjęliście uchwałę, iż zaspokoicie ich pozostałe potrzeby wojskowe. Okazało 
się jednak, że brakowało im pieniędzy na wyprawienie floty. Przywieźli bowiem 
ze sobą tylko niewielką sumę pieniędzy, a potrzeba im było znacznie więcej. Nie 
mieli pieniędzy nie tylko na obsługę okrętów, ale też na peltastów15 i na zakup 
broni. 22. To właśnie Arystofanes z własnych zasobów dostarczył im większej 
części brakującej sumy. Gdy i te środki okazały się niewystarczające, skłonił 
swych przyjaciół do wyłożenia pieniędzy — przy pomocy próśb i przez danie 
poręki. Na ten cel obrócił też 40 min, które pozostawił mu w depozycie brat 
przyrodni — z tego samego ojca. W przeddzień wyjazdu udał się do mego ojca 
i prosił go o pożyczenie mu całej gotówki, którą ów wówczas dysponował. 
Twierdził, że potrzebuje pieniędzy na żołd dla peltastów. Mieliśmy w domu 7 
min: wziął je i użył na wiadomy cel. 23. Czyż waszym zdaniem, sędziowie, taki 
człowiek, żądny sławy, który otrzymawszy od swego ojca listowne zapewnienie, 
że nie pozostawi go na Cyprze bez materialnej pomocy, w momencie, gdy wy- 
znaczony na posła wybierał się w drogę do Euagorasa, mógłby pozostawić coś 

12 Był to rok 393 p.n.e. Szło o osłabienie przyjaźni między Dionizjuszem. tyranem Syrakuz, 
a Spartą, która w roku 406 p.n,e, przyszła mu z pomocą w zdobyciu władzy. 

13 W czasie wojny domowej między demokratami a oligarchicznym rządem Trzydziestu 
w r. 404-403 p.n.e. 

14 Władca Salaminy cypryjskiej Euagoras, zaprzyjaźniony z Atenami, zwrócił się do nich o po- 
moc, gdy Persowie zagrozili mu wojną. 

15 Oddziały piechoty lekkozbrojnej. 
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ze swego majątku, a nie wolał pozyskać sobie względów tego władcy? Przecież 
dostarczając mu wszystkiego według swych najlepszych możliwości, mógł 
liczyć na uzyskanie odeń w zamian nie mniejszych korzyści. Zawezwij, proszę, 
Eunomosa dla potwierdzenia prawdziwości tych słów. 

Zeznania świadków16 

Proszę teraz o przedstawienie także innych świadków. 

Zeznania świadków 

24. Dowiadujecie się od świadków, że ci ludzie na jego prośbę nie tylko po- 
życzyli mu pieniądze, ale też je odzyskali. Zwrot pieniędzy nastąpił na pokładzie 
statku wojennego. Z przedstawionej przeze mnie sytuacji łatwo poznać, że w tak 
krytycznych okolicznościach Arystofanes nie mógłby oszczędzać swojego 
mienia. 25. A oto najbardziej przekonywający dowód: Demos, syn Perilampesa, 
kiedy przyszło mu wyposażyć okręt wojenny zdążający na Cypr, poprosił mnie, 
bym udał się w tej sprawie do Arystofanesa. Oświadczył, że otrzymał od wiel- 
kiego króla złotą fialę17 jako znak uwierzytelniający: może dać ją Arystofanesowi 
pod zastaw 16 min, które musi wydać na wyposażenie okrętu. Po przybyciu na 
Cypr wykupi ją za cenę 20 min, ponieważ dzięki temu znakowi uwierzytelnia- 
jącemu może uzyskać w całej Grecji lądowej wiele różnych korzyści, między 
innymi także pieniądze. 26. Arystofanes, wysłuchawszy tej propozycji Demosa 
i mojej prośby, powiedział, że jest to niemożliwe: chciałby wprawdzie mieć ową 
złotą fialę i pobrać dodatkowo 4 miny zysku, jednak nie ma pieniędzy. Pod 
przysięgą oświadczył, iż sam musiał się zwrócić do innych ludzi celem zaciąg- 
nięcia pożyczki dla swych przyjaciół. Dostarczę świadków na potwierdzenie 
prawdziwości mego oświadczenia. 

Zeznania świadków 

27. W ten sposób można się łatwo przekonać z mojego oświadczenia i z tych 
zeznań świadków, że Arystofanes nie pozostawił sobie w domu ani srebra, ani 

16 Wszystkie zeznania świadków zostały opuszczone w rękopisie mowy. 
17 Czara lub urna. 
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złota. Zachował sobie jedynie niewielką ilość naczyń z brązu. Kiedy przyjmował 
w domu posłów Euagorasa, musiał prosić innych o pożyczenie naczyń. Teraz 
zostanie wam odczytana lista rzeczy, które sobie zostawił. 

Inwentarz naczyń z brązu18 

28. Być może, niektórym spośród was może się wydawać, że jest tego wszyst- 
kiego trochę mało. Ale pamiętajcie o tym, że zanim Konon odniósł swoje mors- 
kie zwycięstwo19, Arystofanes nie miał żadnego majątku ziemskiego, z wyjąt- 
kiem niewielkiego skrawka ziemi w gminie Ramnuz20. 29. Owa bitwa morska 
miała miejsce za archontatu Eubulidesa. W ciągu czterech czy pięciu lat trudno 
było, sędziowie, człowiekowi, który nie miał początkowo wystarczającego ma- 
jątku, dwukrotnie sprawować funkcję chorega dla tragedii we własnym i ojca 
imieniu, przez trzy lata pod rząd pełnić obowiązki trierarchy, ponosić różne 
świadczenia na cele wojenne, kupić dom w cenie 50 min, nabyć ponad 300 plet- 
rów21 ziemi. Czyż wyobrażacie sobie, że Arystofanes, ponosząc takie wydatki, 
mógł pozostawić wiele ruchomości? 30. A przecież nawet ludzie uchodzący od 
wielu pokoleń za bogatych, nie zawsze mogą wykazać się posiadaniem rzeczy 
wartościowych. Niekiedy bowiem nie można sobie pozwolić, mimo wielkiej 
ochoty, na zakup tego rodzaju rzeczy, której posiadanie mogłoby być źródłem 
trwałej rozkoszy. I przypomnijcie sobie jedno: otóż we wszystkich przypadkach 
konfiskaty publicznej mienia nie mieliście sposobności sprzedaży mebli, gdyż 
w domach nawet drzwi powyrywano z futryn. 
31. My postąpiliśmy całkiem przeciwnie: po ogłoszeniu konfiskaty mienia 
pozostawiliśmy w opuszczonym domu strażnika — moja bowiem siostra wypro- 
wadziła się - po to, by nic z domu nie zginęło, czy to drzwi, czy to naczynia. 
Ruchomości miały wartość przekraczającą 1000 drachm. 32. Co więcej, już 
uprzednio chciałem, i zamiar ten teraz podtrzymuję, złożyć wobec członków 
Komisji syndyków22 przysięgę - co uchodzi wśród ludzi za najbardziej wiążący 
dowód prawdy - że nie zatrzymałem sobie żadnej części majątku Arystofanesa. 

18 Inwentarz nie zachowany w rękopisie mowy. 
19 Pod Knidos w r. 393 p.n.e. 
20 Gmina attycka. 
21 Pletron - miara powierzchni równa kwadratowi o boku długości 100 stóp. 
22 Komisja powołana po res tytucj i  demokracji w r. 403 p.n.e. do uporządkowania spraw 

majątkowych. 



 162

Wręcz przeciwnie, należy mi się z tego majątku posag mojej siostry oraz 7 min, 
które Arystofanes pożyczył na odjezdnym od mego ojca. 33. Czyż może dotknąć 
człowieka gorszy los niż po stracie własnego majątku spotykać się z posą- 
dzeniem o przywłaszczenie sobie cudzego mienia? Najgorsze jednak z tego 
wszystkiego jest to, że przejąwszy opiekę nad moją siostrą, muszę ją utrzymywać 
wraz z całą gromadką jej małych dzieci, a nie wystarczy mi środków nawet na 
własne utrzymanie, jeśli odbierzecie mi majątek. 
34. I na bogów olimpijskich, sędziowie, zastanówcie się tylko nad tym 
przypadkiem. Wyobraźcie sobie, że któryś z was oddał za żonę synowi Konona 
Tymoteuszowi23 swoją córkę lub siostrę i że w czasie jego nieobecności w kraju 
jego mienie uległo konfiskacie wskutek jakichś zarzutów zniesławiających jego 
imię, a miasto ze sprzedaży całego jego majątku uzyskało mniej niż 4 talenty 
srebra. Czyż uważacie za słuszne doprowadzić do ruiny majątkowej jego dzieci 
i rodzinę z tego powodu, że to mienie okazało się tylko znikomą częścią 
wielkości, na którą je sobie szacowaliście? 35. Wszyscy, oczywiście, o tym wie- 
cie, że Konon był głównodowodzącym, Nikofemos natomiast wykonywał jego 
rozkazy. Można na tej podstawie przyjąć, że korzyści, jakie czerpał Konon, były 
dziesięciokrotnie wyższe. 36. Dalej, nie ma dowodu na to, że kiedykolwiek 
istniała między nimi jakaś różnica zdań. Stąd jest prawdopodobne, że również 
w sprawach finansowych podjęli taką samą decyzję, to znaczy, każdy z nich tutaj, 
to jest w Atenach, pozostawił swemu synowi niezbędną ilość pieniędzy, resztę 
zaś zatrzymał dla siebie. Konon miał na Cyprze syna i żonę, Nikofemos zaś żonę 
i córkę. Sądzili więc, że ich mienie było tam zabezpieczone tak samo, jak tutaj. 
37. Ponadto trzeba się liczyć z tą okolicznością, że jeśli ktoś oddał w ręce synów 
majątek, którego zresztą sam nie zdobył, lecz odziedziczył po swym ojcu, z pew- 
nością niemałą jego część zachował dla siebie. Każdy bowiem woli jako czło- 
wiek zamożny doznawać ze strony dzieci dowodów czułej troski, aniżeli jako 
biedak prosić je o wsparcie w potrzebie. 
38. Gdyby tak doszło do konfiskaty mienia Tymoteusza, broń boże, by to się 
stało - chyba że miałoby to przynieść państwu ogromną korzyść - uzyskali- 
byście z niej mniejszą sumę od tej, którą otrzymaliście od Arystofanesa. A więc, 
czy z tego powodu będziecie się domagali, by jego krewni utracili swój majątek? 
Nie sądzę, sędziowie, bo jest to mało prawdopodobne. 39. Śmierć bowiem Ko- 
nona i testament, który sporządził na Cyprze, wyraźnie ujawniły fakt, że jego 

23 Znany ateński wódz i polityk w latach 380-352 p.n.e. 
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majątek stanowił tylko ułamkową część tego, co w swych obliczeniach przyj- 
mowaliście za jego realną wartość. Przeznaczył przecież 5000 staterów24 na dary 
wotywne dla Ateny i dla Apollona w Delfach. 40. Swojemu siostrzeńcowi dał 
10 000 drachm za to, że strzegł jego majątku na Cyprze i był jego zarządcą, bratu 
darował 3 talenty - resztę pozostawił swojemu synowi, okrągłą sumę 17 talen- 
tów. Po obliczeniu cała suma wynosi około 40 talentów. 41. Nikt nie może twier- 
dzić, że dokonano tu jakiejś malwersacji lub nie sporządzono tych rachunków 
zgodnie ze stanem taktycznym. Sam przecież Konon ułożył swój testament, 
wprawdzie w czasie choroby, lecz znajdując się w pełni władz umysłowych. Pro- 
szę o powołanie świadków. 

Zeznania świadków 

42. Zanim poznano, sędziowie, wartość jednego i drugiego majątku, i tak każdy 
uważał, że mienie Nikotemosa przedstawia tylko znikomą cząstkę w porównaniu 
z majątkiem Konona. Co do Arystofanesa, to nabył on dom wraz z przylega- 
jącym gruntem za sumę ponad 5 talentów, pełnił obowiązki chorega25 we włas- 
nym i ojca imieniu kosztem 5000 drachm, wydał 8 min na wyposażenie okrętów 
wojennych26. 43. Sumą nie mniejszą niż 40 min opłacił - znowu w imieniu oby- 
dwóch - podatek na cele wojenne27, na organizowanie wyprawy sycylijskiej28 

przeznaczył 100 drachm, na wyprawienie dziesięciu okrętów, które daliście Cy- 
pryjczykom na ich osobiste w Atenach starania, oraz na opłacenie żołdu dla 
peltastów i na zakup uzbrojenia dla nich dostarczył 3000 drachm. Globalna suma 
tych wydatków zamyka się cyfrą około 15 talentów. 44. Z tego powodu nie macie 
podstaw do stawiania nam zarzutów, ponieważ ze zgodnych zestawień do- 
konanych przez samego Konona wynika, że jego majątek wielokrotnie prze- 
wyższał swoją wartością mienie Arystofanesa, które, jak się okazuje, stanowi 

24 Stater odpowiadał wartości 20 drachm, czyli łączna suma wynosiła 100 000 drachm. 
25 Choregia - świadczenie publiczne, do którego pełnienia byli zobowiązani zamożniejsi 

obywatele. Polegała na wyposażeniu i wystawieniu chórów na różne konkursy muzyczne i lite- 
rackie, m.in. przygotowanie chórów tragedii t komedii. 

26 Idzie tu o tzw. trierarchię. Było to świadczenie publiczne, któremu podlegali najbogatsi oby- 
watele Aten. 

27 W czasie wojny tub w razie przygotowywania wyprawy wojskowej pobierano od bogatszych 
obywateli taki bezpośredni podatek, przeznaczony na zasilenie budżetu wojskowego. 

28 Tak nazwana wyprawa, którą Ateńczycy zorganizowali w celu podboju miast Sycylii w latach 
415-413 p.n.e. Zakończyła się owa wyprawa sycylijska kompletną klęską Aten. 
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tylko trzecią jego część. Ponadto pomijamy w tych obliczeniach masę mająt- 
kową, którą sam Nikofemos miał w swym posiadaniu na Cyprze, gdzie miał żonę 
i córkę. 

45. Po przedstawieniu tych ważkich dowodów, sędziowie, sądzę, że nie 
powinniśmy oczekiwać wyroku, który by w sprzeczności z prawem przyniósł 
przepadek naszego mienia. Nieraz słyszałem od ojca i od ludzi starszej generacji, 
że nie tylko w naszych czasach, lecz i w przeszłości padaliście ofiarą pomyłek 
przy oszacowaniu majątków wielu ludzi, którzy za życia uchodzili za bogatych, 
po ich śmierci jednak się okazywało, że wartość ich mienia była znacznie niższa 
od waszych przypuszczalnych szacunków. 46. I tak, opowiadano mi, iż pow- 
szechna opinia przypisywała Isomachowi za życia posiadanie 70 talentów. Po 
jego śmierci synowie musieli się zadowolić sumą niecałych 10 talentów do po- 
działu. O Stefanosie, synu Tallusa, mówiono, że jest posiadaczem ponad 50 ta- 
lentów: gdy umarł, wyszło na jaw, że cały jego majątek ma wartość około 11 ta- 
lentów. 47. Z kolei masę majątkową Nikiasza29 obliczano w przypuszczeniach 
na kwotę zbliżającą się do 100 talentów, z których większość miała być uloko- 
wana w domu. Nikeratos, syn Nikiasza, gdy mu przyszło umierać, oświadczył, 
że on z kolei nie pozostawia ani srebra, ani złota, a majątek, który przekazał sy- 
nowi, nie przedstawiał większej wartości niż 14 talentów. 48. Następnie Kalliasz, 
syn Hipponika, który wkrótce po śmierci swego ojca uchodził za posiadacza 
największego majątku wśród Hellenów, posiada obecnie mienie, które według 
współczesnej wyceny nie przekracza 2 talentów, a przecież -jak wieść niesie - 
jego dziadek szacował kiedyś swój majątek na 200 talentów. Wszyscy też wiecie, 
że Kleofon30 przez wiele lat dzierżył w swoich rękach ster spraw państwowych, 
przypuszczano więc, że ze względu na swój wysoki urząd zbił niezłą fortunę. 
Gdy umarł, nigdzie nie znaleziono pieniędzy, a co więcej, jego krewni i powi- 
nowaci, u których mógł je pozostawić, bezspornie okazali się ubogimi ludźmi. 
49. Tak więc, poważnie się mylimy w ocenie finansowej zarówno ludzi, którzy 
od pokoleń należą do majętnych rodzin, jak i tych, którzy niedawno doszli do 
fortuny. Moim zdaniem, przyczyna tego leży w tej okoliczności, że niektórzy 
ludzie bez zastanowienia ośmielają się twierdzić, że ten lub ów człowiek zdobył 
sporą sumę talentów dzięki swemu urzędowi. Nie dziwią mnie tego rodzaju 

29 Znany wódz ateński okresu wojny peloponeskiej. Dowodził wojskami ateńskimi na Sycylii. 
Został stracony przez zwycięskich Syrakuzańczyków w r. 413 p.n.e. Uchodził za jednego z naj- 
bogatszych Ateńczyków. 

30 Ateński wódz w latach 388-387 p.n.e. 
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pogłoski na temat zmarłych - zainteresowani bowiem nie mogą ich dementować 
- co jednak można powiedzieć o fałszywych wiadomościach celowo szerzonych 
na temat sytuacji majątkowej osób żyjących? 50. Sami niedawno słyszeliście na 
Zgromadzeniu Ludowym, jakoby Diotimos od właścicieli okrętów i od kupców 
otrzymał 40 talentów więcej niż sam oficjalnie podał31. Kiedy złożył dokładne 
sprawozdanie po swoim powrocie i wyraził oburzenie z powodu oszczer- 
czych zarzutów stawianych mu podczas jego nieobecności w kraju, nie zna- 
lazł się nikt, kto by przedstawił jakieś dowody winy, mimo iż w tym czasie 
brakowało państwu pieniędzy, a sam Diotimos zgłosił gotowość poddania swego 
majątku ścisłej wycenie. 51. Wyobraźcie sobie tylko, co by się wtedy działo, 
gdyby tak po wysłuchaniu przez ogół Ateńczyków wiadomości, że Diotimos ma 
40 talentów, on sam uległ jakiemuś nieszczęśliwemu wypadkowi i nie przyjechał 
do Aten. W jak wielkim niebezpieczeństwie znaleźliby się jego bliscy, gdyby 
przyszło im bronić się przeciwko tak haniebnemu oszczerstwu, w dodatku bez 
znajomości faktów należących do sprawy. Oszukano was w przypadku wielu 
ludzi i wskutek tego część z nich skrzywdzono wyrokiem skazującym. Winę za 
ten stan rzeczy ponoszą ci, którzy zdolni są do kłamstwa i skłonni do wystę- 
powania przeciwko innym z fałszywymi oskarżeniami. 52. Chyba wiecie o tym, 
że Alkibiades32 przez cztery czy pięć kolejnych lat jako naczelny dowódca utrzy- 
mywał przewagę w walkach z Lacedemończykami i odnosił nad nimi zwy- 
cięstwa. Miasta sprzymierzone uznały za słuszne dawać mu sumę dwukrotnie 
wyższą od dostarczanej jakiemukolwiek innemu dowódcy, tak iż zdaniem 
niektórych ludzi jego fortuna przekraczała 100 talentów. Gdy umarł33, okazało 
się, że to przypuszczenie nie odpowiadało prawdzie. Pozostawił bowiem swoim 
dzieciom majątek mniejszy od tego, który otrzymał swego czasu od swych opie- 
kunów. 

53. Łatwo można się stąd przekonać, że i dawniej zdarzały się podobne 
wypadki. Powiada się, że to właśnie najlepsi i najmądrzejsi ludzie wykazują 
największą skłonność do zmiany opinii. Jeśli więc nasze oświadczenia wydają 
się przekonujące, a przedstawione dowody wystarczająco mocne, okażcież, 
sędziowie, waszą litość za wszelką cenę. Zawsze mieliśmy nadzieję, że uda się 

31 Idzie o zabezpieczenie transportu żywności drogą morską. Diotimosowi jako strategowi 
poruczono to zadanie, W zamian za „opiekę" wdzięczni kupcy płacili większe sumy pieniędzy 
niż oficjalnie uzgodniono. 

32 Znany polityk i wódz wojny peloponeskiej. Tutaj chodzi o lata 411—407 p.n.e. 
33 Został zamordowany we Frygii w r. 404 p.n.e. 
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nam zniweczyć to brzemię oszczerstw przy pomocy samej prawdy. Jeśli jednak 
żadną miarą nie dacie się przekonać, nie pozostanie nam, jak sądzę, żadna na- 
dzieja ratunku. 54. Ależ, na bogów olimpijskich, sędziowie, podejmijcie decyzję 
raczej ocalenia nas, zgodnie ze sprawiedliwością, aniżeli zgubienia nas, wbrew 
sprawiedliwości, i uwierzcie, że ci ludzie mówią prawdę, którzy w całym swym 
życiu ujawniają uczciwość i poczucie sprawiedliwości, choćby nawet na ten te- 
mat zachowali milczenie. 

55. Wysłuchaliście naszych oświadczeń i świadectw odnośnie do samej skargi 
procesowej oraz naszego związku rodzinnego z wymienionymi i okoliczności 
jego zawarcia, wreszcie ustalenia faktu, że środki finansowe Arystofanesa nie 
wystarczyły na wyprawienie statków wojennych w drogę, gdyż musiał w tym 
celu zaciągnąć u innych pożyczkę. Chciałbym wam teraz krótko powiedzieć coś 
o sobie. Otóż, mam obecnie 30 !at, nigdy nie przeciwstawiałem się mojemu ojcu, 
nigdy też żaden obywatel nie skierował przeciwko mnie sądowej skargi. Chociaż 
mieszkam w pobliżu rynku, nigdy nie widziano mnie ani w trybunale sądowym, 
ani w Radzie, dopóki mnie nie spotkało obecne nieszczęście. 56. O sobie tylko 
tyle powiem, wybaczcie natomiast, jeśli w przypadku mego ojca wyliczę, ile wy- 
dał na państwo i swych przyjaciół: w oskarżeniach bowiem figuruje jako winny 
zarzucanych mu czynów. Nie czynię tego z próżności, lecz by dać świadectwo, 
iż jest rzeczą niemożliwą, by ten sam człowiek, który bez najmniejszego przy- 
musu ponosił tak znaczne wydatki na cele publiczne, pragnął przywłaszczyć so- 
bie coś z dóbr publicznych, narażając się tym samym na największe niebez- 
pieczeństwo. 57. Nie brak oczywiście jednostek, które wydają pieniądze nie tylko 
z wymienionego powodu, ale zgodnie z przyjętym z góry planem, by uzyskać 
wasze poparcie na urzędy mogące im przynieść dwakroć większe korzyści. Otóż, 
mój ojciec wprawdzie nigdy nie ubiegał się o urzędy, jednakże pełnił wszystkie 
świadczenia publiczne związane z choregią, siedmiokrotnie podjął się obo- 
wiązków trierarchy, zapłacił wiele podatków bezpośrednich na cele wojenne. Dla 
waszej wiadomości zostanie odczytany dokładny spis pełnionych świadczeń. 

Spis świadczeń publicznych34 

58. Słyszycie, sędziowie, że ich ilość była imponująca. Przez pełnych pięć- 
dziesiąt lat mój ojciec swym mieniem i swoją osobą służył naszemu państwu. 

34 Spis owych świadczeń został opuszczony w rękopisie mowy. 
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Wypada przyjąć, że taki człowiek, jak on. który miał opinię bardzo zamożnego 
i to od dawien dawna, nie unikał żadnych wydatków. Również i na tę oko- 
liczność przedstawię świadków. 

Zeznania świadków 

59. Cała suma tych wydatków wynosi 9 talentów i 2000 drachm. Ponadto, 
z własnej inicjatywy miał udział w wyposażaniu córek i sióstr niektórych uboż- 
szych obywateli, jednych wykupywał od wrogów z niewoli, innych zaopatrywał 
w pieniądze na pokrycie kosztów pogrzebowych. Postępował w ten sposób 
w przeświadczeniu, że obowiązkiem dobrego obywatela jest pomagać przy- 
jaciołom, nawet gdyby nikt o tym nie miał się dowiedzieć. Teraz jednak jest 
wskazane, byście o tym usłyszeli. Proszę powołać jedną i drugą osobę jako 
świadków. 

Zeznania świadków 

60. Słyszeliście zeznania świadków. Zastanówcie się nad jedną okolicznością. 
Wprawdzie może ktoś przez krótki zresztą okres wprowadzać innych w błąd co 
do istoty swego charakteru, w okresie jednak siedemdziesięciu lat nikt nie potra- 
fiłby ukryć swojej nikczemności. Prawdopodobnie są jakieś sprawy, które póz- 
woliły postawić mojemu ojcu pewne zarzuty, jednak w kwestiach pieniężnych 
nikt, nawet w gronie jego wrogów, nie ośmielił się ich podnieść. 61. Nie godzi 
się więc ufać słowom oskarżycieli bardziej niż czynom, których dokonał w ca- 
łym swym życiu, i bardziej im dowierzać aniżeli czasowi, który uważacie za naj- 
lepszy probierz prawdy. Gdyby bowiem nie był tej klasy człowiekiem, nie pozos- 
tawiłby resztek z dużej niegdyś fortuny: jeżeli pozwolicie się oszukać przez tych 
ludzi i skonfiskujecie nasz majątek, nie uzyskacie w ten sposób nawet 2 talentów. 
Nie tylko więc dla zachowania swego dobrego imienia, ale też przez wzgląd na 
korzyść materialną, w waszym interesie leży wydać w naszej sprawie wyrok 
uniewinniający. Więcej bowiem zyskacie w tym przypadku, jeśli my zatrzymamy 
majątek. 62. Poznajcie ze świadectw przeszłości, jak wielkie środki pieniężne - 
a jest to rzecz potwierdzona - zostały przeznaczone na cele państwowe. Mój oj- 
ciec zmarł podczas pełnienia obowiązków trierarchy, dzisiaj zaś ja z resztek ma- 
jątku pokrywam koszty utrzymania okrętu wojennego. Będę się starał postę- 
pować tak, jak widziałem, iż on postępował - a zatem, w mojej sytuacji, przy- 
najmniej niewielkie sumy łożyć na użytek publiczny. W rzeczywistości bowiem 
moje mienie już od dawna należy do państwa: gdy ja nie będę odczuwał krzywdy 
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z powodu konfiskaty, wtedy i wasze korzyści będą większe aniżeli w przypadku 
przejęcia mego majątku na własność państwa. 63. Ponadto, zwróćcie uwagę na 
postawę życiową mego ojca. Ilekroć bowiem mój ojciec pragnął ponieść nakłady 
finansowe przekraczające poziom niezbędnych kosztów, zawsze — jak się okaże 
- przyświecał mu zamiar przysporzenia czci także naszemu miastu. Oto na 
przykład, kiedy służył w kawalerii, nie tylko postarał się o wspaniałe konie, ale 
też brał udział i odnosił zwycięstwa w zawodach konnych na igrzyskach ist- 
mijskich i nemejskich35. Dzięki temu zostało publicznie wymienione nasze mias- 
to, a on sam otrzymał wieniec. 64. Dlatego błagam was, sędziowie, byście pa- 
miętając zarówno o tej sprawie, jak i o wszystkich innych, o których była mowa, 
pomogli nam i nie dopuścili do tego, by nasi wrogowie nas zniszczyli. Jeśli tak 
postąpicie, uchwalicie sprawiedliwy wyrok, korzystny także dla was. 

35 Igrzyska ogólnogreckie: istmijskie odbywały się w Istmie Korynckim ku czci Posejdona co 
3 lata, nemejskie w Dolinie Nemejskiej, w Argolidzie, ku czci Dzeusa co dwa lata. 
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XX. W obronie Polystratosa 

W jakiś czas po klęsce Ateńczyków, poniesionej w walkach na Sycylii (415-413 p.n.e.), do- 
konał się w Atenach przewrót polityczny. Zgromadzenie Ludowe przekazało władzę 5000 oby- 
wateli, należących do warstwy posiadającej i zdolnych do zaopatrzenia się w broń hoplity we 
własnym zakresie (tzw. hoi hopla parechomenoi). Najwyższy organ władzy - zgromadzenie 
owych 5000 obywateli - miał być zwoływany przez Radę Czterystu, opanowaną zresztą przez 
żywioł oligarchiczny. W praktyce Rada dzierżyła pełnię władzy i nie spieszyła się ze zwoły- 
waniem zgromadzenia. Wkrótce bunt podniosła pobliska wyspa Eubea, która dostarczała Attyce 
zboża i ostatecznie oderwała się od związku z Atenami, Demokratyczna flota ateńska, która nigdy 
nie uznała wprowadzonego systemu oligarchicznego za system praworządny, odniosła zwycięs- 
two nad zjednoczonymi siłami spartańsko-perskimi w bitwie morskiej pod Kyzikos w Propon- 

tydzie. Skompromitowana oligarchia musiała ustąpić. Przywrócono demokrację. 
Polystratosa, starszego wiekiem Ateńczyka, broni przed sądem jego najstarszy syn. Otóż Ra- 

da Czterystu wyznaczyła Polystratosa do sporządzenia listy owych pięciu tysięcy obywateli. Ów 
umieścił na liście aż 9000 Ateńczyków; później, działając pod groźbą przymusu, zredukował tę 
liczbę do 5000 nazwisk. Tylko przez osiem dni był członkiem Rady Czterystu: wyjechał z Aten 
i udał się na Eubeę. Wziął udział w wielu bitwach morskich, walcząc przeciwko Sparcie. Gdy 
wrócił do kraju po usunięciu rządów oligarchicznych, spotkał się z zarzutem współpracy z oli- 
garchami i działania na szkodę demokracji. W pierwszym procesie, który mu wytoczono w tej 
sprawie, został skazany na zapłacenie wysokiej grzywny. Wydaje się, że ją zapłacił z wielkim 
uszczerbkiem dla swego majątku. Niebawem znowu go oskarżono - prawdopodobnie w r. 410 
p.n.e. - zresztą na podstawie podobnych zarzutów. W wypadku zasądzenia, nie byłby w stanie 
zapłacić po raz drugi wyznaczonej mu grzywny, w następstwie czego utraciłby wraz z synami 
prawa obywatelskie. 

1. Moim zdaniem, nie tyle sama nazwa Rady Czterystu1 powinna budzić 
wasze oburzenie, ile czyny niektórych tylko jej członków. Otóż ci ludzie mieli 

1 Ustanowiona w r. 411 p.n.e. w wyniku przewrotu politycznego w Atenach: była postrzegana 
przez ogół ateńskiego społeczeństwa jako rząd oligarchiczny. 
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z pewnością złe zamiary, natomiast ogół jej członków nie myślał o tym, by 
wyrządzić jakąś krzywdę czy to państwu, czy komuś z was, lecz z nastawieniem 
pełnym życzliwości wkroczył do pomieszczenia Rady2. I właśnie do tej grupy 
członków należy pozwany Polystratos. 2. Wybrali go członkowie jego tyli ze 
względu na jego zacność okazaną zarówno w stosunku do społeczności jego 
gminy, jak i całego ludu ateńskiego. A jednak oskarżono go o wrogość wobec 
ludu, chociaż wyboru dokonali członkowie jego własnej fyli3, którzy chyba 
najlepiej znają charakter ludzi ze swego otoczenia. 
3. Z jakiego powodu miałby dążyć do wprowadzenia oligarchii? Czy dlatego, 
że znajdował się w wieku, w którym jako polityk mógłby odnosić wśród was 
sukcesy, albo może z tego powodu, że ufny w swą siłę fizyczną chciałby się do- 
puścić przemocy wobec któregoś z obywateli? Ależ sami widzicie, iż jest w wie- 
ku, w którym mu wypada raczej innych powstrzymywać od takich postępków. 
4. Gdyby, pozbawiony praw obywatelskich za jakieś przewinienie wcześniej 
popełnione, życzył sobie zmiany ustroju, to działałby we własnym interesie 
właśnie ze względu na swe dawne zbrodnie. Ale nie dopuścił się on żadnego ka- 
rygodnego czynu, który by go skłaniał do nienawiści wobec ludu ani ze względu 
na własną osobę, ani ze względu na swoich synów. Jeden z nich przebywał na 
Sycylii, inni w Beocji. Nie mógł więc pragnąć zmian politycznych z ich powodu. 
5. Oskarżyciele zarzucają mu, że piastował wiele urzędów, ale żaden z nich 
nie potrafi wykazać, że był złym urzędnikiem. Sądzę, że to nie ludzie jego 
pokroju popełniają błędy na stanowiskach, lecz ci, którzy wprawdzie sprawowali 
niewiele urzędów, jednak nie czynili tego z największą korzyścią dla państwa. 
Albowiem miasta nie zdradzali uczciwi urzędnicy, lecz ci, którzy pełnili władzę 
z naruszeniem prawa. 6. Pozwany był zrazu urzędnikiem w Oropos4, ale ani nie 
zdradził państwa, ani me ustanowił tam innego ustroju, chociaż wszyscy inni 
zajmujący ówcześnie stanowiska państwowe dokonali zdrady politycznej. Nie 
czekali na osądzenie swej działalności, tym samym więc przyznali się do winy. 
Pozwany zaś, będąc przeświadczony o swej niewinności, nie uchyla się od od- 
powiedzialności sądowej. 7. A przecież bywa. że winowajców za łapówkę wy- 
kradają z więzienia ich oskarżyciele i jako winnych wskazują tych, od których 

2 Nb. by rozpocząć funkcjonowanie; pomieszczenie Rady, tzw. bouleuterion. 
3 Mieszkańcy tego samego okręgu administracyjnego. Teren Attyki dzielił się na 10 fyl. 
4 Miejscowość położona na granicy Attyki i Beocji. Do r. 411 p.n.e. była w posiadaniu 

Aten i pod ich administracją. Dlatego Ateńczycy wysyłali tam swoich urzędników. W r. 411 p.n.e. w 
wyniku zdrady miasto dostało się w ręce Beotów, 
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nie czerpią korzyści materialnych. Podobne oskarżenia kierują zarówno prze- 
ciwko osobom, które na posiedzeniu Rady5 zgłaszały jakiś wniosek, jak i prze- 
ciwko tym, które żadnego wniosku nie zgłaszały. Oskarżony nie wystąpił z żad- 
nym wnioskiem dotyczącym ateńskiego ludu. 

8. Myślę, że nie zasługują na złe traktowanie z waszej strony ludzie, którzy 
okazywali wam swą życzliwość, równocześnie jednak nie żywili wrogości 
wobec waszych przeciwników. Wszyscy bowiem, którzy dali w słowach wyraz 
swemu sprzeciwowi wobec oligarchii, albo poszli na wygnanie, albo utracili ży- 
cie. W ten sposób każdego, kto tylko chciał protestować przeciwko oligarchom, 
powstrzymywał strach i przykład ich ofiar. 9. Ogół popadł w całkowite zwąt- 
pienie: cześć bowiem ludzi wygnano, część wymordowano. Udzielono natomiast 
poparcia każdemu, kto deklarował uległość wobec władzy, niechęć do wszelkich 
knowań i rozpowszechniania informacji politycznych. Z tego powodu niełatwa 
stała się dla was zmiana ustroju. Jest rzeczą niesprawiedliwą, by karę ponosili 
ludzie za okazaną wam lojalność. 

10. Wydaje się oburzające, iż jednostka, która nigdy nie zabierała głosu 
w sprawie ludu, ma ponosić takie same konsekwencje prawne, jak ludzie zgła- 
szający wnioski niekorzystne dla państwa: a może człowiek, który w ciągu sie- 
demdziesięciu6 lat nie dopuścił się w stosunku do was żadnego wykroczenia, 
popełnił je w ciągu ośmiu dni7? Przed Komisją logistów8 nagle się okazuje, że 
ci, którzy przez całe życie byli nikczemnikami, są ludźmi prawymi - ponieważ 
doszli do porozumienia ze swymi oskarżycielami - natomiast jednostki, które 
zawsze ujawniały wobec was szlachetność, są niegodziwcami. 

11. Wśród innych kłamliwych zarzutów, jakie poprzednio postawili memu 
ojcu, podali i ten, że Frynichos9 był jego krewnym. Otóż niechaj każdy, kto chce, 
przedstawi na to dowód - ustąpię mu czasu przeznaczonego na moje wystąpienie 
- iż istniał taki stosunek pokrewieństwa z Frynichem. Oczywiście i to oskarżenie 
było kłamstwem. Ojciec nie był jego przyjacielem nawet z lat dziecinnych. Fry- 
nichos, syn ubogiej rodziny, pasł bydło w polu, podczas gdy mój ojciec kształcił 

5 Chodzi oczywiście o oligarchiczną Radę Czterystu, która podejmowała z reguły uchwały 
niekorzystne dla ateńskiego ludu. 

6 Słowa te odnoszą się do Polystratosa. 
7 Tylko przez tak krótki czas pełnił Polystratos funkcje członka Rady. 
8 Komisja logistów - złożona z 10 losowo wybranych obywateli. Przed nią  ustępujący 

urzędnicy składali sprawozdania finansowe i rachunki dotyczące zawiadywania pieniędzmi 
publicznymi. 

9 Znany ateński oligarcha, jeden z twórców oligarchicznego przewrotu z r. 411 p.n.e. 
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się w mieście. 12. Gdy osiągnął wiek męski, zajął się swym gospodarstwem 
wiejskim, ów zaś przybył do miasta i tu uprawiał zawód płatnego donosiciela10. 
Jak widać, ich drogi życiowe nigdy się ze sobą nie zbiegły. Kiedy Frynichos miał 
zapłacić Skarbowi państwa grzywnę, mój ojciec wcale go pieniężnie nie wspo- 
mógł, a przecież w takich właśnie okolicznościach ludzie okazują innym swoją 
przyjaźń. Jeżeli Frynichos pochodził z tej samej gminy, to winy za to nie może 
ponosić mój ojciec, w przeciwnym bowiem wypadku także wy musielibyście 
odpowiadać za to, że jest waszym obywatelem. 

13. W jaki sposób wyraźniej mógł mój ojciec dowieść swych sympatii de- 
mokratycznych niż przez to, iż - po powzięciu przez was uchwały o złożeniu 
rządów w ręce 5000 obywateli11 -jako urzędnik dokonujący spisu przedstawił 
listę 9000 obywateli. Postąpił w ten sposób, by uniknąć ewentualnych skarg ze 
strony członków gminy, a także dlatego, by nazwisko każdego, kto sobie tego 
życzył, mogło się znaleźć na liście, a jeśli w czyimś przypadku było to niemoż- 
liwe, aby przynajmniej okazać człowiekowi dobrą wolę. Jest jasne, że upadku 
demokracji nie powodują ci ludzie, którzy powiększają liczbę obywateli, lecz ci, 
którzy ją pomniejszają. 14. Ojciec nie chciał ani złożyć przysięgi, ani sporządzić 
uchwalonej listy12. Zmuszono go jednak do tego przez nałożone grzywny i kary. 
Gdy pod przymusem złożył przysięgę, tylko przez osiem dni uczęszczał na po- 
siedzenia Rady, po czym wsiadł na okręt i popłynął do Eretrii13. Następnie, biorąc 
udział w bitwach morskich, okazał tęgiego ducha: ciężko ranny wrócił do Aten 
w czasie, kiedy dokonywał się tutaj przewrót polityczny14. I właśnie taki czło- 
wiek, jak on, który nie zgłosił ani jednego wniosku uchwały, a tylko przez osiem 
dni uczestniczył w posiedzeniach Rady, został skazany na zapłacenie tak wyso- 
kiej kary pieniężnej, podczas gdy wielu z tych, którzy występowali przeciwko 
wam i przez cały czas brali udział w pracach Rady, uniknęło wszelkiej kary. 

10 Donosiciele - tzw. sykophantai — szantażowali zamożnych obywateli groźbą wytoczenia 
przeciwko nim procesów sądowych pod byle jakim pozorem. Często bogaci płacili im pieniądze 
za cenę „spokoju", by odstąpili od zamiaru wystąpienia ze skargą procesową. 

11 Zgromadzenie Ludowe przekazało władzę 5000 Ateńczyków, którzy by mieli pełne prawa 
obywatelskie. Było to oczywiste ograniczenie demokracji i drastyczne zmniejszenie liczby osób, 
które dotychczas korzystały z praw obywatelskich. Przedstawiona przez Polystratosa lista 9000 
obywateli prezentuje niewątpliwie tendencje bardziej demokratyczną. 

12 Nb. listy obejmującej nazwiska tylko 5000 Ateńczyków. 
13 Miasto na wybrzeżu wyspy Eubei. 
14 Po ustąpieniu rządów Czterystu nastały rządy Pięciu tysięcy. 
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15. Nie mówię tego z tej przyczyny, że im zazdroszczę, ale z tego powodu, że 
boleję nad naszym własnym losem. Osoby, które wydawały się winne oskarżeń, 
zostały uniewinnione za wstawiennictwem ludzi zajmujących się wówczas 
polityką waszego państwa. Inni, którzy byli rzeczywiście winni, przekupiwszy 
swych oskarżycieli, uchodzą za niewinnych. Czyż nasz los nie jest okrutny? 
16. Oskarża się rząd Czterystu o działalność kryminalną. A przecież wy sami za 
ich namową oddaliście władzę pięciu tysiącom. Skoro więc wy, chociaż jest was 
tak wielu, daliście się nakłonić, jest oczywiste, iż każdy spośród czterystu człon- 
ków tego rządu też musiał ulec takiej namowie? To nie oni wobec was zawinili, 
lecz ludzie, którzy was oszukali i skrzywdzili. Ojciec dał wielokrotnie dowód 
swojej lojalności w stosunku do was: oczywiście nigdy by nie ruszył w drogę 
morską po ośmiu dniach zasiadania w Radzie, gdyby rzeczywiście pragnął 
zmiany systemu demokratycznego. 17. Mógłby przecież ktoś powiedzieć, że wy- 
jechał w pogoni za zyskiem, podobnie jak to uczynili niektórzy: wyjechali, by 
zająć się grabieżą i rabunkiem. Nikt nie mógłby twierdzić, że zagarnął coś z wa- 
szej własności. Przeciwnicy oskarżą go raczej o wszystko inne, niż o naduży- 
wanie urzędu. Oskarżyciele nigdzie nie okazali swej życzliwości dla ludu, ani 
też go nie wspomogli. Teraz, gdy panuje w demokracji zasada wzajemnej życzli- 
wości, nominalnie wspomagają was, faktycznie zaś samych siebie. 18. I nie 
dziwcie się, sędziowie, iż skazano go na tak wysoką grzywnę. Oskarżyciele wy- 
toczyli proces pod jego nieobecność i uzyskali wyrok godzący zarówno w niego, 
jak i w nas. W jego bowiem przypadku, nawet gdyby ktoś chciał złożyć świadec- 
two na jego korzyść, nie mógłby w rzeczywistości tego uczynić z obawy przed 
oskarżycielami, w ich natomiast przypadku ludzie byli gotowi z powodu zastra- 
szenia składać nawet fałszywe zeznania. 

19. Jakże przerażający byłby nasz los, sędziowie, gdyby ludzie nie będący 
w stanie zaprzeczyć, iż są w posiadaniu waszych dóbr, uzyskiwali od was wyrok 
uniewinniający wskutek czyjejś interwencji, nam zaś, którzy z gorliwością od- 
daliśmy się sprawie ludu - a nasz ojciec nie wyrządził wam żadnej krzywdy - 
odmówilibyście swoich łask! A przecież, gdyby przybył tu jakiś obcokrajowiec 
i poprosił was o pieniądze albo o uhonorowanie go tytułem dobroczyńcy w uz- 
naniu jego zasług, spełnilibyście tę jego prośbę. Nam zaś nie pozwalacie we 
własnym kraju korzystać z naszych praw obywatelskich? 20. Jeżeli zdarzały się 
w Radzie przypadki działania na waszą szkodę lub zgłaszania niepotrzebnych 
wniosków, to przecież winy za to nie ponoszą nieobecni na posiedzeniu, zwła- 
szcza że uwolniliście od kary nawet tych, którzy w nim uczestniczyli. Jeżeli ktoś 
zdoła was przekonać do swojej nie najlepszej rady, to odpowiedzialność za to 
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obciąża nie was, lecz tego oszusta. 21. Ci jednak ludzie15, przekonani o swojej 
winie, z góry wydali na siebie wyrok, gdyż zbiegli, by ujść kary. Wielu innych - 
którzy byli winni, wprawdzie w mniejszym stopniu od tamtych, ale tak czy owak 
byli winni - strach przed wami i przed oskarżycielami zmusił do opuszczenia 
kraju i do wyruszenia zbrojnie w pole16, by albo was usposobić życzliwiej, albo 
przekonać tamtych. 22. Oskarżony, chociaż nie dopuścił się żadnego przes- 
tępstwa wobec was, bezpośrednio po tych wydarzeniach poddał się wymiarowi 
sprawiedliwości, kiedy wasza pamięć o przeszłości była żywa i kiedy można 
było w stosunku doń przeprowadzić postępowanie dowodowe: wierzył w swą 
niewinność i w sprawiedliwość, która mu przyniesie zwycięstwo w tym procesie. 
Dowiodę wam, że był demokratą. 

23. Przede wszystkim członkowie jego własnej gminy, jako osoby mające tu 
najlepszą wiedzę, zaświadczą, że nie opuścił żadnej z wielu wypraw wojs- 
kowych, jakie zorganizowano, lecz w każdej z nich uczestniczył. Po drugie, gdy 
mógł zataić swój majątek17 i nie udzielić wam żadnego wsparcia, wolał go ujaw- 
nić na wszelki wypadek. Otóż, gdyby zapragnął kiedyś postępować w sposób 
nieuczciwy, nie mógłby tego uczynić, gdyż musiałby płacić z majątku nadzwy- 
czajne podatki na cele wojenne18 oraz sprawować liczne świadczenia. Wreszcie, 
nas, swoje dzieci, przygotował ojciec do takiej roli, byśmy mogli naszemu pańs- 
twu przysparzać jak największych korzyści. 24. Mnie wysłał na Sycylię [...]19 

jak długo armia znajdowała się w bezpiecznym położeniu, nie mogłem oddzia- 
łowi konnicy okazywać dowodów mego męstwa. Kiedy jednak uległa znisz- 
czeniu, uratowałem życie chroniąc się w Katanie20, skąd czyniłem wypady i za- 
dawałem wrogom straty. Z łupów ponad 30 min jako dziesięcinę przeznaczyłem 
dla bogini21 i na uwolnienie żołnierzy, którzy się znajdowali w rękach wroga. 
25. Kiedy zaś Katańczycy zmusili mnie do służby w ich kawalerii, podjąłem tę 
służbę i nie stroniłem od niebezpieczeństw, tak iż wszyscy się mogli przekonać 
o mojej odwadze, której dowiodłem służąc zarówno w konnicy, jak i ciężko- 
zbrojnej piechocie. Moje oświadczenia potwierdzą powołani świadkowie. 

15 Związani z przewrotem oligarchicznym. 
16 Oczywiście po stronie demokratycznej. 
17 To znaczy: spieniężyć go, upłynnić, lub ulokować pieniądze w innym kraju. 
18 Są to tzw. eisphorai, progresywne podatki na cele wojenne. 
19 Tutaj jest widoczna luka w tekście rękopisu mowy. 
20 Chodzi tu o wydarzenia związane z wyprawą sycylijska w r. 415 p.n.e., zakończoną w r. 413 

p.n.e. klęską Atcńczyków. Katana - dzisiejsza Katania, miasto na wschodnim wybrzeżu Sycylii. 
Zawarła przymierze z Ateńczykami i początkowo służyła dla ich wojsk jako baza wypadowa. 

21 Prawdopodobnie chodzi tu o Atenę. 
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Zeznania świadków 

26. Wysłuchaliście, sędziowie, zeznań świadków. Teraz zaś wyjaśnię wam, 
jaka jest moja postawa wobec ateńskiego ludu. Otóż przybył tam pewien 
Syrakuzańczyk22, który miał przy sobie tekst zaprzysiężonego porozumienia - 
które gotów był także zaprzysiąc - i podchodził do każdego z napotkanych męż- 
czyzn. Natychmiast wyraziłem sprzeciw i o całej sprawie powiadomiłem Tydeu- 
sa23. Ten zwołał zgromadzenie, na którym wygłoszono sporo przemówień. Powo- 
łam świadków, którzy potwierdzą to, co wówczas oświadczyłem. 

Zeznania świadków 

27. A teraz rozważcie sprawę listu, który mój ojciec wysłał do mnie, i po- 
wiedzcie, czy treść tego listu była korzystna czy niekorzystna dla ateńskiego 
ludu. Opisał w nim nasze sprawy domowe i dodał, że powinienem wrócić do 
kraju, skoro sytuacja na Sycylii układa się pomyślnie. Wówczas oczywiście wa- 
sze interesy i armii tam walczącej były zbieżne. Otóż, jak widać, mój ojciec 
nigdy by nie wysłał takiego listu, gdyby nie żywił życzliwości do miasta i ludu 
ateńskiego. 28. Z kolei - mój najmłodszy brat: otóż chciałbym pokazać, jaką 
zajmował wobec was postawę. Kiedy zwaliła się na nas nawała zbiegów24, którzy 
nie tylko tutaj niszczyli wszystko, co popadło, ale też z twierdzy napadali na was 
i grabili, mój brat wyrwał się z oddziału konnych i ruszywszy na nich, jednego 
z nich zabił. Dla złożenia zeznania powołuję naocznych świadków zdarzenia. 

Zeznania świadków 

29. Mojego najstarszego brata znają jako współtowarzysza wspólnej wojennej 
wyprawy ci spośród was, którzy byli wraz z Leonem nad Hellespontem, a zatem 
wiedzą, że nikomu nie ustępował męstwem. Proszę świadków o wystąpienie. 

22 Miejsce niejasne: ów Syrakuzańczyk prawdopodobnie werbował mieszkańców Katany do 
służby w wojsku syrakuzańskim, a więc w armii nieprzyjacielskiej, walczącej z Atenami. 

23 Jeden z przywódców katańskich. 
24 Zbiegowie polityczni z Aten znajdowali schronienie u Lacedemończyków, zwłaszcza 

w zajętej przez nich twierdzy attyckiej Dekclei, 
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Zeznania świadków 

30. Jeżeli my wszyscy ujawniliśmy takie zalety, czyż nie mamy teraz prawa 
do waszej wdzięczności? Czyż jest sprawiedliwe, by oszczerstwa, którymi przed 
wami obrzucono naszego ojca, miały się przyczynić do naszej zguby, natomiast 
nasza ofiarność w służbie państwa nie miała nam przynieść żadnej korzyści? 
Zaiste, nie byłoby to sprawiedliwe. Skoro jednak mielibyśmy cierpieć z powodu 
tych właśnie oszczerstw, mamy chyba prawo ze względu na naszą ofiarność pub- 
liczną ocalić zarówno jego, jak i siebie. 31. Świadczyliśmy społeczeństwu ateńs- 
kiemu dobro nie dla zdobycia pieniędzy, lecz po to, by uzyskać od was należyte 
zadośćuczynienie, gdy się znajdziemy w kłopotach. Także w odniesieniu do 
innych ludzi musicie zachować podobną postawę, mając tę świadomość, że 
ofiarność ujawniona w waszej służbie nie tylko wam przyniesie korzyść. Otrzy- 
maliście dowody naszej życzliwości wobec was, zanim nas o to poproszono. 
Także u innych wzmożecie zapał do służby publicznej, jeżeli w należyty sposób 
wynagrodzicie ich zasługi oddane naszemu państwu. 

32. I nigdy nie dajcie posłuchu ludziom, którzy powtarzają to najgorsze ze 
wszystkich powiedzeń, iż lepiej się pamięta doznane krzywdy niż dobro- 
dziejstwa. Któż zechce okazywać jakąkolwiek szlachetność, jeżeli wasi krzyw- 
dziciele znajdą większe uznanie niż wasi dobroczyńcy? 33. Wasze zadanie 
przedstawia się, sędziowie, następująco: macie wydać wyrok o nas, a nie o na- 
szym majątku. Dopóki panował pokój, mieliśmy majątek ziemski, a ojciec był 
dobrym gospodarzem. Po napaści wrogów na nasz kraj25 utraciliśmy wszystko. 
I to jest przyczyna, dla której staraliśmy się wykazać gorliwość w służbie dla 
państwa. Wiedzieliśmy bowiem, że nie mamy pieniędzy na zapłacenie grzywien, 
natomiast uważaliśmy, że nasza ofiarność publiczna zasługuje na wdzięczność 
z waszej strony. 34. Ale widzimy, sędziowie, iż kiedy kto przyprowadzi tu swoje 
dzieci, a do tego płacze i rozpacza, litujecie się nad dziećmi, iż z winy ojca utracą 
prawa obywatelskie. Ze względu więc na dzieci puszczacie wolno ich ojców, nie 
bacząc na ich wykroczenia: jeśli zaś idzie o dzieci, to wcale nie wiecie, czy wy- 
rosną z nich dobrzy czy źli ludzie. O nas wiadome jest to, że ofiarnie służyliśmy 
państwu i że nasz ojciec nie popełnił żadnego przestępstwa. W znacznie więk- 
szym stopniu jest waszym moralnym obowiązkiem sprzyjać tym, których dzia- 
łalność już poznaliście, niż ludziom, których przyszła postawa społeczna jest 

25 W r. 431 p.n.e., na początku wojny peloponeskiej, armia spartańska wtargnęła na teren 
Attyki. 
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niewiadoma. 35. Nasze zachowanie różni się od zachowania innych ludzi: inni 
błagają was, przyprowadzając tu swoje małe dzieci, my natomiast przypro- 
wadzamy tu naszego ojca i sami się przed wami stawiamy prosząc, byście nie 
pozbawiali nas praw politycznych, które posiadamy, i z obywateli nie uczynili 
nas ludźmi wyzutymi z własnej ojczyzny. Zlitujcie się więc nad starym ojcem 
i nad nami. Jeżeli z niesłusznego wyroku dojdzie do naszej zguby, jakąż będzie 
miał ojciec przyjemność z naszego towarzystwa, albo my ze wspólnego ob- 
cowania, kiedy zostaniemy uznani za niegodnych zarówno was, jak i waszego 
państwa. 36. Cała nasza trójka błaga was, byście pozwolili nam dowieść jeszcze 
większej ofiarności. Prosi was w imieniu tego wszystkiego, co każdemu z was 
jest szczególnie drogie - zwłaszcza waszych synów; ze względu na nich zlitujcie 
się nad nami. Jeżeli ktoś z was jest naszym rówieśnikiem lub w wieku naszego 
ojca, zlitujcie się i wydajcie wyrok uniewinniający. I nie przeszkadzajcie nam 
w naszym pragnieniu ofiarnego służenia naszemu państwu. Spotkałby nas 
najgorszy los, gdybyśmy nie zdołali znaleźć u was ratunku, skoro oszczędzili 
nas wrogowie, którym - jak wolno przypuścić - nic nie stało na przeszkodzie, 
by nas zgubić. 
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XXI. Obrona przed oskarżeniem o przyjmowanie łapówek 

Mowa nie zachowała się w całości: brak części początkowej zawierającej konkretne oskar- 
żenie. W swej obronie oskarżony wspomina ogólnie, że mu zarzucono przywłaszczenie sobie 
pieniędzy publicznych oraz przyjmowanie łapówek. W wypadku uznania przez sąd jego winy, 
musiałby zapłacić wysoką grzywnę; stanowiłaby ona wielokrotność sprzeniewierzonej przez 
niego sumy, czy też przyjętej łapówki. Ponieważ tak wysokiej grzywny nie byłby w stanie za- 
płacić, w konsekwencji utraciłby wraz ze swymi dziećmi prawa obywatelskie. 

Oskarżony jest człowiekiem młodym, liczącym 26 lat. W ciągu 8 lat od uzyskania pełno- 
letności sprawował wiele funkcji i świadczeń publicznych. Ogółem wydał na te cele społeczne 
ponad 10 talentów. Jest to ogromna suma pieniędzy. Jeśli tyle dawał na państwo - argumentuje 
oskarżony -jeśli wielokrotnie w jego służbie narażał życie, po cóż miałby brać łapówki, działając 
w ten sposób na jego szkodę. 

Datę procesu można ustalić na rok 403 tub 402 p.n.e. 

1. O treści zarzutów1, sędziowie, powiadomiono was w dostatecznej mierze. 
Myślę, że powinniście posłuchać także o innych sprawach, abyście mogli poznać 
tego, kogo macie sądzić. Otóż za archontatu Teopompa2 osiągnąłem wiek męski3, 
uzyskałem w związku z tym wszystkie prawa obywatela: wyznaczony na cho- 
rega4, wydałem 30 min5 i dwa miesiące później, w czasie Targeliów6, 2000 
drachm, odnosząc zwycięstwo chórem męskim. Za archontatu Glaukipposa7, 

1 Pierwsza część mowy, informująca o postawionych oskarżonemu zarzutach, przepadła. 
2 Rok411/410p.n.e. 
3 Ukończony osiemnasty rok życia, a zatem oskarżony urodził się w r. 429 lub 428 p.n.e. 
4 Choreg miał obowiązek wyposażyć i przygotować chóry na różne święta państwowe. 
5 1 mina = 6 drachm. 
6 Święto Apollona i Artemidy przypadające na miesiąc Targelion (maj-czerwiec). 
7 Rok 410/409 p.n.e. 
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podczas Wielkich Panatenajów8 wyłożyłem sumę 800 drachm na wyposażenie 
zespołu pyrrychistów9, 2. Ponadto za tego samego archontatu zwyciężyłem przy 
pomocy męskiego chóru w czasie Dionizjów10 i wydałem na ten cel 5000 drachm 
łącznie z poświeceniem trójnoga, następnie za archontatu Dioklesa11 300 drachm 
na chór cykliczny12 podczas Małych Panatenajów. W tym samym czasie przez 
siedem łat pełniłem obowiązki trierarchy13 za sumę 6 talentów. 3. Niezależnie 
od tego, że poniosłem te wszystkie koszty, codziennie narażałem życie na nie- 
bezpieczeństwo w waszej służbie poza krajem14, wniosłem mój wkład pieniężny 
w wysokości 30 min, a następnie 400 drachm, na specjalne cele publiczne. Gdy 
tylko za archontatu Aleksiasa15 przypłynąłem z powrotem do kraju, pełniłem 
obowiązki gymnasiarchy16 w czasie Prometejów17 kosztem 9 min i odniosłem 
zwycięstwo. 4. Później podjąłem się choregii dla chóru chłopięcego, na co wy- 
dałem ponad 15 min18. Za archontatu Euklidesa19 zwyciężyłem chórem ko- 
mediowym, który jako choreg wystawiłem dla Kefisodora20, wydając na ten cel 
16 min łącznie z poświęceniem kostiumów. Na Małych Panatenajach wysta- 
wiłem chór złożony z młodych tancerzy21 pyrrychistów kosztem 7 min. 

8 Wielkie Panatenaje - ateńskie święta ku czci Ateny, obchodzone co cztery lata (w prze- 
ciwieństwie do Małych Panatenajów, które obchodzono co roku), obejmowały swym 4-dniowym 
programem zawody sportowe (agon gymnikos) oraz popisy muzyczne i literackie. Z czasem doszły 
jeszcze zawody hippiczne, bieg z pochodniami oraz tańce w zbrojach. 

9 Wykonywali rodzaj tańca wojennego w pełnej zbroi. 
10 Chodzi tu o tzw. Miejskie Dionizje obchodzone na wiosnę. 
11 Rok 409/408 p.n.e. 
12 Chór cykliczny - śpiewając wykonywał tańce wokół ołtarza. 
13 Najkosztowniejsze ze świadczeń publicznych: trierarchia - polegała na wyposażeniu triery 

w sprzęt nawigacyjny i bojowy, i dowodzeniu nią przez określony czas. Do jej pełnienia byli 
zobowiązani tylko najzamożniejsi obywatele. 

14 Nb. jako trierarcha - dowódca statku. 
15 Rok 405/404 p.n.e. 
16 Było to świadczenie publiczne, które polegało na utrzymywaniu i wyćwiczeniu 

zawodników 
na igrzyska i uroczystości publiczne. 

17 Święta ku czci Prometeusza, w czasie których urządzano biegi z pochodniami. 
18 Por. przyp. 5 
19 Rok 404/403 p.n.e. 
20 Przypuszczalnie chodzi tu o twórcę starej komedii. 
21 W oryginale greckim dosłownie: „nie mających jeszcze brody, którym broda się jeszcze nie 

sypie". 
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5. Odniosłem zwycięstwo statkiem wojennym w czasie zawodów pod Su- 
nion22, wydając 15 min. Ponadto prowadziłem święte poselstwa23 i uroczyste 
procesje religijne i pełniłem inne kultowe obowiązki, które łącznie kosztowały 
mnie ponad 30 min. Gdybym chciał pełnić owe publiczne świadczenia tylko 
zgodnie z wymogami prawa, nie wydałbym z wymienionych tu sum ani jednej 
czwartej. Dopóki sprawowałem funkcję trierarchy, mój okręt wykazywał naj- 
wyższą sprawność w całej flocie. 6. Podam wam na to najlepszy dowód. Otóż 
najpierw Alkibiades - wiele dałbym za to, by nigdy ze mną nie pływał, a nie był 
ani moim przyjacielem, ani krewnym, ani członkiem tej samej fyli - postanowił 
pływać na moim okręcie. 7. Myślę, że zdajecie sobie sprawę z tego, iż jako 
strateg miał praktycznie możność czynić to, co chciał, a więc gdyby pragnął 
wziąć osobisty udział w walce, nigdy by nie wszedł na pokład okrętu, który nie 
był najlepszą jednostką pływającą we flocie. 8. Kiedy owych ludzi odsunęliście 
od dowództwa24 i wybraliście na ich miejsce dziesięciu innych, a wśród nich Tra- 
zybula - wszyscy oni pragnęli pływać na moim statku: po długich sporach osta- 
tecznie wszedł na pokład Archestratos z Frearre25. Po jego śmierci w Mitylenie26 

pływał ze mną Erasinides. Jak myślicie, ile pieniędzy wydałem na tak zna- 
komicie przygotowany i wyekwipowany statek bojowy? 9. Ile szkód zadałem 
wrogom? Jakich korzyści przysporzyłem naszemu państwu? Mam na to nas- 
tępujący dowód. Kiedy nasze okręty uległy zniszczeniu27 i gdy żadnego ze stra- 
tegów nie miałem na pokładzie statku - wspomnę o tym, ponieważ z powodu 
poniesionej klęski wasze oburzenie zwróciło się także przeciwko dowódcom 
okrętów - wyprowadziłem z opałów nie tylko własny statek, ale też ocaliłem 
statek Nausimacha z Faleronu28. 

10. A nie było to wcale dziełem przypadku, lecz skutkiem moich starań: po- 
zyskałem pieniędzmi na ten cały okres sternika Fantiasa, który uchodził za naj- 

22 Przylądek na południu Attyki, gdzie znajdowała się świątynia Posejdona, boga mórz. 
23 Jest to świadczenie publiczne zwane architheoria: polegało na pokrywaniu kosztów po- 

selstwa wyprawionego przez państwo do jednego z miejsc panhelleńskiego kultu, jak Delfy, 
Olimpia itd. 

24 Mówca ma na myśli Alkibiadesa i jego współpracowników. Za kieskę pod Efezem obwi- 
niono Antiocha, jednego z oficerów Alkibiadesa. Skutkiem tego Alkibiadesa pozbawiono dowódz- 
twa, które powierzono z kolei Trazybulowi. 

25 Gmina (dem) w Attyce. 
26 Miasto na Lesbos. 
27 Pod Aigospotamoi w r. 405 p.n.e. 
28 Jeden z portów Aten. 
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lepszego ze wszystkich Hellenów. Postarałem się również o odpowiednią dla nie- 
go załogę i komplet wioślarzy. Fakt, iż te moje oświadczenia są zgodne z prawdą, 
jest powszechnie znany tym wszystkim spośród was, którzy tam w owym czasie 
pełnili służbę wojskową. Proszę o wezwanie na świadka także Nausimacha. 

Zeznania świadków 

11. Uratowano ogółem dwanaście statków. Ja wyprowadziłem dwa statki - 
mój oraz statek Nausimacha. Skoro naraziłem się na tak wiele niebezpieczeństw 
w waszej obronie i wyświadczyłem państwu tyle dobrodziejstw, w zamian za to 
mogę was prosić nie o jakąś nagrodę pieniężną, jak to czynią inni, lecz o nieod- 
bieranie mi mojego mienia, taka bowiem konfiskata przynosi wam hańbę bez 
względu na to, czy dokonuje się to za moją zgodą czy wbrew mej woli. 12. Nie 
troszczę się tyle o utratę majątku, ile nie mogę się pogodzić ze zniewagą i wra- 
żeniem, jakie odniosą ci, którzy stronili od pełnienia publicznych świadczeń, że 
ja za moje wydatki na rzecz państwa nie otrzymuję żadnego zadośćuczynienia, 
natomiast ludzie, którzy nic ze swego majątku nie dają państwu, postępują 
według słusznej, jak się zdaje, zasady. Kiedy pójdziecie za moją radą, podej- 
miecie nie tylko sprawiedliwy wyrok, ale też dokonacie korzystnego dla siebie 
wyboru. 
13. Sami wiecie, sędziowie, jak nieznaczne są dochody państwa, a do tego 
grabione przez ludzi wyznaczonych do ich pilnowania. Dlatego też za najpew- 
niejsze źródło dochodów państwowych wypada uznać mienie osób, które z włas- 
nej woli chcą się podejmować świadczeń publicznych. Jeżeli przyjmiecie dobrą 
radę, to będziecie się troszczyć o nasze mienie nie mniej niż o własne, mając tę 
świadomość, że będziecie mogli korzystać z wszystkiego, co mamy, podobnie 
jak korzystaliście w przeszłości. 14. Moim zdaniem, wszyscy to rozumiecie, iż 
będę lepszym zawiadowcą własnego majątku niż ludzie powołani do zarządzania 
waszym mieniem. Jeżeli zrobicie ze mnie nędzarza, sami sobie wyrządzicie 
krzywdę. Inni tylko czekają, by i ten majątek rozdzielić między siebie, tak jak to 
czynią z resztą waszego mienia. 
15. Trzeba się zastanowić, czy bardziej się wam opłaca dać mi to, co i tak jest 
waszą własnością, aniżeli odmówić mi prawa do tego, co jest moje: czy bardziej 
się litować nad moim nagłym ubóstwem niż zazdrościć mi mego bogactwa. 
Powinniście się modlić do bogów o to, aby i inni byli równie dobrymi obywa- 
telami i zamiast pożądać waszych pieniędzy, wydawali własne na cele publiczne. 
16. W moim przekonaniu, sędziowie - niech nikt z was nie ma mi tego za złe - 
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byłoby rzeczą o wiele sprawiedliwszą, gdyby wasz organ ścigania ogłosił, że 
mój majątek jest w waszym posiadaniu, niż gdyby mnie ścigano za to, że przy- 
właszczyłem sobie mienie należące do Skarbu państwowego. Otóż taka jest moja 
postawa względem państwa, że w życiu prywatnym oszczędnie używam włas- 
nego majątku, natomiast w życiu publicznym odnoszę przyjemność z podej- 
mowania świadczeń na cele publiczne i czerpię dumę nie z tego, co mi pozostało, 
ale z wydatków, jakie poczyniłem na rzecz państwa. 17. Albowiem one są moją 
własną zasługą, podczas gdy majątek pozostawili mi inni. Dalej zaś uważam, że 
jeśli z powodu majątku moi wrogowie oskarżają mnie na podstawie fałszywych 
doniesień, mam prawo liczyć na ratunek z waszej strony. Nie ma więc powodu, 
by inni wstawiali się za mną przed sądem. Przeciwnie, gdyby któryś z moich 
przyjaciół uwikłał się w podobny proces sądowy, mógłbym oczekiwać, że w tym 
przypadku okażecie mi swoją wdzięczność, albo gdybym był sądzony przez inny 
trybunał, mógłbym mieć pewność, że za mną przemówicie. 18. Nikt bowiem nie 
mógłby utrzymywać, że piastując wiele urzędów zyskałem coś waszym kosztem, 
że byłem zamieszany w jakieś kompromitujące procesy sądowe, albo jestem 
sprawcą jakiegoś hańbiącego czynu, czy też z radością oglądałem nieszczęścia, 
które spadły na nasze miasto. We wszystkich moich poczynaniach, zarówno 
prywatnych, jak i publicznych, zachowałem, jak sądzę, taką postawę moralną, iż 
jakakolwiek obrona - o czym wiecie - byłaby pod tym względem zbyteczna. 
19. Dlatego proszę was, sędziowie, abyście mieli o mnie takie samo zdanie, jakie 
mieliście dotychczas: byście pamiętali nie tylko o moich świadczeniach na rzecz 
państwa, ale także zwrócili uwagę na moje życie prywatne. Uprzytomnijcie sobie 
bowiem, że świadczeniem na rzecz ogółu, wymagającym największego wysiłku, 
jest przez cały czas zachowywać przyzwoitość i roztropny umiar nie ulegając 
ani przyjemnościom życia, ani pokusom zysku, lecz zawsze postępować w wy- 
soce etyczny sposób, by nikt z obywateli nie miał ani powodu do narzekania, ani 
też nie miał odwagi wszczynać postępowania sądowego. 

20. Byłoby zatem czymś nieprzyzwoitym, sędziowie, gdybyście mnie skazali 
przekonani przez takich oskarżycieli, którzy mają czelność oskarżać innych, 
chociaż sami się wychowali w atmosferze procesów o bezbożność, i nigdy nie 
byli w stanie oczyścić się z inkryminowanych im przestępstw. Otóż wyrażają 
swoje oburzenie w sprawach państwowych ludzie, którzy uczestniczyli w mniej- 
szej liczbie wypraw wojennych niż taki Kinezjasz29, którego tchórzostwo jest 

29 Nieudany literat, donosiciel i przysłowiowy tchórz. 
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powszechnie znane. W najmniejszym stopniu nie przyczyniają się do dobrobytu 
państwa, czynią natomiast wszystko, by wzbudzić gniew przeciwko waszym 
dobroczyńcom. 21. Niechby oni sami, sędziowie, przedstawili wam na Zgroma- 
dzeniu Ludowym swoją działalność! Gorszego zła nie mógłbym im życzyć! 
Proszę was, błagam i zaklinam: nie skazujcie mnie za przekupstwo i nie wierzcie, 
że znaczna suma pieniędzy mogła mnie skłonić do działania na szkodę państwa. 
22. Musiałbym być niespełna rozumu, gdybym w pogoni za zaszczytami trwonił 
moją ojcowiznę na cele publiczne, a równocześnie przyjmował łapówki od 
innych, działając na zgubę państwa. Nie wiem, czy wolałbym, sędziowie, by mój 
przypadek rozstrzygali inni sędziowie, bo przecież należy się tylko modlić o taką 
sytuację, w której doznający dobrodziejstw30 mają wydać wyrok w sprawie 
swych dobroczyńców. 23. Otóż, sędziowie, chciałbym bowiem i o tym przypom- 
nieć, że nigdy świadczeń na rzecz państwa nie traktowałem jako nieznośnego 
obowiązku, który moje dzieci uczyni znacznie uboższymi, lecz myślałem raczej 
o tym, czy te obowiązki spełniam z wystarczającą ofiarnością. 24. Nigdy też, 
gdy w bitwach morskich miałem narazić swe życie, nie uważałem za nieszczęś- 
cie, gdybym tak miał polec w obronie ojczyzny i pozostawić swe dzieci sierota- 
mi, pozbawionymi ojca. Uważałbym natomiast za nieszczęście taką sytuację, 
gdybym uratował życie w sposób niegodny i przyniósł hańbę i sobie, i im. 

25. W zamian za to proszę was o łaskę i wierzę, że jeżeli w niebezpieczeń- 
stwach wykazywałem względem państwa taką postawę, dzisiaj korzystając ze 
stanu bezpieczeństwa będziecie mieli wzgląd na mnie i moje dzieci w tym prze- 
konaniu, że będzie dla was hańbą, a dla nas nieszczęściem, jeśli na podstawie ta- 
kich oskarżeń będziemy musieli utracić prawa obywatelskie lub, wyzuci z ma- 
jątku jak nędzarze, żyć w niedostatku: los niegodny zarówno nas, jak i tego, cze- 
go dokonaliśmy w służbie publicznej. Oby to nigdy nie nastąpiło, sędziowie! 
Wydajcie więc wyrok uniewinniający, a będziecie w nas mieli równie dobrych 
obywateli, jakich mieliście dotychczas. 

30 Mówca sugeruje, że sędziowie, podobnie jak cała ateńska społeczność, korzystali z jego i je- 
go rodziny ofiarności w życiu publicznym. 
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XXII. Przeciwko kupcom zbożowym 

W Pireusie działał „związek" kupców zbożowych - byli nimi przeważnie wolno urodzeni 
obcokrajowcy osiedleni w Atenach - który skupywał zboże przywiezione z zagranicy i sprze- 
dawał je w niewielkich ilościach mieszkańcom. Surowe ustawy, egzekwowane przez komisję 
kontrolerów czy inspektorów zbożowych (sitophylakes), służyły ograniczeniu zysków handlarzy 
detalistów oraz zapobieganiu spekulacji. Jedna z tych ustaw zakazywała im pobierać więcej niż 
1 obola ponad koszt ceny za l kosz (medimnos) zboża, inna zakazywała kupcowi nabyć więcej 
niż 50 koszów za jednym razem, by nie dopuścić do zmonopolizowania handlu. Ta właśnie 
ustawa została naruszona przez niektórych handlarzy zbożem. 

Rozprawa odbyła się ok. r. 386 p.n.e., pod koniec wojny korynckiej, w okresie pewnych 
trudności żywnościowych w Atenach. Oskarżenie w tej sprawie wpłynęło wpierw do Rady, która 
przeprowadziła przesłuchanie wstępne. Z kolei Rada przekazała sprawę do rozsądzenia sądowi. 

1. Wielu ludzi przychodziło do mnie, sędziowie, wyrażając swe zdziwienie, 
że wystąpiłem przed Radą1 z oskarżeniem handlarzy zbożem. Mówili, że wy, 
choćbyście nawet byli przekonani o ich winie, jednak zawsze będziecie trak- 
tować jak zwykłych donosicieli2 ludzi, którzy publicznie zabiorą głos w ich 
sprawie. Z tego więc powodu chciałbym najpierw wyjaśnić, dlaczego czuję się 
w obowiązku ich oskarżyć. 

1 Rada (Boule) - organ złożony z 500 członków. Jej kompetencje były bardzo szerokie, 
ponieważ obejmowały zarówno dziedzinę ustawodawczą, jak wykonawczą i sądowniczą. 

2 Chodzi o tzw. sykofantów - delatorów, którzy zdając sobie sprawę z tego, że kupcy zbożowi 
nie cieszą się zbytnią popularnością w społeczeństwie ateńskim, wnosili przeciwko nim oskarżenia 
w nadziei wymuszenia od nich pieniędzy w zamian za odstąpienie od skargi sądowej. 
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2. Otóż kiedy prytani3 wnieśli ich sprawę przed Radę, powstało tak wielkie 
oburzenie przeciwko tym kupcom, że niektórzy z mówców nawet proponowali, 
by bezwarunkowo, z wykluczeniem całego postępowania sądowego, wydać ich 
Kolegium Jedenastu4 celem zasądzenia na karę śmierci. Będąc przekonany o tym, 
że byłoby rzeczą niebezpieczną dozwolić, by Rada przybierała takie zwyczaje 
i praktyki, podniosłem się i zabrałem głos dowodząc, że moim zdaniem należy 
sądzić handlarzy zbożem zgodnie z obowiązującą procedurą prawną. Sądziłem, 
że jeśli rzeczywiście popełnili czyny zasługujące na karę śmierci, wy nie gorzej 
od nas5 będziecie zdolni rozpoznać sprawę i wydać sprawiedliwy wyrok. Jeśli 
natomiast są niewinni, to nie będą musieli ginąć bez wyroku sądowego. 3. Gdy 
już udało mi się jakoś przekonać Radę do mego stanowiska, próbowali niektórzy 
mówcy zdyskredytować moją osobę twierdząc, że głosiłem takie poglądy tylko 
po to, by ocalić owych handlarzy. Wobec Rady, przed którą odbyło się wstępne 
przesłuchanie w tej sprawie, obroniłem się przed tym zarzutem przez podjęte 
działanie. Otóż gdy inni zachowali milczenie w tej sprawie, ja wystąpiłem 
z oskarżeniem tych ludzi i w ten oczywisty sposób dowiodłem wszystkim, że 
uprzednio moich uwag nie czyniłem w ich interesie, lecz w trosce o obowią- 
zujące prawa. 4. I to właśnie obawa przed tym zarzutem dała początek mojemu 
zainteresowaniu się całą tą sprawą. Uważam, że w tym momencie byłoby rzeczą 
karygodną od niej odstąpić, zanim wy nie wydacie wyroku zgodnego z waszym 
przekonaniem. 

5. A teraz wejdź6 na mównicę i powiedz mi, czy jesteś metojkiem7? Tak. 
A jako metojkos, czy winieneś posłuszeństwo wobec tego miasta, czy też wolno 
ci czynić to, co ci się podoba. Winienem posłuszeństwo. Czy twoim zdaniem za- 
sługiwałbyś na jakąś inną karę niż kara śmierci, jeśli dopuściłeś się przestępstwa, 
za które jest przewidziana kara śmierci? Oczywiście. A więc odpowiedz mi, 

3 Rada licząca 500 członków była ciałem zbyt licznym i z tego powodu dla załatwiania spraw 
bieżących wyłaniała zespoły złożone z 50 uczestników (prytaneis), urzędujące przez dziesiątą cześć 
roku. 

4 Sprawowało nadzór nad więziennictwem oraz nad wykonywaniem wyroków, zwłaszcza 
gardłowych, wydanych przez inne sądy. 

5 To jest od Rady. 
6 Jak się okazuje, jednego z kupców zbożowych wezwano na mównicę w celu przesłuchania. 
7 Metojkos - wolno urodzony cudzoziemiec, osiedlony na stałe w Atenach. 
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czy przyznajesz się do zakupu zboża w ilości ponad 50 miar8, której prawo nie 
pozwala przekroczyć? Kupiłem je z polecenia władz miasta9. 

6. Jeżeli ten człowiek udowodni, sędziowie, że istnieje takie prawo, które każe 
handlarzom skupywać zboże na polecenie władz, to możecie go puścić wolno. 
Otóż ja wskazałem na takie prawo, które zakazuje wszystkim mieszkańcom 
miasta dokonywać zakupu zboża przewyższającgo 50 miar. 

7. Właściwie, sędziowie, wystarczy to, co już powiedziałem w moim oskar- 
żeniu: przecież obwiniony przyznaje się do tego zakupu, prawo zaś stanowi wy- 
raźny w tym przypadku zakaz, wy zaś jako sędziowie złożyliście przysięgę wy- 
rokowania zgodnie z prawem. Możecie się jednak przekonać, że również w od- 
niesieniu do urzędników złożyli fałszywe zeznanie: z tego powodu będzie rzeczą 
wskazaną nieco więcej na ten temat powiedzieć. 8. Skoro bowiem owi handlarze 
zbożem zwalili winę na urzędników, wezwaliśmy ich i przeprowadziliśmy do- 
chodzenie. Dwóch z nich oświadczyło, że nic nie wie o sprawie, natomiast trzeci, 
Anytos, zeznał, że ubiegłej zimy, gdy ceny zboża były bardzo wysokie, a han- 
dlarze walczyli między sobą i podnosili ceny w górę, poradził im, by zaprzestali 
tych sporów. Uważał bowiem, że jest rzeczą korzystną dla nas jako nabywców, 
by handlarze skupywali zboże po możliwie najniższej cenie, gdyż wolno im było 
sprzedawać po cenie wyższej tylko o jednego obola. 9. Otóż Anytos wcale im 
nie kazał nabywać zboża dla przechowywania go w magazynie10, lecz tylko do- 
radzał, by nie prześcigali się wzajemnie w podbijaniu cen. Proszę o powołanie 
jako świadka samego Anytosa. 

Zeznanie świadka11 

Anytos udzielił tej wskazówki za kadencji poprzedniej Rady: okazuje się 
przecież, że owi handlarze dokonali również zakupów za kadencji obecnej Rady. 

8 Miara, w oryginale phonnos = kosz, ok. 53-54 litry, mniej więcej pół korca. 
9 Chodzi tu o tzw. sitophylakes - kontrolerów czy inspektorów zboża, którzy nadzorowali targ 

zbożowy, w liczbie dziesięciu (pięciu w mieście i pięciu w Pireusie). Czuwali nad tym, by handlarze 
nie podnosili cen zboża. Mieli prawo ustalania ceny maksymalnej, która była nieco wyższa od 
ceny zboża przyjętej wśród wielkich dostawców w Pireusie. Starali się nie dopuścić do tego, by 
robiono zbyt wielkie zapasy zboża i podnoszono jego ceny. Skupywanie zboża w ilości ponad 50 
koszów było karane śmiercią. 

10 Nb. do czasu, gdy jego cena wzrośnie z wyraźną dla nich korzyścią. 
11 Opuszczone w rękopisie mowy. 
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10. Słyszeliście, że nabyli zboże nie działając na polecenie władz. Moim zda- 
niem, gdyby nawet w odniesieniu do tej sprawy nie mijali się z prawdą, to i tak 
sami nie oczyszczą się z zarzutu, lecz ściągną oskarżenie także na owych urzęd- 
ników. Albowiem za przestępstwa, które prawo ściga w sposób bezsporny, czyż 
nie podlegają karze zarówno ci, którzy dopuścili się wykroczeń wobec prawa, 
jak i ci, którzy namawiają do naruszenia jego przepisów. 

11. Myślę, sędziowie, że oni wcale nie sięgną do tego argumentu, natomiast 
prawdopodobnie oświadczą - jak to wcześniej uczynili przed Radą - że w życz- 
liwej trosce o miasto kupili zboże, by je wam odprzedać po możliwie najniższej 
cenie. Przedstawię wam najmocniejszy, a zarazem najbardziej oczywisty dowód 
na to, że kłamią. 12. Gdyby rzeczywiście czynili to dla waszej korzyści, musie- 
liby - rzecz jasna - sprzedawać zboże przez szereg dni po tej samej cenie, aż do 
zupełnego wyczerpania się nagromadzonych zapasów. W rzeczywistości jednak 
kilkakrotnie w ciągu jednego dnia sprzedawali towar z zyskiem jednej drachmy12, 
jak gdyby dokonali zakupu w medymnach. Na tę okoliczność was samych mogę 
powołać na świadków. 13. Jedno wszakże musi budzić zdziwienie: otóż gdy 
przyjdzie im zapłacić podatek na cele wojenne13, o którym wszyscy przecież mu- 
szą wiedzieć, odmawiają i zasłaniają się ubóstwem. Utrzymują natomiast, że 
akty bezprawia - za które grozi kara śmierci, a skrywanie ich leżało w ich inte- 
resie - popełnili w życzliwej trosce o wasze dobro. Zdajecie sobie przecież spra- 
wę z tego, że im najmniej ze wszystkich ludzi wypada wypowiadać takie twier- 
dzenie. 14. Ich bowiem korzyści sprzeciwiają się interesom innych. Ludzie ci 
ciągną największe zyski wówczas, kiedy przychodzą wieści o nieszczęściach 
spadających na nasze miasto. Wtedy to sprzedają zboże po wysokiej cenie, 
patrząc z radością na wasze cierpienia. Starają się wcześniej od innych otrzymać 
wiadomości o niepowodzeniach waszego państwa, a czasem nawet sami roz- 
puszczają fałszywe wieści, jakoby wasze okręty utonęły na Morzu Czarnym, 
jakoby Lacedemończycy zagarnęli wysłany morzem transport czy też zablo- 
kowali port, lub zawieszenie broni zostało zerwane. 15. Ci ludzie przejawiają 
taką wrogość, że knują przeciwko wam zbrodnicze zamiary jak nieprzyjaciele 
i właśnie w tym czasie, kiedy najbardziej potrzebujemy zboża, zagarniają je 
w swoje ręce, gdyż wolą go nie sprzedawać dopóty, dopóki bez targów nie 
zadowolimy się zapłaceniem im każdej sumy. Dlatego to z ich winy nieraz 

12 Legalny zarobek na 1 koszu wynosił 1 obol. Drachma liczyła 6 oboli. A więc ich zysk był 
sześciokrotnie wyższy od prawnie dopuszczalnego. 

13 Tzw. eisphorai: wysokość tego podatku progresywnego zależała od wysokości mienia. 
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podczas pokoju przeżywamy stan oblężonego miasta. 16. Miasto już dawno sobie 
uświadomiło przewrotność i złą wolę kupców zboża i podczas gdy handel 
wszystkimi innymi towarami rynkowymi poddało kontroli agoranomów14, dla 
tej jednej dziedziny handlu wybraliście osobno kontrolerów zboża15. I często tym 
urzędnikom, którzy są przecież obywatelami, wymierzaliście najwyższą karę za 
ich nieudolność wykazaną w poskramianiu nieuczciwości tych ludzi. I jakąż karę 
mają z waszych rąk ponieść sami sprawcy tych przestępstw, jeśli skazaliście na 
śmierć nawet tych, którzy nie zdołali ich upilnować? 

17. Musicie sobie to w pełni uprzytomnić, iż w tym przypadku wydanie wy- 
roku uniewinniającego jest po prostu niemożliwe. Sami przyznają się do zjed- 
noczenia swych sił przeciwko dostawcom.W wypadku ich uwolnienia wy sami 
będziecie sprawiać takie wrażenie, jakbyście wraz z nimi zmówili się przeciwko 
importerom. Gdyby się bronili w inny sposób, nikt nie mógłby stawiać zarzutu 
sędziom, że głosowali za uniewinnieniem, bo to od was w końcu zależy, której 
ze stron procesowych chcecie uwierzyć. Ale czy waszego postępowania nie na- 
leżałoby uznać za osobliwe, gdybyście puścili wolno i bez wymierzania kary 
ludzi, którzy sami się przyznają do popełnienia przestępstwa? 18. Przypomnijcie 
sobie, sędziowie, że w przeszłości wielu oskarżonych skazaliście na karę śmierci, 
mimo iż nie przyznawali się do winy i przedstawiali świadków: uznaliście bo- 
wiem za bardziej wiarogodne oświadczenia oskarżycieli. Byłoby czymś zupełnie 
zadziwiającym, gdybyście, wydając wyrok za te same przestępstwa, wykazywali 
większą skłonność do karania ludzi, którzy nie przyznają się do winy. 19. Co 
więcej, sędziowie, moim zdaniem jest sprawą dla każdego oczywistą, że procesy 
w sprawach takich jak ta dotyczą wspólnego interesu wszystkich mieszkańców 
miasta. Będą się więc oni dowiadywali, jaki jest właściwie wasz pogląd w takim 
przypadku, są bowiem przekonani, że jeśli winnych skażecie na karę śmierci, 
reszta będzie musiała się zachowywać przyzwoiciej, natomiast wydając wyrok 
uniewinniający, uchwalicie tym samym całkowitą bezkarność dla wszystkich ich 
poczynań. 20. Musicie ich ukarać nie tylko ze względu na dawne wykroczenia, 
ale i dla przykładu, z myślą o przyszłości, bo i w takim razie z trudem można 
będzie znosić postępowanie ludzi tej grupy zawodowej. Weźcie pod uwagę, iż 
ogromna liczba przedstawicieli tej profesji stawała już przed sądem, walcząc o 

14 Nadzorowali jakość sprzedawanych na targu towarów oraz środków spożywczych. Było 
ich dziesięciu, pięciu w mieście, pięciu w Pireusie. Byli urzędnikami policji miejskiej w szerszym 
znaczeniu tego terminu. 

15 Są to wspomniani uprzednio sitophylakes. 
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swe życie. Tak wielkie zyski z niej ciągną, że wolą dzień w dzień narażać swe 
życie niż zrezygnować z tych nieuczciwie czerpanych korzyści, 21. Nawet więc 
gdyby was prosili i błagali, nie macie prawa się nad nimi litować, lecz raczej 
nad tymi obywatelami, którzy z powodu ich machinacji postradali życie, oraz 
nad tymi dostawcami, przeciwko którym działali w zmowie. Wymierzając owym 
handlarzom karę, zobowiążecie tamtych swoją przychylnością i równocześnie 
podniesiecie ich na duchu. W przeciwnym przypadku, jakie - waszym zdaniem 
- będą ich uczucia, gdy się dowiedzą, że puściliście wolno handlarzy, którzy 
sami się przyznali do spiskowania przeciwko wielkim importerom. 

22. Nie widzę potrzeby dodawania czegokolwiek do moich wywodów. O po- 
zostałych sprawach związanych z popełnionym przestępstwem trzeba się będzie 
dowiedzieć od oskarżycieli podczas postępowania sądowego. Nieuczciwość 
obwinionych w tym procesie jest wam powszechnie znana. Jeżeli ich skażecie, 
postąpicie zgodnie z prawem, a równocześnie sprawicie, że można będzie 
zakupywać zboże po niższej cenie: w przeciwnym wypadku, oczywiście, po 
wyższej. 
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XXIII. Oskarżenie Pankleona 
o przywłaszczenie sobie obywatelstwa platejskiego 

Nie znany nam z imienia oskarżyciel wniósł skargę do urzędu polemarcha przeciwko fo- 
lusznikowi Pankleonowi twierdząc, że jest on obcokrajowcem: do jurysdykcji bowiem pole- 
marcha należało rozsądzanie spraw cudzoziemców. Pankleon wniósł sprzeciw dowodząc, że 
sprawa została skierowana do niewłaściwego sądu, gdyż jako obywatel Platejów, sprzymie- 
rzonych z Atenami, posiada również prawa obywatela ateńskiego. Następnie, oskarżony przez 
Aristodikosa, ponownie wniósł sprzeciw wobec przekazania sprawy jurysdykcji polemarcha. 
Tym razem jednak rozstrzygnięto, że nie jest obywatelem Platejów. Pankleon wprawdzie oskarżył 
świadka w tym procesie o złożenie fałszywego świadectwa, jednak został skazany. Ponieważ nie 
zapłacił grzywny wymaganej przez sąd, schronił się w Tebach, które uchodziły za miasto wrogie 
Platejom. 

Mowę wygłoszono ok. roku 387 p.n.e. 

1. Nie mógłbym, sędziowie, ani wiele się rozwodzić nad aktualną sprawą, 
ani nie uważam tego za konieczne. Pragnę wam tylko dowieść, że słusznie oskar- 
żyłem Pankleona o to, że podaje się za Platejczyka1. 2. Gdy przez dłuższy czas 
działał on na moją szkodę, udałem się do warsztatu folusznika, gdzie pracował, 
i będąc przekonany, że jest obcokrajowcem, pozwałem go przed sąd pole- 
marcha2. Gdy pozwany stwierdził, że jest Platejczykiem, spytałem go, z jakiej 
pochodzi gminy, ponieważ jedna z obecnych przy tym osób poradziła mi pozwać 

1 Plateje - miasto w Beocji, sprzymierzone z Atenami. Platejczykom przyznali Ateńczycy 
obywatelstwo swojego państwa. 

2 Polemarch - jeden z dziewięciu archontów. Do jego kompetencji należała m. in. decyzja, 
czy podjąć postępowanie sądowe przeciwko obcokrajowcowi przebywającemu czasowo lub 
zamieszkałemu w Atenach. 
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go również przed sąd tej fyli, której mienił się członkiem. Odpowiedział, że po- 
chodzi z Dekelei3: a zatem pozwałem go przed sąd fyli Hippotontis4. 3. Następnie 
udałem się do zakładu balwierza w pobliżu herm5, dokąd zwykle przychodzą 
Dekelejczycy i pytałem wszystkich Dekelejczyków, jakich mogłem spotkać, czy 
nie znają niejakiego Pankleona wywodzącego się z Dekelei. Okazało się, że nikt 
go nie znał, natomiast dowiedziałem się, że wytoczono mu kilka innych spraw 
sądowych przed polemarchem i w niektórych nawet go skazano. Wtedy i ja 
wystąpiłem z oskarżeniem. 

4. Po pierwsze, powołam na świadków oskarżenia kilku Dekelejczyków, 
których już przepytywałem, następnie inne osoby, które prowadziły przeciwko 
niemu sprawy przed sądem polemarcha, zakończone skazaniem - tych osób jest 
zresztą bardzo wiele. Proszę o zatrzymanie zegara wodnego6. 

Zeznania świadków7 

5. Opierając się na tych zeznaniach, wszcząłem akcję sądową przed pole- 
marchem: pozwany wniósł jednak sprzeciw na piśmie dowodząc, że sprawa 
trafiła do niewłaściwego organu8. Ponieważ dla uzyskania zadośćuczynienia za 
doznane krzywdy starałem się unikać cienia podejrzeń o wywieranie nacisku 
i przemocy, najpierw zapytałem Eutykritosa - uważany był za najstarszego 
mieszkańca Platejów, a zarazem najlepiej poinformowanego - czy zna Pla- 
tejczyka Pankleona, syna Hiparmodorosa. 6. Następnie, gdy odpowiedział, że 
zna wprawdzie Hiparmodorosa, jednak nie wie, czy ma on jakiegoś syna noszą- 
cego imię „Pankleon" czy jakieś inne, pytałem o to samo wszystkich innych 
znanych mi Platejczyków. Otóż nikt z nich nie znał jego imienia: powiedziano 
mi jednak, że mogę uzyskać najdokładniejszą wiadomość, jeśli ostatniego dnia 
miesiąca udam się na rynek, gdzie się handluje świeżym serem, ponieważ tego 

3 Niewielkie miasto i twierdza w Attyce. 
4 Dekelea należała do fyli attyckiej. 
5 Hermy, czyli popiersia Hermesa, które stały w uliczce znajdującej się w pobliżu rynku. 
6 Czas przemówienia stron procesowych regulował zegar wodny - klepsydra. Przy odczy- 

tywaniu przez pisarza sądowego dokumentów oraz przy składaniu zeznań przez świadków zegar 
zatrzymywano. 

7 Opuszczone w rękopisie mowy. 
8 Pozwany dowodził, że niesłusznie skarga przeciwko niemu została skierowana do urzędu 

polemarcha, który rozsądza sprawy cudzoziemców: on, jako Platejczyk, w świetle prawa ateńs- 
kiego nie jest cudzoziemcem. 
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właśnie dnia każdego miesiąca gromadzą się tam Platejczycy. 7. A zatem tego 
dnia poszedłem na ów rynek „serowy" i stawiałem pytanie ludziom, czy przy- 
padkiem nie znają niejakiego Pankleona, zresztą ich współobywatela. Wszyscy 
oświadczyli, że nikt taki nie jest im znany. Jeden tylko człowiek powiedział, że 
wprawdzie nie zna żadnego obywatela tego imienia, jednakże miał niegdyś 
niewolnika o imieniu Pankleon, który zbiegł. 8. Dla potwierdzenia prawdy tych 
słów powołam, po pierwsze, Eutykritosa, którego najpierw pytałem, następnie 
innych Platejczyków, do których się w tej sprawie zwracałem, wreszcie czło- 
wieka, który - jak utrzymywał - był panem Pankleona. Proszę o zatrzymanie 
zegara wodnego. 

Zeznania świadków9 

9. Kilka dni później widziałem, jak Nikomedes usiłował zabrać ze sobą Pan- 
kleona, złożywszy oświadczenie sądowe, że jest jego panem. Zbliżyłem się więc 
do nich pragnąc się dowiedzieć, jaki los czeka Pankleona. Gdy zaprzestali się 
spierać w gwałtowny sposób, kilka z towarzyszących Pankleonowi osób po- 
wiedziało, że ma on brata, który dowiedzie, że jest człowiekiem wolnym. Udzie- 
liły więc poręki, iż następnego dnia przyprowadzą Pankleona do sądu, po czym 
odeszły. 10. Następnego dnia, zarówno ze względu na pisemny sprzeciw10, jak i 
sam proces, wydawało mi się wskazane pojawić się w sądzie w towarzystwie 
świadków, by poznać tak osobę, która ma zamiar uzyskać jego zwolnienie, jak 
i argumenty, którymi się w tym celu posłuży. Ale, wbrew złożonej poręce, nie 
przyszedł ani jego brat, ani nikt inny, jedynie jakaś kobieta. Wbrew twierdzeniu 
Nikomedesa oświadczyła, że Pankleon jest jej niewolnikiem, którego nie poz- 
woli uwięzić. 11. Wiele czasu zabrałoby powtórzenie tego, co tam wtedy po- 
wiedziano. W każdym razie, sam oskarżony oraz jego poplecznicy działali z całą 
bezwzględnością. Gdy z jednej strony Nikomedes, z drugiej zaś owa kobieta 
wyrażali chęć puszczenia go wolno - jeśli albo ktoś dowiedzie, że jest czło- 
wiekiem wolnym, albo złożywszy oświadczenie, że jest jego niewolnikiem, za- 
bierze go sobie - owi ludzie nie podjęli takiego działania: po prostu zabrali Pan- 
kleona ze sobą, po czym się oddalili. Otóż na dowód tego, że poprzedniego dnia 
złożono w jego sprawie porękę i uprowadzono go przy użyciu siły, przedstawię 
świadków. Proszę o zatrzymanie zegara wodnego. 

9 Opuszczone w rękopisie mowy. 
10 Pisemny sprzeciw (antigraphe), złożony swego czasu przez Pankleona. 



 193

Zeznania świadków11 

12. Na tej podstawie można się łatwo przekonać, że nawet Pankleon był 
daleki od tego, by się uważać za Platejczyka, czy też za człowieka wolnego. Kto 
bowiem wolał być uprowadzony siłą i narażać swych towarzyszy na proces 
o stosowanie przemocy aniżeli w drodze postępowania sądowego odzyskać 
wolność i pociągnąć do odpowiedzialności karnej tych, którzy go uwięzili - ten 
daje wszystkim do poznania, że świadomy swego niewolniczego stanu boi się 
przedstawić poręczycieli i wszczynać postępowanie sądowe dla wyjaśnienia 
swego statusu społecznego. 

13. Myślę, że następujące okoliczności pozwolą wam przekonać się, że 
Pankleonowi daleko było do posiadania obywatelstwa platejskiego. Nawet on 
sam, który w końcu najlepiej znał swój własny status, nie oczekiwał wcale tego, 
że będziecie go uważali za Platejczyka. Z łatwością możecie to poznać z jego 
postępowania. Otóż obecny tu Aristodikos wytoczył mu sprawę procesową: 
Pankleon w związku z tym procesem złożył zaprzysiężoną skargę, spierając się, 
że sprawa nie należy do jurysdykcji polemarcha. Wówczas zeznania świadka 
dowiodły, że nie jest Platejczykiem. 14. Wprawdzie zaskarżył zeznanie tego 
świadka, jednak nie prowadził dalej tej sprawy i w ten sposób pozwolił12, by 
Aristodikos wygrał proces. Ponieważ nie dotrzymał wyznaczonego terminu13 

musiał się porozumieć z Aristodikosem w sprawie zapłacenia grzywny. Powołam 
świadków na potwierdzenie prawdy moich oświadczeń. Proszę o zatrzymanie 
zegara wodnego. 

Zeznania świadków14 

15. Przed zawarciem tego porozumienia, z obawy przed Aristodikosem, prze- 
niósł się do Teb, gdzie żył jako osiadły cudzoziemiec. Rozumiecie chyba, że gdy- 
by rzeczywiście był Platejczykiem, zamieszkiwałby raczej w każdym innym 

11 Opuszczone w rękopisie mowy. 
12 W razie niestawienia się pozwanego zapadał przeciwko niemu wyrok zaoczny. 
13 Pankleon, który przegrał proces, musiał zapłacić grzywnę wyznaczoną przez sąd i to 

w określonym czasie. W procesach wszczętych na podstawie skargi prywatnej grzywna, na którą 
sąd skazał oskarżonego, przypada oskarżycielowi. 

14 Opuszczone w rękopisie mowy. 
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miejscu aniżeli w Tebach15, Dla potwierdzenia tego, że przez długi czas tam prze- 
bywał, dostarczę wam świadków. Proszę o zatrzymanie zegara wodnego. 

Zeznania świadków 

16. Myślę, sędziowie, że przytoczone przeze mnie argumenty są wystar- 
czające. Jeśli je zachowacie w pamięci, jestem pewny, że wydacie słuszny i spra- 
wiedliwy wyrok. Jest to wszystko, o co proszę. 

15 Obydwa miasta, Plateje i Teby, dzieliła od dawna nieprzejednana wrogość. 
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XXIV. Obrona w sprawie odmowy zasiłku pieniężnego dla inwalidy 

Co roku Rada przeprowadzała kontrolę zasiłków wypłacanych przez państwo osobom nie- 
pełnosprawnym. W tym badaniu zwracała uwagę przede wszystkim na to, czy: 1) są one upraw- 
nione do zasiłku, 2) są rzeczywiście niezdolne do wykonywania pracy zarobkowej, 3) posiadają 
inne wystarczające źródła utrzymania. Podczas tego corocznego badania zasadności przyzna- 
wania tej formy pomocy konkretnym osobom każdy obywatel miał prawo zakwestionować 
roszczenie ubiegającego się o zasiłek, a Rada, po wysłuchaniu obrony zainteresowanego, osta- 
tecznie decydowała o przyznaniu lub odmowie zasiłku. 

Broniący swego prawa do zasiłku obywatel jest człowiekiem ubogim, utrzymującym się z tej 
formy państwowej pomocy i wykonywanego w miarę sił zawodu rzemieślnika. Protestuje prze- 
ciwko postawionym mu zarzutom, że: 1) nie został oficjalnie zakwalifikowany i zarejestrowany 
jako kaleka, 2) nie jest człowiekiem ubogim, ponieważ jeździ konno. Mówca dowodzi, że mo- 
tywem napaści na niego jest ludzka zawiść. Jeździ konno od czasu do czasu w sprawach zawo- 
dowych, zresztą na koniu pożyczanym od przyjaciela, piechotą daleko zajść nie może, bo jest 
kaleką poruszającym się przy pomocy dwóch lasek. Jest człowiekiem uczciwym i dobrym demo- 
kratą: pozbawienie go tej niejako renty inwalidzkiej byłoby aktem nietolerancji, niesprawied- 
liwości, a nawet bezprawia. 

1. Wysoka Rado, odczuwam niemal wdzięczność wobec mego oskarżyciela, 
że wszczął przeciwko mnie ten proces sądowy. Dawniej bowiem nie miałem żad- 
nej okazji do zdania rachunku z mego życia, obecnie zaś dzięki niemu uzyskałem 
taką sposobność. Postaram się wykazać wam w mojej mowie, że ten człowiek 
kłamie, a życie, które dotychczas wiodłem, zasługuje raczej na pochwałę aniżeli 
zazdrość. Wydaje mi się, że to właśnie zazdrość była jedynym powodem, dla 
którego uwikłał mnie w ten proces sądowy. 2. Pytam was jednak, od jakiej nie- 
godziwości może się powstrzymać człowiek zazdroszczący nieszczęśliwcom, 
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którym inni współczują? Czyżby fałszywie mnie oskarżył dla pieniędzy1? Jeżeli 
przedstawia mnie jako swego wroga, na którym szuka pomsty, to mija się z praw- 
dą. To jego podłość kazała mi unikać z nim wszelkich kontaktów, by nie mieć 
w nim ani przyjaciela, ani wroga. Obecnie jest rzeczą oczywistą, że zazdrości 
mi, ponieważ mimo nieszczęścia, które mnie dotknęło, jestem lepszym od niego 
obywatelem. 

3. Myślę, Wysoka Rado, że ułomności fizyczne trzeba wyrównywać dzia- 
łalnością duchową. Czym bym się bowiem różnił od tego osobnika, gdyby to 
moje nieszczęście miało określać moją postawę życiową i wyznaczać bieg całego 
mojego żywota? 4. Tyle o tych sprawach. To, co wymaga omówienia, przed- 
stawię w największym skrócie. Otóż mój oskarżyciel utrzymuje, że nie mam pra- 
wa do pobierania ze strony państwa zasiłku pieniężnego, gdyż jestem sprawny 
fizycznie, nie należę do grupy inwalidów, uprawiam taki zawód, który poza 
owym zasiłkiem daje mi środki utrzymania. 5. Jako przykład mojej sprawności 
fizycznej podaje to, że mogę dosiadać konia, natomiast na dowód mego do- 
brobytu, pochodzącego z wykonywanego zawodu, przytacza tę okoliczność, że 
mogę utrzymywać stosunki towarzyskie z ludźmi, których stać na duże wydatki. 
Myślę, że wszystkim wam jest znane, jaką to sytuację materialną zapewnia mi 
mój zawód oraz jaki jest bieg mego życia. Pokrótce sam te sprawy przedstawię. 
6. Mój ojciec nic mi nie pozostawił, moją zaś matkę, która zmarła przed dwoma 
laty, utrzymywałem do końca jej życia. Nie mam na razie dzieci, które by prze- 
jęły troskę o mnie. Mam zawód, który może mi dać jedynie nieznaczne oparcie 
materialne: obecnie z trudem go już wykonuję i nie mogę znaleźć człowieka, 
który by przejął po mnie interes. Nie posiadam żadnego dochodu poza tym za- 
siłkiem i jeśli mi go odbierzecie, grozi mi najnędzniejszy los. 

7. Nie gubcie mnie więc, członkowie Wysokiej Rady, wbrew sprawiedli- 
wości, skoro macie sposobność ocalić mnie zgodnie ze sprawiedliwością. Nie 
odbierajcie człowiekowi starzejącemu się i tracącemu siły tego, co ofiarowaliście 
kiedyś młodszemu i mocniejszemu. Już dawniej daliście się poznać z tego, że 
okazujecie najwyższe współczucie nawet tym ludziom, których nie spotkało 
nieszczęście, teraz zaś mielibyście z powodu tego osobnika postąpić w sposób 
bezwzględny wobec takich jak ja nieszczęśników, budzących litość nawet wśród 

1 Tak zwani sykofanci, czyli szantażyści - delatorzy, grozili ludziom majętnym wytoczeniem 
pod byle pozorem procesu sądowego, jeśli nie otrzymają od nich określonej sumy pieniędzy. 
Mówca każe się domyślać, że taki motyw w jego przypadku nie miałby sensu, gdyż jest 
człowiekiem ubogim. 
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wrogów. A jeśli macie odwagę skrzywdzić mnie, nie doprowadzajcie do 
rozpaczy także innych ludzi, którzy znajdują się w podobnej sytuacji2. 8. Wysoka 
Rado, czyż nie byłoby czymś niedorzecznym, gdyby - skoro przyznano mi ów 
zasiłek w przypadku pojedynczego nieszczęścia, a teraz dochodzą do tego 
starość, choroby i wszystkie idące w ślad za nią kłopoty - miano mnie pozbawić 
takiej pomocy? 

9. Sądzę, że nikt inny na świecie nie może wyraźniej niż mój oskarżyciel uka- 
zać rozmiaru mego ubóstwa. Otóż, gdyby mi wyznaczono obowiązki chorega3 

i gdybym mu zaproponował w związku z tym zamianę mienia4, wolałby dziesięć 
razy bardziej sprawować tę funkcję, aniżeli dokonać takiej zamiany. Oczywiście 
jest rzeczą oburzającą, że on teraz zarzuca mi, jakobym ze względu na znaczny 
majątek mógł na równej stopie utrzymywać stosunki towarzyskie z najwięk- 
szymi bogaczami - bo gdyby rzeczywiście złożono mu taką propozycję, zacho- 
wałby się w podany przeze mnie sposób5. 

10. A teraz sprawa mojej jazdy na koniu - bo i o tym miał czelność wspom- 
nieć przed wami. No cóż, nie boi się wyzywać losu, ani nie okazuje przed wami 
żadnego wstydu: po prostu rzecz nie wymaga wielu słów. Wysoka Rado, jestem 
zdania, że wszyscy cierpiący z powodu jakiejś ułomności fizycznej o to przede 
wszystkim zabiegają i o tym tylko myślą, by swoje nieszczęście móc znosić 
w sposób jak najmniej przykry. Jako jeden z tych ludzi, których spotkało niesz- 
częście, znalazłem sobie taki właśnie środek6 ułatwiający dłuższe podróże w pil- 
nych sprawach. 11. Następująca okoliczność stanowi najmocniejszy dowód, 
Wysoka Rado, że dosiadam konia (łatwo się tego nauczyć) z powodu mego 
kalectwa, a nie ze względu na okazywanie jakiejś zarozumiałości, jak twierdzi 
ów osobnik: gdybym był rzeczywiście człowiekiem majętnym, jeździłbym na 
mule, nie dosiadałbym zaś cudzych koni. Ponieważ obecnie nie mogę sobie poz- 
wolić na taki zakup, z konieczności od czasu do czasu muszę używać cudzych 
koni. 12. To wszystko, Wysoka Rado, po prostu nie mieści się w głowie! Otóż, 
gdyby oskarżyciel zobaczył mnie na grzbiecie muła, zachowałby spokój, teraz 

2 To znaczy: inni ludzie niesprawni fizycznie, którzy z tego tytułu pobierają zasiłki od państwa. 
3 Zamożnym obywatelom wyznaczano w Atenach obowiązek choregii - to jest przygotowania 

i wyposażenia chóru na święta i uroczystości państwowe. 
4 Jeżeli obywatel, na którego nałożono to świadczenie - lub inne - czuł się pokrzywdzony 

i uważał, że inny obywatel jest zamożniejszy od niego, mógł go wezwać do podjęcia się tego 
świadczenia, albo zaproponować na czas jego pełnienia zamianę majątku, tzw. antidosis. 

5 A zatem przeciwnik nigdy by się nie zgodził na zamianę mienia. 
6 Odbywanie podróży na koniu, zresztą pożyczanym. 
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jednak, kiedy zauważył, że jeżdżę na wynajętych koniach, próbuje was prze- 
konać o mojej sprawności fizycznej. Faktu, że posługuję się dwiema laskami, 
podczas gdy inni używają tylko jednej, nie wykorzystuje w oskarżeniu dla 
wykazania mojej sprawności, natomiast tego, że dosiadam konia, czyż nie używa 
jako dowodu, że jestem sprawny fizycznie. A przecież posługuję się jednym 
i drugim środkiem dla tych samych celów. 

13. Do tego stopnia przewyższa wszystkich swym bezwstydem, że stara się 
was przekonać - on jeden, was tak wielu - jakobym nie należał do grupy in- 
walidów. Jeżeli zdoła przekonać część z was, członków Wysokiej Rady, nic mi 
nie przeszkodzi zostać wyznaczony losem na urząd jednego z dziewięciu ar- 
chontów7, albo cóż wam przeszkodzi odebrać mi mego nędznego obola jako 
człowiekowi zdrowemu i w powszechnym głosowaniu przyznać go temu 
człowiekowi jako kalece8? Jest bowiem oczywiste, że jeśli kogoś pozbawicie 
zasiłku jako człowieka sprawnego fizycznie, to tesmoteci9 nie przeszkodzą mu 
brać udział w losowaniu na urzędy z tytułu jego kalectwa. 14. Nie macie takiego 
samego poglądu na sprawę, jak oskarżyciel, a i on miałby inny pogląd, gdyby 
postępował słusznie. Przychodzi tutaj wyrazić swe wątpliwości co do mojego 
nieszczęścia, jak gdyby chodziło o kwestie majątkowe w przypadku córki- 

-dziedziczki, i stara się was przekonać, że nie jestem takim człowiekiem, jakiego 
wszyscy widzicie, lecz wy - bo przecież ludzie kierują się zdrowym rozsądkiem 

- wolicie wierzyć własnym oczom niż jego słowom. 
15. Powiada, że jestem człowiekiem zuchwałym, gwałtownym, o wyraźnych 

skłonnościach do samowolnego postępowania, jak gdyby dla powiedzenia 
prawdy musiał używać określeń wzbudzających strach, a nie mógł tego wyrazić 
w sposób umiarkowany. Myślę, że wy, członkowie Wysokiej Rady, powinniście 
wyraźnie odróżniać wśród ludzi i tych, którzy mogą sobie pozwolić na zuch- 
wałość, i tych, którym to czynić nie przystoi. 16. Biedacy bowiem i ludzie poz- 
bawieni środków materialnych nie powinni się zachowywać w sposób wyniosły, 
lecz raczej ci, którzy posiadają więcej niż im trzeba: i dalej, na pewno nie ludzie 
niesprawni fizycznie, lecz ci, którzy posiadają poczucie własnej siły, nie ludzie 

7 Kandydatów na archontów wybierali Ateńczycy losem spośród wszystkich obywateli, z wy- 
jątkiem ludzi kalekich, niesprawnych fizycznie i umysłowo. 

8 Jest to zamierzona ironia ze strony mówcy dla wzmożenia efektu retorycznego. 
9 Tesmoteci - w liczbie sześciu - należeli do kolegium archontów. Swe funkcje sprawowali 

kolegialnie, posiadali głównie uprawnienia sądownicze. Oni też przewodniczyli w heliai przy prze- 
prowadzaniu dokimazji kandydatów na urzędników. 
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w podeszłym wieku, ale młodzi i posiadający jeszcze młodzieńczy umysł. 
17. Bogacze sięgają do swych pieniędzy, by uwolnić się przy ich pomocy od 
grożących im niebezpieczeństw, natomiast dotkliwy brak środków do życia 
zmusza biedaków do zachowywania rozsądnego umiarkowania. Młodzi bowiem 
zasługują na pobłażanie ze strony starszych, jeżeli natomiast starszym zdarzy się 
zbłądzić, spotykają się z naganą na równi ze strony młodych i starych. 18. Ludzie 
silni mogą obrazić kogokolwiek zechcą i to zupełnie bezkarnie, natomiast słabi, 
gdy doznają zniewagi, ani nie mogą się obronić przed stroną napastującą, ani też 
nie potrafią zdobyć przewagi nad swymi ofiarami, jeśli się zdecydowali kogoś 
obrazić. Dlatego wydaje mi się, że mój oskarżyciel nie mówił poważnie o mojej 
zuchwałości, lecz tylko żartował. Jego zamiarem nie było przekonać was, że 
mam taki właśnie charakter, lecz przedstawić mnie w sposób żartobliwy niby to 
w formie dowcipu. 

19. W dalszym ciągu utrzymuje on, że w moim domu spotyka się świat przes- 
tępczy: ludzie, którzy roztrwoniwszy własne pieniądze, knują zasadzki prze- 
ciwko innym, pragnącym zachować swe mienie. Musicie przecież wszyscy za- 
uważyć, że jego twierdzenia są oskarżeniami zwróconymi nie tyle przeciwko 
mnie, ile przeciwko wszystkim innym, którzy wykonują jakiś zawód: nie tyle 
przeciwko tym, którzy mnie odwiedzają, ile przeciwko ludziom odwiedzającym 
innych rzemieślników 20. Każdy przecież z was ma zwyczaj zaglądać do 
różnych zakładów, a to do perfumiarza, a to do balwierza, a to do szewca, albo 
gdziekolwiek się zdarzy, większość zaś udaje się do zakładów znajdujących się 
w pobliżu rynku, tylko bardzo niewielu - do zakładów najbardziej od niego od- 
dalonych. Tak więc, jeżeli ktoś z was obwinia o występek ludzi, którzy przy- 
chodzą do mego zakładu, oczywiście oskarża też tych, którzy zatrzymują się 
w innych zakładach - a jeśli ich, to wszystkich Ateńczyków. Wszyscy bowiem 
macie zwyczaj odwiedzać takie miejsca i spędzać tam swój czas - czy u mnie, 
czy gdzie indziej. 

21. Nie widzę jednakże potrzeby nużenia was w dalszym ciągu zbyt szcze- 
gółowym odpieraniem każdego z zarzutów postawionych przez oskarżyciela. 
Skoro wypowiedziałem się na temat spraw najbardziej istotnych, po cóż miałbym 
się rozwodzić z powagą o rzeczach błahych, jak on to czyni? Członkowie Wy- 
sokiej Rady, proszę was wszystkich, byście zachowali o mnie tę samą opinię, co 
pierwej. 22. Za sprawą tego człowieka nie odbierajcie mi tego jednego do- 
brodziejstwa, z którego zrządzenie losu pozwoliło mi korzystać w mojej ojczyź- 
nie. Nie pozwólcie, by ten jeden człowiek zdołał was przekonać do odebrania 
mi tego, co wszyscy wspólnie mi kiedyś ofiarowaliście. Kiedy bowiem bóstwo 
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pozbawiło nas [...]10 państwo uchwaliło dla nas ten zasiłek, wychodząc z zało- 
żenia, że każdego może w równy sposób doświadczyć zarówno dobro, jak i zło. 
23. Byłbym najnędzniejszym z ludzi, gdybym pozbawiony przez to moje nie- 
szczęście tylu pięknych i istotnych rzeczy, miał utracić za sprawą mego oskar- 
życiela także to, co nasze miasto dało mi w przewidującej trosce o ludzi znaj- 
dujących się w takiej sytuacji. Członkowie Wysokiej Rady, przenigdy nie wolno 
wam uchwalić takiego wyroku! Czemuż mielibyście mi okazać tyle niechęci? 

24. Czy dlatego, że ktoś został przeze mnie pozwany przed sąd i utracił swoje 
mienie? Nikt jednak nie mógłby tego dowieść. A może dlatego, że wtrącam się 
w cudze sprawy, jestem zuchwały i szukam zwady? 25. Nie posiadam takich 
środków materialnych, których mógłbym użyć na takie cele. A może jestem zbyt 
gwałtowny i nieokrzesany? Tego on sam nawet nie mógłby powiedzieć, chyba 
że chciałby dorzucić do innych kłamstw także to jedno. A może za czasów Trzy- 
dziestu byłem u władzy i gnębiłem wielu obywateli? Nic z tego: z większością 
naszych obywateli udałem się na wygnanie do Chalkis11 [...] i chociaż miałem 
sposobność żyć sobie bezpiecznie jako obywatel pod ich rządami, wolałem ra- 
zem z wami opuścić miasto i stawić czoło niebezpieczeństwom. 

26. Dlatego proszę was, członkowie Wysokiej Rady, nie traktujcie mnie 
w ten sam sposób, co sprawców wielu przestępstw - nie popełniłem przecież 
żadnej zbrodni - lecz podejmijcie taką samą uchwałę w moim przypadku, jaką 
podjęła Rada12 w ubiegłych latach. Pamiętajcie, że ani nie składam rachunku 
z pieniędzy publicznych, które powierzono mi do zawiadywania, ani nie składam 
sprawozdania przed komisją z piastowanego urzędu, lecz występuję tu przed 
wami tylko w obronie przysłowiowego obola13. 27. W ten sposób rozstrzygniecie 
sprawę w zgodzie ze sprawiedliwością, za co będę wam wdzięczny. Ten zaś czło- 
wiek nauczy się na przyszłość knuć intrygi nie przeciwko słabszym od siebie, 
lecz wygrywać z równymi sobie. 

10 Następuje luka w tekście rękopisu mowy. 
11 Chaikis - miasto na Eubei. Idzie tu o wydarzenia r. 404 p.n.e. Po wyrazie Chalkis następuje 

luka w tekście rękopisu. 
12 Rada ta przyznała mu zasiłek. 
13 Zasiłek był bardzo skromny, bo wynosił zaledwie 1 obol dziennie. 
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XXV. W sprawie obalenia ustroju demokratycznego: obrona 

Nie znanemu nam z imienia Ateńczykowi - który wygłasza te mowę obrończą - postawiono 
formalny zarzut o działanie zmierzające do obalenia demokracji. Swojej niewinności dowodzi 
powołaniem się na tę okoliczność, że nie był ani członkiem rządów Czterystu w r. 411, ani rządów 
Trzydziestu w r. 404 p.n.e. Podejrzany usiłuje też wykazać, że był zawsze lojalnym obywatelem, 
który służył ludowi, a w pamiętnym roku 404 p.n.e, pozostał w mieście tylko dlatego, iż chciał 
strzec swego majątku. Domaga się on również tego, by mu pozwolono korzystać z pełni praw 
obywatelskich. Na tej podstawie można się domyślać, że ubiega się o jakiś urząd publiczny, 
natomiast w badaniu kwalifikacyjnym (dokimazja), któremu musieli się poddawać wszyscy 
kandydaci na urzędników, zarzucono mu sprzyjanie oligarchii, czy też kolaborację z rządem oli- 
garchicznym. 

Jak można przypuścić, proces odbył się niedługo po ostatecznym skonsolidowaniu się de- 
mokracji w r. 399 p.n.e. Okazuje się, iż pomimo uchwalonej amnestii - której w całości przes- 
trzegano — każdy obywatel, który pozostał w mieście w okresie rządów terroru realizowanych 
przez Trzydziestu, budził podejrzenie o swą prawomyślność demokratyczną, a zatem czy posiada 
kwalifikacje moralne i polityczne niezbędne do sprawowania jakiejkolwiek władzy i czynnego 
uczestnictwa w życiu politycznym. 

Mowie brak zakończenia. 

1. Mam pełne zrozumienie dla was, sędziowie, iż słuchając takich prze- 
mówień i przypominając sobie wydarzenia przeszłości1, oburzacie się na tych, 
którzy w owym okresie pozostali w mieście2. Dziwię się natomiast moim oskar- 

1 Idzie o okres terroru w Atenach za ultraoligarchicznych rządów tzw. Trzydziestu w r. 404- 
403 p.n.e. 

2 Ludzie o przekonaniach demokratycznych opuścili miasto udając się na wygnanie, podczas 
gdy część społeczeństwa, przeważnie warstwy posiadające, pozostała w mieście. Panowało przeko- 
nanie, że ta część społeczeństwa albo miała sympatie oligarchiczne, albo w jakimś stopniu współ- 
pracowała z rządzącymi oligarchami. 
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życielom, że zamiast troszczyć się o swoje sprawy, zajmują się cudzymi i że te- 
raz usiłują przekonać was, że my wszyscy, którzy tu pozostaliśmy, zasługujemy 
na tę samą ocenę. A przecież dobrze wiedzą, kto z nas nie popełnił żadnego 
przestępstwa, kto zaś wiele poważnych zbrodni. 2. Jeśli myślą, że mogą mnie 
teraz oskarżyć o całe zło, które za rządów Trzydziestu zwaliło się na nasze 
miasto, to, moim zdaniem, dość z nich nieudolni mówcy. Przecież przedstawili 
tylko drobną część tego, czego się ów rząd dopuścił. Skoro jednak dowodzą, 
jakobym miał z tym jakiś związek, wskażę, że te wszystkie twierdzenia to kłam- 
stwa. Zachowywałem się bowiem tak, jak by się zachował najlepszy obywatel 
spośród ludzi z Pireusu3, gdyby pozostał w mieście. 3. Proszę was, sędziowie, 
o to, byście nie podzielali opinii zwykłych donosicieli4. Ich zawód polega na po- 
woływaniu przed sąd także tych ludzi, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa 
- i właśnie od nich ciągną największe zyski - waszym natomiast zadaniem jest 
zapewnić wykonywanie równych praw tym, którzy nie popełnili żadnego wykro- 
czenia. W ten sposób pozyskacie najwięcej sprzymierzeńców dla ustanowionej 
formy ustrojowej5. 4. Skoro się okaże, sędziowie, że nie ponoszę żadnej winy za 
nieszczęścia publiczne6, a wręcz przeciwnie, że oddałem państwu wiele przysług, 
służąc mu i własną osobą, i własnym majątkiem, sądzę, że mogę oczekiwać od 
was przynajmniej tego wsparcia, do którego mają prawo nie tylko obywatele 
szczególnie zasłużeni dla państwa, ale również ludzie nie splamieni jakimś dzia- 
łaniem na jego szkodę. 5. Za ważny dowód, przemawiający na moją korzyść, 
uważam tę okoliczność, iż moi przeciwnicy, gdyby tylko mogli udowodnić mój 
osobisty udział w przestępstwie, nie oskarżyliby mnie o zbrodnie dokonane przez 
rząd Trzydziestu. Szukaliby pomsty bezpośrednio na sprawcy zbrodni, a nie rzu- 
caliby fałszywych oskarżeń na innych za czyny popełnione przez tamtych. Opie- 
rają się na takim rozumowaniu, że nienawiść do owych Trzydziestu jest w społe- 
czeństwie dość wielka, by ściągnąć zgubę także na głowy tych, którzy nie dopuś- 
cili się żadnego przestępstwa. 6. Jest w tym, jak sądzę, jakaś wielka niespra- 

3 Pireus został ośrodkiem demokratycznej opozycji, określanej zwykle jako ugrupowanie ludzi 
z Pireusu. 

4 Są to tzw. sykophantai - sykofanci, którzy szantażowali bogatych obywateli groźbą wytocze- 
nia im sądowego procesu. 

5 Po restytucji demokracji oligarchiczny rząd i jego sojusznicy wycofali się w r. 403 p.n.e. do 
Eleusis. Trzy lata później lud Aten zdobył Eleusis, część przywódców skazał na śmierć, z pozosta- 
łymi oligarchami zawarł porozumienie. Ostatecznie wiec demokracja skonsolidowała się w r. 399 
p.n.e. 

6 Wydarzenia z okresu rządów Trzydziestu. 
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wiedliwość, że chociaż jedni są sprawcami wielu korzyści dla państwa, to 
przecież drudzy otrzymują od was nagrody i wdzięczność. Dzieje się też prze- 
ciwnie: pewni ludzie wyrządzali państwu szkody, inni zaś - na których nie ciąży 
żadna wina - spotykają się z naganą i zarzutami za działalność tamtych. Nasze 
państwo ma wystarczająco wielu wrogów, którym jest na rękę, jeśli ludzie nie- 
winni są stawiani w stan oskarżenia na podstawie fałszywych zarzutów. 

7. Spróbuję wam wyjaśnić, który z obywateli, według mojej oceny, ma powo- 
dy do opowiadania się za oligarchią lub demokracją. Znajdziecie tu podstawę do 
wydania wyroku, ja zaś podstawę do obrony we własnej sprawie. Otóż oświad- 
czam, że moje postępowanie, czy to za demokracji, czy oligarchii, nie dawało 
powodu do podejrzewania mnie o niechęć do rządów ludu. 8. Najpierw trzeba 
sobie uświadomić, że nikt z natury nie jest oligarchą czy demokratą, lecz każdy 
pragnie ustanowienia takiego systemu politycznego, który przynosi mu korzyść. 
Zatem nie w najmniejszym stopniu od was zależy, czy obecnie panujący ustrój 
polityczny7 znajdzie poparcie większości. Ubiegłe wydarzenia skłaniają do pros- 
tego wniosku, że taka jest prawda. 9. Przypatrzcie się bowiem, sędziowie, ileż to 
razy przywódcy jednej i drugiej formy politycznej8 zmieniali swoje poglądy. Czy 
Frynich9 i Peisander10 oraz zgrupowani wokół nich politycy, którzy państwu de- 
mokratycznemu wyrządzili wiele zła, w obawie przed odpowiedzialnością i karą 
nie wprowadzili pierwszej oligarchii11? Czyż wielu spośród Czterystu nie powró- 
ciło do miasta razem z ludźmi z Pireusu, podczas gdy inni, którzy pomogli wypę- 
dzić Czterystu, nie zostali znowu członkami rządu Trzydziestu? Znaleźli się 
zresztą wśród nich tacy, którzy wpierw zaciągnęli się do obrony Eleusis12, później 
zaś razem z wami13 na nią ruszyli, by oblegać swych dotychczasowych towarzy- 
szy. 10. Nietrudno stąd poznać, że różnice, które dzielą ludzi, nie dotyczą spraw 
ustrojowych, lecz po prostu własnych interesów jednostek. To samo kryterium 
oceny musicie stosować do obywateli. Przypatrzcie się, w jakim stopniu ko- 
rzystali z praw obywatelskich za demokracji, i zbadajcie, czy zmiana ustroju 
przyniosła im jakieś korzyści. W ten sposób ocenicie ich najsprawiedliwiej. 

7 To znaczy: restytuowana niedawno demokracja. 
8 Oligarchiczny rząd Czterystu i ultraoligarchiczny rząd Trzydziestu. 
9 Polityk ateński orientacji oligarchicznej, członek rządu Czterystu w r. 411 p.n.e. 
10 Polityk ateński związany z ugrupowaniem oligarchicznym. Przygotował zmianę ustroju 

i wprowadzenie rządów Czterystu. 
11 Rząd Czterystu. 
12 Tutaj schronił się rząd Trzydziestu i jego poplecznicy w r. 403 p.n.e. 
13 To znaczy: z ogółem obywateli ateńskich mających sympatie demokratyczne. 
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11. Moim zdaniem ci wszyscy, którzy pod rządami demokratycznymi utracili 
pełnię praw obywatelskich, albo zostali pozbawieni swojego majątku, albo doz- 
nali podobnych przykrości, mają zrozumiałe powody, by pragnąć innego ustroju, 
mają też nadzieję, że taka zmiana przyniesie im osobiste korzyści. Kto natomiast 
wiele dobrego wyświadczył ludowi, nigdy zaś nie wyrządził mu żadnego zła, 
zasługuje z waszej strony bardziej na wdzięczność niż na karę ze względu na 
swe czyny. Dlatego też jest rzeczą niegodną przyjmować bez zastrzeżeń potwa- 
rze wymierzone w takich ludzi, nawet jeśli politycy odpowiedzialni za sprawy 
państwowe podejrzewają ich o sympatie oligarchiczne14. 12. Mnie, sędziowie, 
nigdy w całym tym okresie15 nie spotkała żadna przykrość, ani w życiu prywat- 
nym, ani publicznym, która by mogła wywołać u mnie gorące pragnienie uwol- 
nienia się od jakichś nękających mnie nieszczęść i, co za tym idzie, chęć zmiany 
ustroju. Pięciokrotnie przecież pełniłem obowiązki trierarchy16, cztery razy bra- 
łem udział w bitwach morskich, wielokrotnie wnosiłem opłaty na bezpośredni 
podatek wojenny17, sprawowałem wiele innych świadczeń publicznych nie go- 
rzej od innych obywateli. 13. Na cele publiczne więcej łożyłem, niż nakazywały 
tego prawa. Mój zamiar był następujący: chciałem znaleźć większe uznanie 
w waszych oczach oraz zyskać dla siebie korzystniejszą pozycję, gdyby mi 
przyszło kiedyś wskutek przykrego zrządzenia losu prowadzić proces sądowy. 
Tych wszystkich korzyści oligarchia mnie pozbawiła. Oligarchowie bowiem, 
zamiast wynagrodzić ludzi w jakiś sposób zasłużonych dla dobra ludu, uznali za 
słuszne obdarzyć wysokimi stanowiskami obywateli, którzy wyrządzili mu naj- 
więcej zła, jak gdyby to miało ich w ten sposób uwiarygodnić w naszych oczach. 
Musicie o tym pamiętać, że nie wolno wam wierzyć słowom tych ludzi: każdego 
obywatela powinniście oceniać na podstawie jego czynów. 

14. Otóż ja, sędziowie, nigdy nie byłem jednym z Czterystu. Ktokolwiek 
z oskarżycieli zechce, niechaj tutaj wystąpi i niechaj mi tego dowiedzie! Nikt 
też nie jest w stanie wykazać, że po ustanowieniu rządów Trzydziestu zasia- 
dałem w Radzie lub sprawowałem jakikolwiek urząd. Gdybym, mając możność 
sprawowania władzy, odrzucił ją, miałbym jakieś prawo do uznania z waszej 

14 Widocznie obywatel wygłaszający tę mowę uchodził w opinii ówczesnej elity politycznej 
za człowieka sympatyzującego z oligarchią. 

15 Okres 6 lat między restytuowaniem demokracji w r. 410 a tyranią Trzydziestu w r. 404 
p.n.e. 

16 Obowiązkiem trierarchy było wyposażyć triere, czyli okręt wojenny w niezbędny sprzęt 
nawigacyjny i bojowy. 

17 Są to tzw. eisphorai - czyli podatki nadzwyczajne, przeznaczone na fundusz wojskowy. 
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strony. Skoro ludzie znajdujący się wówczas u władzy nie uznali za wskazane 
mnie do niej dopuścić, jakież mogę przedstawić wyraźniejsze świadectwo, że 
moi oskarżyciele kłamią? 

15. Wypada, sędziowie, byście się także bacznie przypatrzyli mojemu po- 
stępowaniu w innym czasie i okolicznościach. W okresie naszych nieszczęść na- 
rodowych zachowywałem się w ten sposób, iż gdyby wszyscy ujawnili taką samą 
postawę, nikt z was nie doznałby złego losu. Przekonacie się, że ani nie miałem 
żadnego udziału w czyimkolwiek aresztowaniu, ani w zemście na którymś 
z moich osobistych wrogów, ani też w przysporzeniu korzyści któremuś z przy- 
jaciół - i nie należy się temu dziwić, bo w owym czasie trudno było świadczyć 
dobro, natomiast czynić zło mógł każdy, kto zechciał. 16. Jest jasne, że nie spo- 
wodowałem umieszczenia nazwiska któregoś z Ateńczyków na czarnej liście18, 
nikogo z osobistych powodów nie postawiłem przed sądem rozjemczym, ani też 
nie zbiłem fortuny na ciężkich doświadczeniach naszego miasta. Jeżeli więc 
z gniewną odrazą odnosicie się do sprawców nieszczęść państwa, to przecież 
lepszą ocenę musicie wystawiać tym, którzy nie splamili się żadnym przes- 
tępstwem. 17. Myślę, sędziowie, że w istocie złożyłem demokracji najmocniej- 
szy dowód mego przywiązania. Ponieważ nie pozwoliłem sobie na żadne wykro- 
czenie w tym pamiętnym czasie, który stwarzał do tego największe możliwości, 
jest oczywiste, że teraz podejmę wszelki wysiłek, by okazać się wartościowym 
obywatelem: mam bowiem tę świadomość, że w razie popełnienia jakiegoś 
przestępstwa, od razu poniosę za nie karę. Nigdy nie odstępowałem od przyjętej 
zasady: za rządów oligarchicznych nie pożądać cudzej własności, za rządów de- 
mokratycznych z całą gotowością łożyć z majątku na cele publiczne. 18. Ta oko- 
liczność, że nie wszyscy z obywateli doznali krzywd za oligarchii, nie może sta- 
nowić usprawiedliwienia dla nienawiści, jaką wobec nich żywicie, A przecież 
możecie się srożyć swobodnie wobec rzeczywistych krzywdzicieli ludu. Za wro- 
gów ojczyzny słusznie wolno uważać tych, którzy wypędzili was z miasta, a nie 
tych, którzy nie poszli na wygnanie: i dalej - nie obywateli pragnących ocalić 
swój dobytek, lecz tych, co innych z niego wyzuli. Nie tych piętnować, którzy 
dla własnego bezpieczeństwa pozostali w mieście, lecz ludzi, którzy przystąpili 
do udziału w rządach po to, by innych gnębić. Jeżeli sądzicie, że waszym obo- 
wiązkiem jest doprowadzić do zagłady ludzi, których oligarchowie w swym 

18 Rząd Trzydziestu sporządził listę obywateli, których podejrzewano o współprace z opo- 
zycją polityczną lub o jakikolwiek sprzeciw wobec despotycznych metod rządzenia. 
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zbrodniczym działaniu oszczędzili, to chyba nikt z obywateli nie utrzyma się 
przy życiu. 

19. Jest jeszcze jedna sprawa, sędziowie, którą musicie wziąć pod uwagę. 
Sami wiecie o tym doskonale, że za uprzedniej demokracji wielu obywateli sto- 
jących na czele państwa dopuściło się kradzieży publicznego grosza, niektórzy 
ze szkodą dla interesów państwa przyjmowali łapówki, inni przez plagę fałszy- 
wych doniesień zrazili do nas naszych sprzymierzeńców. Gdyby nikt inny, a tyl- 
ko ci ludzie doznali prześladowań ze strony Trzydziestu, z pewnością uchodzi- 
liby w waszych oczach za bohaterów. Jest jednak inaczej: widzicie bowiem, że 
właśnie z powodu ich przestępstw tyrani gnębili całe społeczeństwo. Oburzacie 
się więc na tych przestępców w przekonaniu, że jest rzeczą karygodną, by z po- 
wodu zbrodni popełnionych przez niewielu cierpiało całe miasto. 20. Nie przys- 
toi wam posługiwać się tymi zasadami, według których - jak widzieliście - 
postępowali owi ludzie dopuszczając się zbrodni, a więc za niesprawiedliwość 
uważać własną doznaną krzywdę, za sprawiedliwość zaś zło, które wyrządza się 
innym. Teraz, po powrocie do ojczyzny, musicie mieć do nas ten sam stosunek, 
jaki mieliście do siebie, gdy przebywaliście na wygnaniu. W ten sposób naj- 
łatwiej przywrócicie zgodę, najwalniej przyczynicie się do wielkości państwa, 
podejmiecie uchwały godzące najdotkliwiej w jego wrogów. 21. Wypada się zas- 
tanowić, sędziowie, nad działalnością Trzydziestu także w tym celu, by ucząc 
się z błędów tych wrogów móc lepiej radzić sobie w przyszłości w sprawach 
państwa. Otóż, jak długo słyszeliście, że ludzie w mieście są zgodni w swych 
poglądach politycznych, mieliście bardzo słabą nadzieję na rychły powrót, bo ta 
zgoda nie wróżyła niczego dobrego dla tej części społeczeństwa, która opuściła 
miasto. 22. Skoro tylko dowiedzieliście się, że trzy tysiące obywateli znalazło 
się w opozycji do aktualnej władzy, pozostałych zaś obywateli wygnano, a Trzy- 
dziestu tyranów nie łączy już jednomyślność opinii i więcej jest tych, którzy się 
o was niepokoją, aniżeli zwolenników dalszego prowadzenia wojny przeciwko 
wam19 - zaraz zaczęliście myśleć o powrocie i o ukaraniu wrogów. Zanosiliście 
modły do bogów, by rządzący w dalszym ciągu postępowali w ten sam sposób. 
Uważaliście bowiem, że niegodziwość Trzydziestu - co było wam wiadome - 
przyczyni się do waszego powrotu o wiele bardziej niż realna siła, którą przed- 
stawiają uchodźcy. 23. Musicie się zastanowić, sędziowie, także nad przyszłym 
biegiem rzeczy. Punktem odniesienia w tych rozważaniach powinny być wyda- 
rzenia, które miały miejsce w przeszłości. Otóż za prawdziwych demokratów 

19 Chodzi tu o zwolenników demokracji. 
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należy uważać tych, którzy pragnąc nade wszystko zgody w społeczeństwie, 
trwają niewzruszenie przy złożonych przysięgach i zawartym porozumieniu20. 
Żywię bowiem przekonanie, że są to środki najlepiej służące publicznemu 
ocaleniu, a zarazem pognębieniu wrogów. Naszych bowiem nieprzyjaciół nic 
dotkliwiej nie urazi niż wiedza, że także my21 mamy swój udział w rządach, oraz 
świadomość, że stosunki między obywatelami układają się tak, jak gdyby nigdy 
nie było między nimi żadnych nieporozumień. 
24. I o tym trzeba wam wiedzieć, sędziowie, że wygnańcy zawsze marzą 
o tym, by jak największa liczba współobywateli była nękana fałszywymi os- 
karżeniami i pozbawiona pełni praw obywatelskich. Mają bowiem nadzieję, że 
ludzie skrzywdzeni przez was zostaną ich naturalnymi sprzymierzeńcami. 
Chętnie też widzą, że pospolici donosiciele cieszą się waszymi względami i wiel- 
kimi wpływami w mieście. W niegodziwości bowiem tych osobników upatrują 
możliwość ratunku dla siebie. 25. Wypada tu też przypomnieć wydarzenia, które 
nastąpiły po rządach Czterystu. Przekonacie się o tym w pełni, że środki, które 
oni zaproponowali, nigdy nie przyniosły wam najmniejszego zysku, natomiast 
środki, do których użycia ja was zachęcam, są korzystne dla obu ustrojów poli- 
tycznych22. Wiecie, że Epigenes, Demofanes i Kleistenes, którzy byli sprawcami 
największych nieszczęść państwa23, ciągnęli z jego trudnego położenia osobiste 
korzyści. 26. Namówili was przecież, by niektórych ludzi skazać na karę śmierci 
bez procesu sądowego, skonfiskować bezprawnie mienie wielu, jednych wygnać 
z własnego kraju, innych pozbawić praw obywatelskich. Posuwali się do tego, 
że z jednej strony, przyjąwszy łapówki, wolno puszczali rzeczywistych przes- 
tępców, z drugiej, występując przed wami jako oskarżyciele, przyczyniali się do 
zguby niewinnych. Nie zaprzestali tej działalności, zanim nie wpędzili państwa 
w stan największych niepokojów i zamieszania, i zanim sami z nędzarzy nie zos- 
tali bogaczami. 27. Wy zaś przybraliście taką postawę, że przyjmujecie na powrót 
politycznych uchodźców i przywracacie prawa obywatelskie tym, których ich 
pozbawiono, w stosunku do pozostałych składacie przysięgę na znak pojednania. 
Ostatecznie, większą przyjemność sprawia wam karanie ludzi trudniących się 

20 Zaprzysiężone porozumienie i pojednanie miedzy ugrupowaniem ludzi z miasta (oligarchia) 
a ugrupowaniem ludzi z Pireusu (demokracja) w r. 403 p.n.e. 

21 To znaczy: ci obywatele ateńscy, którzy pozostali w mieście. 
22 Nb. dla demokracji i oligarchii. 
23 Wymienieni tu Ateńczycy doszli do większego znaczenia w życiu politycznym po obaleniu 

rządów Czterystu w r. 410 p.n.e. Mówca oskarża ich o działalność donosicielską, wymuszenia 
i korupcję. 
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donosicielstwem za demokracji, niż tych, co za oligarchii sprawowali władzę. 
I chyba słusznie, sędziowie. Jest bowiem dla wszystkich rzeczą oczywistą, że 
niesprawiedliwe rządy oligarchów torują drogę powstaniu demokracji, natomiast 
akcje fałszywych oskarżeń i doniesień aż dwukrotnie przyczyniły się do usta- 
nowienia oligarchii24. Dlatego nie godzi się często dawać posłuch ludziom, 
których rady nie przyniosły wam ani raz korzyści. 

28. Warto pamiętać i o tym, że wśród obywateli skupionych w Pireusie jed- 
nostki otoczone największą sławą, najbardziej zasłużone dla dobra ojczyzny, 
które podjęły największe ryzyko walki, niejednokrotnie zachęcały lud ateński 
do tego, by nie odstępował od złożonych przysiąg i zobowiązań. Były bowiem 
przekonane, że właśnie te środki stanowią prawdziwą gwarancję ustroju de- 
mokratycznego. Ludzie z miasta uzyskają w ten sposób wolność od odpo- 
wiedzialności karnej za swą dawną działalność, natomiast ludzie z Pireusu otrzy- 
mają rękojmię trwałości systemu demokratycznego. 29. Takim ludziom powin- 
niście bardziej wierzyć niż tym, którzy jako wygnańcy zawdzięczają swoje oca- 
lenie zasłudze innych i zaraz po powrocie rozwijają działalność donosiciels- 
ką. W moim przekonaniu, sędziowie, ludzie, którzy pozostali w mieście i podzie- 
lali moje zapatrywania, dowiedli, jak dobrymi są obywatelami zarówno za cza- 
sów oligarchii, jak i demokracji. 30. Nie od rzeczy byłoby zastanowić się, do ja- 
kich jeszcze nadużyć byliby zdolni obywatele, którzy dzisiaj, za demokracji, po- 
stępują tak, jak owi oligarchowie, gdyby ich tak dopuszczono do udziału w rzą- 
dach Trzydziestu. Przecież w krótkim czasie z biedaków zostali bogaczami, spra- 
wując liczne urzędy, z żadnej funkcji nie złożyli wymaganego sprawozdania25. 
Zamiast zaprowadzać powszechną zgodę, stworzyli atmosferę pełną wzajemnej 
podejrzliwości, zamiast pokoju ogłosili wojnę, skutkiem czego jako państwo 
stajemy się niewiarogodni dla Hellenów. 31. Sprawcy tych i wielu innych przyk- 
rości nie odbiegają swym postępowaniem od Trzydziestu — z tą jedną różnicą, że 
to oni właśnie pozwolili sobie za demokracji działać tak, jak tyrani działali za 
oligarchii. Sądzą, że wolno im bezkarnie krzywdzić każdego, kogo zeghcą, za- 
kładając, że tylko oni swą postawą prezentują najwyższe wartości moralne, 
wszyscy zaś inni obywatele to przestępcy26. 32. Nie tyle można się dziwić zacho- 

24 W r. 411 i 404 p.n.e. 
25 Każdy urzędnik państwowy po upływie kadencji urzędu musiał składać przed komisją 

sprawozdanie ze swej działalności publicznej (euthyne). 
26 Mówca usiłuje, jak widać, oskarżyć ówczesnych przywódców demokratycznych o prze- 

śladowanie obywateli, którzy ujawnili kiedyś sympatie oligarchiczne. 
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waniu tych ludzi, ile raczej waszemu: twierdzicie, że mamy demokracje, a poz- 
walacie, aby w naszym państwie wszystko się działo według ich woli. Dochodzi 
więc do tego, że kary nie ponoszą krzywdziciele ateńskiego ludu, lecz jednostki, 
które się bronią przed utratą swego mienia. Chętniej oglądaliby słabość państwa, 
niż jego wielkość i niezawisłość, do których uzyskania przyczyniła się zasługa 
innych. 33. Uważają, że walki toczone przez ludzi z Pireusu dają im niejako mo- 
ralne prawo do czynienia wszystkiego, co zechcą. Wiedzą, że jeśli ocalenie 
państwa będzie zależało od innych, zostaną odsunięci od władzy - a nowi ludzie 
uzyskają polityczne znaczenie. Jeśli tylko widzą, że ktoś działa dla dobra pań- 
stwa, zaraz jednoczą swoje wysiłki, by mu w tym przeszkodzić. 34. Każdy - 
jeśli tylko chce - może to z łatwością zauważyć. Wcale nie kryją się ze swymi 
zamiarami, a wręcz przeciwnie, wstydzą się, że nie mają opinii łajdaków. Zresztą 
sami to widzicie i słyszycie od innych. Jesteśmy tego zdania, sędziowie, że 
waszym obowiązkiem sędziowskim wobec całej społeczności obywatelskiej jest 
przestrzegać porozumień i przysiąg. 35. Kiedy się dowiadujemy, że pociągnięto 
do odpowiedzialności ludzi, którzy byli sprawcami krzywd publicznych, przyj- 
mujemy wasze werdykty z pełnym zrozumieniem, pamiętając o ciężkich przejś- 
ciach, jakie was spotkały. Kiedy natomiast karzecie na równi winnych i niewin- 
nych, tym samym głosowaniem nas wszystkich stawiacie w stan podejrzenia....27 

27 W tym miejscu urywa się tekst rękopisu tej mowy. 
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XXVI. Przeciwko Euandrowi w sprawie dokimazji 
Mowa dotyczy osoby Euandra, który ubiegając się o urząd archonta poddaje swe kwalifikacje 

wymaganemu ustawą badaniu (dokimazja). Jego rywal, Leodamas, popierany przez polityka 
Trazybula z Kollytos, w tym badaniu przepadł. Oskarżenie - w zachowanej do naszych czasów 
formie - jest częścią wygłoszonej przed Radą mowy: jej pierwsza cześć, która zawierała kon- 
kretne zarzuty pod adresem Euandra, przepadła. Sprawa odbywa się w r. 382 p.n.e., w przededniu 
końca attyckiego roku kalendarzowego, przed świętem Dzeusa Zbawiciela. Udział kolegium 
dziewięciu archontów był na tej uroczystości ściśle przestrzegany. Ponieważ w tym czasie wszel- 
kie rozprawy sądowe i cała działalność polityczna (np.wybory) były zawieszone, odrzucenie kan- 
dydatury Euandra spowodowałoby naruszenie tej tradycji religijnej, przyjętej przez państwo ateń- 
skie. Imię Euandra pojawia się na liście archontów następnego roku, sądzić więc można, że mimo 
zgłoszonych przez oskarżyciela zarzutów na urząd go zakwalifikowano. 

Mówca jest przyjacielem Leodamasa: odczuwa niechęć do poplecznika Euandra, Trazybula 
z Kollytos, który spowodował jako oskarżyciel odrzucenie Leodamasa w badaniu kwalifika- 
cyjnym. Pragnie przekonać członków Rady w swym wystąpieniu oskarżycielskim, że Euander 
jest człowiekiem orientacji oligarchicznej i w jakimś stopniu współdziałał ze znienawidzonym 
rządem Trzydziestu. 

1. [...]1 ani nie oczekując, że po upływie tego czasu przeprowadzą dokimazje2 

w sposób dokładny, ponieważ jesteś świadomy popełnienia wielu poważnych 

wykroczeń przeciwko nim. Sądzisz jednak, że niektórzy z nich zapomnieli o tych 
krzywdach i ich sobie nie przypomną. Z mojej strony wyrażam oburzenie, że 
Euander przybył tutaj, przed wasz sąd, w tej nadziei i wierze, jak gdyby osoby 
przezeń skrzywdzone były zupełnie różne od tych, które mają w tej sprawie wy- 

1 Luka w tekście rękopisu mowy: pierwsza część mowy, zawierająca konkretne zarzuty prze- 
ciwko Euandrowi, przepadła. 

2 Dokimazja - badanie kwalifikacji, głównie moralnych i politycznych, kandydatów na urzędy 
wybranych losem. 
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dać wyrok: jak gdyby nie ci sami ludzie byli jego ofiarami i słuchaczami. I wy 
sami ponosicie winę za to. 2. Pamiętacie bowiem, że właśnie ci ludzie3 w czasie, 
gdy miasto znajdowało się pod rządami Lacedemończyków, wcale nie uważali 
za wskazane dzielić z wami wspólnej niewoli, lecz wypędzili was z miasta4. Wy 
natomiast, przywróciwszy miastu wolność, nie tylko zapewniliście im udział 
w tej wolności, ale także w wymiarze sprawiedliwości i w Zgromadzeniu Ludo- 
wym rozstrzygającym sprawy publiczne. Oczywiście uważają to za przejaw wa- 
szej naiwności. 3. Ten człowiek5, jako jeden z nich, wcale się tym nie zadowala, 
że wolno mu korzystać z tych praw, lecz już teraz żąda dla siebie na powrót urzę- 
du6, zanim poniósł jakąkolwiek odpowiedzialność za tamte postępki. Dowiaduję 
się obecnie, że ma zamiar udzielić krótkiej odpowiedzi w swej obronie na posta- 
wione zarzuty, ledwo dotykając faktów i swoją obroną wypaczając oskarżenie: 
powie o wielkich sumach pieniędzy, które wydał na państwo, o świadczeniach 
publicznych sprawowanych z wielką ofiarnością, o wielu błyskotliwych zwy- 
cięstwach7 odniesionych za demokracji. Wskaże też, że jest człowiekiem pra- 
wym, który nie podejmuje działań - co łatwo zauważyć - na jakie się ważą inni, 
bo woli po prostu zajmować się własnymi sprawami. 4. Nietrudno mi odpo- 
wiedzieć na takie twierdzenia. Co się tyczy świadczeń publicznych, to lepiej by 
zrobił jego ojciec, gdyby w ogóle się nie podejmował tych powinności, zamiast 
wydawać na nie tak znaczną część majątku. Dzięki nim bowiem zyskał zaufanie 
ludu, co mu umożliwiło obalenie demokracji. Pamięć o tym jest trwalsza niż dary 
wotywne, które ofiarował8 z okazji tych świadczeń. 

5. Jeżeli chodzi o jego umiłowanie spokoju, to moim zdaniem nie należy 
w tym badaniu ustalać, czy pod tym względem zachowuje rozsądny umiar 
w czasie, gdy nie ma możliwości prowadzenia nieobyczajnego życia. Należy się 
raczej przyjrzeć temu okresowi jego życia, kiedy mogąc obrać taki lub inny jego 
tryb, wybrał działalność polityczną sprzeczną z prawem. To, iż obecnie nie po- 
pełnia żadnych przestępstw, jest zasługą tych, którzy mu w tym przeszkodzili: to 

3 Ludzie pokroju Euandra i jego poplecznicy należeli do „ugrupowania ludzi z miasta", którzy 
w nim pozostali pod rządami Trzydziestu i z tego powodu byli postrzegani przez demokratyczny 
ogół jako zwolennicy oligarchii. 

4 Demokratyczny ogół opuścił Ateny za rządów Trzydziestu. 
5 Oskarżony Euander, 
6 Chodzi o urząd archonta. 
7 Mówca ma na myśli zwycięstwa w konkurencjach sportowych i w rywalizacji chórów, m. in. 

dramatycznych. 
8 Świątyniom w Atenach, Delfach itd. 
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czego się jednak dopuścił w owych czasach, jest nie tylko skutkiem jego charak- 
teru, lecz także winą tych, którzy mu dali możność nieskrępowanego działania. 
Tak więc, jeśli uważa, że na tej podstawie uzyska pomyślny wynik badania, to 
musicie temu przeciwdziałać, by nie uchodzić w jego oczach za naiwnych! 

6. A jeśli przeciwnicy sięgną po taki argument, że czas nie pozwala na wybór 
innego człowieka, a nadto odrzucenie jego kandydatury przy badaniu spowoduje 
zaniechanie ojczystych ofiar, uprzytomnijcie sobie, że taki czas już dawno minął. 
Otóż dzień jutrzejszy jest ostatnim dniem roku, w którym składa się ofiary Dzeu- 
sowi Zbawicielowi: tego dnia jest prawnie niedopuszczalną rzeczą uzupełnianie 
składu sędziowskiego9. 7. Jeżeli ten człowiek sprawił, że te wszystkie sprawy 
przybrały taki obrót, jeśli namówił ustępujące władze do pogwałcenia prawa 
w jego interesie, jakiego działania należy się spodziewać po nim, skoro uzyska 
pomyślny wynik tego badania publicznego? Czy pozwoli sobie w ciągu roku 
tylko na niewiele tego rodzaju postępków? Nie sądzę. 

8. Musicie się zastanowić nie tylko nad tą sprawą, ale także nad tym, czy is- 
tocie pobożności bardziej odpowiada, jeżeli ofiary w zastępstwie przyszłego 
archonta składa archont-król i towarzyszący mu urzędnicy -jak dawniej bywało 
- czy ten człowiek, w którego sprawie ludzie bliżej go znający zeznali, że nie 
ma czystych rąk10. Czy na to składaliście przysięgę, że będziecie wprowadzać na 
urzędy kandydatów, którzy nie przeszli przez badanie kwalifikacyjne, czy na to, 
że będziecie wieńcem nagradzać" tych, którzy, zatwierdzeni przez takie badanie, 
okazują się godnymi urzędu? 9. Rozważcie to. Zwróćcie również uwagę na tę 
okoliczność, że w zamyśle prawodawcy ustawa o dokimazji ma na względzie 
przede wszystkim urzędników piastujących funkcje za oligarchii12: sądził bo- 
wiem, że byłoby rzeczą nieprzyzwoitą, gdyby ludzie odpowiedzialni za obalenie 
demokracji odzyskali władzę w tym samym ustroju politycznym i objęli kontrolę 
nad ustawodawstwem i całym państwem, które kiedyś przejęli w swe ręce po to, 
by je tak haniebnie i boleśnie skrzywdzić. Z tego powodu nie godzi się lekcewa- 
żyć tego publicznego badania, uważając je za drobiazg nie zasługujący na uwagę. 
Przeciwnie, należy je pilnie strzec. 10. Bezpieczeństwo bowiem, zarówno ustroju 

9 Widocznie prawo zakazywało jakichkolwiek posiedzeń sądowych tego dnia. Chodzi o ostatni 
dzień (29 Skiroforiona) attyckiego roku. 

10 W znaczeniu: nie splamionych rąk. Aluzja do zabójstw popełnionych zgodnie z krwawymi 
metodami Trzydziestu. 

11 Wieniec mirtowy był oznaką urzędu archonta. 
12 Jest to dość swobodna, zresztą tendencyjna, interpretacja ustawy o dokimazji. 
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politycznego, jak i całego ateńskiego ludu, zależy od władzy uczciwie spra- 
wowanej przez każdego z urzędników. Załóżmy, że poddano teraz Euandra ba- 
daniu ze względu na przyszłe członkostwo w Radzie: otóż, gdyby jego imię wid- 
niało na liście kawalerzystów, którzy odbywali służbę za czasów Trzydziestu, 
odrzucilibyście jego kandydaturę nawet w tym wypadku, jeśliby nikt przeciwko 
niemu nie wystąpił z formalnym oskarżeniem. Teraz, gdy - jak się okazuje - nie 
tylko służył w konnicy i był członkiem Rady, lecz także popełnił przestępstwa 
wobec ludu ateńskiego, czyż nie postąpilibyście w sposób niedorzeczny, gdybyś- 
cie nie zaznaczyli, że żywicie w stosunku do niego te same uczucia? 11. Ponadto, 
gdyby na podstawie badania zakwalifikował się do Rady, jako jeden spośród 
pięciuset jej członków sprawowałby swój urząd przez okres roku: a zatem, gdyby 
w tym czasie usiłował dopuścić się jakiegoś karalnego czynu, inni by mu w tym 
przeszkodzili. Jeżeli jednak zostanie zatwierdzony na tym urzędzie13, będzie go 
sprawował całkiem samodzielnie i jako członek Areopagu na czas nieograni- 
czony uzyska kontrolę nad sprawami najwyższej wagi. 

12. Z tego powodu wypada wam przeprowadzać wnikliwszą dokimazję kan- 
dydatur na ten urząd, niż na każdy inny. Jakaż, waszym zdaniem, może być pos- 
tawa reszty obywateli, gdy spostrzegą, że został przez was zatwierdzony na tak 
wysoki urząd człowiek, który powinien ponieść karę za swe wykroczenia. Gdy 
spostrzegą, że rozstrzyga przypadki o mord człowiek, który sam powinien być 
sądzony przez Areopag? Ponadto, gdy zobaczą go w roli ozdobionego wieńcami 
opiekuna córek-dziedziczek i sierot14, do których osierocenia w niejednym przy- 
padku sam się walnie przyczynił? 13. Czy nie sądzicie, że ci obywatele przyjmą 
to z odrazą i was obciążą odpowiedzialnością za wszystko, gdy tylko cofną się 
myślą do owych czasów15 i przypomną sobie, ilu to z nich wtrącono do więzienia, 
ilu bez procesu sądowego stracono, ilu zmuszono do ucieczki z własnego kraju? 
Kiedy i to rozważą, że ta sama osoba16, która spowodowała odrzucenie Leodama- 
sa, a zarazem zatwierdzenie w badaniu kandydatury tego oto człowieka, działała 
jako oskarżyciel pierwszego i jako obrońca drugiego z nich? Jaki jest stosunek 
Euandra do państwa? Ile przykrości mu przysporzył? 

13 To jest - jako archont. Archonci po roku urzędowania zostawali dożywotnimi członkami 
Areopagu, który rozstrzygał ważne przypadki kryminalne i skargi o przestępstwa religijne, np. 
świętokradztwo. 

14 Do archonta eponimosa należała opieka nad sierotami, zwłaszcza córkami dziedziczącymi 
majątek ojcowski. 

15 Czasy rządów Trzydziestu. 
16 Aluzja do Trazybula z Kollytos, poplecznika Euandra, demokratycznego polityka i wodza. 
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14. Gdy dacie mu się przekonać, czyż nie myślicie, że ściągniecie na siebie 
niesławę? Wtedy sądzono, że oburzenie kazało wam odrzucić kandydaturę Leo- 
damasa17. Gdy teraz wynik badania będzie dla Euandra pozytywny, będą prze- 
konani, że wtedy wydaliście niesprawiedliwy wyrok w tej sprawie. Ci ludzie pro- 
wadzą ten proces przed wami, wy zaś przed całym miastem, które się przypatruje 
temu, jakie stanowisko zajmiecie w tej sprawie. 15. Niechaj nikt sobie nie wyo- 
braża, że ja oskarżani Euandra tylko dlatego, by sobie zaskarbić względy Leo- 
damasa, który jest moim przyjacielem. Czynię to tylko z troski o was i o nasze 
państwo. Z łatwością możecie to poznać z następujących zdarzeń. Otóż Leo- 
damasowi jest na rękę dopuszczenie Euandra do urzędu, ponieważ okoliczność 
ta was skompromituje i da podstawę opinii, że wy, zamiast demokratom, raczej 
oligarchom zapewniacie dostęp do urzędów. W waszym interesie leży odrzucenie 
kandydatury tego człowieka, gdyż wówczas spotkacie się z uznaniem, że również 
tamtego odrzuciliście ze słusznych powodów. Jeżeli nie zrobicie tego w stosunku 
do pierwszego, to będzie widać, że również w przypadku drugiego nie pos- 
tąpiliście sprawiedliwie. 

16. Teraz znów będzie twierdził, jak słyszę, że ta dokimazja nie dotyczy tylko 
jego osoby, ale tych wszystkich, którzy pozostali w owym czasie w mieście. 
Będzie wam przypominał o waszych przysięgach i zawartym porozumieniu18 

w nadziei, że w ten sposób pozyska ludzi, którzy pozostali w mieście, dla po- 
parcia w tym badaniu jego kandydatury. Imieniem ludu chciałbym udzielić mu 
w tej sprawie krótkiego wyjaśnienia. Otóż lud nie ocenia wszystkich, którzy 
pozostali w mieście, w ten sam sposób, ale o osobach, które, podobnie jak Euan- 
der, popełniły zbrodnie, lud ma takie zdanie, jakie według mnie powinien mieć, 
o innych zaś zdanie przeciwne. 17. Jest na to następujący dowód. Miasto w stop- 
niu wcale nie mniejszym uczciło ich19, jak tych20, którzy udali się do Fyle i zdo- 
byli Pireus. I słusznie. Postawa tych ostatnich jest znana tylko z okresu demo- 
kracji, natomiast nie ma żadnej podstawy do ustalenia, jak by się zachowali za 
oligarchii. Tamci dają dostateczne świadectwo swego zachowania się w jednym 
i drugim ustroju politycznym i ta okoliczność wzbudza do nich zaufanie. 

17 Bliżej nie znany Ateńczyk, którego kandydaturę odrzucono przy dokimazji na archonta. 
Niektórzy uczeni identyfikują Leodamasa z osobą znanego mówcy, ucznia Izokratesa, co budzi 
zastrzeżenia m.in. ze względów chronologicznych. 

18 Porozumienie między dwiema stronami: ludzi z miasta i ludzi z Pireusu. 
19 To znaczy, że państwo przyznało im dostęp do urzędów. 
20 Mówca ma na myśli demokratów, którzy udali się na wygnanie w czasie rządów 

Trzydziestu, walczyli z oligarchami i zajęli Pireus. 
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18. Dlatego uważa się, że za aresztowania i egzekucje odpowiadają ludzie 
jego pokroju, podczas gdy ocalenie niejednego życia jest zasługą innych oby- 
wateli. Gdyby wszyscy mieli w owym pamiętnym czasie jednakowy pogląd, to 
nie miałyby miejsca takie zdarzenia, jak wygnanie i powrót z wygnania, ani też 
inne niepokoje, które dotknęły miasto. 19. Niektórym wydaje się rzeczą niepo- 
jętą, że ci, którzy przeważali liczbą, zostali pokonani przez nielicznych demokra- 
tów z Pireusu - czego nie można przypisać niczemu innemu, jak tylko rozsądnej 
polityce tych ostatnich. Woleli oni współrządzić z tymi, którzy wrócili z wygna- 
nia, niż razem z rządem Trzydziestu pozostawać w lacedemońskiej niewoli. 
20. I właśnie ich, a nie tamtych, lud uczcił najwyższymi urzędami, wybierając 
ich na dowódców kawalerii, strategów czy posłów wyposażonych w pełno- 
mocnictwa. I nigdy tego nie żałował. Ze względu na tych, którzy dopuścili się 
wielu przestępstw, uchwalono instytucję dokimazji, ze względu zaś na tych, 
którzy nie popełnili żadnego karalnego czynu, zawarto powszechną ugodę. Taka 
jest moja odpowiedź w imieniu ludu. 

21. Waszym zadaniem, członkowie Wysokiej Rady, jest ustalić, czy po- 
dejmiecie lepszą decyzję, idąc za moją radą, czy za radą Trazybula, który będzie 
bronił oskarżonego. Nie będzie mógł wszakże wskazać na jakieś przejawy 
niechęci do ludu ani w moim postępowaniu, ani w postępowaniu mego ojca czy 
też moich przodków. Nie będzie mógł bowiem powiedzieć, że uczestniczyłem 
w rządach oligarchicznych, ponieważ dopiero później osiągnąłem wiek męski21, 
lub uczestniczył w nich mój ojciec, wiele bowiem lat przed tymi zajściami po- 
litycznymi zmarł na Sycylii, gdzie dowodził wojskiem. 22. Nie dotyczy to rów- 
nież moich przodków, którzy nigdy nie uznali władzy tyranów i stale stawiali im 
zbrojny opór. Nie będzie też twierdził, że na wojnie dorobiliśmy się majątku 
i nic ze swego nie łożyliśmy na państwo. Wręcz przeciwnie! W czasie pokoju 
nasze mienie osiągnęło wartość osiemdziesięciu talentów, w czasie zaś wojny 
zostało w całości wydane na ocalenie państwa. 

23. Osobiście mogę przeciwko temu osobnikowi22 wytoczyć zarztuty o trzy 
jego postępki: każdy z tych postępków ma taką wagę gatunkową, że oddzielnie 
wystarczy do skazania go na karę śmierci. 24. Po pierwsze, za otrzymaną ła- 
pówkę wszczął rewoltę w Beocji i pozbawił nas sprzymierzeńca, po drugie, pod- 

21 Ukończony osiemnasty rok życia. 
22 Idzie tu o Trazybula, który broni Euandra. 
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dał nieprzyjacielowi nasze okręty23 i w ten sposób otworzył przed państwem 
problem jego bezpieczeństwa, po trzecie, od jeńców wojennych - których utratę 
zresztą sam spowodował - wyłudził 30 min, oświadczając, iż ich nie wypuści na 
wolność, dopóki mu nie dostarczą takiej sumy z własnych środków. Znacie więc 
nasze życie, zarówno moje, jak i mego przeciwnika. Rozstrzygnijcie na tej pod- 
stawie, któremu z nas należy dać wiarę w sprawie Euandra. Właściwa decyzja 
pozwoli wam uniknąć pomyłki. 

23 W r. 388 p.n.e. został wysłany na czele 8 okrętów do Azji Mniejszej; okręty zostały ujęte 
przez spartańskiego wodza Antalkidasa nad Hellespontem. 
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XXVII. Przeciwko Epikratesowi i innym posłom: uzupełnienie 

Drugi człon tytułu tej mowy: „i innym posłom", podobnie jak pierwsze zdanie zachowanego 
tekstu, jest, jak się zdaje, późniejszym, błędnym dodatkiem do mowy, dokonanym przez gra- 
matyka Teodora. 

Ta krótka mowa stanowi uzupełnienie (epilogos) głównego oskarżenia, które zostało wcześ- 
niej wygłoszone. Oskarżony był ważnym urzędnikiem skarbowym, którego obwiniono o sprze- 
niewierzenie albo w czasie, gdy składał sprawozdanie ze swego urzędu, albo na podstawie skargi 
publicznej. Z mowy dowiadujemy się, że był człowiekiem majętnym i wpływowym, znanym 
jako zręczny mówca. Konkretna skarga zarzucała mu sprzeniewierzenie pieniędzy publicznych 
i przyjmowanie łapówek. W razie skazania za tego rodzaju przestępstwa, czekała go śmierć i ta- 
ki właśnie wymiar kary proponuje dlań oskarżyciel. 

Prawdopodobną datą tego procesu jest r. 390 p.n.e., a zatem okres wojny korynckiej. 

1. Oskarżenie przytoczyło wystarczający materiał dowodowy przeciwko 
Epikratesowi i innym osobom razem z nim pełniącym funkcję posłów. Trzeba 
jednak i o tym pamiętać - a często słyszeliście to też z ust mówców, gdy chcieli 
kogoś wbrew sprawiedliwości doprowadzić do zguby - że jeżeli oskarżonego 
nie skażecie zgodnie z ich wnioskiem, to nie uzyskacie swego sędziowskiego 
wynagrodzenia1. 2. Również dzisiaj nie wystarcza na nie pieniędzy, lecz wynikła 
stąd krzywda i hańba stają się tylko waszym udziałem2, bo im przypada zysk. 

1 Sędziowie otrzymywali jako dzienne wynagrodzenie 3 obole, czyli pół drachmy. Te wydatki 
państwowe były pokrywane z grzywien sądowych i konfiskat. Oskarżyciel przypomina, iż niekiedy 
strony procesowe zwracają wprost sędziom uwagę, zresztą w sposób wcale nie zakamuflowany, że 
jeśli nie skażą oskarżonego, wówczas nie otrzymają swych diet sędziowskich, gdyż Skarb państwa 
świeci pustką. 

2 To jest - sędziów. 
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Tacy mówcy wiedzą bowiem z doświadczenia, iż wtedy, gdy powstanie wra- 
żenie, jakoby przy pomocy swych mów mogli was skłonić do wydania wyroku 
nawet z naruszeniem sprawiedliwości, z łatwością uzyskują pieniedze od wino- 
wajców3. 3. Jakąż możecie wiązać nadzieję z bezpieczeństwem państwa, kiedy 
od pieniędzy zależy zarówno jego ocalenie, jak i jego zguba, i kiedy ci ludzie - 
których ustanowiliście jako jego strażników4 po to, by pociągali do odpowie- 
dzialności karnej każdego przestępcę - kradną i za łapówkę podejmują się 
każdego czynu? Nie po raz pierwszy przyłapano ich na czynach kryminalnych, 
bo już dawniej sądzono ich w sprawach o przekupstwo. 4. Tutaj i ja wam muszę 
zarzucić, że Onomasasa5 za to samo przestępstwo skazaliście, następnie uwol- 
niliście od kary, chociaż ta sama osoba oskarżyła wszystkich podejrzanych i cho- 
ciaż ci sami świadkowie złożyli obciążające ich zeznania. Ci właśnie ludzie, nie 
z polecenia innych osób, lecz z własnej inicjatywy, ułożyli się z nimi w sprawie 
pieniędzy i darów. 5. Przecież wiecie o tym, że nie przez karanie osób nie umie- 
jących przemawiać dajecie przykład odstraszający od wyrządzania wam dalszych 
krzywd, lecz przez karanie umiejących przemawiać sprawicie, że nikt nie będzie 
usiłował prowadzić przeciw wam działalności przestępczej. 6. Na razie jednak 
można zupełnie bezpiecznie okradać państwo. Jeżeli rzecz się nie wyda, zło- 
dzieje będą mogli bezkarnie korzystać ze swoich zdobyczy. Jeżeli zaś wyjdzie 
na jaw, częścią tych nieuczciwie pozyskanych dóbr przekupią oskarżyciela, albo, 
jeżeli zostaną pozwani przed sąd, z pomocą własnych zdolności6 uzyskają wyrok 
uniewinniający. Teraz, sędziowie, wymierzając im kary, udzielicie innym zachęty 
do przestrzegania sprawiedliwości. 

7. Wszyscy, którzy biorą udział w życiu politycznym państwa, przychodzą 
tutaj nie po to, by słuchać mego wystąpienia, lecz by dowiedzieć się, jaki wyrok 
wydacie w sprawie innych. A więc, jeżeli ich uwolnicie, pomyślą, że nic nie 
grozi tym ludziom ani za wprowadzenie was w błąd7, ani za korzyści, jakie od- 
nieśli waszym kosztem. Kiedy jednak wydacie wyrok skazujący ich na karę 

3 Po prostu, chodzi tu o oskarżycieli, którzy starają się stworzyć wrażenie, że są w stanie prze- 
konać trybunał sędziowski o winie pozwanego, po to, by uzyskać od niego znaczną sumę pieniędzy 
za odstąpienie od skargi procesowej. 

4 Mówca ma na myśli urzędników państwa, zwłaszcza funkcjonariuszy Skarbu, którzy mają 
strzec mienia i dobra państwowego. 

5 Postać skądinąd nie znana. 
6 Nb. jako utalentowani mówcy, umiejący przekonywająco przemawiać. 
7 Wprowadzanie ludu w błąd - apate tou demou - należało do przestępstw przeciw państwu 

i karane było utratą praw obywatelskich. 
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śmierci, tym samym głosowaniem sprawicie, że reszta obywateli stanie się 
uczciwsza niż obecnie - a także wśród nich musicie wymierzać sprawiedliwość. 
8. Gdybyście postanowili, sędziowie, skazać oskarżonych na najsurowszą karę 
bez procesu sądowego i bez wyrażenia zgody na wysłuchanie ich obrony, uwa- 
żam, że i w tym wypadku ponieśliby należną im karę i wcale nie zginęliby jako 
nie osądzeni. Nie można bowiem za nie osądzonych uznać tych, w których 
sprawie wydaliście wyrok na podstawie dokładnej znajomości ich postępków. 
Na pewno zaś nie osądzonymi są ludzie fałszywie oskarżeni przez swych 
wrogów w sprawach, w których sąd, nie posiadając niezbędnej wiedzy, odmówił 
wysłuchania oskarżonych. Same fakty oskarżają moich przeciwników - my zaś 
składamy tylko zeznania na ich niekorzyść. 9. Wcale nie obawiam się tego, że 
uwolnicie ich od winy, gdy tylko ich wysłuchacie. Przeciwnie, jestem zdania, że 
nie ponieśliby należnej kary, gdybyście ich skazali bezpośrednio po wysłuchaniu 
ich obrony. Ich interesy, sędziowie, są sprzeczne z waszymi. W czasie wojny 
waszym kosztem z biedaków zostali bogaczami, wy zaś z ich powodu biedakami. 
10. A przecież obowiązkiem dobrych przywódców ludu nie jest - korzystając 
z waszych nieszczęść - odbierać wam waszą własność, lecz swoją własnością 
dzielić się z wami. Doszliśmy do takiego stanu, że ludzie, którzy dawniej w cza- 
sie pokoju sami nie byli w stanie się wyżywić, teraz płacą specjalne podatki na 
cele wojenne8, sprawują choregie9 i zamieszkują okazałe domy. 11. A był czas, 
że zazdrościliście innym, którzy podejmowali się tych funkcji, łożąc na nie z oj- 
cowskiego majątku. Teraz państwo znajduje się w takim położeniu, że nie obu- 
rzają was kradzieże popełniane przez tych ludzi, bo odczuwacie wdzięczność za 
to, co możecie zyskać dla siebie, jak gdybyście byli na ich żołdzie, oni zaś nie 
rabowali waszego mienia. 12. Z wszystkiego najbardziej niedorzeczne jest to, że 
w procesach prywatnych skrzywdzeni płaczą i wzbudzają litość, natomiast 
w procesach publicznych10 to przestępcy budzą litość, a wy, skrzywdzeni, im 
współczujecie. Teraz członkowie tej samej gminy i przyjaciele postąpią zapewne 
wedle utartego zwyczaju - a więc będą płakali i błagali was, byście ich oszczę- 
dzili. 13. Dlatego stawiam następujący wniosek: otóż, jeżeli moi przeciwnicy 
wierzą, że ci ludzie są niewinni, niech wykażą, że oskarżenia są niezgodne 
z prawdą i niech na tej podstawie przekonają was do wydania wyroku unie- 

8 Tzw. eisphorai - progresywne podatki na cele wojenne. 
9 Choregia - wyposażenie chóru na różne uroczystości świąteczne. 
10 W procesach publicznych, w przeciwieństwie do procesów prywatnych, szło o dobro państwa. 
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winniającego. Jeśli natomiast mają zamiar wstawić się za nimi, chociaż są prze- 
konani o ich winie, jest oczywiste, że mają więcej sympatii dla przestępców niż 
dla was - ich ofiar. Zatem nie zasługują na pobłażanie, lecz na karę, którą trzeba 
będzie wymierzyć, gdy tylko to będzie możliwe. 14. Ponadto, trzeba sobie uś- 
wiadomić to, że te same osoby zasypywały prośbami oskarżycieli w nadziei, że 
uzyskają pobłażanie z naszej strony - nas jest bowiem niewielu11 - szybciej niż 
od was, a poza tym, iż łatwiej będzie innym niż wam rozdawać wasze mienie. 
15. Nie chcieliśmy zdradzić samej sprawy i tego samego oczekujemy po was. 
Rozważcie, iż bardzo byście się na nas gniewali i z pewnością nas ukarali, dos- 
tawszy nas w swoje ręce, jako zwykłych przestępców, gdybyśmy wzięli pie- 
niądze od zainteresowanych, albo w jakikolwiek inny sposób doszli z nimi do 
porozumienia. Jeżeli oburzają was nawet ci ludzie, którzy w postępowaniu są- 
dowym nie przestrzegają w pełni wymogów prawa, to z tym większą surowością 
musicie ukarać winnych przestępstwa. 16. Obecnie, sędziowie, skażcie Epi- 
kratesa i wymierzcie mu najwyższą karę. Nie postępujcie jednak w sposób, który 
stanowi waszą stałą praktykę. A więc skazujecie oskarżonych i uznajecie ich 
winnymi, po czym przy procedurze określania wysokości kary12 puszczacie ich 
wolno i nie wymierzacie żadnej kary. Winowajcy, którzy nie ponoszą kary, czują 
do was nienawiść, jak gdyby przedmiotem ich troski była raczej hańba aniżeli 
kara. Wiedzą bowiem bardzo dobrze, że wasze wyroki przynoszą jedynie nie- 
sławę przestępcom, rzeczywiste zaś ukaranie przestępstwa zależy od wniosku 
dotyczącego wysokości kary13. 

11 Niewielu jest oskarżycieli, w porównaniu z sędziami, a zatem łatwiej jest ich sobie 
pozyskać lub po prostu przekupić. 

12 W procesach, które należały do kategorii spraw, dla jakich ustawa nie przewidywała 
wysokości kary (tzw. agon timetos), konieczne było, by sąd na wniosek oskarżyciela ustalił 
wysokość kary. 

13 Jest to tzw. timema, czyli propozycja co do wysokości kary, zgłoszona przez oskarżyciela. 
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XXVIII. Przeciwko Ergoklesowi: uzupełnienie 

Ta krótka mowa oskarżycielska stanowi uzupełnienie głównego oskarżenia, które zostało 
wcześniej przedstawione w procesie przeciwko Ergoklesowi. Towarzyszył on Trazybulowi - 
zwycięskiemu wodzowi demokratycznemu, który w r. 403 p.n.e. pokonał wojsko oligarchów 
i przywrócił w Atenach demokrację - w wyprawie wojskowej na Hellespont. Trazybul zdołał 
w wielu miastach małoazjatyckich utwierdzić wpływy ateńskie. Od miast pobierał daniny: gdy 
do Aten dotarły wiadomości o stosowanej przez ich wodza metodzie wymuszeń, kazano mu 
wrócić do kraju i wyliczyć się z pobranych sum. Nie posłuchawszy rozkazu, popłynął do By- 
zantion, zajął miasto i wprowadził w nim ustrój demokratyczny. Niebawem został zamordowany 
w miejscowości Aspendos. Po jego śmierci Ateńczycy odwołali flotę, którą dowodził. Zamiast 
40 okrętów, które mu swego czasu dali, odzyskali kilkanaście „nędznych wraków". Gniew Ateń- 
czyków skoncentrował się na osobie Ergoklesa, którego oskarżono przed Zgromadzeniem Lu- 
dowym o sprzeniewierzenie publicznych pieniędzy, działanie na szkodę demokracji i uciskanie 
sprzymierzeńców. Uznano go winnym inkryminowanych mu przestępstw i skazano na karę 
śmierci. Wyrok wykonano. Był to r. 388 p.n.e. 

1. Chociaż tak wieloma zarzutami, Ateńczycy, obciążono Ergoklesa1, iż gdy- 
by nawet za każde przewienienie mógł ponieść kilkakrotną karę śmierci, prze- 
cież, moim zdaniem, nie dałoby to ludowi ateńskiemu należnej satysfakcji. Jest 
rzeczą oczywistą, że zdradził wasze miasta, że skrzywdził przedstawicieli wasze- 
go państwa2 i waszych obywateli, a z nędzarza waszym kosztem został boga- 
czem. 2. Jak można przebaczyć tym ludziom, kiedy widzicie, jak rozpadają się 

1 Dowódca i współpracownik wodza ateńskiego Trazybula (391-389 p.n.e.) w wyprawie woj- 
skowej wzdłuż wybrzeży Azji Mniejszej. Trazybulowi udało się przywrócić na Hellesponcie 
wpływy ateńskie. 

2 Są to tzw. proksenoi - sprawujący opiekę nad cudzoziemcami. 
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okręty, którymi dowodzili3, i jak z wielu tylko niewielka część pozostała, podczas 
gdy ci właśnie osobnicy, którzy jako ludzie biedni i bez środków wypłynęli na 
morze, tak szybko zdobyli największe fortuny wśród obywateli? Jest zatem 
waszym obowiązkiem wyrazić oburzenie z powodu takich praktyk. 3. Byłoby 
rzeczą niezrozumiałą, gdybyście w obecnej sytuacji, kiedy tak dotkliwie znosicie 
ciężar specjalnych podatków na cele wojenne4, mieli wybaczać takim złodziejom 
i łapownikom. Przecież także do tej pory, gdy w waszych domach panował dos- 
tatek, a państwowe dochody były znaczne, śmiercią karaliście tych, którzy chcieli 
przywłaszczyć sobie wasze mienie. 

4. Moim zdaniem, wszyscy się ze mną zgodzicie, że gdyby Trazybul oś- 
wiadczył wam publicznie, że wypłynie na morze z waszymi okrętami bojowymi 
po to, by zwrócić wam zużyte, zamiast nowych, by niebezpieczeństwa przypadły 
wam w udziale, a korzyści jego przyjaciołom, dalej, by rujnować was przez sys- 
tem podatków wojennych, Ergoklesa zaś i jego pochlebców uczynić najbo- 
gatszymi wśród obywateli - to przecież nikt nie udzieliłby mu pozwolenia, by 
na czele waszych okrętów wyruszył w morze. 5. Skoro tylko podjęliście uchwałę 
zobowiązującą go do sporządzenia wykazu sum pieniężnych pobranych od 
poszczególnych miast5 i nakazującą mu i jego dowódcom powrót do miasta 
celem złożenia sprawozdania przed komisją6, wówczas Ergokles oświadczył, że 
wy znowu przedstawiacie fałszywe oskarżenia i zdradzacie skłonność do 
dawnych praktyk7. Równocześnie poradził Trazybulowi, by zajął Byzantion8, 
zatrzymał flotę i poślubił córkę Seutesa9. 6. „W ten sposób usuniesz plagę dono- 
sicielstwa - powiedział - i zmusisz twych przeciwników nie tylko do za- 
przestania intryg przeciwko tobie i twoim przyjaciołom, lecz także do tego, by 

3 Chodzi tu o dowódców (kapitanów) okrętów, którzy służyli pod rozkazami Trazybula. Z 40 
okrętów, które mu dali, Ateńczycy odzyskali później tylko niewielką ich liczbę, prawdopodobnie 
kilkanaście, w dodatku mocno uszkodzonych. Diodor (XIV, 94) wspomina o wielkiej burzy 
morskiej, która zniszczyła 23 okręty z tej liczby. 

4 Są to tzw. eisphorai - podatki progresywne, których wysokość zależała od wielkości mienia 
podatnika.Te nadzwyczajne podatki uchwalano albo w czasie wojny, albo dla zorganizowania 
wojennej wyprawy, jak to ma miejsce w tym przypadku. 

5 Trazybul ściągał od miast daniny. 
6 Każdy urzędnik państwowy po upływie kadencji składał sprawozdanie ze swych 

urzędowych czynności (euthyne) przed komisją. 
7 To znaczy: ściąganie trybutów od miast sprzymierzonych. Taka praktyka trwała do wybuchu 

wojny peloponeskiej w r. 431 p.n.e. 
8 Dzisiejszy Istambuł. 
9 Władca tracki, zaprzyjaźniony z Trazybulem. 
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zaczęli się obawiać o własną skórę". Otóż ci właśnie ludzie10, gdy tylko się 
nasycili i obłowili do woli tym, co stanowiło waszą własność, poczuli nagle 
obcość w stosunku do miasta. 7. Z chwilą wzbogacenia się zaczęli was nie- 
nawidzić i wcale się do tego nie sposobią, by być waszymi poddanymi, lecz by 
wami rządzić. W obawie przed odpowiedzialnością za dokonane grabieże go- 
towi są zdobywać twierdze, ustanawiać rządy oligarchiczne i czynić wszystko, 
by codziennie narażać was na największe niebezpieczeństwa. Sądzą, że w takiej 
sytuacji nie zwrócicie uwagi na ich indywidualne wykroczenia, lecz, trzęsąc się 
ze strachu o siebie i o państwo, zostawicie ich w spokoju. 

8. Trazybul - nie widzę potrzeby, by więcej o nim mówić - na szczęście, 
Ateńczycy, rozstał się z życiem11. Nie byłoby dobrze, gdyby dłużej żył, skoro 
miał takie groźne zamysły, albo gdyby zginął z waszych rąk12 - człowiek, 
w którym kiedyś widziano dobroczyńcę państwa13. Lepiej się stało, że w ten 
sposób miasto uwolniło się od jego osoby. 9. Widzę jednak, że inni z jego ludzi, 
w wyniku decyzji Zgromadzenia Ludowego14, które miało miejsce przed dwoma 
dniami, nie żałując pieniędzy, by za tę cenę kupić swe życie, przekupują poli- 
tyków, własnych nieprzyjaciół, prytanów15 oraz wielu obywateli ateńskich. Mu- 
sicie się z tego względu oczyścić od takiego podejrzenia i pociągnąć dzisiaj 
oskarżonego do odpowiedzialności karnej, a równocześnie pokazać wszystkim 
ludziom, że nie ma takich pieniędzy, które by mogły złamać w was wolę ukarania 
winnych. 10. Musicie bowiem, Ateńczycy, sobie uświadomić, że dzisiaj odbywa 
się tu nie tylko sąd nad Ergoklesem, lecz nad całym miastem. Teraz bowiem 
macie sposobność pokazania waszym urzędnikom, czy powinni przestrzegać 
uczciwości, czy też, przywłaszczywszy sobie jak najwięcej publicznego dobra, 
mają dla ocalenia życia stosować te same środki16, którymi teraz próbują się po- 
służyć ci ludzie. 11. To jedno musicie dobrze wiedzieć, Ateńczycy, iż kto w trud- 

10 Nb. związani z Trazybulem. 
11 W czasie wyprawy na wyspę Rodos zginął zamordowany przez mieszkańców miasta 

Aspendos, gdzie jego żołnierze dopuścili się grabieży. 
12 Oskarżyciel zakłada, że Trazybul zostałby w ten sposób ukarany za nadużywanie władzy 

i przywłaszczenie sobie dobra państwowego. 
13 W r. 403 p.n.e. stanął na czele opozycji demokratycznej, pokonał wojska oligarchów, zajął 

Pireus i przywrócił demokrację. 
14 To Zgromadzenie uznało winę Ergoklesa. 
15 Członkowie prytanii, czyli oddziału Rady, który przez dziesiątą część roku wykonywał 

swoją funkcję załatwiając przede wszystkim sprawy bieżące. 
16 Przede wszystkim przekupstwo. 
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nym położeniu państwa zdradza miasta sojusznicze, albo decyduje się kraść 
grosz publiczny lub przyjmować łapówki, ten z pewnością podda mury własnego 
miasta, wyda flotę nieprzyjaciołom i w miejsce demokracji ustanowi oligarchie. 
Dlatego nie wolno wam ulec zakusom takich ludzi. Przeciwnie, musicie dać 
przykład całemu światu, iż ukaranie tych ludzi znaczy dla was więcej niż zysk, 
litość i wszystko inne. 

12. Nie sądzę, Ateńczycy, by Ergokles usiłował się bronić w sprawie Hali- 
karnasu17, w sprawie swego dowództwa czy też swoich działań. Powie natomiast 
o swoim powrocie z Fyle18, o tym, że jest demokratą, który wraz z wami dzielił 
wspólne niebezpieczeństwa. 13. Mój pogląd na te sprawy jest odmienny. Z pew- 
nością nie są złymi obywatelami ludzie, którzy, spragnieni wolności i sprawied- 
liwości, tęskniący do państwa silnego prawa i odnoszący się z odrazą do wszel- 
kiego przestępstwa, uczestniczyli w waszych niebezpieczeństwach. Otóż, moim 
zdaniem, każdy, kto udał się na wygnanie z powodu takich przekonań, zasługuje 
na szczególne uznanie. Ci jednak, którzy po swym powrocie, już za demokracji, 
działają na szkodę ludu i powiększają swe prywatne mienie kosztem publiczne- 
go, powinni wzbudzić u was większe oburzenie niż rząd Trzydziestu19! 14. Trzy- 
dziestu zostało wybranych po to, by wyrządzać wam tyle zła, ile tylko możliwe: 
tym ludziom natomiast sami oddaliście się w ręce20 po to, by dbali o wielkość 
i niepodległość naszego państwa. Niestety, nie przyniosło to wam żadnych po- 
zytywnych wyników. Wręcz przeciwnie, ci ludzie czynili wszystko, co możliwe, 
by uwikłać was w sytuacje pełne zagrożenia21. Dlatego macie większe prawo 
litować się nad własnym losem, nad swoimi dziećmi i żonami, niż nad ich losem, 
ponieważ właśnie z ich strony doznajecie krzywd. 15. Kiedy bowiem wierzymy, 
że już jesteśmy bliscy ocalenia, spotykamy się z gorszym traktowaniem ze 
strony naszych dowódców, niż ze strony wrogów. Sami wiecie, iż gdy raz kogoś 
dopadło nieszczęście, nie ma dlań już żadnej nadziei. Dlatego sami musicie się 
wzajemnie zachęcać do wymierzenia dzisiaj tym ludziom najsurowszej kary 

17 Miasto w Karii w Azji Mniejszej. Jakiego przestępstwa dopuścił się oskarżony wobec 
mieszkańców Halikarnasu, nie wiemy. Można się jedynie domyślać, iż chodziło tu o jakieś 
narzucone miastu daniny, albo o jakieś wymuszenia. 

18 Oskarżyciel przyjmuje, że oskarżony mógłby się powołać na swój udział w walkach 
demokratów z oligarchami. W r. 403 p.n.e. zwycięscy demokraci powrócili triumfalnie z oku- 
powanej przez siebie twierdzy Fyle - bastionu opozycji - do Aten. 

19 Wprowadzili oni rządy krwawego terroru w r. 404 p.n.e. 
20 Urzędnicy i wojskowi uzyskują w ateńskiej demokracji swoje stanowiska drogą powszech- 

nych wyborów. 
21 Nb. przez wojny i wojenne wyprawy. 
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i pokazać innym Hellenom, że karzecie winnych i dbacie o wyższy poziom mo- 
ralny waszych dowódców. I taka jest moja zachęta i rada dla was. 16. Powin- 
niście wiedzieć, że jeżeli mnie posłuchacie, będziecie dobrze decydować o włas- 
nych sprawach - jeżeli nie posłuchacie, obniży się poziom moralny naszego 
społeczeństwa. Ponadto, Ateńczycy, jeżeli ci ludzie zostaną przez was uła- 
skawieni, nie odczują za to wdzięczności do was, lecz do swoich pieniędzy, które 
wam zabrali, by je wydać na wiadomy cel22. Ściągniecie więc tylko na siebie ich 
nienawiść, bo wdzięczni za ocalenie będą jedynie pieniądzom. 17. I jeszcze jed- 
no, Ateńczycy: otóż zarówno ludność Halikarnasu, jak i inne ofiary tych ludzi 
przekonają się - jeśli wymierzycie im najsurowszą karę - że wprawdzie tamci 
doprowadzili ich do zguby, wy im jednak pospieszyliście z pomocą. Jeśli zaś 
oszczędzicie ich życie, nieszczęśliwcy owi pomyślą, że w jakiś sposób współ- 
działaliście z tymi, którzy ich zdradzili. Musicie zatem o tym wszystkim pamię- 
tać, jeśli chcecie zarazem okazać wdzięczność przyjaciołom i przykładnie ukarać 
winnych. 

22 Chodzi o łapówki, które mają umożliwić winowajcom uzyskanie, a właściwie „kupienie" 
sobie wyroku uniewinniającego. 
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XXIX. Przeciwko Filokratesowi: uzupełnienie 

Ta krótka mowa jest oskarżeniem Ateńczyka Filokratesa o ukrywanie przed Skarbem państwa 
pieniędzy wchodzących w skład masy majątkowej Ergoklesa, która na mocy wyroku sądowego 
uległa przepadkowi na rzecz państwa. Otóż Ergoklesa oskarżono - jak wynika z mowy XXVIII 
- o sprzeniewierzenie pieniędzy publicznych i skazano na karę śmierci i konfiskatę mienia. 
Przejęty przez państwo majątek wykazywał brak poważnej sumy pieniędzy - 30 talentów. Podej- 
rzenie padło na Filokratesa, który przez pewien czas był współpracownikiem, a nawet skarb- 
nikiem Ergoklesa. Uważano, że zagarnął te pieniądze, a następnie ukrył je przed Skarbem 
państwa. Mowa zawiera tylko pewne uzupełnienie (epilogos) głównego oskarżenia, które zostało 
już wcześniej przedstawione. Nie przynosi materiału dowodowego, najwyżej poszlakowy: w świet- 
le tego materiału wina Filokratesa wcale nie jest oczywista, jak tego stara się dowieść oskarżyciel. 
Fakt, że zarzutów sformułowanych przez oskarżyciela nie poparli inni, nie świadczy o tym, że 
ich Filokrates przekupił w tym celu, by odstąpili od oskarżenia. Również brak dowodów potwier- 
dzających sugestię oskarżyciela, iż oskarżony cieszył się bezgranicznym zaufaniem Ergoklesa. 

Sąd miał, jak się zdaje, nikłe podstawy do wydania wyroku skazującego. Proces miał miejsce 
w r. 388 p.n.e. 

1. W tym procesie, sędziowie, mniej ludzi wzięło udział niż się tego spodzie- 
wałem. Oczywiście znalazło się wiele osób, które groziły Filokratesowi i utrzy- 
mywały, że wystąpią przeciwko niemu z formalnym oskarżeniem. Ale jakoś nikt 
z nich się tutaj nie pojawił. Jest to w moim przekonaniu wcale mocny dowód na 
to, że nakaz o zwrot publicznych pieniędzy1 był w pełni uzasadniony. Otóż, gdy- 
by pozwany nie był w posiadaniu znacznej części majątku Ergoklesa2, nie zdo- 

1 Zwrot publicznych pieniędzy, bezprawnie skrywanych przed Skarbem państwa. 
2 Obywatel ateński, skazany na karę śmierci (por. mowa XXVII) za sprzeniewierzenie pub- 

licznych pieniędzy. 
Mówca sugeruje, iż brak innych - poza nim - oskarżycieli jest symptomatyczny: najwidocz- 

niej zostali przekupieni przez Filokratesa z zagarniętego przezeń majątku Ergoklesa. 
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lałby się tak łatwo pozbyć oskarżycieli. 2. Moim zdaniem, sędziowie, jest wam 
powszechnie wiadome, że przyczyną, dla której skazaliście Ergoklesa na karę 
śmierci, był fakt, że przez sprzeniewierzenie publicznych pieniędzy dorobił się 
znacznej fortuny ponad 30 talentów. W mieście nie widać ani śladu po tych pie- 
niądzach. Dokąd należy się zwrócić lub gdzie szukać tych pieniędzy? Jeżeli się 
ich nie znajdzie u jego krewnych i ludzi, z którymi był w bliskich stosunkach, to 
trudno byłoby odkryć je u jego wrogów. 

3. Kogóż Ergokles cenił więcej niż Filokratesa, albo z kim przestawał w więk- 
szej zażyłości? Czyż nie wydostał Filokratesa z oddziałów ciężkozbrojnej pie- 
choty3 i nie zabrał ze sobą za granicę, czyż nie uczynił zeń swego skarbnika 
i w końcu dowódcy okrętu4? 4. Czyż nie jest to dziwne, że gdy ludzie majętni 
narzekają na uciążliwość tej funkcji5, ten osobnik, nie posiadający wcześniej 
dosłownie niczego, jako ochotnik zgłosił w tym czasie swą gotowość do podjęcia 
się tego świadczenia. Oczywiście, Ergokles ustanowił go dowódcą okrętu nie po 
to, by go ukarać, lecz by mu ułatwić ciągnięcie korzyści, a równocześnie, by 
strzegł jego własnych pieniędzy: nie miał bowiem nikogo, do kogo miałby więk- 
sze zaufanie niż do Filokratesa. 

5. Myślę, sędziowie, że Filokrates może się bronić na dwa sposoby, i tylko na 
te dwa sposoby. Musi dowieść, albo iż inni są w posiadaniu pieniędzy Ergoklesa, 
albo że z naruszeniem sprawiedliwości został on skazany na śmierć, gdyż ani 
nie sprzeniewierzył waszej własności, ani nie przyjmował łapówek. Jeżeli nie 
przeprowadzi jednego lub drugiego dowodu, musi zapaść wyrok skazujący. Jeśli 
oburzacie się na tych, którzy obcym zabierają pieniądze, nie możecie okazywać 
pobłażania grabicielom waszej własności. 

6. Któż z Ateńczyków nie wie, iż przeznaczono6 w sprawie Ergoklesa 3 ta- 
lenty dla mówców, jeśli zdołają go ocalić i zmusić oskarżycieli do zaniechania 
sprawy. Gdy spostrzegli wasze oburzenie i wolę wymierzenia kary, zachowali 
spokój i nie odważyli się otwarcie występować. Filokrates, któremu zrazu nie 
udało się odzyskać od nich tych pieniędzy, oświadczył, że złoży w tej sprawie 
publiczne doniesienie. 7. Gdy jednak je odebrał i równocześnie uzyskał kontrolę 

3 Filokrates odbywał służbę wojskową w oddziałach ciężkozbrojnej piechoty, czyli hoplitów. 
Widocznie Ergokles przez swe wpływy przeniósł „służbowo" Filokratesa z piechoty do ma- 
rynarki w czasie wyprawy do Tracji. 

4 Trierarcha: najzamożniejsi Ateńczycy mieli obowiązek wyposażenia triery - statku wojen- 
nego, i dowodzenia nim przez określony czas. 

5 Chodzi o tzw. trierarchie, por. poprzedni przypis. 
6 Oczywiście idzie tu o przyjaciół Ergoklesa i jego własne zabiegi. 
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nad resztą majątku Ergoklesa, posunął się do tego stopnia zuchwałości, iż dos- 
tarczył świadków, którzy by zeznali, że na całym świecie Ergokles nie miał więk- 
szego odeń wroga. Czyż wyobrażacie sobie, sędziowie, iż był do tego stopnia 
szalony, by zgłaszać się na ochotnika do funkcji dowódcy okrętu, kiedy Trazybul7 

był strategiem, a z Ergoklesem pozostawał w tak złych stosunkach? Cóż szybciej 
naraziłoby go na zgubę albo bardziej wystawiło na zniewagi? 

8. Na ten temat już dość powiedziałem. Żądam od was, byście dochodzili 
swego i ujawnili większą skłonność do karania winnych, niż do odczuwania li- 
tości wobec osób, które przywłaszczyły sobie dobra publiczne. Oskarżony bo- 
wiem niczego nie daje ze swego, lecz po prostu zwraca wam to, co należy do 
was: poza tym i tak znacznie więcej dóbr przy nim pozostanie, od tych, które 
zwróci. 9. Byłoby co najmniej dziwne, sędziowie, gdybyście z odrazą odnosili 
się do osób, które z własnego majątku nie są zdolne płacić specjalnych po- 
datków8, i konfiskowali ich mienie z tytułu niewywiązania się z płatności, 
natomiast nie mieli karać ludzi, którzy przywłaszczyli sobie publiczne dobra; 
w ten bowiem sposób nie tylko utracilibyście publiczne mienie, ale też osłabili 
państwo wobec jego wrogów. 10. Jak długo mają tę świadomość, że są w po- 
siadaniu waszego mienia, nigdy nie zaprzestaną działalności obliczonej na 
szkodę państwa, ponieważ będą przekonani, że nieszczęścia publiczne dają im 
sposobność uwolnienia się od własnych kłopotów. 

11. Sądzę, sędziowie, że obecny proces nie powinien się tylko toczyć o spra- 
wy majątkowe, ale też o życie oskarżonego. Byłoby rzeczą nie do pomyślenia, 
gdyby osoby działające w zmowie ze złodziejami prywatnej własności ponosiły 
taką samą, jak oni, karę, natomiast oskarżony, który współdziałał z Ergoklesem 
w okradaniu mienia publicznego i przyjmowaniu łapówek waszym kosztem, nie 
otrzymał tej samej kary, lecz wziął mienie pozostawione przez Ergoklesa jako 
nagrodę za swą nieuczciwość. 12. Ci ludzie zasługują, sędziowie, na wasz słusz- 
ny gniew. Kiedy bowiem sądzono Ergoklesa, chodzili wśród ludu i utrzymy- 
wali, że przekupili 500 osób spomiędzy ugrupowania ludzi z Pireusu9 i 1600 
osób z ugrupowania ludzi z miasta10. Wyznali, że nie odczuwają obawy z po- 
wodu swych wykroczeń, bo pokładają wielką wiarę w siłę swych pieniędzy. 

7 Znany wódz ateński, pogromca oligarchów w walkach 404-403 p.n.e. 
8 Są to tzw. eisphorai - progresywne podatki na cele wojskowe. 
9 Ugrupowanie ludzi z Pireusu - tak określano obóz demokratów. 
10 Ugrupowanie ludzi z miasta - było popularnym nazwaniem tych obywateli, którzy za 

rządów Trzydziestu pozostali w mieście. Demokraci, którzy wtedy opuścili miasto, często podej- 
rzewali ich o kolaborację z oligarchami. 
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13. W tym więc przypadku pokażcie im - a jeśli nie brak wam rozumu, uczyńcie 
to w sposób jasny dla każdego - iż nie ma takich pieniędzy, które mogłyby was 
odciągnąć od wymierzenia słusznej kary osobom przyłapanym na przestępstwie, 
i że za żadną cenę nie pozwolicie im bezkarnie grabić i kraść waszego mienia. 
14. Takiej wam dzisiaj udzielam rady. Wszyscy wiecie o tym, że Ergokles wypły- 
nął z tego kraju po to, by zbić fortunę, a nie po to, by zdobyć wasze uznanie, i że 
to oskarżony, a nikt inny, dzierży jego pieniądze. Jeśli to zrozumiecie, odzyskacie 
to, co jest wasze. 



 230

XXX. Przeciwko Nikomachowi 

W r. 411 p.n.e. przeżyli Ateńczycy przewrót polityczny. Wpierw do władzy doszła oligar- 
chiczna Rada Czterystu, później, po jej ustąpieniu, zgromadzenie Pięciu tysięcy obywateli, 
realizujące formę ustrojową umiarkowanie oligarchiczną. W związku z tymi zmianami poli- 
tycznymi powstała pilna potrzeba uporządkowania, a zatem rewizji praw: zadanie to powierzono 
komisji nomotetów. Należało też sporządzić kopie starych praw Solona, zapisanych na tablicach 
i stelach, przeredagować ich teksty i ujednolicić ich język zgodnie z bieżącym użyciem sądowym. 
Te prace, prowadzone pod koniec wojny peloponeskiej, uległy zawieszeniu w okresie rządów 
Trzydziestu. Zostały wznowione na wniosek Teisamenosa w r, 403 p.n.e. Czynności „przepi- 
sywacza" zlecono Nikomachowi, zarówno w pierwszym okresie (410-404), jak i w następnym 
(404-399). W jednym i drugim wypadku przedłużył kadencję swego urzędu. Za pierwszym 
razem, zobowiązany do wykonania tego zadania w ciągu 4 miesięcy, przeciągnął je do 6 lat, za 
drugim - do 4 lat. W pierwszym okresie do jego obowiązków należała rewizja praw dotyczących 
spraw świeckich, w drugim - religijnych. 

Oskarżyciel, zarzucając Nikomachowi nadużywanie urzędu, sprzyjanie oligarchii, przedłuże- 
nie okresu urzędowania poza wyznaczony termin, niezłożenie wymaganego sprawozdania z czyn- 
ności urzędowych, stara się też dowieść, że oskarżony nie jest pełnoprawnym obywatelem Aten. 

Przesłuchanie w tej sprawie odbywa się przed komisją logistów, której obowiązkiem było 
badanie działalności urzędników w szczególnych przypadkach. Samo oskarżenie nie stanowi 
mocnej podstawy dla sądu, by skazać oskarżonego. Stawiany mu zarzut pochodzenia niewol- 
niczego jest wątpliwy: w każdym razie nie został przez oskarżyciela udowodniony w sposób 
przekonujący. Poważniejszy jest zarzut wspomagania oligarchów: chodzi tu o sfałszowanie pra- 
wa, które im ułatwiło pozbycie się Kleofona, niebezpiecznego krytyka ich działalności politycz- 
nej. Odpowiadający na zarzuty Nikomach stosuje zasadę obrony przez atak: obciąża oskarżyciela 
zarzutem bezbożności za oprotestowanie wprowadzenia kilku nowych obrzędów, zgodnie z nowo 
opracowaną wersją odnośnych praw. Zdaniem oskarżyciela, to zwiększenie liczby uroczystości 
obrzędowych spowodowało zaniedbanie czy zawieszenie starych, ojczystych rytuałów, przeję- 
tych przez Solona, i naraziło państwo na dodatkowe poważne wydatki. 
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1. Mieliśmy już tutaj, sędziowie, przypadki stawania przed sądem osób, które 
wprawdzie wydawały się winne przestępstwa, zyskały jednak wasze przeba- 
czenie, gdy ujawniły cnoty swych przodków i własne zasługi. Skoro przyj- 
mujecie obronę oskarżonych, jeżeli tylko mogli się wykazać jakimś świad- 
czeniem na rzecz państwa, jest chyba słuszne, byście wysłuchali tu oskarżycieli, 
którzy mogą dowieść, że oskarżeni już od dłuższego czasu uprawiają działalność 
przestępczą. 2. Dużo czasu zabrałoby opowiadanie o tym, iż ojciec Nikomacha 
był niewolnikiem państwowym1, czym on sam zajmował się za młodu i w jakim 
wieku został wpisany do fratrii2. Kiedy został pełnomocnikiem państwa z obo- 
wiązkiem uporządkowania praw, któż nie wie, jakich się dopuścił wykroczeń 
wobec miasta? Powierzono mu przepisanie praw Solona3 w ciągu czterech mie- 
sięcy. On zaś przywłaszczył sobie stanowisko samego Solona jako prawodawcy, 
rozciągnął okres urzędowania z czterech miesięcy do sześciu lat4 i pobierając 
codzienne wynagrodzenie, jedne prawa włączał, inne zaś usuwał. 3. Do tego 
doszło, że przyjmowaliśmy ustawy niejako z jego ręki, strony zaś procesowe po- 
woływały się w sądach na sprzeczne prawa, utrzymując w obu zresztą przypad- 
kach, że otrzymały je od Nikomacha. Kiedy archonci nałożyli na niego grzywnę 
i sprowadzili go do sądu, nie wyraził ochoty na przekazanie spisanych ustaw. 
Zanim ten osobnik oddał swój urząd i złożył sprawozdanie ze swej działalności, 
miasto popadło już w największe nieszczęścia5. 4. Nie poniósłszy, sędziowie, 
żadnej kary za swe postępowanie, wykorzystuje swój nowy urząd6 w podobny 
sposób: po pierwsze, porządkował prawa przez cztery lata, gdy mógł wywiązać 
się z tego obowiązku w ciągu trzydziestu dni, po drugie, chociaż otrzymał wy- 
raźne polecenie, z jakich tekstów należy przepisać prawa, przywłaszczył sobie 
kompetencję legislacyjną w odniesieniu do wszystkich praw, i chociaż zajmował 
się - jak nikt przed nim - sprawami tak dużej wagi, on jeden ze wszystkich osób, 

1 Niewolnicy państwowi - tzw. demosioi - wykonywali różne prace użyteczności publicznej. 
Spośród nich rekrutowali się m.in. pisarze w urzędach, strażnicy więzień, a także miejska służba 
porządkowa. 

2 Stanowiła część fyli i składała się z grupy ludzi związanych pokrewieństwem. Ojciec 
wprowadzał syna do fratrii, gdy ten skończył 3-4 lata: uzyskiwał on pełne prawa polityczne po 
ukończeniu 18 lat. Jego imię wpisywano wtedy do księgi demu (gminy) ojca. 

3 Polityk i prawodawca ateński, żyjący na przełomie VII i VI w. p.n.e. 
4 Od r. 410 do 404 p.n.e., czyli od usunięcia rządów Czterystu do wprowadzenia rządów 

Trzydziestu. 
5 Okres rządów Trzydziestu od września 404 do maja 403 r. p.n.e. 
6 Restytuowana demokracja powierzyła Nikomachowi to samo stanowisko, które dzierżył 

przez następne 4 lata (403-399 p.n.e.). 
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które dzierżyły jakiś urząd, nie złożył sprawozdania ze swej działalności. 5. Inni 
składają takie sprawozdania każdej kolejnej prytanii7, ty zaś, Nikomachu, nie 
raczyłeś przedstawić takiego dokumentu za okres czterech lat, lecz jako jedyny 
spośród obywateli rościsz sobie prawo do urzędu przez dłuższy czas ani nie skła- 
dając wymaganego sprawozdania z czynności urzędowych, ani też nie troszcząc 
się o ustawy, lecz jedne włączasz, inne usuwasz. W swej zuchwałości posuwasz 
się tak daleko, że choć jesteś zwykłym niewolnikiem państwowym8, sprawy pań- 
stwa traktujesz jak swoją własność. 6. Jest waszym obowiązkiem, sędziowie, pa- 
miętać o tym, kim byli przodkowie Nikomacha i jakim niewdzięcznikiem okazał 
się on wobec was, dopuszczając się takich wykroczeń: zatem ukarzcie go. 
Ponieważ nie wymierzyliście mu dotychczas kary za którekolwiek z tych wykro- 
czeń, teraz pociągnijcie go do odpowiedzialności karnej za te wszystkie przes- 
tępstwa. 

7. Skoro nie może bronić swego postępowania, sędziowie, z oczywistych 
względów będzie się starał mnie oczernić. Chciałbym was prosić o to, byście 
tylko wtedy ufali jego wywodom na mój temat, kiedy, korzystając z udzielonej 
mi możliwości obrony, nie zdołam mu dowieść oszustwa. Jeżeli spróbuje pow- 
tórzyć to, co już powiedział przed Radą, mianowicie, że byłem członkiem oli- 
garchicznego rządu Czterystu, to zwróćcie uwagę na tę okoliczność, iż na pod- 
stawie doniesień zgłoszonych w tej sprawie ów rząd oligarchiczny musiał liczyć 
nie czterystu, lecz ponad tysiąc członków. Albowiem oszczercy chętnie takimi 
potwarzami obrzucają także takie osoby, które w owym czasie albo były dziećmi, 
albo przebywały poza granicami kraju. 8. Nie tylko wiele mi brakowało, bym 
został członkiem rządu Czterystu, ale nie zostałem objęty nawet listą pięciu 
tysięcy obywateli9. Otóż, gdybym w procesie dotyczącym prywatnych umów 
w tak oczywisty, jak tutaj, sposób dowiódł mu popełnienia przestępstwa, na 
pewno nie mógłby liczyć na to, że uzyska uniewinnienie uciekając się do takiego 
środka obrony. Wydaje mi się zatem rzeczą niepojętą, iż teraz, w tym procesie, 
prowadzonym w interesie państwa, spodziewa się uniknąć kary przez skiero- 
wanie przeciwko mnie tego rodzaju oskarżeń. 

7 Prytania - dziesiąta część członków Rady, sprawująca czynności przez dziesiątą cześć roku, 
czyli 35 dni. Ustępujący urzędnicy mieli obowiązek składania sprawozdań z czynności urzędowych 
przed komisją logistów, niektórzy zaś byli zobowiązani do składania takich sprawozdań każdej 
kolejnej prytanii. 

8 Oskarżyciel zarzuca Nikomachowi pochodzenie niewolnicze, co ma go zdyskredytować 
w oczach ateńskich sędziów, 

9 Po usunięciu rządów Czterystu władzę w Atenach wykonywało zgromadzenie 5000 oby- 
wateli: była to forma ustrojowa stojąca między oligarchią a demokracją. 
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9. Ponadto budzi, rzecz jasna, moje zdziwienie postawa Nikomacha, który 
uważa za stosowne żywić do innych żal za niesłusznie doznane zło, podczas gdy 
ja zamierzam wykazać, że prowadził działalność wrogą ludowi. Teraz mnie po- 
słuchajcie! Otóż jest rzeczą słuszną, sędziowie, przyjąć takie oskarżenie w przy- 
padku ludzi, którzy wówczas sprzymierzyli się w celu obalenia demokracji, 
obecnie zaś podają się za demokratów. 10. Po utracie floty10 w tym czasie, kiedy 
dokonywała się zmiana ustroju, Kleofon11 wystąpił z zarzutami wobec Rady, 
utrzymując, że działała w zmowie z innymi12 i nie podejmowała decyzji naj- 
bardziej korzystnych dla państwa. Satyros z Kefizji13 nakłonił Radę jako jeden 
z jej członków, by uwięzić Kleofona i doprowadzić go do sądu. 11. Inni człon- 
kowie Rady, którzy pragnęli jego zguby, w obawie, że sąd nie wyda wyroku 
śmierci, namówili Nikomacha do przedstawienia takiego prawa, które by 
wymagało uczestnictwa Rady14 w przewodzie sądowym. I rzeczywiście, ten 
największy ze wszystkich nikczemnik do tego stopnia działał w jawnej zmowie 
z nimi, że w dniu rozprawy dostarczył tekst odpowiedniego prawa. 12. Dzisiaj, 
oczywiście, można by było wysunąć, sędziowie, przeciwko Kleofonowi także 
inne oskarżenia. Jednakże co do jednego panuje powszechna zgoda opinii, iż 
ludzie, którzy brali udział w obaleniu demokracji, chcieli bardziej niż inni oby- 
watele usunąć go ze swej drogi, ponadto, iż Satyros i Chremon, byli członkowie 
rządu Trzydziestu, oskarżyli Kleofona nie tyle pod wpływem jakiegoś oburzenia 
z powodu waszych krzywd, ile w tym zamiarze, by mogli po skazaniu go na 
śmierć działać na waszą szkodę. 

13. I rzeczywiście osiągnęli swój cel dzięki owej ustawie, której im dostarczył 
Nikomach. Dlatego wypada, sędziowie, żeby także ci wszyscy wśród was, którzy 
uznali Kleofona za złego obywatela, wzięli pod uwagę to, że wprawdzie wśród 
ofiar oligarchii znalazł się jeden i drugi łajdak, jednak oburzacie się na rząd Trzy- 
dziestu także z powodu tych ludzi, których oni stracili nie ze względu na popeł- 
nione przestępstwa, lecz motywy polityczne. 14. Jeżeli więc Nikomach pragnie 
się bronić przed tym zarzutem, pamiętajcie przynajmniej tyle, że przedłożył owo 
prawo w tym momencie, kiedy dokonywał się przewrót polityczny, chciał 
bowiem pozyskać względy tych, którzy obalili demokrację. W ten sposób spra- 

10 Bitwa pod Aigospotamoi w r. 405 p.n.e. 
11 Polityk orientacji demokratycznej. 
12 Nb. z oligarchami. 
13 Miejscowość położona w Attyce. 
14 Była ona złożona głównie z oligarchów, a zatem można się było spodziewać, że w przy- 

padku Kleofona wyda wyrok skazujący. 
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wił, że w sądzeniu tej sprawy mogła współuczestniczyć Rada, która dopuściła 
Satyrosa i Chremona do największego znaczenia, a równocześnie skazała na 
śmierć Strombichidesa i Kalliadesa15, a także innych uczciwych i szlachetnych 
obywateli. 

15. Nie mówiłbym w ogóle o tych wydarzeniach, gdybym się nie dowiedział, 
że Nikomach będzie się starał, wbrew sprawiedliwości, uzyskać wyrok unie- 
winniający, przedstawiając się jako demokrata, a równocześnie powołać się na 
swe wygnanie16 jako na świadectwo swych sympatii demokratycznych. Mógł- 
bym tu przytoczyć wiele innych przykładów odnoszących się do zwolenników 
obalenia demokratycznego ustroju, których albo stracono17, albo wygnano, albo 
odsunięto od udziału w życiu publicznym, tak iż Nikomach z tego powodu nie 
może liczyć na żadne względy. 16. O ile ten człowiek przyczynił się w jakiejś 
części do waszego wygnania, o tyle swój powrót zawdzięcza ludowi. Byłoby to 
trochę dziwne, gdybyście odczuwali wdzięczność za to, co wbrew swej woli mu- 
siał znieść, natomiast nie mieli go ukarać za wykroczenia, które popełnił z włas- 
nej woli. 17. Dowiaduję się, że Nikomach twierdzi, jakobym dopuścił się aktu 
bezbożności, opowiadając się za zniesieniem obrzędów ofiarniczych. Gdybym 
to ja układał prawa dotyczące przepisywania ustaw, wolno by było Nikomachowi 
postawić mi taki zarzut. Domagam się jedynie, by Nikomach okazał posłu- 
szeństwo ustanowionym i powszechnie obowiązującym prawom18. Dziwię się, 
jak mógł nie zauważyć, iż zarzucając mi zbrodnię bezbożności, oskarża o to całe 
miasto: tej zbrodni dopatruje się w moim twierdzeniu, że powinniśmy spełniać 
obrzędy ofiarnicze, wymienione na tablicach i stelach, zgodnie z przepisami, 
które wy sami uchwaliliście. Jeśli jednak razi cię to sformułowanie, to musisz 
uznać za poważne przewinienie postępowanie owych obywateli, którzy odpra- 
wiali ofiary zgodnie tylko z zapisem na tablicach. 18. Oczywiście, sędziowie, 
nie musimy szukać u Nikomacha pouczenia w sprawach pobożności, bo znaj- 

15 Strombichides był ateńskim strategiem w końcowym okresie wojny peloponeskiej, Kalliades 
zaś był zwolennikiem umiarkowanej demokracji i przeciwnikiem rządów Trzydziestu. 

16 W czasie rządów Trzydziestu Nikomach, podobnie jak demokratyczny ogół, udał się na wyg- 
nanie. 

17 I tak, stracono m.in. Teramenesa, polityka ateńskiego orientacji oligarchicznej, uczestnika 
rządów Czterystu i Trzydziestu. 

18 Słowa oskarżyciela wypada w ten sposób rozumieć, że nie powołuje się on na jakieś nie 
sprawdzone prawa, jak to czyni Nikomach nadużywając swej funkcji spisywacza praw, lecz do- 
maga się tylko przestrzegania ustanowionych w tym względzie praw, które nie budzą żadnych 
zastrzeżeń i wątpliwości. 
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dujemy je w zachowanej tradycji. Otóż nasi przodkowie, składając ofiary zgod- 
nie z zapisem na tablicach, przekazali nam miasto wyróżniające się wśród innych 
miast helleńskich potęgą i dobrobytem: zatem godzi się odprawiać ofiary w przy- 
jęty przez nich sposób, jeśli nie z innej przyczyny, to przynajmniej ze względu 
na powodzenie, które stało się naszym udziałem w wyniku tych ofiar. 19. Czyż 
ktokolwiek mógłby ujawnić większą pobożność od mojej, kiedy domagam się, 
po pierwsze, by składano ofiary według ojczystego zwyczaju, po drugie, by były 
to ofiary, które mogłyby przynieść państwu więcej korzyści, wreszcie, by były 
to ofiary uchwalone przez lud, a równocześnie takie, których koszty będziemy 
mogli pokryć z publicznych dochodów? Ty, Nikomachu, postąpiłeś wręcz prze- 
ciwnie. Ponieważ wypisałeś ich więcej niż ci polecono, ponosisz odpowiedzial- 
ność za to, że z jednej strony wydano na ten cel pieniądze z dochodów publicz- 
nych, z drugiej zaś, że zabrakło środków na koszty związane z odprawianiem oj- 
czystych ofiar. 20. Tak dla przykładu: w ubiegłym roku zawieszono ofiary wysz- 
czególnione na tablicach, a wycenione na 3 talenty. Natomiast nie można twier- 
dzić, że przychody państwa były niewystarczające. Gdyby ten człowiek nie pod- 
niósł wysokości zapisu na ten cel do 6 talentów, wystarczyłoby pieniędzy na oj- 
czyste obrzędy ofiarnicze, a nawet pozostałaby dla miasta nadwyżka 3 talentów. 
Pozwolę sobie przedstawić świadków na potwierdzenie tego oświadczenia. 

Zeznania świadków19 

21. Zauważcie, sędziowie, iż kiedy tylko postępujemy zgodnie z obowiązują- 
cymi przepisami, wówczas odprawiamy ojczyste obrzędy ofiarnicze, kiedy jed- 
nak postępujemy zgodnie z treścią napisów, które skopiował ze stel, wiele 
obrzędów ulega zawieszeniu20. Do tego, ten świętokradca biega po mieście i roz- 
powiada, że przepisywał prawa kierując się względami pobożności, a nie osz- 
czędności. Każe skreślać każdy z przepisów, który nie znajduje waszego uznania. 
Myśli, że w ten sposób przekona was o swej niewinności. W ciągu dwóch lat 
wydał o 12 talentów więcej niż to było konieczne i przyczynił się do tego, że 
miasto co roku ponosiło stratę wysokości 6 talentów. 22. Uczynił to, kiedy spos- 
trzegł, że nasze miasto cierpi niedostatek pieniędzy i grożą nam następstwa ze 

19 Opuszczone w rękopisie mowy. 
20 Niektóre z tych ojczystych obrzędów porzucono, ponieważ pieniądze potrzebne na ten cel 

przeznaczono na inne obrzędy, które Nikomach włączył do odpowiednich ustaw. 
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strony Lacedemończyków, jeśli nie odeślemy im pieniędzy21, Beoci22 zaś - skoro 
nie mogliśmy im zwrócić 2 talentów - sami sobie wzięli to, co im się należało, 
niszczeją doki okrętowe i walą się mury miasta. Uczynił to, kiedy wiedział, że 
ówczesna Rada, dopóki ma środki wystarczające na potrzeby administracji, nie 
popełnia wykroczeń, kiedy jednak znajdzie się w trudnościach, zmuszona jest 
przyjmować doniesienia, konfiskować mienie poszczególnych obywateli i dawać 
posłuch mówcom pozbawionym wszelkich skrupułów. 

23. Dlatego też, sędziowie, nie powinniście za każdym razem zwracać swego 
gniewu przeciwko członkom Rady, lecz przeciwko tym, którzy doprowadzili 
państwo do tak katastrofalnego położenia. Ci wszyscy, którzy pragną rozkradać 
mienie publiczne, przyglądają się z wytężoną uwagą, jaki obrót przyjmie proces 
Nikomacha. Otóż, jeśli nie wymierzycie mu kary, dacie im całkowitą swobodę 
bezpiecznego działania. Kiedy go skażecie i wyznaczycie mu najsurowszą karę, 
wówczas, wymierzając mu sprawiedliwość, tym samym wyrokiem sądu przy- 
czynicie się zarazem do naprawy moralnej innych. 24. Zrozumcie, sędziowie, iż 
właśnie karanie ludzi umiejących dobrze przemawiać, nie zaś do tego nie- 
zdolnych, będzie dla innych ostrzeżeniem, by nigdy nie odważyli się działać na 
waszą szkodę. I któż wśród obywateli bardziej niż Nikomach zasługuje na po- 
niesienie kary? Któż miastu wyświadczył mniej dobra, a więcej zła mu wyrzą- 
dził? 25. On, który miał opracować prawa świeckie i dotyczące religijnego kultu, 
zawiódł całkowicie w obu wypadkach. Przypomnijcie sobie, iż straciliście wielu 
obywateli przyłapanych na kradzieży. Otóż ci ludzie zadawali państwu tylko 
przejściowe straty, tamci zaś [...]23 biorąc łapówki za odpowiedni zapis ustaw 
i praw odnoszących się do ofiar, wyrządzili państwu trwałą i niepowetowaną 
szkodę. 

26. Jakaż może tu być motywacja do uniewinnienia tego człowieka? Może 
taka, że jako odważny mężczyzna brał udział w bitwach lądowych i morskich? 
Ależ, nie - kiedy wy narażaliście się w czasie wypraw morskich, on siedział 
sobie tutaj w domu i fałszował prawa Solona. A może poniósł wielkie koszty 
i zapłacił wiele podatków na cele wojenne? Daleki był od tego, by cokolwiek ze 
swego przeznaczyć na cele publiczne, natomiast sprzeniewierzył wiele z tego, 

21 Rząd Trzydziestu pożyczył od Lacedemończyków sumę 100 talentów. Po zawarciu pokoju 
dług ten przejęło państwo demokratyczne. 

22 Beoci wsparli pieniędzmi ugrupowanie „ludzi z Pireusu", a gdy pożyczki nie zwrócono, 
położyli areszt na własności obywateli ateńskich. 

23 Tu następuje luka w tekście rękopisu mowy. 
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co było własnością publiczną. 27. A może trzeba go uniewinnić przez wzgląd 
na jego przodków? Już wielu przecież z tej przyczyny uzyskało wasze prze- 
baczenie. Człowiek ten ze względu na własne czyny powinien ponieść karę 
śmierci, ze względu na swych przodków zostać sprzedany w niewolę24. Czy 
w przypadku uniewinnienia, zaraz odpłaci wam wdzięcznością? Przecież nawet 
nie pamięta dobrodziejstw, z których pozwoliliście mu korzystać, Z niewolnika 
został obywatelem, z nędzarza bogaczem, z pisarczyka prawodawcą. 28. Można 
by było i was o to oskarżyć, że jeśli nasi przodkowie wybrali na ustawodawcę 
Solona, Temistoklesa i Peryklesa w tym przekonaniu, że jacy są prawodawcy, 
takie też będą ułożone przez nich prawa, to wy wybraliście Teisamenosa25, syna 
Mechaniona, i Nikomacha, i inne osoby, które były tylko pisarzami sądowymi. 
Wprawdzie wiecie, że tacy ludzie przynoszą ujmę sądom, jednak nie tracicie do 
nich zaufania. 

29. Najgorsze z wszystkiego jest to, że chociaż nie wolno tej samej osobie 
dwukrotnie sprawować tego samego urzędu pisarza, pozwalacie, by ci sami lu- 
dzie przez długi czas mieli nieograniczoną władzę nad sprawami najwyższej 
wagi. I wreszcie, wybraliście na spisywacza ojczystych ustaw Nikomacha, który 
ze strony ojca nie ma żadnego związku z naszym miastem. 30. Zresztą człowiek, 
który jawnie współdziałał w obaleniu demokracji, powinien zostać osądzony 
przez lud. Dzisiaj więc musicie okazać swój żal za to, co się stało, i nie dopuścić 
do tego, by takie jednostki w dalszym ciągu krzywdziły was. Prywatnie pięt- 
nujecie winnych przestępstwa, a zatem nie uwalniajcie ich od winy, kiedy macie 
sposobność wymierzyć im sprawiedliwość. 

31. Dość już powiedziałem o tych sprawach. Chciałbym jeszcze podzielić się 
z wami kilkoma drobnymi uwagami na temat osób, które mają zamiar wstawić 
się za oskarżonym. Otóż kilku z jego przyjaciół, a także paru czynnych poli- 
tyków, zdecydowało się wystąpić w jego obronie. Niektóre z tych osób powinny 
raczej myśleć o obronie własnej działalności, aniżeli włączać się w ratowanie 
innych. 

32. Jest to w moim odczuciu rzecz dziwna, sędziowie, że te same osoby, które 
kiedyś wcale nie starały się uprosić go, by przestał działać na waszą szkodę - 
przecież chodziło tylko o jednostkę, i to wcale nie skrzywdzoną przez państwo - 

24 Jako niewolnik z urodzenia nie ma prawa do ateńskiego obywatelstwa i powinien zostać 
sprzedany w niewolę. 

25 Teisamenos wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie rewizji praw. Był 
członkiem komisji nomotetów. 
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teraz chciałyby was nakłonić, byście nie wymierzali mu kary, chociaż jest was 
tak wielu, i to ludzi skrzywdzonych przez jednego człowieka. 33. Dlatego mu- 
sicie pokazać ze swej strony taką samą gorliwość w karaniu waszych wrogów, 
jaką wy dostrzegacie u nich, gdy bronią swych przyjaciół. Możecie być pewni 
tego, że właśnie ci ludzie jako pierwsi będą was wyżej cenili, jeśli ukarzecie 
winnych. I to również weźcie pod uwagę, że żadna z tych osób, które się noszą 
z zamiarem przemówienia w obronie Nikomacha, nie wyświadczyła państwu 
tyle dobra, ile on wyrządził zła, wobec czego na was ciąży większy obowiązek 
ukarania go, niż na nich przyjścia mu z pomocą. 34. Musicie dobrze wiedzieć, 
że te same osoby kierowały już wiele próśb do nas jako oskarżycieli, ale nie 
zdołały nas przekonać. Przybyły tu, do sądu, by spróbować wpłynąć na wasze 
głosowanie, w nadziei, że was wprowadzą w błąd i uzyskają całkowitą swobodę 
działania w przyszłości. 35. My, z naszej strony, nie chcieliśmy dać posłuchu ich 
prośbom i namowom i teraz zwracamy się do was z takim samym wezwaniem: 
nie poprzestawajcie na piętnowaniu zła przed rozprawą sądową, lecz na tej roz- 
prawie ukarajcie jednostki, które niszczą wasze ustawodawstwo. Wtedy bowiem 
całość spraw publicznych potoczy się zgodnie z obowiązującym prawem. 
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XXXI. Przeciwko Filonowi w sprawie jego dokimazji 

Obywatel ateński Filon został wybrany na członka Rady Pięciuset, W związku z tym wy- 
borem musiał się poddać badaniu kwalifikacji osobistych, tzw. dokimazji, do czego zobowiązani 
byli wszyscy kandydaci na stanowiska i urzędy państwowe. Przesłuchanie odbywa się przed 
Radą, a oskarżycielem jest jeden z jej członków. Zarzucił on Filonowi postępki, które go dys- 
kwalifikują politycznie i moralnie jako kandydata na członka Wysokiej Rady. Wśród tych kom- 
promitujących kandydata czynów wymienia: uchylenie się od jakiegokolwiek udziału w walce 
demokratów z oligarchami w r. 403 p.n.e. o wolność ojczyzny, wykorzystanie tego okresu desta- 
bilizacji i zamętu politycznego do ograbienia z resztek mienia attyckich wieśniaków, ludzi prze- 
ważnie zniedołężniałych z powodu wieku, niespełnianie obowiązków synowskich względem 
własnej matki, która wolała u obcych, niż u swego syna, szukać opieki. 

Mowa została wygłoszona wkrótce po restytuowaniu demokracji w r. 403 p.n.e. 

1. Nie przypuszczałem, członkowie Wysokiej Rady1, że Filon kiedykolwiek 
posunie się w swej zuchwałości tak daleko, by, stanąwszy tu przed wami, z włas- 
nej woli poddać się temu badaniu kwalifikacyjnemu2. Występuję zaś z oskar- 
żeniem przeciwko Filonowi, ponieważ jego zuchwalstwo nie ogranicza się tylko 
do tej sprawy, ale obejmuje ich wiele; czynię to także dlatego, że zanim kiedyś 
wstąpiłem do budynku Rady3, złożyłem uroczystą przysięgę, że będę się starał 
udzielać państwu najlepszych rad. 2. Także zaś z tego powodu, że w formule 
przysięgi jest zawarte zobowiązanie ujawnienia osoby wybranej losem, która 

1 Rada Pięciuset. 
2 Jest to tzw. dokimazja, polegająca na zbadaniu kwalifikacji moralnych, obywatelskich i po- 

litycznych kandydata na urząd czy stanowisko w organach państwowych. 
3 Oskarżyciel przypomina moment swego życia, kiedy po raz pierwszy jako członek Rady 

(bouleutes) przekroczył próg budynku (bouleuterion), w którym odbywały się jej posiedzenia, 
i złożył uroczystą przysięgę udzielania najlepszych rad w sprawach państwa i dbania o wysokie 
morale jej członków. Tego wymogu, jego zdaniem, Filon nie spełnia. 
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według posiadanej wiedzy nie nadaje się do sprawowania funkcji członka Rady. 
Nie ścigam sądownie Filona ze względu na osobistą wrogość, ani też zachęcony 
moimi umiejętnościami publicznego przemawiania i nabytym doświadczeniem. 
Po prostu, skłoniła mnie do tego wystąpienia mnogość jego występków oraz 
dochowanie wierności złożonej przysiędze. 

3. Przekonacie się, że nie mam tych samych możliwości, by ukazać jego 
charakter, którymi on rozporządzał, by go skutecznie wypaczyć. Gdyby moja 
mowa oskarżycielska niejedno pominęła, byłoby niesprawiedliwe, by na tym 
miał skorzystać oskarżony. Na podstawie moich wystarczająco dokładnych 
wyjaśnień powinien zostać w tym badaniu odrzucony. 4. Moje przemówienie 
wykaże pewne braki z powodu mej niedostatecznej znajomości wszystkich 
popełnionych przez niego czynów, ujawni wszakże zupełnie wystarczającą 
znajomość całej jego nikczemnej natury. Wzywam was wszystkich, którzy ma- 
cie większą ode mnie zdolność przemawiania, byście jeszcze wyraźniej ukazali 
jego przestępstwa, podjęli wątki, które ja pomijam, i ze swej strony oskarżyli 
Filona o nowe, jedynie wam znane przestępstwa. Nie tylko bowiem na pod- 
stawie moich oświadczeń powinniście sobie wyrobić pogląd na naturę tego 
człowieka. 

5. Moim zdaniem, jedynie te osoby powinny mieć prawo uczestniczenia 
w Radzie — rozstrzygającej o naszych sprawach publicznych — które nie tylko 
posiadają prawo obywatelstwa, ale też wykazują zainteresowanie sprawami 
państwa. Ma bowiem dla nich wielkie znaczenie okoliczność, czy państwo jest 
w dobrym, czy niekorzystnym położeniu. Dlatego poczytują za swój obowiązek 
uczestniczenie w losach państwa: zarówno w jego nieszczęściach, jak i w jego 
pomyślności. 6. Iluż jest jednak takich ludzi, którzy, choć są obywatelami z uro- 
dzenia, wyrażają pogląd, iż tam jest ich ojczyzna, gdzie znajdą środki utrzyma- 
nia. Jest oczywiste, że tacy ludzie porzucą dobro publiczne w pogoni za własną 
korzyścią, ponieważ nie własne państwo, lecz własne mienie uznają za swą oj- 
czyznę. 7. Mam zamiar wykazać, że ten tutaj Filon stawiał swoje qsobiste 
bezpieczeństwo ponad zagrożenie państwa i żywił przekonanie, że lepiej jest 
wieść żywot bezpieczny, aniżeli ratować państwo narażając się na równi z resztą 
obywateli. 

8. Ten człowiek, Wysoka Rado, gdy nieszczęście spadło na państwo4 - 
wspomnę o nim tylko o tyle, o ile to będzie konieczne - wygnany z miasta przez 

4 Przegrana wojna ze Spartą (wojna peloponeska) i ustanowione w Atenach rządy Trzydziestu. 
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rząd Trzydziestu wraz z całą rzeszą obywateli, przebywał przez jakiś czas na 
wsi. Gdy jednak bojownicy z Fyle5 powrócili do Pireusu, a lud przybyły nie tylko 
ze wsi, ale też z obcej ziemi, zebrał się częściowo w mieście, częściowo w Pireu- 
sie i kiedy każdy w miarę swych sił spieszył państwu z pomocą, Filon postąpił 
inaczej niż wszyscy inni obywatele. 9. Po prostu spakował swe rzeczy i wyjechał 
stąd, by mieszkać za granicą, mianowicie w Oropos6, gdzie płacił podatek wy- 
magany od obcokrajowców i przebywał pod opieką patrona: wolał życie przy- 
bysza wśród obcych, aniżeli życie obywatela wśród swoich. I nawet nie postąpił 
tak, jak część obywateli, którzy, na widok sukcesów odnoszonych w działaniu 
przez bojowników z Fyle, dokonali zmiany swej politycznej postawy. Wcale nie 
myślał o tym, by wziąć udział w którymś z tych pomyślnie przebiegających 
działań, bo wolał się tutaj pojawić, gdy już osiągnięto pełny sukces, aniżeli po- 
wrócić do miasta zdziaławszy coś pożytecznego dla wspólnego dobra państwa. 
Ani nie przybył do Pireusu, ani też w żadnym innym miejscu nie oddał się do 
waszej dyspozycji. 10. Jeżeli nie wahał się zdradzić was, chociaż widział, że 
odnosicie sukceay, to czegóż by nie zrobił, spostrzegając, że jakoś sobie nie 
radzimy w działaniu? Ci wszyscy, którzy z przyczyny osobistych kłopotów nie 
uczestniczyli w niebezpieczeństwach, które nękały wtedy nasze państwo, zasłu- 
gują na pewną wyrozumiałość. 11. Ci jednak, którzy z rozmysłem tak postąpili, 
nie są godni najmniejszego pobłażania. Ustalił się bowiem u wszystkich ludzi 
na świecie pewien słuszny zwyczaj, by okazywać większe oburzenie za te same 
przestępstwa osobom, które miały możność uniknięcia kryminalnego czynu, 
natomiast udzielać przebaczenia biedakom i ułomnym na ciele, ze względu na 
powszechne przekonanie, że dopuścili się wykroczeń nieświadomie. 12. Temu 
osobnikowi nie należy się na pewno jakiekolwiek pobłażanie. Nie jest bowiem 
ani kaleką niezdolnym do większego wysiłku fizycznego - co sami widzicie - 
ani pozbawionym środków materialnych do pełnienia świadczeń publicznych - 
co zamierzam wykazać. Czyż słusznie więc nie zasługuje na powszechną nie- 
nawiść człowiek w równej mierze zdolny do udzielania takiej pomocy, jak i temu 
niechętny? 

13. U żadnego z obywateli nie wzbudzicie do siebie uczucia wrogości, jeżeli 
w tym badaniu odrzucicie Filona: przecież nie zdradził w sposób jawny tylko 

5 Demokraci ateńscy, którzy opuścili miasto za rządów Trzydziestu, schronili się w attyckiej 
twierdzy Fyle. Stamtąd ruszyli później na Pireus, a następnie na Ateny. 

6 Miejscowość leżąca w pobliżu granicy Attyki i Beocji. Filon nie miał tam prawa obywa- 
telstwa, a wiec traktowany był jako cudzoziemiec, który był zobowiązany do płacenia podatku 
(metoikion) i przebywania pod opieką prawną patrona (prostates). 
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jednego z dwóch ugrupowań politycznych, lecz obydwa, tak iż nie uchodzi ani 
za przyjaciela „ludzi z miasta"7 — nie uznał bowiem za stosowne połączyć się 
z nimi, gdy byli w niebezpieczeństwie - ani za przyjaciela tych, którzy zajęli 
Pireus8, nie chciał bowiem wraz z nimi powrócić do miasta, chociaż - jak sam 
utrzymuje - jest obywatelem miasta. 14. Gdyby istniało jeszcze inne ugrupo- 
wanie obywateli, które by razem z nim współdziałało, i gdyby — co oby się nie 
stało - przejęło władzę w mieście, niechby wśród tych ludzi uzasadniał swoje 
pretensje do stanowiska w Radzie. 

Wysłuchajcie zeznań świadków, by się przekonać, że jest prawdą to, co 
wcześniej powiedziałem, a mianowicie, że Filon mieszkał w Oropos, pozostając 
pod opieką patrona, posiadał dostateczne środki finansowe i ani w Pireusie, ani 
w mieście nie stawił się pod bronią. 

Zeznania świadków9 

15. Pozostaje mu więc tylko stwierdzić, że wskutek pewnej niesprawności 
fizycznej, która go nawiedziła, nie był w stanie udzielić pomocy ludziom z Pi- 
reusu, ale za to zaproponował dać ze swych własnych środków ludowi ateńskie- 
mu pieniężne wsparcie, albo uzbroić część członków swej gminy, jak to czyni 
wielu innych obywateli, którzy nie są zdolni pełnić służbę osobiście. 16. By poz- 
bawić go możliwości wprowadzenia was w błąd za pomocą kłamstw, udzielę 
wam jasnej informacji także o tych sprawach, ponieważ później nie będę miał 
sposobności zabrania tutaj głosu i udowodnienia mu nieprawdy. Proszę o wez- 
wanie tu Diotimosa z Acharnai10 i tych osób, które razem z nim zostały powo- 
łane do komisji mającej się zająć sprawą uzbrojenia członków gmin z funduszy 

ofiarodawców. 

Zeznania Diotimosa i innych członków powstałej komisji11 

17. A zatem oskarżony wcale nie myślał o wspieraniu państwa w takim 
momencie i w takim położeniu, lecz zamierzał jedynie wyciągnąć jakieś ko- 
rzyści dla siebie z tych nieszczęść publicznych. Wyruszył z Oropos, odbywając 

7 Tak nazywano obywateli, którzy pozostali w mieście za rządów Trzydziestu. 
8 Idzie tu o demokratów ateńskich, tworzących tzw. ugrupowanie ludzi z Pireusu. 
9 Zeznania świadków opuszczone w rękopisie mowy, 
10 Jedna z gmin (demów) attyckich. 
11 Zeznania te zostały opuszczone w rękopisie mowy, podobnie jak w § 19 i 23. 
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drogę samotnie lub na czele innych, dla których wasze nieszczęścia były czymś 
bardzo pomyślnym, i tak przemierzał kraj. 18. Spotykał tu starszych wiekiem 
obywateli, którzy pozostali w swych gminach ze skąpymi zapasami, które ledwie 
im wystarczały. Byli to ludzie oddani demokracji, lecz z powodu wieku nie- 
zdolni do pospieszenia jej z pomocą. Takich ludzi pozbawiał tych środków do 
życia, bardziej ceniąc nawet drobny zysk, aniżeli zrezygnowanie z możliwości 
wyrządzenia im krzywdy. Ci wszyscy ludzie nie mogą go dzisiaj ścigać są- 
downie z tej samej przyczyny, dla której nie byli zdolni nieść państwu pomocy. 
19. Nie wolno dopuścić do tego, by ten osobnik po raz wtóry miał skorzystać 
z tej ich niesprawności fizycznej, wtedy odbierając im ich własność, dzisiaj zaś, 
na podstawie waszego badania, uzyskując członkostwo Rady. Jeżeli ktokolwiek 
z tych skrzywdzonych pojawi się tu w sądzie, zróbcie z tego wielką sprawę, 
potępcie oskarżonego, który zdobył się na to, by pozbawić własnych zasobów 
ludzi, którym inni ofiarowali coś z dobrego serca, litując się nad ich biedą. Pro- 
szę o wezwanie świadków. 

Zeznania świadków 

20. Nie rozumiem, dlaczego wasz sąd o nim miałby się różnić od oceny jego 
bliskich: chodzi tu bowiem o takie fakty, które same - nawet gdyby się nie 
dopuścił żadnego wykroczenia - usprawiedliwiałyby w pełni negatywny wynik 
tego badania kwalifikacyjnego. Pominę już to, że jego matka za życia skierowała 
przeciwko niemu oskarżenie. Na podstawie kroków, które podjęła pod koniec 
życia, łatwo możecie osądzić, jaki był jego do niej stosunek. 

21. Nie chciała mu powierzyć pieczy nad swymi sprawami po swej śmierci, 
więc z pominięciem własnego syna dała Antifanesowi, do którego miała zau- 
fanie, choć nie był jej krewnym, trzy miny srebra na pochówek. Oczywiście 
dobrze wiedziała, że Filon nie wypełni tych ostatnich obowiązków, mimo iż jest 
z nią związany tak bliskimi więzami krwi. 22. Jeżeli własna matka — w końcu 
z natury najbardziej skłonna znosić nawet krzywdy ze strony swych dzieci, która 
drobne ich usługi uważa zawsze za wielkie dobrodziejstwa, bo ocenia je bardziej 
miarą serca niż umysłu - uznała, iż z jej śmierci chce wyciągnąć dla siebie ko- 
rzyść, jakiż powinien być wasz sąd o tym człowieku? 23. Kto w stosunku do 
swych najbliższych popełnia taką niegodziwość, do czegóż jest zdolny wobec 
obcych? Dla potwierdzenia prawdziwości tych faktów, proszę o wysłuchanie 
osoby, która wzięła pieniądze i pochowała jego matkę. 
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Zeznania świadka 

24. Na jakiej podstawie moglibyście pozytywnie ocenić w badaniu tego 
człowieka? Czy z tego powodu, że nie popełnił żadnego wykroczenia? Przecież 
dopuścił się wobec ojczyzny najgorszych zbrodni. A może dlatego, że się 
poprawi? Niechże się upomina o członkostwo Rady dopiero wtedy, gdy w jego 
postawie wobec państwa zajdzie poprawa, kiedy odda państwu przysługę w spo- 
sób tak jawny, w jaki wyrządził mu zło. Rozsądniej jest bowiem odpłacać się 
wdzięcznością za przysługi już oddane. Wydaje mi się bowiem czymś nieprzy- 
zwoitym, gdyby za popełnione przestępstwa nigdy nie miał ponieść kary, na- 
tomiast za dobrodziejstwa, które dopiero w przyszłości ma zamiar wyświadczyć, 
już teraz miał otrzymać zaszczyty. 

25. Czy obywatele będą lepsi pod względem moralnym, skoro zobaczą, że 
wszystkim na równi przyznajecie zaszczyty - i właśnie z tego powodu powinien 
on zostać przyjęty do Rady? Ale istnieje realne zagrożenie, że także ludzie 
uczciwi, gdy tylko zauważą, że doznają takiej samej czci, jak niegodziwcy, za- 
przestaną szlachetnych uczynków, mając to przekonanie, że te same osoby, które 
otaczają szacunkiem szubrawców, zapomną całkowicie o szlachetnych. 26. To 
także zasługuje na waszą uwagę, że każdy, kto tylko wydał wrogom jakiś port 
lub okręt, albo obóz wojskowy, ponosi za to najsurowszą karę: ten zaś osobnik, 
który zdradził całe miasto, podejmuje staranie nie tylko o bezkarność, lecz także 
o przyznanie mu zaszczytu. Jest oczywiste, że kto zdradził wolność w tak jawny 
sposób jak on, nie powinien teraz prowadzić sporu sądowego o członkostwo 
Rady, lecz o to, by uratować status człowieka wolnego12 i móc uniknąć naj- 
surowszej kary. 

27. Według moich informacji, twierdzi on, że gdyby nieobecność w kraju 
w okresie owego politycznego kryzysu uchodziła za przestępstwo, musiałoby 
zostać uchwalone prawo, które by się wyraźnie wypowiadało na ten temat, po- 
dobnie jak to się dzieje w przypadku innych przestępstw. Sądzi, iż nie zauwa- 
życie tego, że to właśnie z powodu wielkości tej zbrodni nie ustanowiono od- 
powiedniego prawa. Jakiż polityk mógłby sobie wyobrazić, albo jaki prawo- 
dawca mógłby przewidzieć, że któryś z obywateli dopuści się tak straszliwej 
zbrodni? 28. Wiadomo, że prawo karze porzucenie szyku bojowego13 jako wiel- 

12 Mówca wyraża opinię - jest to tylko jego pobożne życzenie - że Filon za swe przewienienia 
powinien utracić status człowieka wolnego i zostać sprzedany w niewolę. 

13 Porzucenie szyku bojowego (lipotaksiori) karano utratą praw obywatelskich. 
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kie przestępstwo, nawet jeśli ten fakt miał miejsce w sytuacji, w której własne 
państwo nie doznawało żadnego zagrożenia, lecz, wręcz przeciwnie, stwarzało 
takie zagrożenie dla innych państw. Czyż byśmy nie mieli żadnego prawa, które 
by karało winnego porzucenia własnego państwa w chwili, gdy ono samo 
znajdowało się w niebezpieczeństwie? Oczywiście, mielibyśmy takie prawo, 
gdyby ktoś w ogóle pomyślał o tym, że któryś z obywateli może się dopuścić 
takiego czynu. 

29. Każdy miałby słuszny powód, by zganić wasze postępowanie, gdybyście 
z jednej strony w sposób godny miasta uczcili osiadłych cudzoziemców14 za 
wsparcie, jakiego udzielili demokracji w stopniu przekraczającym ich obowiąz- 
ki, z drugiej zaś strony nie mieli zamiaru wymierzyć sprawiedliwości człowie- 
kowi, który z pogwałceniem swego obowiązku15 zdradził miasto - a wiec, gdy- 
byście, rezygnując już z wyznaczenia mu jakiejś surowszej kary, nie poprzestali 
przynajmniej na czasowym ograniczeniu jego praw politycznych. 30. Przy- 
pomnijcie sobie, na jakiej podstawie ludzi zasłużonych dla miasta obsypy- 
waliście zaszczytami, tych zaś, którzy mu źle służyli, pozbawialiście ich upraw- 
nień i zaszczytów. W jednym i drugim przypadku przyjęto tę zasadę nie tyle ze 
względu na obecnych, ile na przyszłych obywateli, by ich zachęcić do podjęcia 
trudu na drodze doskonalenia się moralnego, a równocześnie do unikania dzia- 
łań, które by pod jakimkolwiek względem przyczyniały się do ich deprawacji. 

31. Zastanówcie się jeszcze nad jednym. Otóż, jakich przysiąg będzie, 
waszym zdaniem, przestrzegał oskarżony, skoro swym czynem zdradził bogów 
ojczystych? Albo jakiej dobrej rady w sprawach państwowych będzie mógł 
udzielić16, skoro nie miał nawet chęci uwolnić swej ojczyzny? Albo jakiej do- 
trzyma tajemnicy człowiek, który nie uznał za stosowne wykonać danych mu 
poleceń? Jakże wypada, by człowiek, który nawet jako ostatni nie przybył z po- 
mocą w chwili zagrożenia, miał teraz doznać wyróżnienia wobec tych, którzy 
przyczynili się do naszego sukcesu. Skoro on miał za nic ogół obywateli, czyż 
nie byłoby czymś godnym ubolewania, gdybyście teraz takiej jak on jednostce 
udzielili w tym badaniu swego poparcia. 

14 Są to tzw. metojkowie (metoikoi), którzy byli zobowiązani do służby wojskowej. Szczegól- 
nie zasłużonym dla demokratycznego państwa metojkom Ateńczycy przyznawali pewne upraw- 
nienia, z których korzystali tylko obywatele. 

15 Mówca ma na myśli patriotyczny obowiązek obywatelski. 
16 Nb. jako członek Rady Pięciuset. 
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32. Dostrzegam już pewne osoby, które zamierzają mu pomóc i wstawić się 
za nim przed wami, skoro nie udało się im mnie przekonać. W tamtych jednak 
czasach niebezpieczeństw i wielkich zmagań, kiedy stawką był sam ustrój po- 
lityczny, kiedy trzeba było walczyć nie tylko o miejsce w Radzie, ale o samą 
wolność, wtedy jakoś go nie prosiły, by pomógł i wam, i naszemu państwu, ani 
też o to, by nie zdradzał ani ojczyzny, ani Rady, do której członkostwa teraz 
sobie rości pretensje, zresztą nieuzasadnione, gdyż nasze sukcesy są dziełem in- 
nych. 33. On jeden, członkowie Wysokiej Rady, nie miałby słusznego powodu, 
by się oburzać, gdyby jego zabiegi zakończyły się niepowodzeniem. Przecież 
nie wy go teraz odsuwacie od tego wyróżnienia, lecz on sam się go pozbawił, 
gdy nie chciał się do was przyłączyć i walczyć o Radę z takim zapałem, jaki go 
dzisiaj tutaj sprowadza ze względu na losowanie. 

34. Myślę, że już dość powiedziałem, chociaż i tak pominąłem pewne spra- 
wy. Wierzę jednak, że mimo opuszczenia przeze mnie części spraw podejmiecie 
decyzję korzystną dla państwa. Dla osądu kwalifikacji moralnych wymaganych 
od członków Rady powinniście się oprzeć na własnym przykładzie, zamiast na 
innych kryteriach oceny: zostaliście członkami Rady, gdyż badanie kwalifikacji 
wykazało wasze całkowite zaangażowanie polityczne. Postawa zaś tego czło- 
wieka ustala chyba jakiś nowy wzorzec, obcy wszelkiej demokracji. 
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XXXII. Przeciwko Diogeitonowi 
Zachowany, znacznej objętości fragment tej mowy zawdzięczamy Dionizjuszowi z Halikar- 

nasu. Ten znany krytyk literacki, żyjący w czasach Augusta, przytacza w swym traktacie O Li- 
zjaszu część mowy Przeciwko Diogeitonowi dla ukazania zdolności tego mówcy w kompono- 
waniu mów sądowych. 

Obywatel ateński Diodotos, wyruszając na wojnę, uczynił swego brata Diogeitona zawia- 
dowcą całego majątku - zresztą znacznego - a zarazem opiekunem żony i małych dzieci. Z woj- 
ny już nie wrócił. Gdy po ośmiu latach najstarszy syn Diodota osiągnął wymaganą prawem 
pełnoletność, zażądał od Diogeitona zwrotu majątku. Opiekun wyraził gotowość oddania mu tyl- 
ko niewielkiej sumy, która rzekomo pozostała z całego wielkiego majątku. Wtedy młodzieniec 
wystąpił przeciwko niemu na drogę sądową, wspomagany przez swego szwagra, który wygłasza 
przed sądem niniejszą mowę. 

Z przedstawionych przezeń zestawień rachunkowych wynika, że pozostawiona przez Diodota 
gotówka, wpływy, zyski i pieniądze uzyskane z udzielonych pożyczek dają ogólną sumę 13 ta- 
lentów. Matka sierot, a córka oskarżonego Diogeitona, wylicza tę globalną sumę nawet na 15 ta- 
lentów. Diogeiton zmienia zeznania, przyznaje się początkowo do posiadania małej sumy, osta- 
tecznie oświadcza, że ma w swym posiadaniu 7 talentów i 40 min. Brakująca kwota, w stosunku 
do tej globalnej sumy, jest znaczna. Oskarżony tłumaczy się dużymi wydatkami poniesionymi 
na utrzymanie trojga podopiecznych (dziewczyny i dwóch chłopców) przez 8 lat. Zdaniem mów- 
cy, podana przez oskarżonego suma przekracza wielokrotnie przypuszczalną wysokość ich utrzy- 
mania. 

Proces odbył się w r. 400 p.n.e., po zakończeniu wojny peloponeskiej, a przed wybuchem 
wojny korynckiej. 

1. Gdyby, sędziowie, punkty sporne w tej sprawie nie były tak znaczne, nigdy 
bym sobie na to nie pozwolił, by pozwać tu przed sąd tych ludzi. Uważam bo- 
wiem, że prowadzenie sporów z własnymi krewnymi jest rzeczą wyjątkowo 
przykrą, wiem też, że najgorsze wrażenie na was robią nie tylko sprawcy zła, 
ale także ci, którzy nie mogą się z tym pogodzić, iż za sprawą członków swej 
własnej rodziny doznają uszczerbku w swoim majątku. Otóż moi krewni, sę- 
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dziowie, gdy zostali pozbawieni znacznego mienia, a nadto wiele zła wycierpieli 
ze strony osób, którym najmniej godziło się takie zło wyrządzać, szukali u mnie, 
jako u swego szwagra, opieki. Uznałem więc za konieczne wystąpić w ich ob- 
ronie. 2. Ożeniłem się z ich siostrą, zrodzoną z córki Diogeitona. Po wielu moich 
prośbach udało mi się najpierw nakłonić obydwie strony do powierzenia sporu 
sądowi naszych przyjaciół, gdyż bardzo mi zależało na tym, by osoby postronne 
nie dowiedziały się o tej sprawie. Diogeiton nie zdobył się na to, by posłuchać 
któregokolwiek z przyjaciół w sprawie mienia, którego przywłaszczenie dowie- 
dziono mu ponad wszelką wątpliwość. Po prostu, wolał być postawiony w stan 
oskarżenia i ze swej strony kwestionować jego zasadność oraz narazić się na 
największe ryzyko, aniżeli przez spełnienie wymogów prawa uwolnić się od 
wszelkich zarzutów. 3. Błagam was, byście wsparli słuszną sprawę moich krew- 
nych - oczywiście, jeśli dowiodę wam, że ich dziadek sprawował opiekę nad 
sierotami1 w sposób tak niegodziwy, jak nikt dotychczas tego nie czynił nawet 
w stosunku do ludzi obcych. W przeciwnym wypadku, zawierzycie bez reszty 
oskarżonemu i także w przyszłości będziecie mieli o nas najgorsze zdanie. Spró- 
buję wam wyłożyć sprawę od początku. 

4. Otóż, sędziowie, Diodotos i Diogeiton byli braćmi zrodzonymi z tego sa- 
mego ojca i tej samej matki. Podzielili między siebie nieruchomości, ruchomości 
natomiast dzierżyli jako wspólną własność. Kiedy Diodotos dorobił się dużej 
fortuny na handlu morskim, Diogeiton namówił go do poślubienia swej córki - 
jedynaczki, która urodziła mu dwóch synów i córkę. 5. W jakiś czas później, 
gdy Diodota powołano do służby w oddziałach ciężkozbrojnej piechoty2, zawez- 
wał do siebie żonę, zresztą swą bratanicę, oraz jej ojca - był on zarówno teściem 
Diodota, jak i jego bratem oraz dziadkiem i stryjem małych wtedy jeszcze dzieci 
- w tym przekonaniu, że ze względu na te bliskie związki krwi będzie on bar- 
dziej niż ktokolwiek inny zobowiązany do uczciwego sprawowania funkcji opie- 
kuna3 dla jego dzieci. Wręczył więc Diogeitonowi testament i dał mu 5 talentów 
srebra w depozyt. 6. Przedstawił też wykaz pożyczek udzielonych pod zastaw 
statku w sumie 7 talentów4 i 40 min [...]5 2000 drachm zainwestował na Cher- 

1 Nieuczciwego opiekuna (epitropos) można było oskarżyć na podstawie specjalnej skargi 
(graphe epitropeias) o złe sprawowanie powierzonej mu funkcji. 

2 Oddziały tzw. hoplitów. 
3 Opiekuna dla swych małoletnich dzieci ustanawiał ojciec przeważnie w testamencie. 
4 1 talent = 60 min, 1 mina = 6 drachm. 
5 Tu następuje luka w tekście. 
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sonesie6. Zobowiązał Diogeitona, by w razie jego śmierci, przekazał na posag 
żony 1 talent oraz wyposażenie jednego pokoju i 1 talent na posag córki. Zos- 
tawił żonie 20 min i 30 staterów7 z Kyzikos. 7. Po dokonaniu tych czynności 
pozostawił w domu odpis dokumentu i wyruszył wraz z Trazyllosem8 na wy- 
prawę wojenną poza granice kraju. Diodotos zginął pod Efezem9. Diogeiton 
przez jakiś czas ukrywał przed swoją córką śmierć jej męża, wziął zapieczę- 
towany dokument, który tamten pozostawił, oświadczając, że ten dokument jest 
potrzebny dla odzyskania udzielonych pożyczek morskich. 8. Kiedy w końcu 
ujawnił rodzinie fakt śmierci Diodota, odprawiono zwykłe obrzędy pogrze- 
bowe10. Pierwszy rok rodzina spędziła w Pireusie11, ponieważ tu właśnie zacho- 
wała środki konieczne do życia. Gdy te zapasy się wyczerpały, Diogeiton wypra- 
wił dzieci do miasta12 oraz wydał ich matkę za mąż, dając jej w posagu 5 tysięcy 
drachm - czyli mniej o tysiąc drachm13 w stosunku do sumy, jaką dla niej prze- 
znaczył jej mąż. 

9. Po siedmiu latach, gdy jeden z chłopców został zgodnie ze zwyczajem uz- 
nany za dorosłego14, Diogeiton wezwał ich i oświadczył, że ich ojciec pozostawił 
im tylko 20 min srebra i 30 staterów. „Na wasze utrzymanie wydałem z własne- 
go majątku sporą sumę pieniędzy. Dopóki miałem pieniądze, nie sprawiało mi 
to różnicy. Teraz jednak znalazłem się w poważnych trudnościach finansowych. 
Ty więc, skoro osiągnąłeś wiek dojrzały i jesteś już mężczyzną, sam musisz się 
obecnie starać o zdobycie środków do życia". 10. Wstrząśnięci tym, co usłyszeli, 
ze łzami w oczach udali się do matki. Wzięli ją ze sobą i przyprowadzili do 
mnie. Ich cierpienie, wywołane tym ciosem, budziło litość: brutalnie odprawieni 
przez stryja, wśród łez błagali mnie, bym nie dopuścił do wyzucia ich z ich oj- 

6 Tracja. 
7 Stater z Kyzikos - ok. 28 drachm attyckich. 
8 Znany wódz ateński z czasów wojny peloponeskiej (431-405 p.n.e.), 
9 Bitwa pod Arginuzami w r. 409 p.n.e. 
10 Zwyczajowo obejmowały one: wystawienie zwłok na widok publiczny, pogrzeb, stypę, 

składanie ofiar, żałobę. 
11 Był to r. 409 p.n.e., okres wojny peloponeskiej: z powodu wojny społeczeństwo ateńskie 

odczuwało poważne trudności aprowizacyjne. 
12 To znaczy: do Aten. 
13 Diodotos przeznaczył dla żony l talent, czyli 6000 drachm, od Diogeitona otrzymała tylko 

5000 drachm. 
14 Po ukończeniu 18 lat. Sprawdzano wtedy pochodzenie młodego człowieka (czy jest wolno 

urodzony i czy jest synem rodziców-obywateli) i wpisywano go do księgi członków demu 
(gminy) na podstawie dwóch uchwał zgromadzenia tych członków. W ten sposób nabywał prawa 
obywatelskie. 
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cowskiego majątku oraz do wpędzenia ich w nędzę i to przez osoby, którym 
najmniej ze wszystkich wypadało okazywać wobec nich taką bezwzględność, 
lecz godziło się udzielić pomocy ze względu na ich siostrę i na nich. 11. Wiele 
można by o tym mówić, jak wielki smutek ogarnął wówczas cały mój dom. 
W końcu ich matka uprosiła mnie, bym wezwał do siebie jej ojca i przyjaciół. 
Oświadczyła przy tym, że wprawdzie nie miała dotychczas zwyczaju zabierania 
głosu w obecności mężczyzn, to jednak rozmiar ich nieszczęść zmusza ją do 
ujawnienia wobec nas wszystkich cierpień, jakich doznali. 

12. Najpierw udałem się do Hegemona, męża córki tego człowieka, i wy- 
raziłem mu swoje oburzenie. Następnie omówiłem sprawę z innymi krewnymi. 
Zażądałem od tego człowieka15 zgody na przeprowadzenie dochodzenia w spra- 
wie majątkowej. Diogeiton początkowo odmówił, ostatecznie jednak uległ, zmu- 
szony do tego przez przyjaciół. W czasie naszego zebrania matka spytała Dio- 
geitona, czy jest człowiekiem bez serca, skoro wobec dzieci stosuje takie środki: 
„Przecież jesteś bratem ich ojca - mówiła - i moim ojcem, ich stryjem i zara- 
zem dziadkiem. 13. Jeżeli nikogo się już nie wstydzisz, powinieneś przynajmniej 
odczuwać strach przed bogami. Wziąłeś od Diodota, gdy wybierał się na wypra- 
wę wojenną, 5 talentów w depozyt. W jakimkolwiek miejscu, które sam wyzna- 
czysz, chcę złożyć przysięgę na życie moich dzieci, i tych tutaj, i później naro- 
dzonych16. Nie jestem osobą tak podłą i tak zachłanną na pieniądze, bym miała 
się rozstać kiedyś z życiem, złożywszy krzywą przysięgę na głowy mych dzieci, 
i bym miała przywłaszczać sobie bezprawnie mienie mego ojca". 14. Dalej do- 
wiodła Diogeitonowi, że odzyskał 7 talentów i 4000 drachm z pożyczek mor- 
skich i przedstawiła odpowiedni dokument. Otóż, w czasie przeprowadzki 
Diogeitona z domu w Kollytos17 do domu Faidrosa dzieci przypadkiem natknęły 
się na dokument, który widocznie gdzieś się zawieruszył, i przyniosły go matce. 
15. Wykazała także, że odebrał 100 min pożyczonych na procent pod zastaw 
gruntu, ponadto 2000 drachm i umeblowanie dużej wartości: co roku też 
przybywa do nich transport zboża18. „Po tym wszystkim - powiada - masz jesz- 
cze czelność twierdzić, kiedy masz tak wielkie pieniądze w swoim posiadaniu, 
jakoby ich ojciec pozostawił im tylko 2000 drachm i 30 staterów - przecież 

15 Chodzi o Diogeitona. 
16 To znaczy: w jej drugim małżeństwie. 
17 Ateńska gmina, położona na północ od Akropolu. 
18 2000 drachm, zainwestowane niegdyś przez Diodota, przynosiło roczny zysk w dostawach 

zboża. 
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właśnie taką sumę dał mi mąż, którą ja ci wręczyłam po jego śmierci. 16. Uz- 
nałeś za stpsowne wypędzić ich, dzieci twojej córki, z ich własnego domu - 
w znoszonej odzieży, bez butów, bez służącego, bez pościeli, bez wierzchniego 
okrycia, które im zostawił ojciec, bez pieniędzy, które u ciebie złożył w depo- 
zycie. 17. Teraz wychowujesz dzieci zrodzone z mojej macochy w zbytku, jaki 
zapewniają tylko wielkie pieniądze. I słusznie postępujesz, ale czemu krzyw- 
dzisz moje dzieci: niegodnie wypędziłeś je z domu i usilnie starasz się o to, by 
z bogaczy uczynić ich żebrakami. I w całym tym postępowaniu nie odczuwasz 
ani strachu przed bogami, ani wstydu wobec mnie, która dobrze znam fakty, ani 
nie myślisz o swym bracie, lecz pieniądze stawiasz wyżej od nas wszystkich". 
18. Wtedy to, sędziowie, wstrząsnęły nami wszystkimi straszliwe zarzuty tej 
kobiety, postępki tego człowieka, jej słowa: widzieliśmy, jaką krzywdę wyrzą- 
dził dzieciom, przywoływaliśmy pamięć zmarłego, który na opiekuna majątku 
wyznaczył tak niegodnego człowieka, snuliśmy refleksje, jak trudno jest znaleźć 
kogoś, komu można powierzyć swoje sprawy. Nikt z obecnych, sędziowie, nie 
był w stanie wymówić słowa, mogliśmy tylko płakać równie rozpaczliwie, jak 
ci nieszczęśnicy, i w spokoju rozejść się do domów. Proszę świadków o złożenie 
zeznań w tej sprawie. 

Zeznania świadków 

19. Sądzę, sędziowie, że warto poświęcić uwagę pewnemu obrachunkowi po 
to, byście współczuli tym młodym ludziom z powodu ich wielkich krzywd, 
oskarżonego zaś uznali za godnego napiętnowania przez wszystkich obywateli. 
Otóż przypadek Diogeitona wywołuje u wszystkich ludzi tak wielką wzajemną 
podejrzliwość, że czy to ciesząc się zdrowiem, czy w godzinie śmierci, nie mają 
do swych najbliższych większego zaufania niż do swych największych wrogów. 
20. Ten człowiek miał czelność wyprzeć się części tych pieniędzy, w końcu 
jednak przyznać się do posiadania reszty, a następnie wykazać w swych przy- 
chodach i rozchodach sumę 7 talentów, srebra i 7 tysięcy drachm jako wydatki 
na utrzymanie dwóch chłopców i ich siostry w okresie ośmiu lat. W swej zuch- 
wałości posunął się do tej granicy, że nie wiedząc, na co obrócić pieniądze - 
wyliczył na żywność dla dwóch chłopców i ich siostry 5 oboli dziennie, na 
obuwie zaś i odzież, na balwierza nie wymienił jakiejś określonej sumy mie- 
sięcznie czy rocznie, ale ogólnie za cały ten czas sumę przekraczającą talent 
srebra. 21. Na grobowiec swego ojca z podanej sumy 5000 drachm nie wydał 
nawet 25 min. Połowę tej sumy sobie zaliczył, drugą połową obciążył ich konto. 
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Następnie, sędziowie - nie wydaje mi się bezprzedmiotowe i o tym tu 
wspomnieć - przytoczył sumę 16 drachm jako cenę zakupu baranka na Dio- 
nizje19 i z tej kwoty 8 drachm policzył dzieciom. Taki zapis szczególnie nas 
oburzył. Tak już bywa, sędziowie, że nawet wśród wielkich strat bolą skrzyw- 
dzonych także drobne straty. Ukazują one bowiem w jaskrawym świetle nie- 
godziwość krzywdzicieli. 22. Następnie, na inne święta i ofiary obciążył ich 
rachunek wydatkami przekraczającymi sumę 4000 drachm. Dla zaokrąglenia 
całej kwoty doliczył do ich rachunku jeszcze wiele innych rzeczy, jak gdyby 
tylko w tym celu został w testamencie ustanowiony opiekunem dzieci, by mógł 
im pokazać rachunki i liczby, zamiast pieniędzy, i by ze stanu dobrobytu do- 
prowadzić je do skrajnej nędzy. Chyba także i po to, by prowadząc wojnę prze- 
ciwko swemu opiekunowi, który ich wyzuł z ojcowizny, całkowicie zapomniały 
o starych wrogach ich rodu. 23. Gdyby chciał się uczciwie zachować wobec tych 
dzieci, mógł przecież zgodnie z ustawami dotyczącymi sierot oraz opiekunów, 
którzy wykazują zdolność lub niezdolność do sprawowania tej funkcji, wy- 
dzierżawić cały majątek20 i w ten sposób pozbyć się ciężaru kłopotów lub nabyć 
ziemię, a płynące stąd zyski przeznaczyć na utrzymanie dzieci. Gdyby był 
wybrał którąkolwiek z tych dwóch możliwości, byłyby dzisiaj bogate jak nikt 
inny w Atenach! W moim jednak przekonaniu, nigdy nie nosił się z zamiarem 
zamiany tego mienia na majątek ziemski, pragnął bowiem zatrzymać to mienie 
dla siebie, sądząc, że własne szubrawstwo wystarczy mu, by zostać dziedzicem 
zmarłego brata. 24. Najbardziej bulwersujące, sędziowie, jest następujące zda- 
rzenie. Otóż Diogeiton utrzymuje, że wraz z Aleksisem, synem Aristodikosa, 
dzielił koszty trierarchii21 i wydał na ten cel 48 min: połowę tej sumy policzył 
sierotom, które miasto w okresie ich małoletności zwolniło od płacenia po- 
datków, a po osiągnięciu dojrzałości przez rok od pełnienia wszelkich świadczeń 
publicznych. On natomiast, jako dziadek, bezprawnie ściąga z majątku dzieci 
swej córki połowę kosztów, które poniósł w czasie pełnienia trierarchii! 

19 Święta Dionizosa, uroczyście obchodzone w Atenach. Osierocone dzieci były zwolnione 
od składania kosztownych ofiar ze swego majątku w czasie świąt państwowych. 

20 Do obowiązków opiekuna należało nie tylko zapewnienie podopiecznemu utrzymania, lecz 
także sprawowanie zarządu nad jego majątkiem zgodnie z postanowieniem testatora. Jeżeli takich 
zaleceń nie było, opiekun mógł albo sam zarządzać majątkiem, albo też oddać go w całości 
w dzierżawę. Był on zobowiązany do zwrotu majątku w nie uszczuplonym stanie oraz do zło- 
żenia sprawozdania i rachunków z chwilą, gdy podopieczny osiągnął pełnoletność. 

21 Wyposażenie i utrzymanie triery - okrętu wojennego. Do pełnienia tego świadczenia 
publicznego byli zobowiązani bogatsi obywatele. 
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25. Wyprawił statek towarowy na Morze Adriatyckie z ładunkiem wartości 
2 talentów: przy odjeździe oświadczył ich matce, że ryzyko tej wyprawy ponoszą 
dzieci22. Kiedy statek wrócił w stanie nienaruszonym, a wartość ładunku się 
podwoiła, wówczas Diogeiton stwierdził, że całe przedsięwzięcie handlowe było 
jego pomysłem. Jeżeli stratami obciąża te dzieci, wszystkie natomiast zyski za- 
trzymuje dla siebie, nie sprawi mu najmniejszego trudu wykazanie w rachunkach 
tego, na co wydał pieniędze, z łatwością bowiem przychodzi mu bogacenie się 
z cudzego majątku. 26. Przedstawianie wam szczegółowych wyliczeń w każdym 
przypadku byłoby, sędziowie, zadaniem bardzo czasochłonnym. Kiedy z wiel- 
kim trudem udało mi się wydostać od Diogeitona dokument zawierający zesta- 
wienie bilansowe, zapytałem w obecności świadków Aristidikosa, brata Aleksisa 
- ten bowiem już nie żył - czy jest w posiadaniu rachunków dotyczących trie- 
rarchii. Powiedział, że je ma, a więc udaliśmy się do jego domu i tam stwier- 
dziliśmy, że Diogeiton wydał na obowiązki trierarchy 24 miny. 27. A przecież 
wykaz, jaki przedstawił, opiewał na kwotę 48 min, a zatem dzieci zostały obar- 
czone całkowitą sumą jego wydatków. A cóż musiał dopiero wyczyniać w przy- 
padkach, o których nikt inny nie wiedział, gdy działał na własną rękę - jeśli na- 
wet w sprawach, które prowadził przy cudzej pomocy, a zatem stanowiących 
przedmiot wiedzy łatwo dostępnej dla ogółu, odważył się za pomocą zwykłego 
oszustwa pozbawić swoje wnuki sumy 24 min? Proszę o wystąpienie świadków, 
którzy potwierdzą moje oświadczenia. 

Zeznania świadków 

28. Wysłuchaliście, sędziowie, zeznań świadków. Mam zamiar oprzeć moje 
obliczenia na kwocie, do której posiadania sam się ostatecznie przyznał - czyli 
7 talentów i 40 min. Pomijając jakiekolwiek zyski, dowodzę, że oskarżony wy- 
dawał z kapitału większą niż ktokolwiek dotychczas w tym mieście sumę pie- 
niędzy na utrzymanie dwóch chłopców, ich siostry, pedagoga i służącej - 1000 
drachm rocznie, a więc nieco mniej niż 3 drachmy dziennie. 30. Za okres ośmiu 
lat suma ta wynosi 8000 drachm. Wykazano 6 talentów i 20 min (z sumy 7 talen- 
tów). Nie będzie się mógł oskarżony tłumaczyć, że poniósł straty z powodu pi- 
ratów, zapłacił grzywny czy też zwrócił pieniądze wierzycielom...23 

22 Było rzeczą niedopuszczalną, by opiekun inwestował majątek swych podopiecznych w ry- 
zykowne transakcje dotyczące handlu morskiego. 

23 W tym miejscu przytoczony przez Dionizjusza tekst się urywa. 
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XXXIII. Mowa olimpijska 

Zachowany początek Mowy olimpijskiej jest urywkiem, który przytacza Dionizjusz z Halikar- 
nasu, późniejszy znany krytyk literacki, w swym piśmie De Lysia (29-30), by pokazać, że ten 
autor mów sądowych umiał też skomponować mowę o charakterze popisowym dla celów poli- 
tycznych. Szło mu o odsunięcie od władzy w Syrakuzach tyrana Dionizjusza I, wyzwolenie Sy- 
cylii od wpływów państwa syrakuzańskiego i rozpoczęcie działań wojskowych. 

Mówca namawia Hellenów do powszechnej zgody w obliczu prowadzonej aktualnie wojny 
korynckiej, która podzieliła świat grecki. Dostrzega niebezpieczeństwo, które zagraża Helladzie 
z dwóch stron: od zachodu - ze strony tyrana Syrakuz Dionizjusza I, oraz od wschodu - ze 
strony Persów. 

Inne źródła antyczne donoszą, że pod wpływem wygłoszonej mowy nie dopuszczono posłów 
Dionizjusza do uroczystości olimpijskich, a ich namiot, bogato ozdobiony, spalono. 

Wydaje się, że mowa ta - jeśli nie jest tylko retorycznym ćwiczeniem - została napisana dla 
jakiegoś wroga Syrakuz, gdyż wypełnia ją nienawiść do tego państwa i jego władcy. Zawiera 
ona pochwałę Lacedemończyków jako najodpowiedniejszych przywódców Hellady. Lizjasz był 
patriotą ateńskim i zwolennikiem demokracji, trudno więc sobie wyobrazić, by w czasie wojny 
korynckiej mógł się w ten sposób wyrażać „od siebie" o wrogach Aten. I ta okoliczność wskazu- 
je, że sam tej mowy nie wygłosił, lecz ułożył ją dla jakiegoś przeciwnika tyrana syrakuzańskiego. 

Mowa powstała, ewentualnie została wygłoszona, w czasie olimpiady w r. 388 p.n.e., rok 
przed zakończeniem wojny korynckiej. 

1. Wśród tylu innych dobrodziejstw, za które wypada sławić Heraklesa, 
należy przypomnieć i to, że był pierwszym, który w swej życzliwości dla Hel- 
lenów założył te igrzyska. Do tego czasu nie łączyły miast ze sobą żadne sto- 
sunki: były sobie obce. 2. To on obalił tyranów i okiełznał ludzką pychę, to on 
w tym najpiękniejszym zakątku Hellady1 wprowadził to współzawodnictwo 

1 Olimpia, gdzie odbywały się panhelleńskie igrzyska, zwane od niej „olimpijskimi", leżała 
w Elidzie (Peloponez) u podnóża Olimpu i wzgórza Kronosa, nad brzegiem rzeki Alfejos. 
Miejsce było urokliwe. 
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w sprawności ciała2, stanowiące wyzwanie dla bogactwa oraz popis potęgi du- 
cha. Uczynił to, byśmy się tu mogli w jednym miejscu spotykać dla korzystania 
z tych wszystkich rozrywek, przeznaczonych zarówno dla oczu, jak i uszu. Uwa- 
żał bowiem, że takie gromadzenie się tutaj wielu Hellenów będzie zaczątkiem 
przyjaźni między nimi. 3. Takie były jego intencje. Nie występuję tu, by mówić 
o sprawach błahych, lub spierać się o słowa. W moim przekonaniu, takie zadania 
stawiają sobie mało użyteczni sofiści z trudem zdobywający środki utrzymania3, 
natomiast każdy dzielny człowiek i wartościowy obywatel przede wszystkim 
będzie się starał doradzać w sprawach najwyższej wagi. Widzę bowiem, że 
Hellada znajduje się w całkowicie opłakanym stanie, znaczna jej część dostała 
się pod panowanie barbarzyńców4, a wiele jej miast doznało zagłady ze strony 
tyranów. 4. Gdyby te nasze nieszczęścia były wynikiem jakiejś poważnej 
słabości, wtedy musielibyśmy się pogodzić z naszym losem. Skoro jednak ich 
przyczyną są wewnętrzne niepokoje i wzajemna rywalizacja, to czyż nie 
powinniśmy jednych zaprzestać, od drugich zaś się powstrzymać, mając tę 
świadomość, że na rywalizację można sobie pozwolić jedynie w pomyślnej sy- 
tuacji, natomiast takie położenie jak nasze wymaga wiedzy o tym, co jest dla 
nas najlepsze. 5. Dostrzegamy bowiem ogrom niebezpieczeństw, które nam 
zagrażają ze wszystkich stron. Wiecie przecież o tym, że panowanie należy do 
władców morza, że król5 dysponuje zasobami pieniężnymi, że Grecy są w służ- 
bie u tych, których stać na opłacanie ich żołdu6, że władca ten posiada wiele 
okrętów, wiele ma ich także tyran Sycylii7. 6. Dlatego musimy zaniechać wojny, 
którą ze sobą prowadzimy, i zgodnie dążyć do wspólnego ocalenia, wstydzić się 
dawnych postępków i obawiać się o przyszłość, współzawodniczyć z naszymi 
przodkami, którzy, wypędziwszy tyranów, ustanowili wspólną dla wszystkich 
wolność i sprawili, że barbarzyńcy, pożądający cudzej ziemi, zostali pozbawieni 
własnej. 7. Najbardziej dziwię się Lacedemończykom: jakąż kierując się myślą, 
pozwalają na pustoszenie Hellady w czasie, gdy do nich należy przywództwo 

2 Igrzyska obejmowały różne konkurencje atletyczne (gimniczne), wyścigi konne i zawody 
muzyczne, do których należały też popisy literackie. 

3 Mówca krytykuje pozorną mądrość, jałowe spory o znaczenie słów i pogoń za pieniędzmi, 
które cechują ówczesnych sofistów. 

4 W czasie prowadzonej aktualnie wojny korynckiej (395-387 p.n.e.) wiele miast greckich, 
zwłaszcza małoazjatyckich, dostało się pod panowanie perskie. 

5 Artakserkses II, który panował w Persji w latach 405-362 p.n.e. 
6 Wielu Greków służyło w wojskach najemnych u obcych władców. 
7 Dionizjusz I z Syrakuz, który panował w latach 405-367 p.n.e. 
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nad Hellenami8, oparte zresztą na słusznych roszczeniach. Mają bowiem 
wrodzoną odwagę, wiedzę wojskową, i oni jedni zamieszkują teren, który, choć 
nie broniony murami, nigdy nie doznał zniszczeń wojennych. Wolni od 
niepokoju walk wewnętrznych, niepokonani, przestrzegają tych samych zasad 
życiowych9. Na tej podstawie można oczekiwać, iż ci, którzy zdobyli trwałą 
wolność, a w zagrożeniach przeszłości okazali się zbawcami Hellady, zatroszczą 
się także o jej przyszłość. 8. A przecież ta przyszłość nie rysuje się wcale ko- 
rzystniej od teraźniejszości. Klęska innych nie jest tylko cudzym nieszczęściem, 
lecz także naszym: tak to należy oceniać. Nie czekajmy więc, aż potężne siły 
obydwu naszych wrogów10 na nas się zwalą, lecz póki jeszcze można, pow- 
strzymajmy ich zbrojną pychę. Kogóż nie oburza świadomość tego, że z powodu 
tych wojen, które przeciwko sobie toczymy, wyrosła ich potęga? Te okolicz- 
ności, zarówno haniebne, jak i groźne dla nas, dały naszym krzywdzicielom 
możność zrobienia tego, co zrobili, Hellenom zaś udaremniły dzieło odwetu...11 

8 Po pokonaniu Aten w wojnie peloponeskiej uzyskali Lacedemończycy w r. 405 p.n.e. przy- 
wództwo nad Hellenami. 

9 Panowało w Grecji przekonanie, że Lacedemończycy nie zmieniają swych praw ani swego 
ustroju i od wieków żyją w sposób ustalony przez ich dawnego prawodawcę - Likurga. 

10 Tymi wrogami są dla Grecji Persja i rządzone przez Dionizjusza państwo syrakuzańskie. 
11 Na tym urywa się fragment tej mowy, przytoczony przez Dionizjusza z Halikarnasu w jego 

traktacie O Lizjaszu, 29 n. 
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XXXIV. Przeciwko próbie obalenia w Atenach ustroju przodków 

Jest jesień roku 403 p.n.e. W Atenach obalono rządy Trzydziestu, nastąpiło porozumienie 
pomiędzy walczącymi stronami i uchwalono powszechną amnestię (z wyjątkiem członków rządu 
Trzydziestu), zrewidowano dawne prawa. Demokracji jeszcze nie restytuowano. W tym właśnie 
momencie Formizjos wystąpił ze swym wnioskiem o ograniczenie praw obywatelskich tylko do 
posiadaczy ziemi. Wniosek popierała część ateńskiego społeczeństwa, odczuwająca pewne oba- 
wy przed powrotem pełnej demokracji, mogącej zagrozić interesom warstw posiadających. Ze 
zrozumiałych względów taka propozycja ustawodawcza była na rękę oligarchicznej Sparcie, 
która chętniej oglądałaby w Atenach każdą inną formę polityczną aniżeli demokratyczną. 

Mówca, zwalczający wniosek Formizjosa, zdaje się pochodzić z kół umiarkowanych. Dowo- 
dzi, iż przyjęcie tego wniosku osłabiłoby państwo, pozbawiając znaczną część społeczeństwa praw 
obywatelskich (ok. 5000 Ateńczyków utraciłoby obywatelstwo). Wniosek Formizjosa przepadł. 

Zachowana część mowy jest tylko fragmentem większej całości. Należy do gatunku mów 
doradczych czy politycznych, określanych terminem genos symbouleutikon. 

1. Byłem przekonany, Ateńczycy, że nieszczęścia, które spadły na nasze 
miasto, pozostawiły tak przykre wspomnienia, że nawet nasi potomkowie nie 
zechcą myśleć o zmianie ustroju1. Jednakże ci ludzie2, nie zważając na nasze 
poważne cierpienia i doświadczenia związane z jednym i drugim systemem 
politycznym, usiłują wprowadzić was w błąd przy pomocy tych samych uchwał, 

1 Mówca ma na myśli ciężki okres oligarchicznych rządów Trzydziestu, wprowadzonych 
w r. 405 p.n.e. w wyniku przegranej przez Ateny wojny ze Spartą (wojna peloponeska). 

2 Idzie tu o tych polityków, którzy po obaleniu władzy Trzydziestu odczuwali i wyrażali oba- 
wę, że powrót pełnej demokracji będzie stanowił zagrożenie dla interesów attyckich warstw po- 
siadających. Do tej grupy należał Formizjos, który po powrocie do Aten z wygnania - wraz z in- 
nymi demokratami — postawił na Zgromadzeniu wniosek ograniczenia praw obywatelskich do 
posiadaczy ziemi. W ten sposób duża część społeczeństwa attyckiego utraciłaby prawa obywa- 
telskie. 



 258

jak to uprzednio miało już dwukrotnie miejsce. 2. Teraz nie im się dziwie, lecz 
wam, którzy ich słuchacie, bo albo, jak nikt na świecie, cierpicie na zanik pa- 
mięci, albo odczuwacie osobliwą skłonność do znoszenia krzywd właśnie od lu- 
dzi tego pokroju. Tylko przez czysty przypadek uczestniczyli w akcjach, które 
miały miejsce w Pireusie3, gdyż w swoich przekonaniach łączyli się przede 
wszystkim z ugrupowaniem z miasta. Jakiż był cel tego, że wróciliście4 z wyg- 
nania do miasta, jeśli przez jawne głosowanie chcecie się oddać w niewole? 
3. Wprawdzie, Ateńczycy, ani ze względu na moją sytuację materialną, ani po- 
chodzenie, nie mogę być odsunięty od życia politycznego - pod obydwoma tymi 
względami góruję nad moimi przeciwnikami - przecież uważam, że jedynym 
ratunkiem dla państwa jest przyznanie praw obywatelskich wszystkim Ateń- 
czykom5. Kiedy mieliśmy miasto otoczone murami, okręty, pieniądze i sprzy- 
mierzeńców, nie myślano o tym, by któregoś z Ateńczyków pozbawić praw 
obywatelskich, a wręcz przeciwnie, przyznaliśmy wtedy Eubejczykom prawo 
zawierania małżeństw z obywatelami Aten6. Czy w tych okolicznościach mamy 
odbierać obywatelstwo nawet tym, którzy z niego obecnie korzystają? 4. W żad- 
nym razie - jeśli tylko zechcecie mnie posłuchać: z utratą murów7 nie poz- 
będziemy się dodatkowo takich środków obrony, jak liczne oddziały ciężko- 
zbrojnej piechoty, konnicy, łuczników. Jak długo bowiem zdołacie je utrzymać, 
tak długo wasza demokracja zapewni sobie trwały byt. Uzyskacie również 
przewagę nad nieprzyjaciółmi, a sprzymierzeńcom dostarczycie więcej korzyści. 
Wiecie o tym, że także za naszych czasów we wcześniej ustanowionych sys- 
temach oligarchicznych właściciele ziemscy nie rządzili państwem. Wielu z nich 
skazano na śmierć, wielu wygnano z miasta. 5. Dopiero lud sprowadził ich na 
powrót i zwrócił wam wasze miasto, ale sam nie odważył się przejąć w nim 
władzy politycznej. Jeżeli więc mnie posłuchacie, nie wyzujecie z ojcowizny 
waszych dobroczyńców8 - chociaż jest to w waszej mocy - i nie będziecie po- 

3 Mówca sugeruje, że wprawdzie Formizjos i jego zwolennicy łączyli się z opozycją demo- 
kratyczną skupioną w Pireusie, jednak sprzyjali oligarchicznemu ugrupowaniu „ludzi z miasta". 

4 Sędziów traktuje mówca jako szczerych demokratów i rzeczników demokratycznej sprawy. 
5 A zatem należy odrzucić wniosek Formizjosa. 
6 Jest to tzw. epigamia, czyli układ zapewniający ważność prawną małżeństwom zawieranym 

miedzy obywatelami obu państw. 
7 Zostały zburzone na rozkaz zwycięskich Lacedemończyków po przegranej przez Ateny 

wojnie peloponeskiej. 
8 To jest znacznej części obywateli, których przyjęcie wniosku Formizjosa pozbawiłoby praw 

obywatelskich, ponieważ pochodzili spośród ubogiego ludu. 
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kładali większego zaufania w słowach niż w czynach, w przyszłości, bardziej 
niż w przeszłości, pamiętając o bojownikach oligarchii, którzy utrzymywali, że 
walczą z ludem, w rzeczywistości zaś pragnęli zawładnąć waszym mieniem. 
I faktycznie je posiądą, jeśli tylko spostrzegą, że nie macie sprzymierzeńców. 

6. W tych okolicznościach może ktoś zapytać, w jaki jeszcze sposób można 
ocalić państwo, jeśli nie wykonamy rozkazów Lacedemończyków9? No cóż, jeśli 
tego nie uczynimy, o wiele piękniej jest przecież zginąć z bronią w ręku niż jaw- 
nie wydać na siebie wyrok śmierci. Jestem bowiem pewny tego, że jeżeli tylko 
uda mi się was przekonać, jedna i druga strona znajdzie się w równym zagroże- 
niu [...]10 7. Widzę, że Argiwczycy11 i Mantinejczycy12, którzy zamieszkują włas- 
ną ziemię, wyznają takie same zasady: pierwsi graniczą z Lacedemończykami, 
drudzy są ich bliskimi sąsiadami. Argiwczycy nie przewyższają was liczbą, 
Mantinejczycy zaś dysponują siłą nie sięgającą nawet 3 tysięcy. 8. Lacedemoń- 
czycy wiedzą o tym, że ilekroć napadną na ich kraj, spotkają się z ich zbrojnym 
odporem. Zatem podejmowanie ryzyka walki nie wydaje się im słuszne, bo jeśli 
zwyciężą i tak całkowicie nie ujarzmią pokonanych, w razie zaś klęski narażą 
się na utratę obecnego stanu posiadania. Im korzystniej przedstawia się ich 
sytuacja polityczna, tym większą przejawiają skłonność do unikania ryzyka. 
9. Także my, Ateńczycy, przestrzegaliśmy takich zasad, gdy sprawowaliśmy 
zwierzchnictwo nad Grekami13. Uważaliśmy, że na tym polega dobry plan, by 
pozwolić nieprzyjacielowi pustoszyć nasz kraj, a równocześnie wcale nie poczu- 
wać się do obowiązku bronienia go za wszelką cenę14. Przecież opłaca się po- 
nieść niewielkie straty po to, by zachować wiele dóbr. Obecnie, gdy wszystko 

9 Oligarchiczna Sparta popierała wniosek Formizjosa, ponieważ z jednej strony osłabiał siłę 
bojową Aten - pozbawiając je obywateli-żołnierzy - z drugiej zaś likwidował w Atenach 
system demokratyczny, gdyż prawa obywatelskie przyznawał tylko przedstawicielom warstw 
posiadających (plutokracja). 

10 W tekście rękopisu następuje dłuższa luka. 
11 Miasto Argos, w północnym Peloponezie, dość wcześnie wprowadziło u siebie ustrój de- 

mokratyczny i ciążyło ku Atenom, których z czasem (po pokoju Nikiasza w r. 422 p.n.e.) zostało 
sprzymierzeńcem. Argos pomagało ateńskim demokratom w r. 411 p.n.e. w obaleniu rządów 
Czterystu i dawało schronienie ateńskim wygnańcom w r. 405 p.n.e. 

12 Miasto Mantinea, położone w Arkadii na Peloponezie. Mantinea sympatyzowała z Argos 
i przyjęła ustrój demokratyczny. Podobnie jak Argos, znosiła od czasu do czasu najazdy na swój 
teren armii spartańskiej. 

13 Okres 479-431 p.n.e. 
14 Taka była strategia Peryklesa, przyjęta przez Ateńczyków w pierwszych latach wojny pelo- 

poneskiej. 
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utraciliśmy w walce, pozostaje nam jedynie ziemia ojczysta. Jesteśmy świadomi 
tego, że tylko w boju możemy pokładać nadzieje na ocalenie. 10. Musimy 
i o tym pamiętać, że gdy dawniej innym w potrzebie spieszyliśmy z pomocą, na 
obcej ziemi wystawiliśmy wiele pomników zwycięstw nad wrogami. Zaufajmy 
bogom pełni nadziei, że staną po stronie pokrzywdzonych, a wiec sprawiedli- 
wości. 11. Walczyliśmy z Lacedemończykami po to, by z wygnania wrócić do 
kraju. Czyż nie byłoby rzeczą dziwną, Ateńczycy, gdybyśmy teraz, po powrocie, 
mieli z niego uciekać z tego powodu, by nie podejmować walki. Czy nie byłoby 
to hańbą i czy doszliśmy do tego stopnia upodlenia, że gdy wasi przodkowie 
narażali się także dla obrony wolności innych, wy nie macie odwagi prowadzić 
wojny nawet w obronie własnej ojczyzny... 
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FRAGMENTY MÓW 

Przeciwko Hippotersesowi, w obronie służącej 

Wśród fragmentów mów Lizjasza na szczególną uwagę zasługuje urywek mowy Przeciwko 
Hippotersesowi, nie tylko ze względu na swą objętość, lecz przede wszystkim dlatego, iż zawiera 
wiele interesujących wskazówek autobiograficznych, które nam pozwalają na lepsze poznanie 
życiorysu mówcy. Podobnie jak mowa XII Przeciwko Eratostenesowi, również i ta mowa została 
napisana z okazji procesu, który bezpośrednio dotyczył osoby Lizjasza. Jeżeli sam tej mowy nie 
wygłosił, to z pewnością był stroną w procesie. Stan zachowanego tekstu nie pozwala na dokład- 
niejsze określenie przedmiotu sprawy. W tytule mowy znajdują się słowa „w obronie służącej": 
jaka była jej rola w sporze - nie wiadomo. Wiemy tylko tyle, że rząd Trzydziestu W r. 404 p.n.e. 
skonfiskował mienie Lizjasza i jego brata Polemarcha. Lizjasz, po usunięciu tyranów i przy- 
wróceniu demokracji w Atenach, chciał odzyskać przynajmniej część swego mienia. 

Restytuowana demokracja stanęła w obliczu poważnych trudności natury prawnej: należało 
uregulować prawa własności dawnych właścicieli i nowych, a więc tych, których wyzuto z ma- 
jątków drogą konfiskaty, i nowych, którzy nabyli na własność skonfiskowane dobra. Zachowany 
fragment zapoznaje nas z zasadą, według której postępowano w r. 403 p.n.e. w podobnych 
przypadkach. Otóż dobra sprzedane pozostawiano w rękach ich nabywców jako ich własność, 
natomiast dobra nie sprzedane przywracano ich dawnym właścicielom. Jak się zdaje, wy- 
mieniony w tytule mowy Hippoterses wszedł drogą nabycia w posiadanie majątku Lizjasza. Być 
może owa służąca wchodziła w część masy majątkowej, o której odzyskanie zabiegał mówca. 

1. [...]1 udało mu się zbiec, podczas gdy jego brata Polemarcha stracono, 
a jego majątek skonfiskowano2. W czasie swego pobytu w Pireusie żywił na- 
dzieję na odzyskanie majątku z chwilą, gdy będzie mógł wrócić do miasta. Dzi- 

1 Luka o objętości 6 wersów. 
2 Fakty z życia Lizjasza, znane z jego mowy XII Przeciwko Eratostenesowi. 
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siaj jednak, po swym powrocie, nie może odzyskać swojego, nawet zwracając 
nabywcom wyłożoną przez nich sumę. Oto Nikostratos, który bierze stronę Kse- 
noklesa, sprzedawcy [...]3 

2. [...] jego majątek przedstawiający wartość 70 talentów, którego nie mogli 
w tak długim czasie ani ukryć, ani sprzedać4. Lizjasz, który wraz z nami znalazł 
się na wygnaniu, powrócił wraz z ogółem demokratów. Według warunków za- 
wartego porozumienia, dobra sprzedane powinny pozostać w posiadaniu na- 
bywców, natomiast dobra nie sprzedane powinny zostać zwrócone zbiegom 
politycznym. Ów, nie będąc w posiadaniu ani ziemi, ani domu, które zwracano 
wygnańcom pod warunkiem, że zapłacili [...] 

3. [...]5 

4. [...] Potem, sędziowie, Hippoterses twierdził, że od Lizjasza otrzymał po- 
łowę ceny, i powoływał się na swoje kłopoty: mówił, że jego przeciwnik za cza- 
sów Trzydziestu wcale nie stracił swego majątku, lecz odkrył skarb. Wobec jego 
zdecydowanego protestu [...]6 

5. [...] wyobraźcie sobie, sędziowie, że wróciliście do miasta jako ofiary 
bezprawia, a macie zostać wyzuci z waszego mienia, jak gdybyście byli wino- 
wajcami! Chyba mielibyście prawo oburzać się na tych, którzy wykupili wasze 
majątki w okresie tych nieszczęść naszego państwa. Po pierwsze bowiem, rząd 
Trzydziestu niczego by nie sprzedał, gdyby nie znaleźli się nabywcy [...]7 

6. I. [...] odczytano wam teksty ugody i ustaw [...]. Chyba było sprawiedliwiej 
powiedzieć [...] przeciwnicy [...] uczciwsi [...]8 W tej sprawie będziemy na was 
polegać. Po zapoznaniu się z przeszłością Lizjasza i Hippotersesa wydacie 
wyrok, który uznacie za słuszny: osądźcie, który z tych dwóch ludzi ma większe 
zasługi wobec waszego miasta. Proszę was, byście posłuchali tego, co powiem 
- a także Lizjasz i Hippoterses: pierwszy z nich w tym celu, by swą powszechnie 
znaną ofiarność w stosunku do państwa zachował także w przyszłości, drugi zaś 
po to, by dowiedziawszy się prawdy o sobie, mógł się w przyszłości poprawić. 
Że Lizjasz [...]9 w czasie świetności waszego państwa był najbogatszym z metoj- 

3 Brak 8 wersów tekstu. 
4 Chodzi o rząd Trzydziestu, który dokonał konfiskaty mienia. 
5 Poważne uszkodzenie tekstu, obejmujące cały paragraf 3. 
6 Brak kilku wyrazów. 
7 Luka o objętości 2 wersów. 
8 Tekst tego zdania mocno uszkodzony. 
9 Brak kilku wyrazów. 
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ków. Gdy spadło na was nieszczęście, pozostał wam wierny. Ma większy niż 
ktokolwiek udział w waszych cierpieniach. Wbrew prawu rząd Trzydziestu 
pozbawił go zarówno brata, jak i ogromnej fortuny. Jako zbieg zebrał 300 żoł- 
nierzy-najemników, by umożliwić wam powrót do miasta i dostarczył na ten cel 
2000 drachm [...]10 

6. II. Nakłonił (Trasydeosa) z Elei, swego przyjaciela związanego z nim pra- 
wem gościnności, by złożył datek wysokości 2 talentów. Po powrocie ani nie 
doznał od was za to wdzięczności, ani też nie otrzymał żadnej nagrody. Taką 
postawę obywatelską przejawiał na uchodźstwie: gdy wrócił, nie wyrządził ni- 
komu spośród Ateńczyków żadnej przykrości ani przez przypominanie swoich 
własnych zasług, ani przez ganienie cudzych błędów. Dzisiaj jednakże trzeba 
o nim mówić ze względu na osobę jego oskarżyciela. Ten bowiem w czasie rzą- 
dów Czterystu11 udał się na wygnanie, by z Dekelei12 wraz z wrogami brać udział 
w wyprawach wojskowych przeciwko własnej ojczyźnie. I to właśnie ci wro- 
gowie go tutaj sprowadzili i uczynili zeń waszego współobywatela. W tych oko- 
licznościach, jak sądzę, jest oczywiste dla wszystkich, komu mniej zależy na 
odbudowie [...]13 niż zburzeniu, i kogo wasze powodzenie i wasze nieszczęście 
napawa zgoła inną nadzieją. Nie tylko to: otóż, gdy uzyskał pełne prawa oby- 
watelskie, nigdy nie okazał cienia skruchy i wcale nie poprawił się z wiekiem. 
Występuje z fałszywymi doniesieniemi wobec demokratów po tym wszystkim, 
co dla niego zrobiliście [...]14 

6. III. [...] oby Lizjasz doznał wdzięczności ze strony ludu za te wszystkie 
dobrodziejstwa, które mu wyświadczył. Proszę was zatem, sędziowie, wydajcie 
korzystny dla Lizjasza wyrok, mając na względzie zarówno tę okoliczność, jak 
i inne, o których była tu mowa. W przeciwnym wypadku, czyż znajdzie się ktoś 
inny na świecie równie nieszczęśliwy, jeśli pozbawiony części swych dóbr przy 
użyciu przemocy, ujrzy, że inną ich część wy sami przyznajecie jego przeciw- 
nikom, i czyż ktoś dozna większego od nich szczęścia, jeśli wy nie tylko wyba- 
czycie im ich dawne postępki, ale też uchwalicie wyrok, którego, występując tu 
przed wami, sami się domagają. 

10 Luka o objętości 7 wersów. 
11 Rok 411 p.n.e. 
12 Dekelea - twierdza w Attyce. 
13 Brakującym wyrazem było z pewnością słowo „mury" Aten. Zniszczono je z rozkazu 

Lizandra po przegranej przez Ateny wojnie peloponeskiej. 
14 Luka o objętości 8 wersów. 



 264

Przeciwko Teisisowi 
Obszerny fragment informuje nas o procesie o pobicie i znęcanie się (aikia i hybris). Otóż 

dwaj młodzieńcy ateńscy, Teisis i Archippos, od pewnego czasu uczęszczali na ćwiczenia do tej 
samej palestry. Pewnego dnia posprzeczali się, obrzucając się najgorszymi wyzwiskami. Nieco 
później Teisis pogodził się pozornie ze swym przeciwnikiem, w sercu jednak chował urazę i myślał 
o zemście. Po pewnym czasie zwabił Archipposa do swego domu pod pretekstem wspólnej wie- 
czerzy: tu z pomocą domowników przywiązał go do słupa i wielokrotnie wychłostał. Mocno 
pobity i upokorzony Archippos wystąpił przeciwko Teisisowi do sądu z oskarżeniem o czynną 
napaść i fizyczne znęcanie się. 

1. Ten oto Archippos, sędziowie, zwykł ćwiczyć w tej samej palestrze, co 
oskarżony Teisis1. Tam doszło między nimi do kłótni i co za tym idzie do wyz- 
wisk, ostrej wymiany zdań, zacietrzewienia i obrazy. Otóż Pyteas jest ko- 
chankiem tego młodzieńca2 - trzeba wam bowiem powiedzieć wszystko zgodnie 
z prawdą - a równocześnie jego prawnym opiekunem ustanowionym w tes- 
tamencie jego ojca. 2. Kiedy Teisis opowiedział mu o scenie tego zatargu, która 
rozegrała się w palestrze, Pyteas chcąc mu się przypodobać, a zarazem sprawić 
na nim wrażenie mężczyzny zdecydowanego i zaradnego, kazał mu - jak mog- 
liśmy się przekonać z przebiegu wydarzeń i jak dowiedzieliśmy się od osób dob- 
rze poinformowanych o sprawie - na razie pogodzić się z przeciwnikiem, a rów- 
nocześnie szukać sposobności, by go gdzieś dopaść bez świadków. 3. Teisis 
postąpił zgodnie z tą radą, pojednał się z Archipposem, często przebywał w jego 
towarzystwie udając przyjaźń. Młodzieniec ten w takim postępowaniu prze- 

1 Oskarżony w tym procesie. 
2 Chodzi tu o Teisisa. 
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kroczył granice zdrowego rozsądku. Otóż w czasie świąt Dioskurów3, gdy od- 
bywały się wyścigi konne, widząc Archipposa przechodzącego wraz ze mną 
koło drzwi jego domu - byli bowiem sąsiadami - zaprosił go do siebie na 
wieczerze. Gdy ten odmówił, prosił o przyjście na koleżeńską popijawę w jego 
towarzystwie oraz jego domowników. 4. Po tym przyjęciu, gdy już noc zapadała, 
udałem się tam i zacząłem się dobijać do drzwi. Gdy tylko znalazłem się w tym 
domu, zaraz wyrzucono mnie na ulicę. Ludzie ci razem pochwycili mego przy- 
jaciela i przywiązali go do słupa. Teisis wziął bicz, wysmagał go wielokrotnie, 
później zaś zamknął w pomieszczeniu. Teisis wcale nie poprzestał na tym 
rękoczynie. Naśladując bowiem najgorszych młodocianych łobuzów w mieście 
i zgrywając się na młodego bogacza - a właśnie niedawno otrzymał ojcowski 
spadek - kazał służbie następnego dnia znów przywiązać do słupa swą ofiarę 
i poddać dalszej chłoście, 5. Ciało Archipposa było w tak żałosnym stanie, że 
Teisis posłał po Antymacha. Nic mu nie powiedział na temat całego zdarzenia, 
lecz tylko oświadczył, że podczas wieczerzy zupełnie pijany Archippos naszedł 
jego dom: wyważył drzwi i zaczął obrzucać wyzwiskami zarówno jego, jak 
i Antymacha, a także mieszkające tam kobiety. Wprawdzie Antymach zżymał 
się w duchu na postępowanie Teisisa i jego towarzyszy, kazał jednak przypro- 
wadzić sobie świadków i zadał im pytanie, w jaki sposób Archippos znalazł się 
w domu Teisisa. Jeden z nich odpowiedział: „na zaproszenie Teisisa i jego do- 
mowników". 6. Wszyscy, którzy nadeszli, radzili, by sprawę jak najszybciej wy- 
jaśnić ze względu na jej poważne skutki. Archipposa przekazano jego braciom: 
ci zaś na noszach — nie mógł bowiem chodzić — zanieśli go na miejsce po- 
wszechnie uczęszczane4, by mogło go oglądać jak najwięcej Ateńczyków i obco- 
krajowców. Znajdował się on w takim stanie, że oglądający nie tylko oburzali 
się na winowajców, ale też oskarżali samo miasto, że za tego rodzaju przes- 
tępstwo od razu nie wymierza publicznie surowej kary. 

3 Święto Kastora i Polluksa. 
4 W oryginale: Deigma - rodzaj rynku czy bazaru na terenie Pireusu. 
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