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łac.
Mansi

Acta Conciliorum Oecumenicorum, wyd. F. Schwartz, Strasburg
1914 nn.
H. G. Beck Kirche und theologische Literatur im byzantinischen
Reich, München 1959 (Byzantinisches Handbuch im Rahmen
des Handbuchs der Altertumswissenschaft, t. I, cz. 2).
Corpus Bonnense - Corpus scriptorum historiae Byzantinae, editio
emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. instituta,
t. I-L, Bonn 1828-1897.
Codex lub Codices („Kodeks", „Kodeksy") Biblioteki Focjusza.
Encyklopedia Katolicka, t. I-IV, Lublin 1985, t. V tamże 1989,
t. VI tamże 1993.
Die Fragmente der griechischen Historiker, wyd. F. Jacoby, t. I-II,
Berlin 1923-1926.
Fragmenta Historicorum Graecorum, wyd. C. Müller, 5 tomów,
Paris 1841, 1848, 1849, 1851, 1870.
Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten (drei) Jahrhunderte, Berlin 1897 nn.
grecki, po grecku.
H. Hunger Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner,
t. I-II, München 1978 (Byzantinisches Handbuch im Rahmen
des Handbuchs der Altertumswissenschaft, t. I, cz. 5; t. II, cz. 5.
O. Jurewicz Historia literatury bizantyńskiej, Wrocław 1984.
K. Krumbacher Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des oströmischen Reiches (527-1453), München 1897, New York 1958.
łacina, po łacinie.
J. D. Mansi Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio,
Florentiae-Venetiis 1759 nn.
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J. P. Migne Patrologiae cursus complètes. Séries Graeca, 1-161, Parisiis
1857-1866.
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J. P. Migne Patrologiae cursus completus. Séries Latina, 1-217, Parisiis
1844 nn.

RE

Pauly-Wissowa Real-Encyklopädie der dassischenAltertumswissenschaft,
Stuttgart 1893 nn.

SCh

Sources Chrétiennes, wyd. H. de Lubac, J. Daniélou, C. Mondésert,
Paris 1942 nn.

Sinko

T. Sinko Literatura Grecka, t. I, cz. 1, Kraków 1931; t. I,
cz. 2, Kraków 1932; t. II, cz. l, Kraków 1947; t. II, cz. 2, Kraków
1948; t. III, cz. l, Kraków 1951; t. III, cz. 2, Wrocław 1954.

SWP

J. M. Szymusiak, M. Starowieyski Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań 1971 (Starożytna myśl chrześcijańska, pod red. J. M. Szymusiaka, t. II).

wyd.

wydanie.

5

WYKAZ AUTORÓW
OMÓWIONYCH W T. 4. BIBLIOTEKI

Arystydes
Damascjusz
Diodor Sycylijski
Filostrat
Himeriusz
Jan Filopon
Józef Flawiusz
Plutarch
Proklos

„Kodeksy"
246. 247. 248
242
244
241
243
240
238
245
239

6

„KODEKSY" 238-248

238
Przeczytaliśmy Dawne dzieje Izraela Józefa1. Dokonany z nich niniejszy
wybór przedstawia to, co autor opowiada o Herodzie2: odbudowanie
Świątyni3, zdobycie przez Heroda władzy nad królestwem żydowskim,
przejęcie po nim rządów przez jego potomków i jak te rządy wymknęły im
się z rąk na rzecz arystokracji, kiedy to arcykapłani objęli władzę nad
ludem; z kolei omawia pozostałe wydarzenia splatające się z powyższymi.
Na końcu piętnastej księgi Dawnych dziejów Izraela Józef mówi, że
Herod w osiemnastym roku swego panowania odbudował Świątynię
w Jerozolimie. Wzniósł ją król Salomon4; później zburzoną odbudowali
w ciągu czterdziestu sześciu lat zesłańcy, którzy powrócili z Babilonu5,
wspomagał ich przy tym Dariusz, król Persów6. Świątynia cieszyła się
wielką sławą przez sześćset lat. Herod zburzył stare fundamenty, aby
założyć nowe i wznieść budowlę dwukrotnie większą od poprzedniej.
Świątynia zbudowana przez zesłańców była jednak niższa od Salomonowej o kilkanaście miar.
Świątynia Heroda miała sto łokci długości, była wysoka na ponad sto
dwadzieścia łokci; jej wysokość wszakże uległa z biegiem lat zmniej1

Józef Flawiusz-patrz Cod. 33 przyp. 8; por. Cod. 47,48,76. Przekłady polskie jego dzieł
patrz Biblioteka t. I, s. XXXII oraz Wojna żydowska, tłum. J. Radożycki, Poznań 1980.
2
Herod I Wielki, Askalonita (ur. ok. 73 r. przed Chr.) - król Judei (37 r. - 4 r. przed Chr.).
3
Por. Cod. 47 przyp. 2.
4
Salomon (hebr. Szlomo, ur. ?-zm. 931/930 przed Chr.) - syn Dawida, król Izraela
(972/971-931/930 przed Chr.), wzmocnił władzę królewską, dokonał nowego podziału
administracyjnego kraju na prowincje, zreorganizował wojsko, rozwinął handel, prowadził
politykę pokojową, był mecenasem kultury i literatury; budowniczy słynnej świątyni Jahwe
w Jerozolimie, wzniesionej ok. 960 r. przed Chr. (patrz l Księga Królewska 5,15-6, 38); patrz
też niżej przyp. 82.
5
Babilon (hebr. Babel, gr. Babylon) - miasto w Mezopotamii nad Eufratem założone
ok. 2700 r. przed Chr., otoczone murami o obwodzie ok. 60 km, wyposażonymi w sto bram,
stolica Babilonii, ośrodek życia politycznego, kulturalnego i religijnego od czasów Hammurabiego (XVII w. przed Chr.). Zdobył je i zburzył król Asyrii, Sanherib (asyr. Sinaheriba)
w 689 r. przed Chr.
6
Dariusz I - patrz Cod. 60 przyp. 7 i Cod. 190 przyp. 84.

7

szeniu, gdyż fundamenty osiadły w ziemi. W czasach Nerona7 Żydzi
mieli zamiar ją podwyższyć. Świątynię - powiada Józef - wzniósł Herod
w ciągu jednego roku i sześciu miesięcy, zabudowania [314a] i mury ją
otaczające - w okresie pełnych ośmiu lat. Bloki kamienne, które posłużyły
za budulec dla Świątyni, były białe i mocne, długość każdego z nich
wynosiła dwadzieścia pięć łokci, wysokość - osiem, grubość - około
dwunastu. Pracę wykonano według następującego planu. Herod włożył
w to dzieło wiele serca; tak więc najpierw zgromadził cały materiał;
dla zwiezienia bloków kamiennych rozporządzał tysiącem wozów. Oprócz
dziesięciu tysięcy robotników zatrudnił tysiąc kapłanów, którzy mieli
wykonać prace w najświętszym miejscu Świątyni; tylu ich bowiem wyuczył
umiejętności murarskich i obróbki drzewa; wszystkim im kupił szaty
kapłańskie. Takie przygotowanie pozwoliło Herodowi doprowadzić własne plany do końca szybciej, niż się spodziewano, za co otrzymał wiele,
i to znacznych oznak wdzięczności ze strony ludu, który w innych sprawach
wcale nie był z niego zadowolony. Gdy tylko Herod zakończył budowę
Świątyni, natychmiast złożył w ofierze trzysta krów; nie sposób natomiast
zliczyć ofiar, jakie złożyli pozostali Żydzi.
Ten Herod jest synem Antypatra Idumejczyka8 i jego żony Arabki
(miała na imię Cypryda). Za jego panowania narodził się z Matki Dziewicy
Chrystus, Bóg nasz, dla zbawienia naszego rodzaju. Wiedziony ślepą
nienawiścią ku Panu, Herod nie pochwycił Go, ale został mordercą wielu
niemowląt9.
Powiadają, że jako krwawy zbrodniarz przeszedł on wszystkich tyranów, jacy kiedykolwiek żyli na świecie. Jego żoną była Mariamme (córka
Aleksandry, córki arcykapłana Hyrkana10; dzięki swej urodzie nigdy
nie dzieliła się mężem z żadną rywalką). Herod, podburzony oszczerstwami Antypatra, stał się katem tej kobiety i zrodzonych z niej synów,
Arystobula i Aleksandra11, którzy byli na ustach wszystkich dzięki swej
urodzie, wychowaniu i sprawności fizycznej, ale w nie mniejszym stopniu
i dlatego, że byli synami królewskimi. Wpierw został katem swojej żony,
potem synów, a w końcu samego Antypatra, swego syna z pierwszej żony.
7

Neron - patrz Cod. 33 przyp. 5.
Antypater zwany też Antypasem - zarządca, później prokurator Judei VIII, przeciwnik
polityczny Arystobula.
9
Por. Ewangelia według św. Mateusza 2,13-18.
10
Hyrkan (gr. Hyrkanos), syn Aleksandra Janneusza - patrz Cod. 76 [53a].
11
Arystobul i Aleksander - synowie Heroda Wielkiego i Mariamme I, podejrzewani
o knucie spisków, wciąż inwigilowani, zostali wtrąceni do więzienia i na podstawie fałszywych
oskarżeń straceni z rozkazu ojca w 7 r. przed Chr.
8

8

Powalony straszliwą chorobą (wrzody opanowały tego nieszczęśnika, jego
oddech stał się krótki, nogi nabrzmiały mu białą cieczą, męczyły go
potworne kolki, w gnijącym członku zagnieździły się robaki; trapiły
go nadto tysiące innych dolegliwości), sam również zakończył życie
piątego dnia po zamordowaniu swego syna Antypatra, przeżywszy
w sumie siedemdziesiąt lat [314b], z których trzydzieści siedem wypełniły mu rządy królewskie. Ten człowiek został królem wbrew prawu
jak i własnym oczekiwaniom, a to dzięki zabiegom wodza rzymskiego Antoniusza12, niewolnika pieniędzy, dzięki poparciu Augusta13
i uchwale senatu rzymskiego, która formalnie zatwierdziła go na tym
stanowisku.
Tenże Herod był pierwszym cudzoziemcem panującym nad Żydami
wbrew ich prawom. Urodził się z ojca Idumejczyka wywodzącego się
z Askalonu14 i będącego synem Antypasa, początkowo nazywającego się
również Antypasem, a później Antypatrem. Ten człowiek opływał w wielkie bogactwa, odznaczał się wrodzoną przedsiębiorczością, ale nie stronił
od wichrzycielstwa. Był w dobrych stosunkach z arcykapłanem żydowskim
Hyrkanem, natomiast z jego bratem, Arystobulem pozostawał w trwałej
niezgodzie. Dlatego nękał Hyrkana ciągłymi namowami i wreszcie nakłonił go do tego, aby wszelkimi sposobami odzyskał władzę królewską,
którą za jego zgodą sprawował Arystobul.
Waśń braci stała się przyczyną nieszczęść, jakie spadły na nich samych,
na ich rodzinę i cały lud żydowski, i doprowadziła do tego, że władza królewska przeszła w ręce cudzoziemców. W całym tym sporze
z Arystobulem Antypater w sposób oczywisty wiele zdziałał dla Hyrkana,
a na szkodę Arystobula. W końcu Arystobul został odesłany wraz
z dziećmi do Rzymu jako jeniec. Uciekł stamtąd i powrócił, by odzyskać
Judeę. Rzymianie znowu obiegli go wraz z jego synem Antygonem
(Antygon uciekł z Rzymu razem z ojcem). Pokonanego odesłano do
Rzymu i tam trzymano w więzieniu. Arystobul był królem i arcykapłanem
przez trzy lata i sześć miesięcy, rządy swe sprawował wspaniale i wielkodusznie.
Hyrkanowi nadano godność arcykapłana, ale nie obdarzono go władzą
królewską15. Lud rządził się sam. Hyrkanowi przyznano tytuł etnarchy
12

Marek Antoniusz - patrz Cod. 57 przyp. 6.
Oktawian August - patrz Cod. 57 przyp. 7.
14
Askalon (gr. Askalon) - miasto nadmorskie w płd. Izraelu, dziś Ashqëlon. H. Strąkowski, EK I, kol. 998.
15
Poza tym miejscem w tekście Hyrkana nazywa się „arcykapłanem i królem" (archiereus
kal ethnârches).
13
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zamiast tytułu króla. Za pontyfikatu Hyrkana Antypater znacznie powiększył zakres swojej władzy. Walczył po stronie wodzów rzymskich
z ich przeciwnikami i sam dzierżył w ręku wszystkie sprawy żydowskie,
gdyż Hyrkan upodobał sobie stan ciągłej bezczynności. Arystobula uwolnił
z więzienia Juliusz Cezar16, z zamiarem wysłania go do Syrii przeciwko zwolennikom Pompejusza17. Lecz stronnicy Pompejusza ubiegli
Cezara i zgładzili Arystobula za pomocą trucizny. Scypion18, do
którego Pompejusz wysłał Aleksandra, syna [315a] Arystobula, przypomniał mu jego dawniejsze występki przeciw Rzymianom i kazał go ściąć
toporem.
Po zwycięstwie odniesionym nad Pompejuszem Juliusz Cezar mianował
Antypatra namiestnikiem Judei19. Antypater przybył do tego kraju,
powierzył swemu synowi Fasaelowi20 dowództwo wojskowe nad Jerozolimą i okolicami. Jego drugi syn, Herod, będąc jeszcze w wieku
młodzieńczym (skończył bowiem piętnaście lat), otrzymał rządy nad
Galileą21, a wczesna młodość nie przeszkadzała mu w okazywaniu energii
i pomysłowości. Swym postępowaniem Antypater zyskał sobie wśród ludu
taki podziw, jakim się otacza króla, a jednocześnie wcale się nie zmieniła
jego życzliwość i wierność wobec arcykapłana Hyrkana. Antypater został
zgładzony wówczas, kiedy otwierało się przed nim długie i wspaniałe
pod każdym względem życie. Otruli go spiskowcy. Malich22 przekupił
podczaszego Antypatra i nakłonił, by dolał trucizny do podanego mu
napoju. Malich sam był Żydem, potrafił zdobyć się na podstępny czyn,
a kiedy wzbudził podejrzenie, umiał usunąć je za pomocą przysiąg
i udawania przyjaźni. Tymczasem znalazł w Herodzie przeciwnika nie
gorszego, jak się wydawało, od siebie, umiejącego w sposób naturalny
posługiwać się podstępem, czy raczej sprytniejszego, który domagał się
zadośćuczynienia za śmierć ojca; Malich zginął pod ciosami sztyletów.
16

Juliusz Cezar - patrz Cod. 57 przyp. 5.
Pompejusz Wielki - patrz Cod. 57 przyp. 4.
18
Kwintus Metellus Scypion - teść Pompejusza, prokonsul Syrii.
19
Judea (gr. Iudaia, hebr. Jehud) - patrz Cod. 105 przyp. 3.
20
Fasael (gr. Phasaelos) - najstarszy syn Antypatra i Cyprydy, brał udział w sporach
swego brata Heroda o władzę prowadzonych z Hyrkanem i Antygonem. W 47 r. przed Chr.
był zarządcą (strategiem) Jerozolimy i Judei, w 42 r. - tetrarchą Judei, zmarł śmiercią
samobójczą.
21
Galilea (gr. Galilaia) - kraj w płn. części historycznej Palestyny (dziś w Izraelu),
podbity przez Rzymian w I w. Cesarz Kaligula powierzył rządy nad Galileą Agryppie,
wnukowi Heroda Wielkiego.
22
Malich (gr. Malichos lub Malchos) - wybitna i wpływowa osobistość, przeciwnik
polityczny Antypatra i Heroda.
17
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Antygon23, syn Arystobula, zjednał sobie za pomocą pieniędzy Fabiusza24, nadto pozyskał drogą małżeństwa Ptolemeusza25, syna Menaja
(poślubił bowiem jego siostrę), a także kilku innych i podjął wyprawę
wojenną przeciwko Judei. Herod wydał mu bitwę, odniósł zwycięstwo
i wyparł jego wojsko z ziemi judejskiej. Kiedy przybył do Jerozolimy,
miasto i sam Hyrkan zgotowali mu jako zwycięzcy wspaniałe przyjęcie.
Wódz rzymski Antoniusz za cenę złota przekazał Herodowi i jego bratu
Fasaelowi tetrarchie judejskie, a Hyrkan wcale nie był z tego powodu
niezadowolony. Gdy lud wniósł oskarżenie przeciw Herodowi, uzyskał
tylko tyle, że oskarżyciele ponieśli karę, a nie zyskali uznania za postawione przez siebie zarzuty. Stało się tak dlatego, że Antoniusz został
przekupiony złotem, a Hyrkan stał po stronie Heroda, gdyż ten poślubił już
jego wnuczkę Mariamme.
Po śmierci Ptolemeusza Menaja rządy przejął jego syn Lizaniasz26.
Syn królewski Pakor27 [315b] i Bazafarmanes, satrapa partyjski, opanowali Syrię. Lizaniasz sprzymierzył się z satrapą i zawarł układ przyjaźni
z Antygonem, synem Arystobula. Antygon przyrzekł Partom, że da im
tysiąc talentów i pięćset kobiet, jeśli przywrócą mu królestwo odziedziczone po ojcu, odbierając je Hyrkanowi, i jeśli zgładzą zwolenników Heroda. Toteż Pakor i Bazafarmanes wprowadzili Antygona. Zwolennicy
Heroda wydali im wojnę; po obu stronach padło wielu żołnierzy.
W działaniach wojennych wyróżnił się szczególnie Herod. W końcu
Hyrkan i Fasael wpadli w ręce Partów na skutek podstępu28. Fasael ubiegł
śmierć, jaką mu gotowali wrogowie; sam rozbił sobie głowę o skałę i tak
zakończył życie. Hyrkana zatrzymano jako jeńca. Następnie Partowie
odbili Jerozolimę. Herod z trudem wymknął się im dzięki swej zręczności,
szybkiej decyzji i wrodzonemu męstwu. Wrogowie zrabowali dobra
mieszkańców Jerozolimy z wyjątkiem majątku Hyrkana (miał on osiemdziesiąt talentów) i w ten sposób osadzili Antygona na tronie ojcowskim.
23

Antygon (gr. Antigonos) - po dwukrotnej ucieczce z Rzymu pozostawał pod opieką
Ptolemeusza, który wprowadził go do Judei; usunięty z Judei przez Heroda, prowadził wojnę
z jego wojskami, które zadały mu klęskę pod Jerychem; uznany za wroga Rzymu, został ścięty
na rozkaz Antoniusza (patrz przyp. 100).
24
Fabiusz - rzymski zarządca Damaszku.
25
Ptolemeusz (gr. Ptolemaios) syn Menaja (gr. Mennaios) - król Chalcydy (części krainy
iturejskiej w pm. Palestynie), przeciwnik polityczny Arystobula.
26
Lizaniasz (gr. Lysanias) - syn i następca Ptolemeusza, tetrarcha Abili, sprzymierzony
z Antygonem, został zabity z rozkazu Kleopatry, królowej Egiptu.
27
Pakor (gr. Pakoros), syn króla Partów, Orodesa - wódz wojsk partyjskich.
28
Obaj zostali wysłani w poselstwie do satrapy partyjskiego Bazafarmanesa
(Barzafranesa), który wtrącił ich do więzienia.
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Aby jego wuj Hyrkan nie mógł nadal sprawować czynności kapłańskich,
Antygon obciął mu uszy (brak jakiejkolwiek części ciała stanowił u Żydów
przeszkodę w wykonywaniu funkcji kapłana) i wydał Partom, żeby go
zabrali ze sobą.
Herod nigdy nie pozostawał bezczynny. Wpierw pojechał do Malicha 29,
króla Arabów, żywiąc nadzieję, że znajdzie u niego pomoc w imię przyjaźni
ojcowskiej. Nie osiągnąwszy niczego, udał się do Brundyzjum30, do
wodza rzymskiego Antoniusza, a stamtąd wraz z nim - do Rzymu,
opłakując swój los i śmierć brata. Miał zamiar doprowadzić do tego jeśli tylko mu się uda - żeby władzę przejął jego szwagier, syn
córki Hyrkana; sam bowiem nie miał najmniejszej nadziei na władzę
dla siebie, ponieważ był cudzoziemcem. Tymczasem Antoniusz i August
na podstawie uchwały senatu ogłosili Heroda królem Judei. Walczyli
wraz z Herodem wielokrotnie przeciw Antygonowi i po wielu rzeziach
i bitwach wzięli go do niewoli. Taki koniec wojny był dziełem wodza
rzymskiego Sozjusza31; tak oto Rzymianie jeszcze bardziej umocnili
władzę Heroda.
Wódz rzymski Antoniusz wziął Antygona jako jeńca i postanowił
trzymać go w więzieniu do czasu odbycia triumfu [316a], lecz kiedy
dowiedział się, że naród żydowski wszczął bunt przeciw Herodowi
z nienawiści do niego, rozkazał ściąć Antygonowi głowę w Antiochii.
Gdy Hyrkan usłyszał, że Herod został królem, zwrócił się do króla
Fraatesa32 z prośbą o zgodę na powrót, a ponieważ i Herod wystąpił
z taką samą prośbą, Hyrkana odesłano do ojczyzny. Hyrkan żywił
nadzieję, że u Heroda wiele osiągnie. Herod początkowo zachowywał
wobec niego pozory wielkiej życzliwości i szacunku. Później wysunął
przeciwko niemu fałszywe oskarżenie o przekupstwo i zdradę na rzecz
Arabów, po czym skazał na śmierć tego mającego ponad osiemdziesiąt
jeden lat człowieka, którego wielka zacność i pokojowe usposobienie
29

Malich - król Nabataów (57 r.- 30 r. przed Chr.), ludu osiadłego w płn.-zach. Arabii ze
stolicą w Petra, Za współdziałanie z Hyrkanem został na rozkaz Heroda stracony; patrz
przyp. 22.
30
Brundyzjum (gr. Brentesion) - miasto w Apulii w płd.-wsch. Włoszech, dziś
Brindisi.
31
Sozjusz (gr. Sóssios, Caius Sosius) - konsul rzymski w latach 38-37, dowódca wojsk
Antoniusza, namiestnik Syrii i Judei.
32
Fraates IV (gr. Phraàtes) - król Fartów, zasiadł na tronie po zamordowaniu swego ojca
Orodesa i 29 braci, utrzymywał przyjazne stosunki z Rzymem. Oktawian August przysłał mu
niewolnicę Muzę; z nią Fraates miał syna Fraatakesa. Muza zamordowała go, osadzając na
tronie swego syna jako Fraatesa V w 2 r.
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były niesłychane. Arystobula, wnuka Hyrkana i brata swej żony Mariamme za wstawiennictwem Aleksandry, matki obojga, i samej Mariamme Herod wyniósł do godności arcykapłana, gdy ten miał siedemnaście
lat. Niebawem jednak kazał go udusić w kąpieliskach Jerycha33. Taki oto
był Herod i tak już wcześniej o nim mówiono.
Umierając Herod wyznaczył w testamencie i za zgodą Cezara na
następcę swego syna Archelaosa34. Cezar natomiast (był nim August)
ogłosił Archelaosa władcą połowy państwa i powiedział, że obdarzy go
godnością króla, jeśli przekona się, że będzie sprawował rządy umiarkowanie i sprawiedliwie. Pozostałą część państwa podzielił i ustanowił
w niej jako tetrarchów Filipa35 i Antypatra36, którzy również byli synami
Heroda. Ponieważ Archelaos sprawował władzę nad Żydami surowo i na
modłę ojca, jego podwładni, tyranizowani, odwołali się do Cezara Archelaos został pozbawiony władzy w dziewiątym roku swego panowania
i skazany na stały pobyt w Vienne, w Galii. Odtąd Judea spadła z rangi
królestwa do rzędu prowincji.
Herod37, syn Heroda Wielkiego, tetrarcha Galilei i Perei38, zakochał się
(jak mówi Józef) w żonie swego brata Heroda39; miała ona na imię Herodiada40. Także pochodziła od Heroda Wielkiego, była córką jego syna
Arystobula, którego skazał na śmierć. Bratem jej był Agryppa. Herod
33

Jerycho (gr. Ierichus) - 1) dziś. Tell el-Sultan, starożytne miasto w płn.-zach. Jordanii,
w dolinie rzeki Jordan, silnie ufortyfikowane przez Kananejczyków oblegał i zdobył
Jozue (Księga Jozuego 6,1; l Księga Królewska 16, 34; 2 Księga Królewska 2,4 nn.);
2) dziś. Tell-Abu el Alajik - miasto nad ujściem rzeki El qelt do Jordanu, zimowa
rezydencja Heroda (por. Ewangelia według św. Marka 10,46 nn.).
34
Archelaos - syn Heroda Wielkiego i Maltake, w 6 r. skazany na wygnanie do Vienne
(gr. Vienna, łac. Vienne ma dwa znaczenia: dziś. Wiedeń w Austrii i Vienne we Francji, tu
chodzi o to drugie miasto).
35
Filip - syn Heroda Wielkiego i Kleopatry z Jerozolimy, otrzymał czwartą część
królestwa ojca, tetrarchię, zm. w 34 r.
36
Antypater (gr. Antipatros) - syn Heroda Wielkiego i Dorydy z Jerozolimy, ożeniony
z córką Antygona z rodu hasmonejskiego, stracony w 4 r.
37
Herod Antypas - syn Heroda Wielkiego i Maltake, śledził działalność Jana Chrzciciela
(syna Zachariasza i Elżbiety). Gdy ten ganił jego nielegalny związek z Herodiadą, skazał go
za namową córki Herodiady, Salome, którą miała ze związku z Herodem Filipem, na
ścięcie. Skazany na wygnanie w 39 r. (por. Ewangelia według św. Marka 6,17-29).
38
Perea (gr. Peraia) - kraina położona na wsch. od Morza Martwego, zwana też
Zajordanią, wchodziła w skład państwa Heroda Wielkiego. W Perei leżała
miejscowość Betania, w której działali Jan'Chrzciciel i później Jezus Chrystus
(Ewangelia według św. Jana 1,28; 10,40; 12,1).
39
Herod Filip - syn Heroda Wielkiego i Mariamme II, córki arcykapłana Szymona,
zwany też Boetos (4 r. przed Chr. - 34 r. po Chr.), mąż Herodiady, ojciec Salome.
40
Herodiada - córka Arystobula i Berenike, poślubiła Heroda Filipa, po nim Heroda Antypasa.
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odebrał ją mężowi i pojął za żonę. On też był tym, który pozbawił
życia Jana Chrzciciela w obawie - utrzymuje Józef — żeby nie podburzył przeciw niemu ludu; wszyscy bowiem postępowali zgodnie z naukami Jana dzięki jego ogromnej cnocie. Na panowanie Heroda przypadła
również Męka Zbawiciela.
Potomek pierwszego Heroda, Agryppa41, syn skazanego na śmierć
Arystobula i brat Herodiady [316b] przeżył nieskończenie wiele przygód
i zmiennych kolei losu. Skazanego przez Cezara Tyberiusza42 na dożywotnie więzienie wypuścił na wolność - w swej ku niemu życzliwości - Cezar
Gajusz43; wybrany na króla tetrarcha Filipa (brata pierwszego Heroda)
otrzymał Agryppa nadto tetrarchię Lizyniasza, po czym wsiadł na statek
i ku podziwowi wszystkich ludzi, uderzonych tak nagłą zmiennością losu,
odpłynął do Judei. Zaskoczona tym była również Herodiada - zazdrość
zadała jej śmiertelną ranę. Nie przestawała naprzykrzać się swemu mężowi
tak długo, aż zmusiła go, by pojechał do Rzymu i zajął się gorliwie
sprawą pozyskania dla siebie tronu królewskiego. Wyjechał wraz z nią. Za
nimi podążył Agryppa i dogonił ich w chwili, gdy dopiero co zeszli ze
statku. Oskarżył Heroda przed Cezarem Gajuszem o stałą wrogość wobec
Rzymian (istotnie, jeszcze za życia Tyberiusza Herod zawarł traktat
o przyjaźni z Sejanem44, który był wrogiem Rzymian, a i teraz zamierzał
postąpić podobnie, sprzymierzając się przeciw Rzymianom z Artabanem45, królem Fartów). Herod uzyskał tyle, że zamiast wymarzonego
królestwa został usunięty ze swej dotychczasowej tetrarchii, zesłany do
Lugdunum46 na dożywotnie wygnanie, na które dobrowolnie podążyła
wraz z mężem również Herodiada. Tetrarchię Heroda Gajusz oddał, jako
jeszcze jedną, Agryppie.
Aby odróżnić Agryppę, o którym mowa, od jego syna47, nazywa się go
Agryppa Wielkim. Panował on nad Żydami - powiada Józef - otaczając
ich wielką życzliwością. Chcąc się im, jak się wydaje, przypodobać, kazał
41

Agryppa - Herod Agryppa I Wielki, syn Arystobula i Berenike, wnuk Heroda
Wielkiego, mąż Cyprydy, zm. w 41 r.
42
Tyberiusz Nero (Tiberius Iulius Caesar), syn Augusta i Julii - przyjaźnił się z Herodem
Antypasem, późniejszy cesarz Tyberiusz (14-37).
43
Gajusz (Gaius lulius Caesar Caligula) - cesarz Kaligula (37-41).
44
Sejan (Lucius Aelius Seianus) - dowódca pretorianów, organizator spisku przeciwko
cesarzowi Tyberiuszowi, skazany na karę śmierci w 31 r.
45
Artaban III (gr. Artabanos) - król Partów, prowadził zwycięskie wojny z Rzymem za
panowania cesarza Tyberiusza.
46
Lugdunum - miasto w Galii położone przy ujściu Araru (Saony) do Rodanu, stolica
prowincji Galia Lugdunensis. Dziś. Lyon.
47
Herod Agryppa II Młodszy, syn Agryppy I i Cyprydy. Zmarł bezdzietnie w 100 r.
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ściąć mieczem Jakuba48, brata Jana. Usiłował pozbawić życia również
Piotra, pierwszego wśród Apostołów, lecz mu to się nie udało. Agryppa
odziany w szatę haftowaną srebrem przemawiał do licznie zgromadzonych ludzi. Słuchając słów padających z tłumu i nie sprzeciwiając się
temu, że ów posuwał się w pochlebstwach do szczytu bezbożności, został na
miejscu ukarany. Dostał silnych bólów żołądka; zmarł w pięć dni później.
Miał wówczas pięćdziesiąt cztery lata. Na tronie zasiadał przez siedem lat,
z których cztery przypadły na okres panowania Gajusza. W ciągu trzech lat
sprawował rządy nad tetrarchią Filipa, w czwartym roku otrzymał nadto
tetrarchię Heroda. Trzy następne lata jego rządów przypadły na okres
panowania Klaudiusza; wówczas uzyskał jeszcze Judeę49, Samarię50
i Cezareę51; dał mu je Cezar.
Taki był koniec życia Agryppy. Na pięć dni przed śmiercią pojawiła się
nad jego głową sowa (to skrzydlate stworzenie tak samo [317a] nazywa się
u Rzymian52); tenże ptak przepowiedział mu, jak utrzymuje Józef, objęcie
władzy królewskiej. Agryppa pozostawił po sobie czworo dzieci53: syna
Agryppę54, mającego wówczas siedemnaście lat, i trzy córki: Berenike55,
Mariamme56 i Druzyllę57. Pierwsza miała szesnaście lat, wyszła za
mąż za swego stryja Heroda. Mariamme liczyła sobie dziesięć lat,
a Druzylla - sześć. Niespodziewanie porwali je Sebastenowie58; powo48

Św. Jakub, syn Zebedeusza, brat św. Jana (Ewangelia według św. Marka 1,19). Apostoł
skazany na śmierć przez Agryppę ok. 44 r. (Dzieje Apostolskie 12,2).
49
Judea - patrz Cod. 105 przyp. 3.
50
Samaria (gr. Samareia) - stolica Państwa Północnego (dziś. Izrael), założona w początkach IX w. przed Chr. Zburzoną w VIII w. przed Chr. odbudował Herod Wielki i zmienił jej
nazwę na Sebaste ku czci Oktawiana Augusta (gr. Sebaste=łac. Augusta). Dziś. Samaria kraina na zach. od Jordanu w państwie Izrael.
51
Cezarea Palestyńska (gr. Kaisàreia Palaistirie) - miasto położone w odległości ok. 30 km
na płd. od dziś. Hajfy, wzniesione przez Heroda Wielkiego na cześć Oktawiana Augusta (patrz
Cod. 1 przyp. 4). Dziś. Kajsarije w Izraelu. Główny punkt strategiczny Rzymian w
wojnie żydowskiej.
52
Sowa - gr. bubon, łac. bubo.
53
Agryppa miał z Cyprydą pięcioro dzieci, oprócz wymienionych - syna Druzusa, który
zmarł w wieku młodzieńczym.
54
Agryppa II - patrz przyp. 47.
55
Berenike - żona Heroda, króla Chalcydy, z którym miała dwóch synów: Berenikiana
i Hyrkana; później poślubiła Polemona, króla Cylicji.
56
Mariamme - córka Heroda Agryppy I Wielkiego i Cyprydy, żona Juliusza Archelaosa,
syna Helkiasza, z którym miała' córkę Berenike; w drugim związku - żona
Demetriusza z Aleksandrii, matka Agryppina.
57
Druzylla - żona Azyza, króla Emesy, w drugim związku - żona Feliksa, prokuratora
Judei (zm. w 79 r.).
58
Sebastenowie (gr. Sebastenoi) - Samarytanie, mieszkańcy Sebasty, dawnej Samarii.
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dując się ślepym gniewem umieścili dziewczęta w domach publicznych,
skazali je na pełną sromotę - i tę dającą się wypowiedzieć, i tę nie do
wypowiedzenia. Klaudiusz59 był na nich oburzony, nie ukarał ich jednak
stosownie do popełnionej zbrodni.
Agryppa, syn Agryppy, wyruszył po śmierci ojca60 do Rzymu.
Klaudiusz postanowił oddać mu królestwo po ojcu, lecz powstrzymały go pewne osoby, które odradzały to, dając za powód młodzieńczy wiek Agryppy. Wysłał więc Fadusa61 jako władcę Judei,
Agryppę wyznaczył na króla Chalcydy62, w której panował
niedawno zmarły Herod63. Po czterech latach obdarował Agryppę
tetrarchią Filipa i Bataneą64, dodał również Trachonitis65, byłą
tetrarchię Lizyniasza; dał mu je, ale jednocześnie pozbawił go Chalcydy.
Agryppa wydał swoją siostrę Druzyllę za mąż za króla Emesy 66 Azyza,
który był obrzezany, gdyż Epifanes, syn Antiocha67, nie zgodził się na
obrzezanie mimo danej obietnicy - dlatego doszło do zerwania zaręczyn.
Później doprowadził do rozwodu Druzylli z Azyzem i sprawił, że poślubiła
ona Feliksa68, władcę Judei urzeczonego jej niezwykłą urodą. Mariamme
oddał Archelaosowi, synowi Helkiasza, któremu przyobiecał ją jeszcze jej
ojciec. Z tego małżeństwa zrodziła się Berenike. Po śmierci Klaudiusza
jego następca Neron obdarował Agryppę częścią Galilei, Tyberiadą69
i Tarycheą70, żądając w zamian posłuszeństwa dla siebie. Dał mu
nadto Juliadę71, miasto w Perei, i dziesięć otaczających ją wsi. Ów
59

Klaudiusz (Tiberius Claudius Nero Germanicus) - cesarz Klaudiusz (41-54).
W 41 r.
61
Fadus Kuspiusz (gr. Phados Küspios) - prokurator Judei.
62
Chalcyda - patrz przyp. 25.
63
Zm. w 48 r.
64
Bataneą (gr. Balanaia) - toparchia leżąca na zach. od góry Golan nad Jordanem
i jeziorem Genezaret, graniczyła z Trachonem.
65
Trachonitis (Trachon) - kraina w Zajordanii między Damaszkiem i Bataneą.
66
Emesa - miasto w Syrii nad rzeką Orontes, sprzymierzone z Rzymem.
67
Antioch IV, król Kommageny, krainy w Syrii graniczącej z Cylicją (od zach.),
Kapadocją (od płn.), Armenią i Mezopotamią (od wsch.). Po śmierci króla Antiocha III
w 17 r. cesarz Tyberiusz przyłączył je ponownie do Syrii, cesarz Kaligula zwrócił Kommagenę
Antiochowi IV.
68
Patrz przyp. 57.
69
Tyberiada (gr. Tiberias) - miasto na zach. brzegu jeziora Genezaret, wzniesione przez
Heroda Antypasa w 20 r., wzmiankowane w Ewangelii według św. Jana 6,23.
70
Tarychea - miasto nad jeziorem Genezaret.
71
Juliada (gr. Iulias) - dawne miasto Betharamfte, którego nazwę Herod przemienił na
cześć żony Cezara, Julii.
60
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Agryppa to ten sam, za którego panowania święty Paweł przemawiał przed
trybunałem Festusa72.
Po Fadusie władał Judea wysłany tam Kuman73, po nim, odwołanym
do Rzymu z powodu wysuniętych przeciw niemu oskarżeń, został wysłany
tam Feliks, po nim - Festus, potem - Albin, w końcu - Florus. W drugim
roku rządów Florusa rozpoczęła się wojna Żydów z Rzymianami, którą
spowodowały nadużycia, jakich dopuszczał się on wobec rządzonych. Był
wówczas dwunasty rok panowania Nerona74.
[317b] Annasz75, syn Annasza, przyjął godność arcykapłana, odebrawszy ją Józefowi76. Był niebywale dumny i zuchwały, należał do sekty
Saduceuszów77, którzy byli surowi w swych sądach i gotowi do każdej
samowoli. Tak więc ów Annasz po śmierci Festusa w Judei, ale jeszcze
przed objęciem przez Albina urzędu, zwołał mocą swej władzy Sanhedryn
i oskarżył Jakuba, brata Pana naszego, a wraz z nim innych o nieposłuszeństwo wobec prawa i skazał ich na śmierć przez ukamienowanie.
Dlatego najbardziej umiarkowani Żydzi i sam król Agryppa, poruszeni
tym czynem, wypędzili go, kiedy właśnie rozpoczął się trzeci miesiąc
jego kapłaństwa; na miejsce Annasza wyznaczyli Jezusa78, syna Damneusza.
Po śmierci Aarona, brata Mojżesza79, godność arcykapłana przeszła na
jego synów i dalej na ich potomków, gdyż prawo dziedziczenia po ojcach
zabraniało komukolwiek, kto nie miał w żyłach krwi Aarona, piastowania godności arcykapłańskiej. Od Aarona do Fanazesa wybranego na
arcykapłana w czasie wojny przez zbuntowanych Żydów upłynęły osiemdziesiąt trzy lata80; od przejścia przez pustynię, kiedy to wzniesiono Namiot,
do czasu, gdy król Salomon zbudował Świątynię, było trzynastu arcykapłanów, z których każdy sprawował tę funkcję do końca swego życia.
72

Porcjusz Festus (gr. Porkios Phestos) - prokurator Judei, patrz Dzieje Apostolskie
25, 1-26, 32.
73
Kuman (gr. Kumanós), Feliks (gr. Pheliks), Festus (gr. Phestos), Albin (gr. Albinos),
Florus (gr. Phloros) - kolejni rzymscy prokuratorzy Judei.
74
66 r.
75
Annasz (gr.Annas, Ananas) - arcykapłan żydowski w latach 6-15, odgrywał decydującą
rolę w czasie procesu Jezusa (Ewangelia według św. Jana 18,13-24) oraz w sądzie nad Piotrem
i Janem (Dzieje Apostolskie 4,6); patrz EK I, 629-630.
76
Józef (Kabi) - syn arcykapłana Szymona.
77
Saduceusze - patrz Cod. 222 przyp. 65.
78
Jezus (Jozue), syn Damneusza (gr. Damnaios) - arcykapłan.
79
Aaron - por. Cod. 76 przyp. 4.
80
Pomyłka Focjusza. Fanazes (gr. Phanases, Fanni) był 83. arcykapłanem, wyniesionym
do tej godności przez powstańców żydowskich w czasie wojny; por. Józef Flawiusz Dawne
dzieje Izraela XX, 10, 227.
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Początkowo państwo żydowskie miało ustrój arystokratyczny, później o charakterze monarchii, w końcu zapanowały tam rządy królów. Od
wyjścia z Egiptu81 aż do wzniesienia Świątyni w Jerozolimie minęło
sześćset dwanaście lat. Po trzynastu arcykapłanach i zbudowaniu Świątyni
było osiemnastu arcykapłanów wyświęconych w Świątyni: od panowania
króla Salomona do chwili, w której Nabuchodonozor82, król Babilonu,
spalił Świątynię i przesiedlił naród żydowski wraz z arcykapłanem
Jozedekiem83 do Babilonu. Okres władzy arcykapłanów trwał trzysta
sześćdziesiąt lat, sześć miesięcy i dziesięć dni. Od czasów niewoli minęło
siedemdziesiąt lat. Król perski Cyrus pozwolił jeńcom na powrót do
ojczystego kraju. Jeden z nich przyjął godność arcykapłana, po nim
nastąpiło piętnastu jego potomków do czasu Antiocha Eupatora84. Żydzi
mieli wówczas ustrój demokratyczny; ten okres trwał przez czterysta
osiemdziesiąt lat.
Pierwszy, ów wzmiankowany Antioch, i jego wódz Lizjasz, położyli kres
władzy arcykapłańskiej Oniasza o przydomku Menelaos i zabili go
w Beroi85. Na jego miejsce wyznaczyli Joakima86 z rodu Aarona, ale
nie z tej samej rodziny. Z tego właśnie powodu Ananiasz87, bratanek
zmarłego [318a] Oniasza, pojechał do Egiptu. Tam zaprzyjaźnił się
z Ptolemeuszem Filometorem88 i z jego żoną Kleopatrą. W okręgu
Heliopol89 wzniósł świątynię podobną do Świątyni Jerozolimskiej i nakłonił oboje, by uczynili go arcykapłanem. Joakim zmarł po trzech
81

Wyjście z Egiptu miało miejsce najprawdopodobniej za panowania faraona Ramzesa II
Wielkiego (XII w. przed Chr.); Świątynię w Jerozolimie wzniósł Salomon w X w. przed Chr.
82
Nabuchodonozor II (Nebokadnezar) - król Babilonii (605-562), dwukrotnie zajął
Jerozolimę, w 597 r. i w 587/6 przed Chr. Za drugim razem zburzył doszczętnie Świątynię
Jahwe (patrz przyp. 4), a ludność zesłał do Babilonii. Zesłańcy, po powrocie z niewoli
babilońskiej, odbudowali ją ok. 520 r. Świątynia była wielokrotnie rozbudowywana, m.in.
w latach 20-19 za rządów Heroda I Wielkiego. Ostatecznie zniszczyły ją wojska rzymskie
Tytusa w 70 r. po Chr. Pozostała po niej słynna „Ściana Płaczu" (patrz 2 Księga Kronik 36,
6-7).
83
Jozedek (gr. Iosédek, Iosèdekos), syn Azara - arcykapłan wzięty do niewoli babilońskiej.
84
Antioch Eupator z dynastii Seleucydów, syn i następca Antiocha Epifanesa - jako
13-letni chłopiec brał udział u boku regenta i wodza Lizjasza w oblężeniu Jerozolimy
i Świątyni. Zginął zamordowany na rozkaz swego krewnego, Demetriusza, w 161 r. przed Chr.
85
Beroa (gr. Beroid) - miasto w Syrii nad rzeką Kuweik, dziś. Haleb (Aleppo).
86
Joakim (gr. Iakimos), syn Jezusa (Jozuego).
87
Ananiasz (Oniasz IV), syn arcykapłana Oniasza w świątyni w Heliopolis.
88
Ptolemeusz VI Filometor, syn Ptolemeusza Epifanesa - król Egiptu (181 r.- 146 r.
przed Chr.).
89
Heliopol - miasto i okręg (nómos) w Dolnym Egipcie na płn.-wsch. od Memfis.
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latach pełnienia godności arcykapłana. Przez siedem lat nie było po nim
następcy.
Władzę nad ludem znowu powierzono potomkom dzieci Asamoneusza90; prowadzili oni wojnę z Macedończykami, a na arcykapłana
wybrali Jana, który zmarł po siedmiu latach sprawowania tej godności;
jego śmierć była wynikiem knowań Tryfona91. Następcą Jana został jego
brat Szymon92. Po Szymonie, zgładzonym podstępnie przez zięcia93
w trakcie uczty, arcykapłanem został jego syn mający na imię Hyrkan94.
Ten, umierając, pozostawił godność kapłańską Judzie95, którego nazywano również Arystobulem. Następnym z kolei arcykapłanem był jego brat
Aleksander96; Arystobul zmarł w wyniku choroby, pełnił funkcję arcykapłana i sprawował władzę królewską przez jeden rok (pierwszy bowiem nosił
koronę).
Aleksander sprawował władzę królewską i godność arcykapłana przez
dwadzieścia siedem lat; na łożu śmierci powierzył swojej żonie Aleksandrze sprawę wyboru następnego arcykapłana. Aleksandra nadała tę
godność swemu starszemu synowi Hyrkanowi97; panowała sama przez
dziewięć lat i zmarła. Tyle czasu trwało też kapłaństwo Hyrkana. Po zgonie
Aleksandry jej młodszy syn (miał na imię Arystobul98) wszczął spór
z bratem i odebrał mu godność arcykapłana, którą przejął wraz z królestwem odziedziczonym po matce. Upłynęły trzy lata i trzy miesiące
panowania Arystobula, kiedy przybył Pompejusz99, zdobył szturmem
miasto i wysłał Arystobula jako jeńca wraz z dziećmi do Rzymu. Godność
arcykapłana zwrócił Hyrkanowi i powierzył mu rządy nad ludem, lecz
zakazał noszenia korony. Hyrkan panował przez dwadzieścia cztery lata,
nie licząc dziewięciu pierwszych lat sprawowania władzy arcykapłańskiej.
90

Asamoneusz (gr. Asamonaios) - ojciec Matatiasza, którego synem był arcykapłan Jan
(Jonatas).
91
Tryfon (gr. Tryphon) - przydomek Diodota, dowódcy wojsk Aleksandra Bałasa, po
zamordowaniu Jonatasa, syna Matatiasza, i Antiocha, syna Aleksandra, został królem.
92
Szymon zwany Tatis (Tasi), syn Matatiasza - panował w latach 142-135 przed Chr.,
wyzwolił Judeę od Seleucydów, zginął zamordowany.
93
Zięciem Szymona był niejaki Ptolemeusz.
94
Jan Hyrkan I, syn Szymona - panował w latach 135-104 przed Chr.
95
Juda Arystobul I - arcykapłan i król (104-103 przed Chr.) zwany też Arystobulem,
nosił przydomek Filhellen.
96
Aleksander Janneusz - najwyższy kapłan i król (103-76 przed Chr.). Żoną jego była
Salome (Salina) Aleksandra, po śmierci męża została królową (76-67 przed Chr.).
97
Hyrkan II - król, panował od 63 r. do 40 r. przed Chr. Stracony na rozkaz Heroda
w 30 r. przed Chr.; por. wyżej przyp. 10.
98
Arystobul II - król (67-63), otruty w 49 r. przed Chr.
99
Pompejusz Wielki (106-46 przed Chr.) - patrz Cod. 57 przyp. 4.
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Władcy partyjscy Bazafarmanes i Pakor wszczęli wojnę z Hyrkanem,
wzięli go do niewoli, a na tronie osadzili Antygona100, syna Arystobula.
Po trzech latach i trzech miesiącach jego panowania Sozjusz101
[318b] i Herod zdobyli miasto; Antoniusz zawiózł go do Antiochii
i tam kazał ściąć mu głowę102, utrzymawszy od Rzymian władzę
królewską, Herod zaniechał wyboru arcykapłana z rodu Asamoneusza,
lecz wyznaczał go spośród osób całkiem nieznanych, będących jedynie
kapłanami; zrobił jeden tylko wyjątek dla syna córki Hyrkana, wziętego do
niewoli przez Partów, Arystobula103, z którego siostrą pędziła wspólne
życie Mariamme104. W obawie przed tymże Arystobulem, by nie pozyskał
on ludu dla siebie - wywodził się przecież ze sławnego rodu, a i sam był
wybitną jednostką - kazał go podstępnie udusić w Jerychu podczas kąpieli.
Co do wyboru arcykapłanów, Archelaos, jego syn, postępował tak
samo, a po nim podobnie postępowali Rzymianie jako zdobywcy królestwa Judei.
Od czasów Heroda do dnia zdobycia miasta i spalenia Świątyni, czyli
w okresie około stu siedmiu lat, było dwudziestu ośmiu arcykapłanów;
niektórzy z nich sprawowali swą funkcję za panowania Heroda i Archelaosa. Potem zaczął się ustrój arystokratyczny, w którym arcykapłanom powierzono rządy nad ludem.
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Przeczytaliśmy wybrane partie książki Proklosa1 zatytułowanej Chrestomatia2. Utwór dzieli się na cztery księgi.
W pierwszej autor utrzymuje, że zarówno proza, jak i poezja odznaczają
się tymi samymi właściwościami, ale różnią się od siebie zarówno w sensie
100

Antygon - król, panował w latach 40-37 przed Chr. (patrz przyp. 23).
101
Sozjusz - patrz przyp. 31.
102
O śmierci Antygona por. też wyżej [315b]-[316a], s. 19-20.
103
Synem córki Hyrkana, Aleksandry, był Arystobul III; zginął utopiony na rozkaz
Heroda w 35 r. przed Chr.
104
Mariamme, stracona przez Heroda w 29 r. przed Chr., była siostrą Arystobula III.
1
Proklos - gramatyk i historyk literatury z II w.
2
Tytuł skrócony przyjęty w nowożytnej literaturze naukowej. Pełny tytuł oryginału:
Wypisy z chrestomatii gramatycznej. Utwór znany z niniejszego „Kodeksu" nie zachował się.
Focjusz omówił jedynie dwie pierwsze księgi Chrestomatii. A. Severyns Recherches sur la
Chrestomathie de Proclos. Le „Codex" 239 de Photios, 1. Étude paléographique et critique,
2. Texte, traduction et commentaire, Paris-Liège 1938 (Bibliothèque de la Faculté de
Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, fasc. LXXIX). Sinko III, 1, s. 299. R. Beutler
Proklos (4) [w:] RE XXIII (1957), kol. 208 nn.
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dodatnim, jak i ujemnym. Jeśli chodzi o styl, to istnieje styl wzniosły,
styl prosty i styl średni. Styl wzniosły charakteryzuje się wielką siłą wyrazu,
jest szczególnie wypielęgnowany, uwidacznia się w nim pełnia poetyckiego
piękna. Styl prosty nie dopuszcza kompozycji, do której wchodzą figury
krasomówcze i przesadna staranność. Wiąże się on raczej z pewnego
rodzaju swobodą, stąd też zazwyczaj nadaje się w jakiejś mierze, i to
świetnie, do wyrażania smutku i bólu. Styl średni, jak wskazuje sama
nazwa, zajmuje miejsce pośrodku między oboma powyższymi. Styl kwiecisty nie jest właściwie odrębnym rodzajem stylu, łączy się on i splata
z omówionymi już rodzajami, nadaje się do opisów miejscowości, łąk czy
lasów.
Ci, którzy odchodzą od wspomnianych stylów, sprowadzają styl wzniosły do stylu napuszonego, patetycznego, styl prosty - do niższego, [319a]
a styl średni - do prymitywnego i niedbałego.
Autor poddaje ocenie również poezję, wskazując, jaka różnica zachodzi
między pojęciami „etos" i „patos". Powiada, że poezja dzieli się na poezję
narracyjną i poezję mimetyczną. Poezja narracyjna obejmuje epos, jamby,
elegię i lirykę. Do poezji mimetycznej wchodzą tragedia, dramat satyrowy
i komedia.
Dalej powiada, że wynalazczynią eposu była Femonoe3, wieszczka
Apollina, która udzielała wyroczni w wierszach heksametrycznych; ponieważ za jej wyroczniami następowały fakty i zgadzały się z nimi,
to, co powstało w tych miarach wierszowych, nazwano eposem4.
Inni utrzymują, że to z powodu artystycznego piękna i zdecydowanej wyższości, jaką wykazuje heksametr, określono go pospolitym wyrazem „epos", który oznacza każdy wyraz w ogóle; nazwano go zatem „eposem", tak jak Homera zwykło się nazywać Poetą, a Demostenesa - Mówcą; przecież eposami zwano także trymetry jambiczne.
Największymi poetami epicznymi byli: Homer5, Hezjod6, Pisander7,
3

Femonoe (gr. Phemonoe)- poetka grecka z epoki przedhomerowej, uważana za córkę
Apollina, jego kapłankę i pierwszą Pytię w Delfach; twórczyni heksametru, której również
przypisywano autorstwo nie zachowanego poematu O wróżbach z ptaków, który powstał
w czasach hellenistycznych.
4
Nieprzetłumaczalna gra słów: heipeto (następowały) i epos; Proklos dał się zwieść
przypadkowej zbieżności fonetycznej obu wyrazów, by od czasownika hépomai wyprowadzić
„etymologię" eposu.
5
Homer - patrz Cod. 68 przyp. 4.
6
Hezjod - patrz Cod. 161 przyp. 16.
7
Pisander (gr. Peisandros) z Kamiru na Rodos - poeta epiczny z VII w. przed Chr., autor
poematu Herakleia w dwóch księgach, zachowanego we fragmentach.
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Panyasis8, Antymach9. Autor zajmuje się nimi i w miarę możliwości mówi
o ich pochodzeniu, ojczyźnie i szczególnych osiągnięciach.
Następnie omawia dokładnie tak zwany cykl epicki10. Zaczyna się on od
mitycznego związku Uranosa i Gai, z którego Uranos doczekał się trzech
synów sturękich i trzech cyklopów. Dalej rozważa szczegółowo dane
mityczne o bogach greckich i zastanawia się, ile zawierają one w sobie
prawdy w stosunku do historii. Cykl epicki ukształtowany przez różnych
poetów kończy się na wylądowaniu Odyseusza na Itace; tam zabił go przez
pomyłkę jego własny syn, Telegon. Opowiada z kolei, że poematy cyklu
epickiego zachowały się; interesuje się nimi wielu ludzi - nie tyle dla ich
wartości literackiej, ile ze względu na naturalne następstwo opowiadanych
wydarzeń. Wymienia też imiona twórców cyklu epickiego i nazwy
miejscowości, z których oni pochodzili.
Opowiada też o niektórych utworach poetyckich zwanych Cypryjskimi11; jedni przypisują ich autorstwo Stazynowi12 pochodzącemu
z Cypru, drudzy - Hegezynowi13 [319b] z Salaminy, inni są zdania,
że napisał je Homer i oddał Stazynowi jako wiano swej córki; utwór
został nazwany od jego ojczyzny Pieśniami cypryjskimi. Autor jednak nie
zgadza się z takim wyjaśnieniem, za powód podaje to, że omawiane
poematy nie noszą tytułu Pieśni cypryjskie z akcentem na trzeciej zgłosce
od końca14.
Autor powiada, że elegię tworzą: wiersz bohaterski i pentametr15, i że
nadaje się ona do sławienia zmarłych. Stąd też wywodzi się jej nazwa16;
starożytni elegią nazywali tren i w elegii wyrażali pochwałę zmarłych.
8

Panyasis (gr. Panyassis) - krewny Hezjoda, autor Heraklei zachowanej w urywkach.
Antymach z Kolofonu - patrz Cod. 161 przyp. 17; Cod. 213 przyp. 10.
10
Cykl epicki - utwory poetyckie o tematyce czerpanej „z kręgu" (kyklos) Iliady
Homerowej, uzupełniały, rozwijały bądź wyjaśniały wątki mitów i opowiadań zawartych
w Iliadzie. Do najważniejszych poetów cyklicznych należeli Stazyn z Cypru, Arktinos
z Miletu, Lesches z Pyrry.
11
Omawiane utwory poetyckie należą do tzw. Opowieści cypryjskich opartych na
motywach porwania Heleny przez Parysa i dwóch karnych wypraw Achajów na Trojan (por.
Sinko, I, 1, s. 165 nn.).
12
Stazyn (gr. Stasinos) - poeta epiczny z VII w. przed Chr., autor m.in. poematu Kypria
osnutego na zaślubinach Tetydy i Peleusa.
13
Hegezyn (gr. Hegesinos) - poeta epiczny z VII w. przed Chr., twórczość jego nie
zachowała się.
14
Gr. Kypria.
15
Czyli dystych elegijny - dwuwiersz złożony z heksametru i pentametru daktylicznego.
16
„Etymologia" polegająca na zbieżności wyrazów gr. élegos (elegia, tren) i eulogos
(pochwała).
9
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Późniejsi ujmowali w elegii różną tematykę. W tej mierze wersyfikacyjnej,
powiada autor, najlepsi byli: Kallmos z Efezu17, Mimnermos z Kolofonu18, Filetas z Kos19, syn Telefa, oraz Kallimach, syn Battosa rodem
z Cyreny20.
Jeśli chodzi o jamb, autor mówi, że dawniej posługiwano się nim do
rzucania obelg; w jednym z dialektów „napastować jambem" oznaczało
„lżyć". Inni wywodzą wyraz „jamb" od służebnicy Jambe, pochodzącej
z Tracji21. Kiedy Demeter zamartwiała się z powodu porwania jej córki,
Jambe, jak powiadają, podeszła do bogini siedzącej koło Eleusis na
kamieniu zwanym obecnie Kamieniem Smutku22 i swymi żartami doprowadziła ją do śmiechu; wydaje się jednak, że dawniej poeci posługiwali
się jambem zarówno do wyrażenia nagany, jak i pochwały, a że niektórzy
z nich nadużywali tej miary wierszowej do szkalowania, stąd wyrażenie
„pisać w jambach" zmieniło znaczenie - zgodnie z tą praktyką - na
„szkalować". Tak samo, jak twórcy komedii doprowadzili do tego, że
określenie „pisać komedię" znaczy tyle, co „wyśmiewać".
Wśród poetów jambicznych najlepszy był Archiloch z Paros23, ale
i Symonides z Amorgos24, czy zdaniem innych - z Samos, a także
Hiponaks z Efezu25. Pierwszy z nich osiągnął szczyty twórczości za cza17

Kallinos - najstarszy poeta elegijny, opiewał walki i śmierć żołnierzy na polach
bitewnych; zachowały się nieliczne fragmenty (wyd. E. Diehl Anthologia Lyrica
Graeca, fasc. 1, Leipzig 1949, s. 1-3).
18
Mimnermos (ur. ok. 600 r. przed Chr.) - tworzył erotyki na cześć ukochanej
fletnistki Nanno; zachowały się fragmenty (wyd. E. Diehl Anthologia..., s. 48-54).
19
Filetas - elegik z IV/III w. przed Chr., pisał elegie miłosne, w których opiewał swą
Bittis; znany z niewielu fragmentów (wyd. W. Kuchenmüller Philetae Coi reliquiae,
Diss. Berlin 1928).
20
Kallimach - patrz Cod. 190 przyp. 108.
21
Jambe (gr. iambe) z Kaleos - służebnica w Eleusis, swymi dowcipami i złośliwymi
żartami potrafiła rozśmieszyć nawet Demetrę, wciąż zasmuconą z powodu utraty córki
(Hymn do Demeter, w. 195, 202).
22
Kamień Smutku -w oryg. gra słów: Pétra Agélastos, właściwie „nie śmiejący się",
gélos (śmiech).
23
Archiloch z Paros (gr. Archilochos) - poeta liryczny z VII w. przed Chr., twórca
wielce złośliwych, pełnych inwektyw i szyderstwa jambów o treści osobistej i
politycznej, zachowanych we fragmentach (wyd. E. Diehl Anthologia..., fasc. 3, Leipzig
1952, s. 1-48).
24
Symonides - właściwie Semonides (gr. Semonides) z Amorgos (Samos) –
jambograf i elegik z VII w. przed Chr., z jego utworów zachowało się 29 fragmentów, w
tym znany satyryczny Jamb na kobiety (wyd. E. Diehl Anthologia..., fasc. 3, Leipzig
1952, s. 49-63).
25
Hiponaks z Efezu (gr. Hipponaks) - jambograf z poł. VI w. przed Chr. znany
z napastliwych i szyderczych utworów, miejscami wulgarnych, z których zachowało się
ok. 100 fragmentów (wyd. E. Diehl Anthologia..., fasc. 3, Leipzig 1952, s. 80-118).
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sów Gygesa26, drugi - za rządów Amintasa z Macedonii27, ostatni,
Hiponaks - za panowania Dariusza28.
O poezji lirycznej powiada autor, że jest bardzo złożona i zawiera różne
drobniejsze poddziały. Jedne utwory liryczne opiewają bogów, inne (ludzi
i bogów zarazem), jeszcze inne zajmują się tematami okolicznościowymi.
Bogów opiewają: hymn, prosodion, pean, dytyramb, nomos [320a],
adonidia, iobakchus i hiporchematy.
Ludzi dotyczą: enkomia, epinikia, skolia, erotyki, pieśni weselne, szydy,
treny, epicedia. Bogów i ludzi zarazem opiewają: partenia, pieśni dafneforyczne, trypodoferyczne, oschoforyczne i euktyczne. Owe pieśni
pisane na cześć bogów obejmują także pochwały ludzi. Różnorodne
utwory o tematyce okolicznościowej nie są rodzajami gatunku lirycznego,
stanowią one śmiałe pomysły samych poetów; należą do nich pieśni
pragmatyczne, emporyczne, apostoliczne, gnomologiczne, wiejskie i epistolarne.
Nazwa „hymn", utrzymuje autor, pochodzi stąd, że jest w nim coś
trwałego i że w jakimś sensie przywołuje on na pamięć29 i wspomina
czyny tych, których się w nim opiewa, czy też jeszcze dlatego, że zamiast słowa „wysławiać" można powiedzieć hydein, co znaczy „mówić". Niektórzy ogólnym wyrazem „hymn" określają wszystko, co
napisano ku czci sławnych ludzi; dlatego wydaje się, że przeciwstawiają oni
hymnowi prosodion i inne wyżej wymienione poddziały tak, jak rodzaje
przeciwstawia się gatunkowi. I z tego powodu można u nich czytać,
co następuje: hymn-prosodion, hymn-elogium, hymn-pean i inne temu
podobne.
Prosodion wykonywano wówczas, gdy ludzie udawali się do ołtarzy czy
świątyń, śpiewano je w czasie procesji przy wtórze aulosu; jednak hymn we
właściwym tego słowa znaczeniu chór śpiewał na stojąco z akompaniamentem kitary.
Pean jest rodzajem śpiewu komponowanym obecnie ku czci wszystkich
bogów, natomiast w dawnych czasach zanoszono go tylko do Apollina
i Artemidy w celu zażegnania zarazy i chorób. Ci, którzy pean nazywają
prosodionem, popełniają błąd.
26

Gyges (gr. Gyges) - król Lidii ok. 680-650, słynny z przysłowiowo bajecznych
skarbów (Herodot Dzieje 1, 8-14 i in.). Pierścień Gygesa czynił ludzi niewidzialnymi;
Hezjod,
Teogonia 149, 618.
27
Amintas (gr. Amyntas) - król Macedonii (393/92-370).
28
Dariusz - patrz Cod. 190 przyp. 84.
29
„Etymologia" polega na częściowej, przypadkowej zbieżności fonetycznej wyrazów:
hymnos (hymn), hypómonos (trwały, stały), hypómnesis (pamięć).
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Dytyramb tworzy się ku czci Dionizosa, od którego też wywodzi nazwę,
czy to dlatego, że Dionizos wychowywał się w grocie o dwóch wejściach30,
położonej koło Nysy31, czy to ze względu, że znaleziono go po usunięciu
Zeusowi szwów, a może i z tego powodu, że podobno urodził się
dwukrotnie, raz z Semeli, a drugi - z uda Zeusa. Pindar32 powiada, że
dytyramb powstał w Koryncie, natomiast Arystoteles33 uznaje za wynalazcę tego rodzaju pieśni lirycznej Ariona34, który pierwszy wystawił
publicznie chór „cykliczny".
Nomos35 pisze się na cześć Apollina; od niego też bierze on nazwę.
Apollina obdarza się przydomkiem Nominos i stąd właśnie pochodzi
nazwa nomos. Kiedy starożytni tworzyli chóry i śpiewali nomos z akompaniamentem aulosu lub liry [320b], Kreteńczyk Chryzotemis30 pierwszy
wdział wspaniałą szatę, wziął do rąk lirę i naśladując Apollina zaśpiewał
nomos sam, a ponieważ zyskał wielką sławę, ten rodzaj popisu wszedł do
tradycji na stałe. Terpander37 pierwszy, wydaje się, udoskonalił nomos
przez zastosowanie wiersza bohaterskiego, potem Arion z Metymny
powiększył go znacznie jako poeta i kitarzysta. Frynis z Mityleny38
odnowił go; połączył heksametr z metrum wolnym i powiększył liczbę strun
ponad siedem tradycyjnych. Tymoteusz39 z kolei nadał nomosowi kształt
dzisiejszy.
30

Gra słów: dytyramb (gr. dithyrambos) - dwukrotnie narodzony i dithyros - o dwóch
wejściach; gdy matka Dionizosa rażona blaskiem błyskawic, wśród których ukazał się jej
ukochany Zeus, padła martwa, bóg wyjął z jej łona sześciomiesięczny płód, zaszył go sobie
w udzie i w swoim czasie wydał na świat.
31
Nysa - mityczna miejscowość, w której nimfy wychowywały Dionizosa.
32
Pindar - patrz Cod. 161 przyp. 27.
33
Arystoteles - patrz Cod. 74 przyp. 6.
34
Arion z Metymny na wyspie Lesbos - poeta i śpiewak (VII/VI w. przed Chr.), uchodził
za twórcę dytyrambu literackiego. Chór „cykliczny" Ariona - tańczący wokół ołtarza
(gr. kyklos - koło).
35
Nomos - pieśń liryczna, melodia na flet i kitarę.
36
Chryzotemis (gr. Chrysóthemis) - kapłan wyznaczający pokutę za przestępstwa;
uwolnił Apollina od winy za zabicie pytyjskiego węża.
37
Terpander z Lesbos - poeta i kompozytor z VII w. przed Chr., wynalazca siedmiostrunowej liry; z twórczości Terpandra zachowało się kilka fragmentów (wyd. E. Diehl
Anthologia... II, fasc. 5, Leipzig 1942, s. 1-3).
38
Frynis (gr. Phrynis) z Mityleny - poeta i muzyk, wirtuoz w grze na kitarze, powiększył liczbę strun w kitarze do dziewięciu, wprowadził do nomosu nowe rytmy
i koloraturę.
39
Tymoteusz (gr. Timótheos) z Miletu - poeta dytyrambiczny, uczeń Frynisa, kompozytor liryki chóralnej, autor nomosu Persowie; zachowały się fragmenty (wyd. E. Diehl
Anthologia... II, fasc. 5, s. 169-194).
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Dytyramb jest zatem hałaśliwy, nieodłączny od tańca, wybrzmiewa
boskim entuzjazmem, wyraża uczucia najbliższe bogu, zawiera rytmy,
które nadają mu tempo, i mało dba o właściwy dobór słów. Całkiem
przeciwnie nomos: ze względu na boga wznosi się wysoko w sposób
uporządkowany i pełen godności, posługuje się rytmami spokojnymi
i wzniosłymi słowami. Tak więc każdy z nich ma właściwą sobie tonację.
W dytyrambie stosuje się tonację frygijską i hipofrygijską, nomos opiera
się na lidyjskiej tonacji kitarzystów40. Dytyramb wywodzi się zapewne
z żartów miejskich i uciech płynących z picia wina. Nomos, jak się
wydaje, pochodzi z peanu (ten bowiem jest bardziej ogólny, komponuje się
go dla zażegnania nieszczęść, a nomos tworzy się specjalnie dla Apollona).
Dlatego właśnie nie zawiera on w sobie boskiej ekstazy, jaką posiada
dytyramb. Tu ma się do czynienia z popijaniem wina i żartami, tam z modłami błagalnymi i rygorystycznym porządkiem; przecież sam bóg,
grając na instrumencie, wydobywa tony w sposób uporządkowany i systematyczny.
Adonidiami nazywa się pieśni ku czci Adonisa41. lobakchus, śpiewany
w czasie świąt i składania ofiar na cześć Dionizosa, tonął w wielkiej
wrzawie. Hiporchematem nazywano pieśń, której nieodłącznie towarzyszył taniec; starożytni często używali przyimka hypo42 zamiast meta.
Za twórców tych rodzajów pieśni jedni uważają Kuretów43, drudzy
Pyrrusa44 syna [321a] Achillesa. Stąd też pewien rodzaj tańca nazywa się
pyrrhiche.
Stosowną okazję do napisania epinikionu na cześć zwycięzców w agonach dawało ich zwycięstwo. Skolion jest pieśnią śpiewaną przez biesiadników w czasie picia wina, dlatego niekiedy nazywa się je „piosenką
przy winie"; budowa pieśni jest swobodna i bardzo prosta. Nosi ona
40

Diatonika grecka opierała się na dźwiękach danej skali muzycznej bez ich podwyższania lub obniżania. Podstawą diatoniki był tetrachord, który występował w trzech skalach:
doryckiej, frygijskiej i lidyjskiej. Oprócz tego istniały skale uzyskiwane przez przestawienie
tetrachordów i przenoszenie ich o kwintę niżej: hipodorycka, hipofrygijską i hipolidyjska.
41
Adonis (gr. Adonis) - przepiękny młody myśliwy, ulubieniec Afrodyty; krew rozszarpanego przez dzika Adonisa Afrodyta zamieniła w kwiat anemonu. Ku czci Adonisa
obchodzono ośmiodniowe święto Adonie.
42
Hiporchemat (gr. hypórchema, met' orcheseos - w tańcu) - pieśń wykonywana podczas
tańca i połączona z gestem.
43
Kureci (gr, Kufetes) - kapłani bogini Rei na Krecie, wykonywali hałaśliwe tańce,
w zbroi.
44
Pyrrus (gr. Pyrrhos - Rudowłosy) - przydomek Neoptolemosa, syna Achillesa
i Deidamei, wynalazcy tańca wojennego, pyrrhiche, wykonywanego w pełnej zbroi i z pochodniami.
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nazwę skolionu nie na zasadzie antyfrazy45, jak się niektórym wydaje,
ponieważ wyrazy używane jako antyfraza są prawie zawsze eufemizmami
i nie zmieniają słowa wróżącego pomyślność na wyraz zapowiadający
niepomyślność. A oto pochodzenie wyrazu „skolion": kiedy już biesiadnicy mają swe zmysły przytępione winem i kiedy już przyniesiono na ucztę
barbiton, wówczas każdy podpity i chwiejący się na nogach przystępuje
do zaśpiewania piosenki, w której wyrażał to, co sam, pijany, odczuwał;
stąd nazwano ją po prostu skolion46.
Erotyki opiewają to, co jest rzeczą oczywistą - uczucia miłosne do kobiet,
chłopców, dziewcząt. Epitalamia śpiewała dla nowożeńców młodzież męska
i żeńska zgromadzona przed ślubną komnatą. Autor powiada, że hymenajon
śpiewano dla małżeństw, by dać wyraz tęsknocie za Hymenajem, synem
Terpsychory, i jego poszukiwaniom, kiedy ów, jak mówią, znikł po zawarciu
związku małżeńskiego47. Inni utrzymują, że hymenajon wykonywano na
cześć Hymenaja z Attyki, Hymenaj, według legendy - powiada autor - rzucił
się kiedyś w pościg za rabusiami i odebrał im uprowadzone dziewczęta
attyckie. Ja natomiast sądzę, że omawiany wyraz jest wykrzyknikiem
wyrażającym życzenia szczęśliwego życia i wzywa uczestników wesela do
modłów wraz z nowożeńcami o szczęśliwe pożycie w związku małżeńskim
i o czułą miłość. Modły zanoszono w języku eolskim: wyrazem hyménaie
jakby wyrażano parze małżeńskiej życzenia pobytu pod wspólnym dachem
(hymenaein), pełnej zgody (homonoein) i ciągłego przebywania ze sobą.
Sillos wyraża w sposób umiarkowany szyderstwa i prześmiechy z ludzi.
Tren różni się od epicedium48 tym, że epicedium śpiewa się podczas
uroczystości pogrzebowych, kiedy zwłoki są jeszcze wystawione, tren
natomiast nie jest ograniczony w czasie.
Pieśni zwane partenia komponowano dla chórów dziewic; do parteniów
należy rodzaj pieśni noszących miano dafneforika49. Kiedy kapłani
beoccy zanosili, co dziewięć lat, gałązki lauru do świątyni Apollina,
chór dziewic wykonywał pieśń ku czci boga. Przyczyna powstania tych
45

Antyfraza (gr. antiphrasis) - użycie wyrazu w znaczeniu przeciwnym, a nie właściwym;
rodzaj ironii.
46
Skolion (gr. skoliós - krzywy, zgięty) - pieśń biesiadna śpiewana przez ucztujących
w określonej kolejności. Barbiton - rodzaj większej kitary (liry).
47
Hymenaj (gr. Hymenaios)- syn Dionizosa i Afrodyty (Terpsychory), bóg prowadzący
orszak weselny, personifikował pieśń weselną; wg innego mitu, piękny młodzieniec, który
zmarł nagle podczas swego wesela; wskrzeszony przez Asklepiosa.
48
Epicedium (gr. epikedeion) - pieśń pogrzebowa.
49
Dafneforika (gr. daphne - laur, gałązka lauru, phero - noszę) - pieśni śpiewane w czasie
niesienia gałązek laurowych ku czci Apollina.
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pieśni była następująca: Eolowie50 [321b] zamieszkujący Arne51 i okolice
wyjechali na polecenie wyroczni i stanęli obozem pod Tebami52 z zamiarem ich oblężenia; Teby były wówczas w posiadaniu Pelazgów53. Wtedy
wypadło wspaniałe święto ku czci Apollina, obchodzone przez obie walczące strony. Wrogowie zawarli pokój. Jedni udali się na zbocze Helikonu54, drudzy poszli w pobliże rzeki Melas55, by naciąć gałązek laurowych
i ofiarować je Apollinowi. Polematasa56, wodza Beotów nawiedził sen.
Wydawało mu się, że widzi jakiegoś młodzieńca, który wkładając na siebie
pełną zbroję nakazał, by co dziewięć lat organizowano procesję, mającą
wśród modłów zanieść Apollinowi gałązki lauru. Po trzech dniach
Polematas przypuścił szturm i odniósł zwycięstwo nad wrogami, następnie
sam wykonał dafneforię; odtąd weszła ona w zwyczaj. Dafneforia polega
na tym, że łodygę drzewa oliwnego wieńczy się gałązkami lauru i różnymi
kwiatami; na wierzchołku umieszcza się kulę spiżową, do której są
przymocowane mniejsze kule. W środku łodygi przytwierdza się inną kulę,
mniejszą od umieszczonej na wierzchołku, z przywiązanymi do niej
purpurowymi wstążkami; dolny kraj łodygi ozdabia się materiałem barwy
szafranu. Kula na szczycie łodygi przedstawia w pojęciu Beotów słońce
(odnoszą je do Apollina), kula środkowa oznacza księżyc; zawieszone
mniejsze kule wyobrażają planety i gwiazdy; wstążki symbolizują dni roku,
gdyż jest ich trzysta sześćdziesiąt pięć. Na czele procesji dafneforii szedł
chłopiec, który miał oboje rodziców żyjących; jego najbliższy krewny niósł
ozdobną tyczkę nazywaną kopo, następnie kroczył sam kapłan-dafneforos
dzierżący w ręku gałązkę laurową; miał falujące włosy, głowę wieńczyła mu
korona ze złota, był ubrany we wspaniałą szatę sięgającą do stóp, na
nogach miał zawiązane epikratydy. Towarzyszył mu chór dziewcząt, które
trzymały gałązki błagalne i śpiewały hymny. Dafneforię niesiono w procesji
do sanktuarium Apollina Ismeniosa i Chalaziosa57.
50

Eolowie - patrz Cod 186 przyp 101
Arne - miasto w Beocji koło jeziora Kopais, Iliada 2, 507
52
Teby - patrz Cod 186 przyp 142
53
Pelazgowie - patrz Cod. 186 przyp 154
54
Helikon - góry w płn -zach. Beocji, gdzie znajdowała się świątynia Apollina.
55
Melas (gr. Melas - Czarna Rzeka) - rzeka biorąca początek koło miasta Orchomenos,
płynie wzdłuż płn brzegu jeziora Kopais Dziś Mavropotamos
56
Polematas (gr Polematas) - wódz wojsk beockich, wzmiankowany jedynie w relacji
Proklosa
57
Ismemos (gr Ismemos) - przydomek Apollina od imienia jego syna Ismenosa
(Ismeniosa) z Teb, który zginął w nurtach rzeki Ismenos, nad jej brzegiem znajdowała się
świątynia Apollina Ismeniosa Chalazios (?) - prawdopodobnie chodzi tu o przydomek
boga Galaxios nadany mu od nazwy źródła i góry w Beocji, gdzie wznosiła się jego
świątynia.
51
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Pieśń trypodoferyczną58 śpiewali Beoci w czasie procesji, na której czele
niesiono trójnóg. Pochodzenie tej pieśni jest następujące: jacyś Pelazgowie
oblegali miasto beockie Panakton59 bronione przez Tebańczyków. Tebańczycy wysłali poselstwo do Dodony60, by zasięgnęło zdania wyroczni,
komu przypadnie zwycięstwo w tej wojnie. Wyrocznia odpowiedziała
Tebańczykom, że zwycięstwo odniosą oni, jeżeli odważą się dokonać
największego czynu świętokradczego [322a]. Tebańczycy uznali, że największym świętokradztwem z ich strony będzie uśmiercenie kapłanki,
która udzieliła im takiej odpowiedzi, i zabili ją. Tymczasem inne kapłanki
tego świętego miejsca domagały się ukarania Tebańczyków za zabójstwo.
Tebańczycy nie mogli pozwolić na to, by jedynie kobiety orzekały
o wymiarze ich kary, powołano zatem sąd złożony z mężczyzn i kobiet.
Mężczyźni złożyli głosy w postaci białych kamyków; Tebańczyków
uniewinniono. Dopiero później, kiedy zrozumieli oni, co nakazała im
wyrocznia, zabrali ze sobą jeden ze świętych trójnogów, które znajdowały
się w Beocji, i pozorując świętokradztwo posłali go do Dodony; odtąd ich
sprawy przybrały pomyślny obrót, a na pamiątkę tego wydarzenia
ustanowili święto.
Pieśni oschoforyczne śpiewano u Ateńczyków. Dwaj młodzieńcy z chóru, ubrani w stroje kobiece, szli na czele świątecznego orszaku, niosąc gałąź
winorośli pełną dojrzałych kiści winogron (tę gałąź nazywano ósche; od
niej wywodzi się nazwa pieśni). To święto, jak powiadają, wprowadził
Tezeusz61. Kiedy dobrowolnie podjął wyprawę morską na Kretę i uwolnił
ojczyznę od nieszczęsnej daniny, postanowił sobie, że będzie składał ofiarę
dziękczynną Dionizosowi i Atenie, którzy ukazali się mu koło wyspy
Dia62. Postanowienia dotrzymał. W tej ceremonii religijnej posłużył się
jako pomocnikami dwoma młodzieńcami przebranymi za dziewczęta; Ateń(Galaxion); Plutarch Moralia 409a, Vernike Apollo [w:] REIH, 1 (1895). Dafneforia
oznacza zatem 1. przedmiot kultowy niesiony w czasie procesji ku czci Apollina, 2. samą
procesję.
58
Od gr. tripus, dopeł. tripodos - trójnóg i phéro - niosę.
59
Panakton (gr. Panakton) - miasto-twierdza z IV w. przed Chr. wzniesione w Attyce na
granicy z Beocją. Dziś. Gyphteokastro.
60
Dodona (gr. Dodone) - miasto w Epirze w pobliżu góry Tomaros, siedziba słynnej,
prastarej, założonej przez Pelazgów wyroczni w świętym gaju Zeusa Dodonejskiego, gdzie
kapłani boga, Selloi, wróżyli z szumu świętych dębów lub dźwięku zawieszonych mis z brązu
poruszanych powiewami wiatru; Odyseja XIV 327; XIX 296.
61
Tezeusz - patrz Cod. 161 przyp. 34; Ateny wysyłały co roku 7 dziewcząt i 7 chłopców na
Kretę na krwawą ofiarę dla Minotaura. Tezeusz zgłosił się dobrowolnie do wyjazdu,
zabił Minotaura, wydostał się z jego labiryntu za pomocą „nici Ariadny" i uciekł z
wyspy, uwolniwszy Ateny od haraczu.
62
Dia - wysepka w pobliżu Krety. Dziś. Standia.
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czycy szli w procesji od świątyni Dionizosa do świętego okręgu Ateny
Skiras63. Za młodzieńcami postępował chór i śpiewał pieśni. Efebowie
wyznaczeni z każdej fyle współzawodniczyli w biegach. Zwycięzcy dawano
skosztować fialę zwaną pięciokrotną, gdyż zawierała ona ciasto złożone
z pięciu składników: oliwy, wina, miodu, sera i mąki jęczmiennej.
Pieśni euktyczne64 pisano na użytek tych, którzy zapytywali bóstwo
o to, co się zdarzy, pragmatyczne opiewały czyny jakichś osób, emporyczne pisali ci, którzy opowiadali o tym, co widzieli w czasie podróży
i czego dokonali w sprawach handlowych. Pieśniami apostolicznymi
nazywano te, które tworzyli poeci wysłani do kogoś z określonym
zadaniem. Pieśni gnomologiczne, co jest oczywiste, zawierają rady moralne. Tematem pieśni wiejskich były pola, okresy wegetacji roślin i zapobiegliwe prace z nimi związane. Pieśni epistolarne zawierają wierszowane
pouczenia przesyłane do określonych adresatów.
Taka jest treść dwóch pierwszych ksiąg Chrestomatii Proklosa.
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[322b]

Przeczytaliśmy część komentarzy Jana Filopona1 do książki O Stworzeniu świata2.
Autor poświęcił swoją pracę Sergiuszowi z Konstantynopola3; z jego
zachęty - jak powiada we wstępie - podjął się tego trudu.
Jego celem było wykazanie, że opis stworzenia świata zawarty u czcigodnego Mojżesza pozostaje w zgodzie ze zjawiskami, które poznajemy
naszymi zmysłami.
Mojżesz nie miał zamiaru rozprawiać o naturze ani zajmować się
astronomią, chciał natomiast przywieść ludzi do poznania Boga za pomocą opowieści o stworzeniu świata i wykazać, że to wielkie i wspaniałe
63

Skiras (gr. Skiras) - przydomek Ateny pochodzący od nazwy miejscowości Skira koło
Aten w pobliżu portu Faleronu.
64
Pieśni: euktyczne (od czasownika euchomaj - zanoszę modły, błagania, prośby);
pragmatyczne (od pràgma - czyn, zdarzenie); emporyczne (od emporeuomaj - podróżuję
w celach handlowych); apostoliczne (od apostéllo - wysyłam, posyłam); gnomologiczne
(sentencjonalne, od gnome - myśl, sentencja); wiejskie (georgika); epistolarne (od epistéllo posyłam, zawiadamiam listownie).
1
Jan Filopon - patrz Cod. 21 przyp. 1.
2
Gr. Heksaemeros - Sześć dni (Stworzenia). Książka zachowała się, autor poświęcił jej
Cod. 43. Inne dzieła Jana Filopona patrz też Cod. 55, 75.
3
Omyłka Focjusza. Filopon zadedykował Heksaemeros Sergiuszowi, patriarsze Antiochii (546-549), Sergiusz z Konstantynopola był patriarchą w latach 610-648.
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dzieło, jakim jest wszechświat, ma swego stwórcę w Bogu. Że nie powstało ono samoistnie ani nie jest bez początku, ani nie istnieje wiecznie
wespół z Bogiem. Widać, że Platon, uważany wśród Greków za największego uczonego, chociaż żył wiele pokoleń później niż Mojżesz i nie
pisał swych dzieł dla jakiegoś tam tłumu, lecz dla tych, którzy górowali
nad innymi znajomością filozofii, naśladuje Mojżesza4 w swoim opowiadaniu o stworzeniu świata; nasz autor zaś wykazuje, że Mojżesz
rozprawiał o Bogu w sposób bardziej wzniosły niż Platon5.
W kosmogonii Proroka, powiada autor, nie ma w ogóle niczego, co by
stało w sprzeczności z porządkiem wszechświata. Wręcz przeciwnie, wiele
objaśnień pochodzących od późniejszych badaczy natury wzięło początek
z pism Mojżeszowych.
Autor w licznych miejscach sławi pod niebiosa wielkiego Bazylego6,
natomiast wobec Teodora z Mopsuestii7 nie tylko wysuwa zarzuty, lecz
także napada na niego, w wielu wypadkach słusznie.
Autor utrzymuje, że wyrazu „początek" używa się w wielu znaczeniach. Wyrażenie „na początku" oznacza pojęcie początku w czasie,
a wyrażenie „w czasie", mówi, nie oznacza czasu poprzedzającego tak
stworzenie, jak i stworzenie każdego z nas, lecz wyraża pierwsze „teraz"
czasu, w którym Bóg stworzył niebo i ziemię, nie czyniąc jakiejkolwiek
przerwy w czasie. W każdym bowiem wypadku początek jest całkowicie
różny od tego, co się nazywa początkiem; udowadnia to na przykładach.
Po pierwsze, na początku czasu, a nie w czasie Bóg stworzył niebo
i ziemię, ale jedyne znaczenie wyrazu „początek" - to czas, w którym powstały niebo i ziemia. Po drugie, „początek" oznacza pierwszą
część [323a] budowy, jak kadłub jest początkiem budowy statku, a fundament - domu. Jest rzeczą oczywistą, mówi autor, że w znaczeniu
„początek" można tu jeszcze rozumieć i to, że niebo i ziemia zostały
stworzone na początku, ponieważ Bóg najpierw zbudował niebo i ziemię
jako podstawy tworzenia. Ale nie odnosi się to już do innych znaczeń
wyrazu „początek".
Mówiąc en kephalaio8 zamiast en arche Akwila9 poddaje myśl, że
4

Chodzi tu oczywiście o Księgę Rodzaju, wchodzącą w skład Starego Testamentu.
Platon - patrz Cod. 37 przyp. 4.
6
Bazyli Wielki - patrz Cod. 4 przyp. 2.
7
Teodor - patrz Cod. 4 przyp. l.
8
Gr. to kephàlaion - głowa, punkt wyjścia, rozpoczęcie.
9
Akwila (gr. Akylas, łac. Aquila, Aculas) - Grek, chrześcijanin z Pontu (II w.), przeszedł
w Palestynie na judaizm, dokonał wiernego przekładu Starego Testamentu z języka hebrajskiego na grecki w 129 r. Tłumaczenie dosłowne, pełne hebraizmów, stąd mało zro5
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określenie en arche oznacza jednoczesne i łączne narodziny nieba i ziemi.
Istotnie, ani pierwsze nie powstało wcześniej od drugiego, ani drugie później od pierwszego. Wyrazem kephâlaion zwykliśmy bowiem określać
nagromadzenie wielu rzeczy w jednej; takie jest obiegowe jego znaczenie.
Wskazuje na to dodanie przysłówka „wespół"10, który, jak to często bywa,
oznacza związek dwóch rzeczy. Mówiąc: en kephalaio - stworzył niebo
i ziemię11, dobitnie wskazał, że chodzi tu o jednoczesne ich powstanie.
Niektórzy nie tak pojmują określenie en kephalaio; ci w swym rozumowaniu doszli do przekonania, że wywodzi się ono od „głowy" w sensie
przenośnym jako zasadniczej części ciała ludzkiego, i objaśniali je jako
zasadę w tym właśnie rozumieniu.
Mówiąc o niebie i ziemi, Mojżesz, odwołując się do tych dwóch
skrajności, określił to, co się mieści między jednym a drugim, czyli jakby
chciał powiedzieć „wszystko". I słusznie nazywa się je skrajnościami,
ponieważ ziemia znajduje się w środku wszechświata i stanowi początek
wszystkiego, co jest na dole, a niebo, które zawiera wszystko, jest końcem.
Kiedy jednak patrzy się z góry, niebo jest początkiem, a ziemia końcem;
środek między nimi wypełniają woda, powietrze i ogień. Dlatego następnie
powiedział: „Ciemność była nad otchłanią"12. Wodę nazwał otchłanią,
a ciemność - powietrzem pozbawionym światła. Ciemność przecież we
właściwym tego słowa znaczeniu oznacza brak światła. Tak więc weszło
w zwyczaj nazywanie powietrza bez światła albo nocnego powietrza, czy
też jakiegokolwiek innego stąd wynikającego zjawiska - ciemnością.
„Namacalna ciemność"13 Egipcjan nazywa się tak z dwóch powodów:
albo dlatego że żaden promień słoneczny nie przenika powietrza z powodu jego znacznej gęstości i ponieważ sprawia wrażenie, że da się go
dotknąć i stawia opór przy dotyku, albo dlatego że dotykając ciał stałych,
jak to robią niewidomi, można posuwać się naprzód, czy wreszcie z tej
przyczyny, że sama ta ciemność zmusza do rozpoznania tego, czego się
dotyka.
Otchłanią nazywają wszyscy ogrom wody, której głębi nie możemy
zmierzyć. Dlatego Mojżesz również nazywa tę wodę otchłanią, a także
otchłań - wodą; i powiada: „a Duch [323b] Boży, unosił się nad wozumiałe, zachowało się jedynie we fragmentach w Heksapla Orygenesa. Wyd. E. Kantz
A Fresh Aquila Fragment; „The Journal of Theological Studies", London 47 (1948), s. 3133. Jülicher Aquila (7) [w:] RE II (1895), kol. 314; SWP, s. 20, F. Gryglewicz [w:] EK t. I, kol.
285.
10
Gr. syn - wespół, razem.
11
Księga Rodzaju 1, 2.
12
Księga Rodzaju 1, 2.
13
Por. Księga Wyjścia 10, 21.
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dami"14, powietrze bowiem unosi się nad wodami. Sam wyraz „powietrze" nie występuje w pismach Mojżesza, czy to dlatego że język hebrajski
nie miał wówczas jeszcze sprecyzowanej nazwy na określenie powietrza,
czy też z tego względu, że Mojżesz zadowolił się wyrazem „woda" dla
oznaczenia obu żywiołów. Ponieważ woda i powietrze mają wiele wspólnych cech, często w toku pisania posługiwał się tym jednym wyrazem w obu
znaczeniach.
O Aniołach Mojżesz nie wspomina nigdzie z tego powodu, że pisał
historię tego, co jest na świecie. Nie należy jednak - powiada autor mówić, że Aniołowie istnieli w tym samym czasie co niebo i ziemia albo
że zostali stworzeni później niż niebo, trzeba natomiast mówić, że istnieli
oni przedtem. Autor usiłuje dalej udowodnić swoje twierdzenie, odwołując się do natury i Pisma Świętego. Zwalcza przy tym Teodora i zbija
przytaczane przezeń dowody, według których Aniołowie zostali stworzeni
jednocześnie z niebem; powołuje się na Bazylego Wielkiego; ma wspólne
z nim poglądy i wydaje mu się, że broniąc go jednocześnie zwalcza
Teodora. Podsumowując swe dowody, na których podstawie usiłował
wykazać, że Aniołowie nie zostali stworzeni wraz z niebem, powiada:
Widzisz zatem, z czego wynika ich nadprzyrodzone pochodzenie. Ani
Mojżesz, ani żaden autor natchnionego pisma nie mówi, że Aniołowie
zostali stworzeni w tym samym czasie co i niebo. Nie są oni ciałami
i nie łączą się na podobieństwo naszych dusz z ciałami jako ich narzędziami; ich moc jest nadziemska, w skupieniu i bez przerwy oglądają oni
Boga, czego nie może dostąpić żadna istota ziemska. Ich dusze, pozbawione rozumu, nie zostały stworzone wraz z ciałami, mimo że nie
mogą one istnieć bez ciał. Dusza ludzka także nie rodzi się wraz z własnym
ciałem, gdyż ono powstało z ziemi, natomiast ona ze swej natury jest
tworem nadprzyrodzonym stworzonym przez Boga.
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Przeczytaliśmy wybrane ustępy dzieła Filostrata O Apoloniuszu1.
Babilon2, powiada autor, otaczają koliste mury obronne o długości
480 stadiów3. Wysokość muru sięga 1,5 pletronu, grubość liczy sobie
14

Księga Wyjścia 1,2
Por. Cod. 44 przyp. l i 2. Tekst zachowany, wyd. F. C. Conybeare, t. I-II, London
1926-1927.
2
Babilon - patrz Cod. 238 przyp. 5.
3
Stadion (attycki)= 177,6 m; pletron - ok. 30 m.
1
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poniżej jednego pletronu. Miasto przecina na dwie równe części rzeka
Eufrat, pod którą przechodzi potajemny tunel, łączący niewidocznym
przejściem pałace królewskie położone po obu brzegach. Oba brzegi
połączyła tak podobno Medea4, która niegdyś panowała nad tymi
ziemiami; takiego spięcia brzegów rzeki nikt nigdy nie dokonał. Rozkazała zatopić głazy, brąz, smołę ziemną i wszystkie inne, jakie tylko
wynaleźli ludzie, materiały mogące się zlepić [324a] w wodzie. Poleciła
zatopić je przy brzegach i tak skierowała bieg wody do sztucznych jezior.
Następnie kazała pogłębić suche łożysko rzeki i zrobić wykop od jednego
brzegu do drugiego, tak żeby pojawił się tuż przy pałacach, jakby wyjście
z ziemi, potem kazała go zakryć na poziomie koryta rzeki. Fundamenty
i ściany tunelu miały mocną konstrukcję, a ponieważ smoła wymaga wody
dla utwardzenia się i utrwalenia, puszczono Eufrat na mokre jeszcze
sklepienie; w ten sposób powstało to podziemne przejście.
Pałac królewski był pokryty dachem z brązu, od którego rozchodził się
blask. Komnaty mężczyzn i kobiet oraz portyki ozdobiono albo srebrem,
albo tkaninami ze złota, albo też samym złotem, jakby to były malowidła.
Podobno Apoloniusz opowiadał, że natrafił tam na męską komnatę, której
sufit, zbudowany w kształcie kopuły, był podobny do sklepienia nieba;
pokrywał go lazuryt, kamień tak głęboko niebieski, że wyglądał jak niebo.
Posągi czczonych bogów były zwrócone ku górze i wydawało się, że są ze
złota, jakby oświetlone naturalnym światłem. Tu król sprawował sądy.
Cztery złote ptaki, krętogłowy, zawieszone u sufitu przypominały mu
o tym, co nieuchronne, i ostrzegały, by się nie wynosił ponad ludzi.
Magowie, którzy często bywali w pałacu, mówili, że to oni kazali je
wykonać i nazwali głosami bogów.
Apoloniusz i jego towarzysze, powiada autor, opuścili królestwo Persów
i zbliżali się do Kaukazu, kiedy poczuli, że ziemia wydaje bardzo silny,
przyjemny zapach. To na tej górze spostrzegli początek łańcucha gór
Tauru5, rozciągającego się przez Armenię i Cylicję aż do Pamfilii6
i Mykale7, która jako jego zakończenie leży nad brzegiem morskim
zamieszkanym przez Karyjczyków8. Można byłoby sądzić, że jest to
kraniec Kaukazu, a nie, jak niektórzy mówią, jego początek. Góry
4

Medea - córka Ajetasa, mitycznego króla Kolchidy, kraju na płn.-wsch. wybrzeżu
Morza Czarnego; czarodziejka, bohaterka wielu mitów.
5
Taur - patrz Cod. 3 przyp. 13.
6
Pamfilia - patrz Cod. 176 przyp. 23.
7
Mykale - pasmo górskie i przylądek w Jonii (Azja Mn.), położone naprzeciw wyspy
Samos (Iliada 2,869).
8
Karyjczycy - patrz Cod. 186 przyp. 15.
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Mykale nie są wcale wysokie, szczyty Kaukazu wznoszą się tak wysoko, że
rozszczepia się o nie światło słoneczne. Inny łańcuch Tauru otacza także
całą Scytię graniczącą z Indiami, sięga do Meotydy9 i zachodniej części
Pontu10; odległość ta wynosi ponad 20 tysięcy stadiów, tak rozległa jest
ziemia, na której leży łańcuch Kaukazu.
To, co się u nas mówi o górach Tauru, a co z upływem czasu wywołało
niedowierzanie, że rozciągają się poza Armenię, zostało w końcu potwierdzone faktem, że na pantery, o czym wiem, poluje się w okolicach
Pamfilii11 obfitującej w wonne rośliny. Pantery lubią pachnące korzenie
[324b], już z dala przyciąga je ich zapach. Przybywają z Armenii przez
góry do wonnej żywicy drzewa styraksowego, kiedy wieją wiatry z tych
okolic, a drzewa wydzielają zapach. Podobno pewnego razu schwytano
w Pamfilii młodą panterę; miała ona na szyi złoty naszyjnik, na którym
znajdował się napis wyryty literami armeńskimi: „Król Arsaces12 bogu Nysiosowi". Arsaces panował wówczas w Armenii. To on właśnie,
sądzę, ujrzawszy panterę poświęcił ją Dionizosowi, powodując się wielkością zwierzęcia. Dionizosa nazywają Nysiosem13 - od nazwy miasta
Nysa w Indiach - nie tylko Hindusi, lecz także wszystkie ludy zamieszkujące Bliski Wschód.
Pantera była przez jakiś czas uległa człowiekowi, pozwalała się dotykać
i głaskać, lecz podniecona wiosną, szukając samca, uciekła w góry, mając
na sobie ową ozdobę. Schwytano ją u stóp Tauru, dokąd zwabił ją wonny
zapach. Kaukaz oddziela Indie od Medii14 i innym łańcuchem górskim
schodzi do Morza Erytrejskiego.
Kiedy Apoloniusz i jego towarzysze przebyli Kaukaz, podobno ujrzeli
ludzi mierzących cztery łokcie, mających cerę koloru czarnego, a gdy
przekroczyli rzekę Indus, zobaczyli innych - wysokich na pięć łokci.
Gdy przebyli Kaukaz, powiada autor, już spotkali ludzi jeżdżących na
słoniach. Byli to mieszkańcy ziem położonych między Kaukazem a rzeką
9

Meotyda (gr. Maiotis, łac. Maeotis lacus) - dziś. Morze Azowskie.
Pont (gr. Póntos) - kraj w płn.-wsch. części Azji Mn. nad Morzem Czarnym, obejmował
część Kapadocji nadczarnomorskiej, od IV w. przed Chr. królestwo Pontu, założone tu
przez Mitrydatesa I o przydomku Ktistes (Założyciel) ze stolicą (od 183 r.) w Synopie.
11
Patrz Cod. 176 przyp. 23.
12
Arsaces - patrz Cod. 63 [22a].
13
Bóg Dionizos w czasie pobytu w Indiach założył między rzekami Kophen (Kophes,
dziś. Kabul) i Indus miasto Nysa. Stąd pochodzi jego przydomek.
14
Media - kraj w Azji, położony na płd.-wsch. od Armenii, ze stolicą w Ekbatanie;
ok. 842 r. przed Chr. Arbakes założył królestwo Medii, które weszło w skład państwa
Seleucydów w wyniku podbojów Aleksandra Wielkiego; w II w. przed Chr. opanowali ją
Partowie.
10
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Kofen - ludy koczownicze posługujące się tymi zwierzętami jako wierzchowcami. Niektórzy z nich jeździli także na wielbłądach, których Hindusi
używają do szybkiej jazdy. Przebywają one w ciągu dnia tysiąc stadiów
i wcale nie zginają kolan.
Towarzysze Apoloniusza przekroczyli Indus mający najwyżej czterdzieści stadiów szerokości; taka jest szerokość rzeki dostępnej dla statków.
Indus bierze początek, jak mówią, na Kaukazie i jest rzeką ważniejszą od
wszystkich innych w Azji; płynie, zgarniając po drodze wiele nadających się
do żeglugi dopływów.
Kiedy przeprawili się przez tę rzekę, mówi autor, przewodnik, którego
dał im satrapa, zaprowadził ich wprost do miasta Taksila15, gdzie wznosi
się pałac króla Hindusów. Ubiory ludzi mieszkających za Indusem powiada - wyrabia się z krajowego lnu, buty - z papirusu. Ludzie
znaczniejsi ubierają się w bawełnę. Bawełna pochodzi, jak mówią, z drzewa, którego pień jest podobny do pnia topoli, a liście bardzo przypominają
liście wierzby. Apoloniusz, powiada autor, był szczęśliwy widząc bawełnę,
ponieważ była ona podobna do jego szarego płaszcza. Miasto Taksila
dorównuje wielkością [325a] Niniwie16, jego mury obronne są proporcjonalne, tak jak mury miast greckich. Pałac należał do władcy, który
niegdyś panował w królestwie Porosa17.
Źródła rzeki Hyfasis18, do których, powiada autor, dotarł Apoloniusz po przebyciu Hydraotesu19 i obejrzeniu wielu ludów, znajdują się na równinie; wody tej rzeki początkowo umożliwiają żeglugę,
w dalszym swym biegu jednak stają się niedostępne dla statków; wierzchołki skał sterczą nad wodą, a prąd wokół nich tworzy wiry i sprawia, że rzeka staje się nieużyteczna dla żeglugi. Jest ona tak szeroka
jak Ister 20 , który uchodzi za największą wśród rzek, jakie płyną
w Europie.
15

Taksila (gr. Taksila, lm) - miasto w Indiach między rzekami Indus i Hydaspes,
położone na pm -wsch od dziś Rawalpindi. Herrmann RE IX H1b (1934) kol 75-78
16
Niniwa (gr Ninos) - prastare miasto - stolica Asyrii, założone w II tysiącleciu u ujścia
rzeki Lykos do Tygrysu
17
Poros (gr Poros) - król Indii (IV w przed Chr) zwyciężony przez Aleksandra
Wielkiego w bitwie nad Hydaspesem (326 r przed Chr, patrz Cod 91 [68a]); H Schaefer
RE XXII, kol 1225-1229
18
Hyfasis (gr Hyphasis) rzeka we wsch Pendzabie (Pendzab, czyli Pięciorzecze, kraj
historyczny w dziś Indiach i Pakistanie Zachodnim), dziś. Sutledsch; Kiessling RE, XVII H1b
(1914), koi 230-236
19
Hydraotes (gr Hydraofes) - rzeka w Pendzabie ze źródłami w zach Himalajach,
wpływa wraz z Akesmesem (dziś Czinab) do Indusu (dziś. Ravi).
20
Ister (gr Istros) - dziś Dunaj
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Na brzegach Hyfasis rosną drzewa bardzo podobne do tych, jakie
można spotkać nad Istrem, wydziela się z nich wonny olejek, z którego
wytwarza się maść na zaślubiny. Jedynie w tej rzece znajdują warunki do
życia ryby nazywane pawiami. Nadano im nazwę taką samą, jaką noszą
ptaki, ponieważ mają one czubek na głowie w barwie ciemnobłękitnej,
centkowaną, podnoszącą się łuskę i złoty ogon, który unoszą, ilekroć
chcą21.
W rzece żyje zwierzę przypominające białego robaka; z niego wytapia się
oliwę. Płonie ona ogniem, którego nic nie może ugasić poza szkłem. Łowi
się to zwierzę wyłącznie dla króla, któremu jest potrzebne do zdobywania
twierdz. Kiedy bowiem wytopiony z niego tłuszcz zetknie się z murem,
zapala się i płonie ogniem, którego nie można zgasić żadnymi sposobami,
jakie wymyślili ludzie zajmujący się zwalczaniem machin wojennych
miotających ogień.
Podobno łowi się tam na bagnistych równinach również dzikie osły.
Te zwierzęta mają pośrodku czoła róg, którym walczą tak zapalczywie jak
byki. Hindusi używają tego rogu jako naczynia do picia; kto się z niego
napije, tego dnia nie choruje; nie zaznaje cierpień ten, kto został ranny;
mógłby nawet przejść przez ogień; nie będzie się go też imać ani trucizna,
ani jakikolwiek inny szkodliwy napój. Róg służy za puchar królom,
a polować na te zwierzęta ma prawo jedynie król. Są to jednak czcze
bajania, czego dowodzi fakt, że królowie Indii zapadają na choroby
i umierają. Można natomiast ujrzeć to zwierzę takim, jak je powyżej
opisano.
Z kolei Apoloniusz przejechał przez ziemie Kaukazu sięgające do Morza
Erytrejskiego. Są one gęsto pokryte różnego rodzaju wonnymi roślinami;
na szczytach gór rośnie tam drzewo cynamonowe; przypomina ono trochę
młode pędy winorośli. Drzewo to rozpoznaje się dzięki kozie. Kiedy
koziarz podsuwa jej kawałek drzewa cynamonowego [325b], wydaje
ona, jak pies, cichy głos w stronę jego ręki, a gdy ten się oddala, koza
idzie za nim z nosem wyciągniętym ku ręce; jeśli koziarz ją zabiera, wydaje
żałosny jęk, jakby odbierano jej lotos.
Na stokach gór rosną wysokie drzewa kadzidłowe i inne liczne rośliny
aromatyczne. Drzewa pieprzowe, których owoce zbierają małpy, są
podobne, zwłaszcza w kiściach owocu, do wierzby rosnącej w Grecji; rośnie
ona na urwiskach, przez co jest niedostępna dla ludzi. Tam też podobno
żyje stado małp zamieszkujące jaskinie i inne zapadliny ziemi. Hindusi
cenią sobie wielce te małpy, gdyż dokonują one zbioru pieprzu, chronią
21

Por. pełen fantazji Opis Indii Ktezjasza - Cod. 72 [45a-49b].
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je więc przed lwami, posługując się do tego psami i własnym orężem.
Gdy lew zachoruje, napada na małpę, chcąc zdobyć lekarstwo (mięso
małpie usuwa chorobę), kiedy się zestarzeje - poluje na małpę, by
zdobyć pożywienie; lwy bowiem, które nie mogą już polować na łanie
czy dziki, pożerają małpy, wykorzystując resztki swych sił do łowów
na nie.
Z drzewami pieprzowymi sprawa wygląda następująco. Hindusi idą
w niższe partie górskie; tam zbierają owoce; robią wokół drzew małe
klepiska, znoszą na nie owoce, rzucając je tak, jakby nie miały żadnej
wartości i były ludziom w ogóle niepotrzebne. Małpy obserwują to
z wysokich gór i miejsc niedostępnych, nocą naśladują czynności Hindusów, zrywają z drzew owoce, znoszą je i rzucają na klepiska. Hindusi
zbierają je, nie zadając sobie trudu.
Po przejściu gór Apoloniusz i jego towarzysze ujrzeli, powiada autor,
jednolitą równinę pociętą kanałami wypełnionymi wodą. Jedne z nich były
ukośne, drugie - proste, doprowadzały one wodę z rzeki Ganges;
jednocześnie rozgraniczały teren i nawadniały równinę, kiedy ziemia
łaknęła wody. Powiadają, że były to najlepsze tereny Indii i najbardziej
rozległe w kraju; rozciągały się one na odległość piętnastu dni drogi do
Gangesu i osiemnastu od morza do gór małp.
Cała ta okolica jest czarna, a ziemia daje obfite plony. Można tu
zobaczyć sterczące kłosy zboża grube jak trzciny, groch trzykrotnie
większy od grochu rosnącego w Egipcie, sezam i proso, przy czym jedno
i drugie większe niż normalne. Powiadają też, że rosną tam również
orzechy. Winorośle są tu małe, takie jak u Lidyjczyków22 i Meonów23;
wino z nich wyrabiane pije się z przyjemnością, a winogrona [326a] są
w czasie zbiorów aromatyczne. W tym miejscu Apoloniusz natrafił, jak
mówią, na drzewo podobne do wawrzynu; ma ono strąki przypominające
duży granat. W strąku znajdują się ciemne nasiona, jak piękne hiacynty,
smaczniejsze od jakichkolwiek owoców sezonowych.
Schodząc z gór zobaczyli przypadkowo scenę polowania na węże.
W całych Indiach bowiem jest mnóstwo wielkich węży, pełno ich znajduje
się na bagnach, nie brak ich również w górach, żadne wzgórze nie jest od
nich wolne. Węże błotniste są powolne, liczą sobie trzydzieści łokci
długości, nie podnoszą głowy do góry i ich samce nie różnią się
22

Lidyjczycy (gr. Lydoi) - mieszkańcy Lidii, kraju położonego w środku zach.
wybrzeży Azji Mn.
23
Meonowie (gr. Maiones) - mieszkańcy Meonii (gr. Maionia), krainy położonej w
zach. Azji Mn. koło Frygii; stanowiła ona część Lidii.
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od samic; mają czarny grzbiet i mniej łuski niż inne gatunki. Węże
żyjące na równinach różnią się od błotnistych we wszystkim; jest ich więcej,
są dłuższe, bardziej ruchliwe, przemieszczają się z miejsca na miejsce
prędzej od najszybciej płynących rzek; nic przed nimi nie ucieknie. Mają
kitę, która u młodych tylko trochę sterczy, u dorosłych osobników rozrasta
się i wznosi wysoko, przybierają wtedy barwę ognistą, a ich grzbiet staje
się zębaty. Węże te mają brodę, unoszą szyję bardzo wysoko, ich łuska
błyszczy jak srebro; źrenice - to gorejące ogniem kamienie. Posiadają one
nadzwyczajną moc leczenia nieznanych chorób.
Myśliwi znajdują węża na równinie, kiedy ten dusi słonie, co powoduje
śmierć obu tych zwierząt. Ze schwytanych wężów uzyskują korzyści
w postaci oczu, skóry i zębów; zęby wężów, podobne do zębów dużych
dzików, są cieńsze i mogą się obracać na wszystkie strony, ich ostrze nie
zużywa się, tak samo jak i u wielkich ryb. Węże górskie wydają się złote
dzięki swej łusce, są dłuższe od wężów z równin. One także mają
kędzierzawą i złotą brodę, mają też brwi większe od brwi wężów żyjących
na równinach; ich oczy kryją się pod brwiami; spojrzenie mają straszne
i przerażające. Kiedy pełzają po ziemi, dźwięczą jak miedź. Ich rude kity
rzucają ognisty blask, silniejszy niż płomień pochodni. Te węże także
zadają śmierć słoniom.
Węże same dają się złapać Hindusom. Ci w szkarłatnej materii tkają
złote litery, po czym kładą ją przed kryjówką wężów, aby tymi literami
zaczarować je i wprawić w sen; oczy tak [326b] zaczarowanego węża
nieruchomieją, a łowcy zaklinają go magicznymi zaklęciami wywodzącymi
się z tajemnej wiedzy, które zatrzymują węża na miejscu - wąż wysuwa
głowę z kryjówki i usypia pod wpływem magicznych liter. Hindusi rzucają
się na unieruchomionego gada, uderzają siekierą, obcinają mu głowę
i wyłupują z niej kamienie. W głowie węża są kamienie w kształcie
kwiatów mieniących się wszystkimi barwami; posiadają one tajemną
moc, taką, jaką zawierał w sobie pierścień Gygesa24. Wąż często
porywa Hindusa, mimo że jest on uzbrojony w siekierę i w swoje
zmyślne umiejętności, i uprowadza do kryjówki, powodując wstrząs
lub prawie trzęsienie góry. Te węże zamieszkują, powiada autor, także
góry graniczące z Morzem Erytrejskim. Trudno jest się rozeznać w długości życia węży, mówić o tym - oznacza narazić się na utratę wiarygodności.
Kiedy Apoloniusz i jego towarzysze szli dalej, powiada autor, wydało im
się, że słyszą dźwięki fletu; grał na nim pasterz nawołujący swoje stado;
24

Patrz Cod. 239 przyp. 26.
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pasł on białe łanie. Hindusi doili je, uważając ich mleko za bardzo pożywny
pokarm.
Stąd po czterech dniach marszu przez kraj żyzny i urodzajny dotarli, jak opowiadają, w pobliże zamku mędrców zwanych Brachmanami25; pozostali u nich dosyć długo. Oni sami opowiedzieli
im o sobie - widzieli takie rzeczy lub słyszeli o czymś takim, w co
nie uwierzyłby żaden rozsądny człowiek. Odrażająca wiara w wędrówkę dusz, mówili, dotarła od nich za pośrednictwem Egipcjan
również do pitagorejczyków26. Ci Hindusi nosili długie włosy, jak
Lacedemończycy czy mieszkańcy Turioj27; wiązali je białą przepaską, chodzili boso. Ubierali się w szaty bardzo podobne do chitonu,
bez rękawów. Chitony sporządzano z wełny rosnącej samorzutnie
w ziemi; miała ona kolor biały, tak jak wełna pamfilijska28, tyle że
odznaczała się większą delikatnością. Z niej wyrabiano święte szaty
Brachmanów i jedynie dla nich wyrywano tę wełnę z ziemi. Nosili oni
również pierścień i laskę.
Autor opowiada o kamieniu pantarbe; największy jest wielkości paznokcia kciuka. Pantarbe pojawia się w zapadlinie ziemi głębokiej
na cztery sążnie29, ma w sobie taką wewnętrzną siłę, że ziemia
podnosi się i często rozwiera w czasie, kiedy on rośnie, i w niej się rozwija.
Nie wszystkim daje się wydobyć, mogą tego dokonać jedynie osoby
wtajemniczone w obrzędy mistyczne [327a] z nim związane. Pantarbe czyni
z nocy dzień, tak jak sprawia to ogień (jest on bowiem koloru ognistego
i wydziela promienie); jeśli się nań patrzy w ciągu dnia, uderza w oczy
silnym i częstszym migotaniem. Światło, jakie zawiera w sobie, wydziela
fluid o ogromnej sile. Można rzucić tyle kamieni, ile się chce, i to w różne
strony, nawet do morza, po czym za pomocą umocowanego na linie
pantarbe zbierze się je wszystkie dzięki emanującej zeń sile; kamienie
zgromadzą się pod nią w postaci kiści winogron, jak rój pszczół. I ów
bajarz, jakim jest Filostrat, mówi, że Jarchas30 opowiedział o tym
Apoloniuszowi, następnie pokazał mu ten kamień i wszystkie cuda, jakie
on sprawia.
25

Patrz Cod. 44.
Pitagorejczycy — por Cod. 44 przyp 3.
27
Turioj (gr. Thurioi, łac Thuru, Thurium) - miasto-kolonia grecka w płd Italii nad
Zatoką Tarencką, założone w 433 r przed Chr. na miejscu zburzonego Sybans.
28
Pamfilia - patrz Cod. 176 przyp 23.
29
Sążeń (gr órgyia) - miara długości równa rozciągniętym ramionom od palców jednej
do palców drugiej ręki, 1 ,78 cm.
30
Jarchas (gr Iarchas) - jeden z Brachmanów.
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Według autora, Pigmeje31 mieszkają pod ziemią; ich siedziby leżą poza
Gangesem. Pędzą oni taki tryb życia, że wszyscy o tym opowiadają.
Skiapodów32 ani Makrokefalów33, ani tego wszystkiego, o czym relacjonują opowiadania Skilaksa34, nie ma nigdzie w świecie, nie ma również
w Indiach.
Złoto, jakie wydobywają z ziemi gryfy35, rzecze autor, występuje
w bryłach skalnych nadzianych odłamkami złota podobnymi do kropli;
wyłupuje je to zwierzę silnymi uderzeniami dzioba. Gryfy rzeczywiście
istnieją w Indiach; z kształtu i siły są podobne do lwów, dzięki skrzydłom
mają przewagę nad nimi, napadają na nie; górują również nad wężami
i słoniami. Latają niezbyt długo. Można je porównać do ptaków o krótkim
locie. Nie mają skrzydeł takich jak ptaki, natomiast posiadają szpony
połączone błonami koloru ognia. Jedynie tygrys jest przed nimi bezpieczny, gdyż szybkość, z jaką biega, dorównuje wiatrom.
O feniksie30 autor mówi to samo, co i wszyscy pozostali pisarze.
Autor powiada, że Apoloniusz przebywał u Indów przez cztery miesiące.
Od nich pojechał ku morzu, mając po prawej strome Ganges, po
lewej - Hyfasis. Droga, licząc od świętej góry, zabrała mu dziesięć dni. Po
drodze widzieli wiele różnych ciekawostek, zwłaszcza pewien gatunek małp
innych niż żyjące w krainie drzew pieprzowych; były one czarne i kudłate,
z wyglądu przypominały psy, wzrostem dorównywały karłom. W końcu
przybyli nad Morze Erytrejskie. Jest ono, powiada autor, bardzo ciemne,
nazwę wywodzi od króla Erytrasa37.
[327b] Tam Apoloniusz i towarzysze wysiedli na ląd; płynęli przy
łagodnym i pomyślnym wietrze; patrzyli z podziwem na ujście rzeki Hyfasis
do morza, gdyż wpływa ona doń w sposób budzący grozę. Kończąc bieg,
31

Pigmeje - patrz przyp. 78.
Skiapodzi (gr. Skiapodes) - patrz przyp. 79.
33
Makrokefalowie (gr. Makroképhaloi) - lud w Kolchidzie nad Morzem Czarnym,
bandażowali i uciskali noworodkom głowy, powodując ich powiększenie (Strabon, 520;
Pliniusz Naturalis Historia 6, 2; Herrmann [w:] RE XXVII H1b (1928), kol. 815.
34
Skilaks (gr. Skylaks) - podróżnik i geograf z Karyandy (Karia), na polecenie
Dariusza I pierwszy opłynął Arabię w latach 519-512 przed Chr. i opisał swą podróż.
Zachowane Opłynięcie dookoła Europy, Azji i Libii, przypisywane Skilaksowi, pochodzi
z IV w. przed Chr.
35
Por. Cod. 12 [46b].
36
Feniks (gr. phoiniks) - mityczny ptak z Etiopii o kształtach wielkiego orła i wielobarwnym upierzeniu, czczony w Egipcie; co 500 lat spalał się w płomieniach i odradzał
z popiołów do dalszego życia, por. A. Rusch [w:] RE XXIX (1941), kol. 414 nn.
37
Erytras (gr. Erythras od erythrós - czerwony) - syn Perseusza, którego imieniem
nazwano Morze Erytrejskie (Erythra thalatta).
32
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wpada na tereny pokryte skałami, wąwozami i urwiskami, o które się
rozbija, by następnie ujść do morza jednym tylko korytem; wydaje się on
niebezpieczny tym, którzy zbyt blisko podchodzą do brzegu. Widzieli
również, jak utrzymują, ujście Indusu; leży tam miasto Patala38 otoczone wodami Indusu, na które przypłynęła flota Aleksandra pod
dowództwem Nearcha39. W to, co Ortagoras opowiada o Morzu Erytrejskim, a zwłaszcza że nigdy nie ukazuje się tam Niedźwiedzica i nie wskazuje
żeglarzom Południa i że gwiazdy tam widoczne zmieniają swe położenie,
wierzą także sami żeglarze.
Istnieje mała wyspa, powiada autor, o nazwie Biblos40, na której rodzą
się na skałach wielkie mięczaki, małże, ostrygi i inne skorupiaki dziesięciokrotnie większe niż greckie. W białej muszli szuka się perły, która jest
sercem ostrygi.
Przybyli także do Pegady41, położonej w kraju Orytów42. U Orytów
skały są z brązu, piasek jest z brązu, a także napływy rzeczne. Na podstawie
szlachetnego gatunku brązu Oryci sądzą, że ich ziemia ukrywa złoto.
Podróżnicy opowiadają dalej, że dotarli również do ichtiofagów,
których miastem jest Stobera43; ubierają się oni w skóry z największych
ryb. Owce w ich kraju mają smak ryb (karmi się je bowiem rybami); żywią
się one nadto dziwacznymi pokarmami.
Hindusi Karmanowie44 - lud o łagodnych obyczajach - korzystają
z morza tak bogatego w ryby, że nigdy nie robią z nich zapasów ani ich nie
zasalają; mają bowiem ryby w zasięgu ręki, i to w takiej ilości, jakiej
potrzebują.
Autor powiada, że dopłynęli także do Balar45. Jest to miasto handlowe
bogate w mirt, palmy, wawrzyny i ogrody, w których rosną wszelkiego
rodzaju rośliny. Naprzeciwko tej okolicy leży święta wyspa o nazwie
Selira46; nie można określić głębokości wody przy jej brzegu od strony
38

Patala (gr. ta Patala) - portowe miasto na wyspie Patalene położonej w delcie Indusu,
koło dziś. Hyderabad, patrz H. Treidler [w:] RE Suppl. X (1965), kol. 489-493.
39
Nearch - patrz Cod. 91 przyp. 31.
40
Biblos (Biblos lub Bibakta) - niewielka wyspa indyjska skądinąd nie znana.
41
Pegada (gr. Pegada lub Pegala, Pegadai) - miejscowość w kraju Orytów.
42
Oryci (gr. Oreitai) - plemię irańskie zamieszkujące ziemie nad rzeką Arabis (dziś. Hab)
w prowincji Beludżystan w Pakistanie; por. O. Stein [w:] RE XVIII (1939), kol. 942-951.
43
Stobera (gr. Stobera) - miasto skądinąd nie znane.
44
Karmanowie (gr. Karmanioi) - mieszkańcy perskiej Karmami („Ciepłego Kraju")
położonej nad Zatoką Perską i Oceanem Indyjskim (dziś. Kerman).
45
Balary (gr. ta Balara) - miejscowość nadmorska w Karmanii u ujścia rzeki Zorambos,
na zach. od Musary, por. Tomaschek [w:] RE II (1896), kol. 2725-2726.
46
Selira (gr. Sélira) - wyspa skądinąd nie znana.
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pełnego morza; żyje tam ostryga zamknięta w białej muszli, wypełniona
tłuszczem, gdyż nie wytwarza ona [328a] perły. Ludzie oczekują ciszy
morskiej lub sami uspokajają morze, wylewając nań oliwę. Następnie ktoś
nurkuje w poszukiwaniu ostrygi, przygotowany do tego tak jak ci, którzy
wycinają gąbki. Łowca ma ze sobą żelazną płytkę i flakonik z wonnym
olejkiem. Hindus posługuje się tym olejkiem jako przynętą dla ostrygi. Ta
otwiera się, po czym przebita ościeniem wypuszcza płyn, który nurek
zbiera na płytkę z wyżłobionymi wgłębieniami. Wydzielony płyn twardnieje na kamień, który obrabia się jak prawdziwą perłę; jest to biała krew
pochodząca z Morza Erytrejskiego. Począwszy od tego miejsca całe morze
roi się od zwierząt. Żyją tu w stadach wieloryby. Poluje się na nie
z okrętów. Dzwonki zawieszone na rufie i dziobie okrętów dzwonią, ich
dźwięk wzbudza strach wśród zwierząt morskich. Tak dopłynęli do ujścia
Eufratu, następnie, mówi, popłynęli w górę rzeki aż do Babilonu.
Czwartą księgę napisał Filostrat, wypełniając ją jedynie bajaniami
i własnymi wymysłami w celu wysławienia Apoloniusza, obsypania go
pochwałami i wyrazami podziwu.
Przylądki Europy i Libii tworzą przesmyk o długości sześćdziesięciu stadiów; tędy przepływają wody Oceanu do mórz zewnętrznych. Górę libijską (nazywa się ona Abinna47) nawiedzają lwy
i przebywają na jej stokach, które wznoszą się wewnątrz kraju;
graniczy ona z ziemiami Getulów48 i Tingów49, dwóch dzikich plemion libijskich. Ten, kto żegluje po Oceanie, widzi, że Góra libijska
sięga aż do ujścia Saleku50 i obejmuje przestrzeń dziewięciuset stadiów; od tego miejsca nikt nie może określić jej długości; za tą rzeką
w Libii nie ma w ogóle życia i nie zamieszkują jej ludzie. Przylądek
Europy zwany Kalpis51 leży po prawej stronie, opływa się go, żeglując
w odległości sześciuset stadiów; kończy się on na starożytnym mieście
Gades52.
47

Abinna (gr. Abinna lub Abina) - góra bliżej nie zidentyfikowana.
Getulowie (gr. Gaituloi) - lud zamieszkujący ziemie w płn.-zach. Afryce zwanej Getulią.
Patrz Dessau [w:] RE XV (1910), kol. 464-465.
49
Tingowie (gr. Tingoi) - mieszkańcy miasta Tingis i okolic w Mauretanii, patrz
Windberg [w:] RE V (1937), kol. 2517-2520.
50
Salek (gr. Saleks zwana też Salótas Potamós) - rzeka w zach. Libii, por. Fischer Salatas
Potamos [w:] RE II Hlb.2 Reihe-(1920), kol. 1849-1850.
51
Kalpis (gr. Kalpis lub Kalpe) - dziś, Gibraltar.
52
Gades (gr. Gadeira) - prastare miasto założone przez Fenicjan ok. 1100 r. przed Chr.,
w starożytności było położone na trzech wyspach, dziś. Kadyks w płd.-zach. Andaluzji
(Hiszpania), por. Hübner [w:] RE XV (1910), kol. 439-461.
48
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Przypływy i odpływy Oceanu - sam je, powiada autor, widziałem w kraju
Celtów - są zgodne z tym, co się o nich mówi. Szukając przyczyny, która
sprawia, że tak ogromne morze ma przypływy i odpływy, Apoloniusz oparł
się, myślę, na tym, co sam widział. W jednym ze swych listów do Hindusów
powiada, że Ocean, pędzony siłą podwodnych wiatrów wiejących z licznych rozpadlin, które znajdują się [328b] na dnie morskim i jego brzegach,
płynie w dal od lądu, a następnie powraca w czasie, gdy podmuch
wiatru, jak oddech, opada. Potwierdza to reakcja chorych z okolic Gadesu:
kiedy w związku z przypływem woda przybiera, dusze nie opuszczają
umierających, co nie miałoby miejsca, gdyby i podmuch wiatru nie szedł
w kierunku lądu.
To, co się mówi o fazach Księżyca, mianowicie o jego wzrastaniu, pełni
i ubywaniu, odnosi się, moim zdaniem, również do Oceanu. On także
przechodzi fazy ubywania i osiągania pełni jednocześnie z Księżycem.
W kraju Celtów53 dzień następuje po nocy, noc przychodzi po dniu, czemu
towarzyszy stopniowe ustępowanie ciemności lub światła, tak jak tu, lecz
podobno w okolicach Gades i Słupów54 oba te zjawiska od razu porażają
oczy jak błyskawice. Mówią, że Wyspy Szczęśliwych55 leżą na pograniczu
z Libią i są usytuowane w kierunku nie zamieszkanej części łańcucha
górskiego.
Gades znajduje się na krańcu Europy, jego mieszkańcy wierzą w zabobony. Zbudowali oni bóstwu Starości ołtarz i jako jedyni w świecie śpiewają
pieśni ku czci śmierci. Wznoszą się tam również ołtarze dla Ubóstwa,
Sztuki i Heraklesa56 Egipskiego oraz inne - dla Heraklesa Tebańskiego.
Przypędził on, powiadają, stada krów do Erytii57, kiedy odniósł zwycięstwo nad Gerionem i zdobył jego bydło. Herakles Egipski dzięki swej
wiedzy miał dać mieszkańcom sposób na zmierzenie całej ziemi aż do jej
krańców. Podobno Gades zamieszkują Grecy wychowani w ojczystych
obyczajach.
Powiadają, że rosną tam drzewa, których nie ma w żadnym innym
miejscu na ziemi. Nazywają się drzewami Gerionowymi; jest ich dwa,
53

Celtowie (gr. Kéltai) - patrz Cod. 70 przyp. 5. Wtręty „moim zdaniem" i nieco wyżej
„myślę" odnoszą się do Filostrata.
54
Słupy - Słupy Heraklesa, Herkulesa (gr. Stelai Herâkleioi) starożytna nazwa przylądków: Kalpis w Hiszpanii i Abila w Mauretanii (Afryka) nad Cieśniną Gibraltarską.
55
Wyspy Szczęśliwych (gr. Makaron nesoi) lokalizowane w mitologii greckiej również na
krańcach zachodnich ziemi. Por. Cod. 245 [396b-397a].
56
Herakles - patrz Cod. 190 [147a-148b] przyp. 133.
57
Erytia (gr. Erytheia) - wysepka w zatoce Kadyksu, miejsce pobytu mitycznego Geriona
i jego stad krów, patrz Cod, 190 przyp. 50.
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stoją przy grobowcu Geriona. Podobne do sosny i świerku, mają jednak
inny kształt; wydzielają krople krwi, tak jak topola biała wydziela
krople złota. Wyspa, na której wznosi się świątynia, sama jest wielkości
sanktuarium; żadna z jej części nie została zbudowana z kamienia, całość
to jakby jednolita, wygładzona powierzchnia. W świątyni, mówią, oddaje
się cześć obu Heraklesom, ale nie ma w niej ich posągów, są natomiast
dwa ołtarze Heraklesa Egipskiego wykonane z surowego brązu; znajduje
się tam również jeden ołtarz poświęcony Heraklesowi Tebańskiemu.
Hydry58, konie Diomedesa59 i dwanaście prac Heraklesa zostały wyrzeźbione w kamieniu. Złota oliwka Pigmaliona60 (ta również znajduje się
w świątyni Heraklesa) jest godna, jak mówią, podziwu ze względu na
ugałęzienie drzewa oliwkowego, do którego jest podobna, a jeszcze
bardziej zasługuje na podziw przez wzgląd na owoce: jest ich zatrzęsienie;
są one ze szmaragdu. Pokazują tam, jak mówią, złoty pendent Teukra61
[329a], syna Telamona; ludzie powiadają, że nie wiedzą, w jaki sposób
i w jakim celu przybył on nad Ocean.
Wewnętrzne kolumny świątyni wykonano ze złota i srebra, które
stopiono, by uzyskać jednolity kolor; mają one ponad łokieć szerokości i są
kwadratowe, jak kowadła. Na kapitelach umieszczono inskrypcje wykonane nie w alfabecie egipskim czy hinduskim ani w żadnym innym języku, do
którego można by je porównać. Kiedy kapłani milczeli, Apoloniusz
powiedział: „Herakles Egipski nie pozwala mi pominąć milczeniem tego,
co wiem; kolumny stanowią łącznik między Ziemią i Oceanem; to ten
właśnie bóg wykonał te inskrypcje w siedzibie Mojr62, by nie powstała
niezgoda między elementami i aby nie zagroziły one przyjaźni, która je
wzajemnie łączy".
Mówią, że płynęli po rzece Betes63, która bardziej niż inne wykazuje
właściwość Oceanu; kiedy bowiem następuje przypływ morza, rzeka ma
odpływ aż do źródeł, pchana wstecz jakimś podmuchem idącym od
58

Hydra (gr. Hydra) - mityczny wąż morski o dziewięciu głowach, zrodzony z Tyfona
i Echidny, zabił go Herakles nad bagnistym Jeziorem Lernejskim w Argolidzie.
59
Diomedes - patrz Cod. 186 przyp. 32 i 29.
60
Pigmalion (gr. Pygmalion) - król Cypru zakochany w posągu pięknej dziewczyny, który
sam wyrzeźbił w kości słoniowej. Błagał Afrodytę o tak piękną żonę; bogini ożywiła posąg.
61
Teukros - syn Hezjone i Telamona, uczestnika wyprawy Argonautów po złote runo
i pomocnika Heraklesa w zdobyciu Troi, patrz Cod. 186 przyp. 83, Iliada XI 465, Odyseja
XI 553. Pendent - pas zakładany przez ramię do noszenia na nim broni białej.
62
Mojry - patrz Cod. 187 przyp. 33.
63
Betes (gr. Baites, Baitis) - rzeka w ziemi Betyckiej w płd.-zach. Hiszpanii, dziś.
Gwadalkiwir.
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Oceanu. Ziemia betycka, powiadają, której nazwę nosi rzeka, jest najlepsza
ze wszystkich; jest tam wiele miast mających prawa, wszystkie te miasta
opływa rzeka i pełno tam wszelkiego rodzaju upraw; klimat jest taki, jaki
panuje jesienią w Attyce w czasie Misteriów64.
Autor mówi, że Apoloniusz odrzuca opowiadania poetów o Etnie65
jako bajki i powiada tak: „Mit, który odrzucamy, nie jest jedną z bajek
Ezopa66, lecz należy do bardziej dramatycznych opowiadań, jakie poeci
wciąż powtarzają. Mówią oni, że pewien Tyfon67, czy Encelad, został
uwięziony pod tą górą i w morderczym trudzie zieje stamtąd ogniem. Ja
natomiast twierdzę, że giganci istnieli; w wielu miejscach na świecie
pokazuje się zwłoki podobne do ciał gigantów; ich groby uległy zniszczeniu. Wcale nie stanęli oni do walki z bogami, lecz zapewne zbezcześcili
świątynie bogów i ich siedziby. Szaleństwem jest mówić i szaleństwem
wierzyć, że wtargnęli oni do nieba, ale bogowie nie pozwolili im tam
pozostać. Nie trzeba też dawać wiary i temu opowiadaniu, chociaż
wydaje się ono bardziej wiarygodne, mianowicie że Hefajstos68 ma
wykonywać w Etnie swój zawód kowala i że kowadło rozbrzmiewa pod
jego uderzeniami. Wiele jest bowiem innych gór wulkanicznych w wielu
różnych miejscowościach na ziemi, a my nie spieszymy się z przypisywaniem im obecności gigantów i Hefajstosów.
Jakaż zatem przyczyna powoduje powstawanie takich gór? Ziemia
tworząc mieszankę smoły i siarki podnosi się [329b] samorzutnie, w sposób
naturalny, ale nie daje ognia; jeśli przypadkiem jest porowata i przejdzie
pod nią prąd powietrza, zapala się płomyk, który rozrasta się w ogień;
wypływa on z gór jak woda, toczy się na równiny, dochodzi do morza
i tworzy lejkowate zatoki, takie, jakie formują rzeki".
Etiopia69 obejmuje zachodnie krańce ziemi oświetlanej przez słońce,
jak Indie zajmują krańce wschodnie. Od strony Meroe70 graniczy ona
z Egiptem, rozciąga się aż do części pustyni libijskiej i dochodzi do
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Misteria eleuzyńskie - tajemny kult i obrzędy ku czci Demetry i Persefony obchodzone
w Eleusis koło Aten.
65
Etna - dziś. góra wulkaniczna Etna zwana też Mongibello, patrz Cod. 186 [139b].
66
Ezop - patrz Cod. 190 przyp, 143.
67
Tyfon (gr. Typhon) - syn Ziemi (Gai) i Tartaru, mityczny potwór „większy od gór,
głową sięgał gwiazd", zaatakował bogów w niebie, zwyciężony na Sycylii przez Zeusa, który
przywalił go górą Etną, wciąż stamtąd zieje ogniem; Hezjod Teogonia 820 nn.
68
Hefajstos - patrz Cod. 187 przyp, 28,
69
Etiopia (gr. Aithiopia) - kraj położony na płd. od Egiptu między Libią i Morzem
Czerwonym (Iliada I, 423; XXIII, 206; Odyseja V, 282.
70
Meroe (gr. Meroe) - stolica Etiopii nad Nilem; ziemie położone między Nilem i rzeką
Astaboras (dziś. Atbara) zwane Wyspą Meroe (Nesos, Insula Meroe).
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morza, które poeci nazywają Oceanem, określając tak wodę otaczającą
całą ziemię. Etiopia daje Egiptowi Nil; bierze on początek od Małej
Katarakty Katadupa71, płynie z Etiopii do Egiptu i go nawadnia.
Co do wielkości Etiopia nie może się równać z Indiami, jak zresztą żaden
inny kraj i znane ludziom ziemie. Jeślibyśmy dołączyli do Etiopii cały
Egipt, a łączy te oba kraje, jak się sądzi, rzeka, to jeszcze nie dorównają
one Indiom. Natomiast rzeki obu tych krajów wykazują podobieństwa,
kiedy się weźmie pod uwagę cechy charakterystyczne Indusu i Nilu.
Nawadniają one ziemie swoich krajów o tej porze roku, w której gleba
potrzebuje wody; jedynie one żywią krokodyle i hipopotamy.
O podobieństwach obu krajów niech świadczą też rosnące w nich ziela
aromatyczne, obecność krów oraz słoni, które tu i tam łowi się i oswaja.
W obu tych krajach hoduje się zwierzęta, których nie ma gdzie indziej,
w obu mieszkają ludzie o ciemnej skórze nie spotykani na innych ziemiach.
Gryfy hinduskie i mrówki etiopskie, chociaż wyglądają całkiem różnie, to
jednak, jak mówią, wykonują te same czynności; uważa się je w obu krajach
za strażników złota, lubiących złotonośne tereny.
Na granicy między Etiopią i Egiptem jest miejsce, które nazywa się
Sykaminon72. Tam przybył Apoloniusz i natrafił - rzecze autor - na
surowe złoto, len, kość słoniową, lecznicze korzenie, balsam, zioła
aromatyczne; wszystko to leżało nie strzeżone na rozstajach. Przyczyna
takiego stanu rzeczy jest następująca: Etiopowie przywożą tam na sprzedaż
produkty swego kraju, Egipcjanie zabierają je i dostarczają na to samo
miejsce towary egipskie o równej wartości, w zamian za to, co sami
posiadają, otrzymują drogą wymiany to, czego nie mają; ludzie zamieszkujący pogranicze obu krajów mają jednakową barwę skóry, jeszcze nie są
[330a] czarni; jedni mają cerę nie tak czarną jak Etiopowie, drudzy bardziej
czarną niż Egipcjanie.
Stąd Apoloniusz wraz z towarzyszami - powiada autor - pojechał do
Memnona73; dostał za przewodnika młodego Egipcjanina, który miał na
imię Tymazjon. Tuż po przyjeździe - mówi autor dalej - został źle
potraktowany przez Gimnów74 etiopskich; nie takiej gościny zaznał
u Brachmanów indyjskich. Powodem tego - rzecze - był fakt, że jakiś
Eufrates zajmujący się filozofią wszczął z Apoloniuszem spór i za pomocą
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Katadupa (gr. ta Katâdupa) - niewielka katarakta Nilu koło Elefantyny, dziś. Szellal;
Herodot 2, 17.
72
Sykaminon (gr. Sykaminon) - miasto w Etiopii w pobliżu Egiptu.
73
Memnon (gr. Memnon), Tymazjon (gr. Timasion) - Egipcjanie skądinąd nie znani,
74
Gimnowie (gr. Gymnoi - nadzy) - mędrcy etiopscy zwani „Golasami", por. Cod. 44.
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oszczerstw rzucanych na Apoloniusza z góry nastawił Gimnów nieprzychylnie do niego i źle ich wobec niego usposobił.
Autor wykazał, że Brachmani indyjscy znacznie przewyższają Gimnów
etiopskich mądrością i innymi zaletami. Gimnowie - powiada - żyją na
wolnym powietrzu, pod gołym niebem, na niezbyt wysokim wzgórzu
położonym w pobliżu brzegu Nilu. Apoloniusz pojechał do nich drogą od
strony morza i przepłynął na drugą stronę Nilu.
Niewiele czasu spędził Apoloniusz wraz z towarzyszami na rozmowach
u Gimnów, po czym wszyscy oni wyprawili się w drogę do gór położonych na lewym brzegu Nilu; tam widzieli godne zapamiętania zjawiska:
góry Katadupoj są górami ziemistymi, podobnymi do Tmolosu75 lidyjskiego; spływa z nich Nil, tocząc podmywaną ziemię, która osadza się
w Egipcie. Huk potoku wypływającego z gór i wpadającego z łoskotem do
koryta Nilu wydaje się straszny i nie do zniesienia dla ucha. Wiele
osób, które podeszły zbyt blisko, powróciło stamtąd straciwszy słuch.
W dalszej drodze ukazały się Apoloniuszowi i jego towarzyszom
wzniesienia pokryte drzewami, których liście, korę i żywicę Etiopowie
uważają za jadalne owoce. Widzieli tam w pobliżu i lwy, i lamparty, i inne
tego rodzaju dzikie zwierzęta. Żaden drapieżnik nie napadł na nich;
przeciwnie, zwierzęta szybko oddalały się od nich, jakby bały się ludzi.
Widzieli tam również liczne jelenie, antylopy, strusie, osły i jeszcze
liczniejsze dzikie byki i bykokozły. Te zwierzęta to połączenie jelenia,
kozła i zwierzęcia, od którego wzięły nazwę. W czasie jazdy natrafiali
na kości lub zwłoki ludzkie zżarte do połowy przez drapieżniki; kiedy
bowiem lwy nasycą się ciepłą jeszcze zdobyczą, gardzą [330b] jej resztkami,
ufne - sądzę - że znowu upolują nową.
Żyją tam koczownicy etiopscy mieszkający na wozach; ich sąsiedzi
zajmują się polowaniem na słonie; ćwiartują je i sprzedają; stąd zresztą
wywodzi się ich nazwa, gdyż żywią się mięsem słoni. Nasamonowie76,
Antropofagowie77, Pigmeje78 i Skiapodzi79 są również plemionami
75

Tmolos (gr. Tmolos) - pasmo górskie w Lidii dochodzące do 2100 m wysokości, ze
źródłami rzek: Kaystros (dziś. Boz Dagi), Hermos, Paktolos (dziś. Sart Çayi); J. Keil
[w:] RE XII Hlb (1937), kol. 1627 nn.
76
Nasamonowie (gr. Nasamones) - lud w płn. Afryce nad Wielką Syrtą.
77
Antropofagowie (gr. Anthropophagoi) - plemię ludożerców lokalizowane m. in.
w Etiopii i nad Dnieprem; Arystoteles Historia zwierząt 2,1,53.
78
Pigmeje (gr. Pygmaioi) - mityczny lud, którego członkowie mierzyli trzy piędzi
wysokości, lokalizowany u źródeł Nilu w Etiopii (por. Cod. 72 przyp. 149) bądź na płd.
brzegach Oceanu (Herodot 3, 37).
79
Skiapodzi (gr. Skiàpodes - Cienionodzy) - mityczny lud ze skwarnej płd. Libii; mieli tak
wielkie stopy, że mogli jedną z nich uniesioną nad głową wykorzystywać jako parasol.
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etiopskimi; zajmują oni ziemie aż do Morza Etiopskiego, ale nie żeglują po
nim, chyba że zostaną do tego zmuszeni.
Kiedy nasi podróżnicy rozmawiali o drapieżnych zwierzętach i rozprawiali o przyrodzie żywiącej każdą istotę w odmienny sposób, doszedł
do nich huk jakby grzmotu, ale nie toczącego się jeszcze suchym łoskotem;
jego huk tłumiła gęsta chmura. Tymazjon powiada: „Zbliżamy się do
katarakty. Jest ona pierwsza, kiedy się jedzie z doliny Nilu, ostatnia,
gdy się do niej przybywa. W ogóle są cztery katarakty". Po przejechaniu
około dziesięciu stadiów ujrzeli, jak mówią, rzekę spadającą z gór; nie była
ona mniejsza od Marsjasza80 i Meandra81 u ich źródeł. Jadąc dalej
przed siebie, nie widzieli już dzikich zwierząt (żywią one instynktowny lęk
przed każdym hałasem, przebywają raczej w pobliżu spokojnych wód niż
nad wartkimi i szumiącymi rzekami). Potem usłyszeli następny wodospad
w odległości około piętnastu stadiów; łoskot był straszny i nieznośny dla
uszu, gdyż katarakta była dwukrotnie większa od poprzedniej i woda
spadała z jeszcze wyższych gór. Damis opowiadał, że on i kilku innych
doznali takiego porażenia słuchu, iż zawrócił i błagał Apoloniusza, by nie
jechał. Mimo to Apoloniusz wraz z Tymazjonem i jeszcze jakimś człowiekiem, który nazywał się Nil, odważnie dotarł do trzeciej katarakty,
o której opowiedział po powrocie następujące rzeczy.
Szczyty górskie wznosiły się tam na wysokość ponad ośmiu stadiów nad
poziomem Nilu. Brzeg rzeki od strony góry był urwiskiem wyciętym w skale; wody źródeł położonych wysoko spadały na urwisko, skąd spływały do
koryta Nilu, tworząc białą pianę. Wrażenia, jakich się doznaje w pobliżu
tego wodospadu, są dużo silniejsze niż przy poprzednich; echo rozbrzmiewające w górach jest dla uszu nie do zniesienia i nie pozwala przyglądać się
biegowi wody. Droga wiodąca dalej do samych źródeł jest, jak powiadają
[331 a], niedostępna i nie można jej sobie wyobrazić. Wiele utworów poetyckich opiewa bóstwa, na miarę genialnego Pindara: poeta wysławiał boga, który, umieszczony przezeń nad tymi źródłami, kierował biegiem Nilu.
Cesarz Domicjan82, powiada autor, wydał prawo zakazujące kastrowania mężczyzn i zakładania winnic, co więcej, nakazał wyciąć wszystkie rosnące już winne latorośle. Apoloniusz miał na to odpowiedzieć:
80

Marsjasz (gr. Marsyas) - rzeczka we Frygii, płd. dopływ Meandra koło miasta
Alabandy. Dziś. Çina Çai (Herodot 5, 118).
81
Meander (gr. Maiandros) - najdłuższa rzeka we Frygii, wypływa koło miasta Kelajnaj,
znana z krętego biegu, tworzy liczne zakola (meandry) i koło Priene wpada do Morza
Egejskiego. Dziś. Menderes w zach. Turcji. Iliada II, 869; Ruge Maiandros [w:] RE XIV
(1928), kol. 535-540.
82
Domicjan — patrz Cod. 44 przyp. 6.
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„Mnie nie są potrzebne ani narządy płciowe, ani wino, ale ten wspaniały
człowiek nie wiedział, że szczędząc mężczyzn, trzebi ziemię".
W siódmej i ósmej księdze Filostrat wychwalał śmiałość wypowiedzi
Apoloniusza wobec jedynowładców, a zwłaszcza wobec Domicjana. Opowiadał, jak postawiono go w stan oskarżenia, jak sam dobrowolnie stawił
się przed sądem, jak osadzono go w areszcie bez kajdan, jak później
trzymano w więzach, jak się z nich wyswobodził, jak bronił się przed
sędziami i w jaki sposób opuścił salę sądową. Gdy już o tym wszystkim
opowiedział, stwierdził stanowczo, że Apoloniusz bynajmniej nie uprawiał
magii, że nikt inny nie żywił do niej większego wstrętu od niego i że, chociaż pisze o nim wiele zadziwiających rzeczy, jego śmierć nastąpiła w niejasnych dla wszystkich okolicznościach i długo była przedmiotem wielu
często powtarzanych domysłów. On sam zresztą dbał o to przez całe życie.
Filostrat powiada, że Apoloniusz często mawiał: „Żyj w ukryciu, a przynajmniej zejdź w ukryciu ze świata". Mówił, że ten człowiek żył cnotliwie,
w całym swym życiu naśladował Pitagorasa83 w mądrości.
Filostrat, o którym mowa, posługuje się przyjemnym i bardzo różnorodnym stylem wypowiedzi; temu stylowi odpowiada słownictwo autora.
Zwroty składniowe przez niego wprowadzane są takie, jakich nikt inny
dotąd nie stosował w pisarstwie; są one raczej, jak się wydaje, pozbawione
składni, niż tworzą jakąkolwiek składnię. Ten autor, o którym wiemy, że
był bardzo uczony, nie pozwoliłby sobie na takie niezwykłe wykroczenie
przeciw składni polegające na wprowadzaniu osobliwych innowacji z jednoczesnym łamaniem reguł; tymczasem mamy tu do czynienia ze zwrotami
spotykanymi u niektórych starszych pisarzy, które oni stosowali rzadko,
a on je wykorzystał. Brał je w nadmiarze i posługiwał się nimi obficie, ale
nie bez powodu. Postępował tak po to, by dodać swej prozie wdzięku, gdyż
tego rodzaju wypowiedzi pisarskie są pociągające i powabne.
Wypisy z tego samego życiorysu, które, przedtem pominięte, odznaczają
się pięknem słów i zwrotów84.
[33Ib] Sam Pitagoras i Demokryt85 obcowali z magami i pozostawili
wiele natchnionych wypowiedzi, ale nie dali się namówić do uprawiania ich
83

Pitagoras — por. Cod. 44 przyp. 3; Cod. 190 przyp. 147.
Odstępy między zdaniami pochodzą od Focjusza i oznaczają, że mamy tu do czynienia
z jego luźnymi notatkami.
85
Demokryt patrz Cod. 163 przyp. 2.
84
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sztuki. Któż nie zna Anaksagorasa86, który w czasie Igrzysk Olimpijskich, kiedy to nie spadł nawet najmniejszy deszcz, wszedł na stadion
z narzuconą owczą skórą, aby przepowiedzieć deszcz? Przez to uznano go
za bóstwo i istotę nadziemską. Dzięki jego sztuce magicznej. Ja, pochodzący z jego otoczenia, wiem, że pochwalał wszystkie wytwory sztuki
krasomówczej i lgnął do nich. Stąd można się przekonać, jakim był
natchnionym mędrcem. I dalej łabędzie, które żywiła łąka, ustawiły się
wokół śpiącej matki Apoloniusza i bijąc (jak to zwykły) skrzydłami,
jednocześnie wydały krzyk; łagodny wiew zefiru unosił się nad łąką. Jakaś
kobieta, nagle rozbudzona, porodziła. Zresztą każde silne przeżycie może
spowodować przedwczesny poród. Wszyscy skierowali oczy na niego.
Wszyscy stali się prześmiewcami i zuchwalcami. Ateńczycy zaś przywiązywali większą wagę do bielizny niż do mądrości.
Znajdowały się tam rozkoszne ogrody. Powiedzenie cylicyjskie: „Dokąd biegniesz? Czy zobaczyć efeba?", jak mówiło się o Apoloniuszu, stało
się przysłowiowe87. Swym majątkiem, który był ogromny, Apoloniusz
podzielił się z bratem. Echo całej filozofii rozbrzmiewało w świątyni. Kiedy Euksen88 zapytał Apoloniusza, dlaczego nie pisze, chociaż
wypowiada się w sposób przyjemny i żywy, ten odrzekł: „Dlatego, że
jeszcze nie zamilkłem". I zapanował głód; w sprzedaży dostępny był jedynie bób; żywiło ich tylko to, co zaspokajało pierwsze potrzeby. Z żadnego źródła nie wypływała woda. Ziemia rodziła jedynie pędy cyprysu. Apoloniusz hołdował krasomówstwu pozbawionemu cech dytyrambicznych i nadętości poetyckich wyrazów. Nie było ono też wyrafinowane
ani przepojone przesadnym attycyzmem; uważał bowiem, że attycyzm
przekraczający miarę świadczy o braku poczucia smaku. Powiedzenia
Apoloniusza były krótkie i treściwe; wyrazy - dobrane właściwie i odpowiadające ich desygnatom. Jego słowa znajdywały taki rozgłos, jakby
wypływały z ust króla. Apoloniusz przybył do starożytnej Niniwy,
w której wznosi się posąg o cechach barbarzyńskich. Jest to statua Io 89 ,
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Anaksagoras z Klazomenaj w Jonii w Azji Mn. (ok. 500-428 przed Chr.) - filozof
grecki, przez 30 lat przebywał w Atenach, przyjaciel Peryklesa; głosił wieczność materii,
osnowy świata upatrywał w zalążkach-cząstkach podobnych, istniejących w rzeczach w ilości
nieskończonej; umysł (gr. nus) pojmował jako rozumną siłę nadającą materii ruch, ale nie
istniejącą poza materią, autor dzieła O naturze (Péri physeos) zachowanego we fragmentach
(wyd. H. Diehls - W. Kranz Vorsokratiker II, 1952, s. 5-44).
87
Apoloniusz w wieku młodzieńczym, jako efeb, wiódł życie filozofa-ascety w świątyni
Asklepiosa w Ajgeaj (Cylicja), dokąd schodziły się tłumy, by go podziwiać (M, Dzielska
Apoloniusz z Tyany, Kraków 1983, s. 44).
88
Euksen (gr, Euksenos) - nauczyciel Apoloniusza.
89
Io (gr. Io) - córka Inacha, króla Argos, kapłanka Hery, kochanka Zeusa, zamieniona
przez zazdrosną Herę w jałówkę; patrz Cod. 242 przyp. 135.
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córki Inacha; małe różki wyrzynają się z jej skroni. Damis90 uważał
Apoloniusza jakby [332a] za istotç boską, stale z nim obcował, wzbogacając swą mądrość i zachowywał w pamięci to, czego się nauczył. Asyryjczyk
miał słaby głos; brakło mu daru wymowy. Eretryjczycy mieszkali
w Medii, w niewielkiej dla dobrego piechura odległości od Babilonu.
Barbarzyńcy zamieszkujący okolice w pobliżu wzgórza, które obsiewali
Eretryjczycy, łupili wszystko, co tam rosło. Zjawiali się w okresie żniw;
rolnicy musieli cierpieć głód, a korzyść odnosili inni. Powiadają, że
natrafili na komnatę męską, której sufit wykonano w formie kopuły,
podobnej do sklepienia nieba. Był on wyłożony kamieniem lazurytowym.
Lazuryt ma barwę ciemnoniebieską, a kiedy się nań patrzy, przybiera kolor
nieba. Apoloniusz wkrótce potem rzekł: „Jutro, Damisie, będziesz mógł się
przekonać, że eunuchowie też są zdatni do uprawiania miłości. Żądza,
która ich ogarnia poprzez oczy, nie wygasa, lecz pozostaje w nich wraz
ze swym ożywczym żarem... Jeśli jakiś środek ludzki był doskonały i miał
moc usunięcia z umysłu podobnych kwestii... Żyli zresztą na oczach Cnoty.
A teraz zastano go leżącego z kobietą w czasie aktu miłosnego". Mógł
trafić z łuku ptaka, którego Prometeusz91 żywił swymi wnętrznościami!
Napotkali mężczyzn jadących na słoniach. Byli to mieszkańcy ziem
położonych między Kaukazem i rzeką Kofen92. Nie mieli oni żadnych
środków do życia, a słonie wykorzystywali jako zwierzęta wierzchowe.
Wysłuchali jego opowiadania i z radością suto ich ugościli. Nysę93,
powiada, obsadził dla Dionizosa winną latoroślą, przywożąc jej rozsadę
z Teb94, Aleksander lubił zaszczyty i przepadał za dawnymi dziejami.
Słonie, jak wykazało doświadczenie, żyją ponad trzysta pięćdziesiąt lat.
Jeśli lwy wykryją, że lwice mają małe z lampartami, zabijają je i rozszarpują
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Damis (gr. Damis) z Niniwy w Asyrii, zwany stąd Asyryjczykiem oddany uczeń
Apoloniusza, autor Pamiętników (Hypomnemoneumata) o mistrzu zachowanych u Filostrata
w Vita Apollonii Tyanei (I 19-VIII 28), wyd. F. C. Conybeare 1912.
91
Prometeusz (gr. Prometheus) - jeden z tytanów, syn Japeta i Klimeny, stworzył
pierwszego człowieka, był dobroczyńcą ludzkości; za próbę oszukania przez niego Zeusa przy
podziale mięsa ofiarnego bóg ukrył przed ludźmi ogień. Prometeusz wykradł ogień
i podarował ludziom z miłości do nich. Za karę Zeus kazał go przykuć do skały Kaukazu, do
której codziennie przylatywał wygłodniały orzeł i wyjadał mu wciąż odrastającą wątrobę.
Prometeusza uwolnił dopiero Herakles.
92
Kofen (gr. Kophen) - zach. dopływ Indusu, dziś. rzeka Kabul; Wecker [w:] RE IX
(1922), kol. 1361-1362; por. przyp. 13.
93
Nysa (gr. Nyssa) - miasto w Indiach założone - według tradycji - przez boga Dionizosa
miedzy rzekami Indus i Kofen. W. Ruge [w:] RE XXXIV Hlb (1937), kol. 1662.
94
Teby (gr. Thebai, Thebê) - stolica Beocji z zamkiem Kadmeą założonym ok. 1400 r.
przed Chr. L Ziehen [w:] RE V (1934), kol. 1423-1555.
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na kawałki jako bękarty. Lwica nie przyjmuje pokarmu przez trzy dni
z powodu śmierci potomstwa, chociaż należy do najbardziej żarłocznych
zwierząt. Najmniejsze słonie idą na przedzie stada, żeby nie przeszkadzać
w drodze największym, ponieważ w mniejszym stopniu zagłębiają im się
nogi w ziemię. Apoloniusz uważa za niemożliwe do przyjęcia to, co się
opowiada o małych żmijach: że rodzą się, rozrywając brzuch matki. Czegoś
takiego bowiem nie można [332b] w ogóle stwierdzić u jakiegokolwiek
zwierzęcia; natura to odrzuca, ale doświadczenie potwierdza. Indus żywi
węże długie na siedemdziesiąt łokci. I ta ozdoba jest podziwiana bardziej
niż przepych Babilonii. On nie znalazł dla swej chwalby Homera, dzięki
któremu wielu zyskało sławę swego imienia, mimo że na to nie zasłużyło.
Kazałem, by im powiedziano, że nie omieszkam pozostać w pełni oddanym
im człowiekiem. Z tego Apoloniusz wywnioskował, że król nie ustępował
Fraatesowi nie tylko w niemałej części, lecz także w całej filozofii.
Po dyspucie z Jarchasem i w jej wyniku Apoloniusz napisał o wróżbach,
napisał też o składaniu ofiar. Bardzo wykształcony i rozmiłowany w nauce. Jarchas mówił o sztuce wróżbiarskiej, że sprawiła ludziom wiele dobrego, ale sądził, że największym darem jest dar sztuki lekarskiej, gdyż uczeni
Asklepiadzi95 nie doszliby nigdy do wiedzy medycznej, gdyby Asklepios,
syn Apollina, dzięki objawieniom i sztuce wróżbiarskiej tego boga, nie
wynalazł lekarstw na choroby i nie dawał ich swym dzieciom, i gdyby nie
nauczył najbliższych, jakich ziół używa się na wrzody mokre, a jakich - na
suche i będące w stanie zapalnym, oraz jak dawkuje się lekarstwa do picia,
które likwidują puchlinę wodną i powstrzymują krwotok; powiedział im
też o innych środkach stosowanych dla przywrócenia zdrowia. Gryfy
żyjące w Indiach, powiada, można porównać, jeśli chodzi o ich wielkość
i siłę, do lwów; dzięki przewadze, jaką dają im skrzydła, napadają na krowy
i są silniejsze od słoni i wężów. Gryfy nie mogą latać długo; latają tak jak
ptaki krótkolotne, nie mają bowiem skrzydeł naturalnych jak ptaki, są
wyposażone w szpony płetwiaste barwy ognia, tak że mogą latać i walczyć
spadając z góry. Tygrys jest jedynym zwierzęciem dla nich niedościgłym,
gdyż biega z szybkością równą wiatrom.
Przedstawiają96 jako rzecz bardzo przyjemną i zadziwiającą w połowach morskich. Nie na modłę sokratyków97: odwodził ich od innych
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Asklepiadzi - patrz Cod. 176 przyp. 18.
Focjusz mówi tu o perle morskiej (margaris).
97
Sokratycy (gr. Sokratikoi) - filozofowie-uczniowie Sokratesa (470/69-399), którzy
w IV w. przed Chr. założyli własne szkoły filozoficzne: Ajschynes (patrz Cod. 61), Antystenes (por. Cod. 158 [101b]), Arystyp, Fedon z Elidy, Eukleides z Megary, Platon (Cod.
37 przyp. 4) i in.
96
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celów i gorliwie im ich odradzał, doradzał im poświęcenie się wyłącznie
filozofii, i tak dalej. Jeśli nawet jest najpiękniejszym z miast, jakie istnieją
pod słońcem, leży nad morzem i powiewa tam zefir, to jednak najprzyjemniejsze jest to, że nagrodzono je wieńcem mężczyzn.
[333a] Apoloniusz mówił, że miastu, w którym mieszkańcy mają dobrze
żyć, jest potrzebne współzawodnictwo w zgodzie. O to właśnie tu chodzi.
Współzawodnictwo popychające ludzi do chwytania za miecze i do
wzajemnego obrzucania się kamieniami powinno być usunięte z miasta,
któremu potrzebne są prawa, edukacja dzieci i mężczyźni-twórcy słów
i czynów. Współzawodnictwo między obywatelami dla dobra ogółu i to,
żeby jeden wypowiedział swoje zdanie lepsze od zdania drugiego, żeby
jeden sprawował urząd lepiej niż drugi, żeby wreszcie inny lepiej wywiązał
się z poselstwa - oto na czym, sądzę, polega szlachetny spór i rywalizacja
dla dobra ogólnego. Jeśli natomiast jeden spośród obywateli nie nadaje
się do tego, czym się zajmuje, jeśli drugi bierze się do żeglugi bez znajomości rzeczy lub żegluje źle, to będzie żeglował źle. Skutki ich działania
będą podobne do skutków burzy morskiej. I przeciwnie, jeśli obaj będą
współzawodniczyć ze sobą i rywalizować tak, by jeden nie wydał się gorszy
od drugiego, kotwica zostanie zarzucona prawidłowo dla dobra statku,
wszystko będzie pod znakiem dobrej pogody i miłej żeglugi, a zdrowy
rozsądek stanie się Posejdonem-Opiekunem 98, On bowiem błagał i wiele
mówił dla wzbudzenia litości. Aż do usypania stosu kamieni nad nim.
Będą mieli pomyślne sny.
Panowała jesień i morze było nie tak pewne. Kiedy Orfeusz sam udzielał wyroczni i gdy jego głowa dopiero co dotarła z Tracji, zjawił się Apollo
i powiedział do wieszczącego: „Poniechaj moich spraw, dosyć już zniosłem
twoich wyroczni". Apoloniusz zrozumiał, że Damis chciał się opowiedzieć za innym poglądem. Ukaż nam, Achillesie99, swój wizerunek,
a odniósłbyś wielką korzyść z moich oczu, jeślibyś posłużył się nimi jako
świadkami twego istnienia. Jeśli chodzi o lamenty muz i nereid 100, jakie
wszczęły one nade mną, powiada, to muzy nigdy nie pojawiły się tutaj,
ale nereidy jeszcze teraz przebywają na tym miejscu. Achilles mówi nadto,
że barbarzyńcy nie pozostawali daleko w tyle za nami; tak na całej ziemi
kwitnie męstwo. I już zaczęły piać koguty. A chłopak, jak ktoś, kto się
obudzi, przetarł oczy i patrzył na promienie słońca; był onieśmielony tym,
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Posejdon - patrz Cod. 165 przyp. 13.
Achilles - patrz Cod. 190 przyp, 8.
100
Nereidy - córki Nereusza, nimfy morskie, sprzyjały żeglarzom; do najważniejszych
nereid należały: Tetyda, matka Achillesa, Amfitryda, Galatea.
99
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że widział spojrzenia wszystkich skierowane na siebie, i wyglądał jeszcze na
zawstydzonego. Zmieniwszy tunikę i resztę ubioru Sybaryty101, z wielką
przyjemnością wdział brudny, wytarty, krótki płaszcz i oddał się sposobowi życia Apoloniusza. Jeśli jest to taniec lakoński, zatańczę wraz z innymi
[333b], jeśli natomiast taniec miękki, zniewieściały, nie zatańczę.
Wraz ze strojem (mówiąc językiem Eurypidesa102), który naśladuje
kobietę.
Ustawiono kratery dysput, czerpali z nich ci, którzy byli spragnieni.
Kiedy odbędą się śluby? Są całkowicie przygotowane, rzecze, a więc nawet
jutro. Udawał, że posiadł mądrość; ale nie potrafił trzymać języka na
wodzy. Filolaos103 posługiwał się wytwornym językiem, ale był niezbyt
wytrwały.
Żywił strach przed młodymi. Jeśli chodzi o dzikie zwierzęta, nie można
powiedzieć, że zwykły one rozszarpywać swoje matki. Neron104 sycił się
tą ucztą po Orestesie105 i Alkmeonie106. Usprawiedliwieniem czynu ich
obu byli ich ojcowie; jeden zabity, drugi zaprzedany na rynku w niewolę.
On zaś, adoptowany dzięki zabiegom matki przez starego króla, odziedziczył władzę. Poszedł na zabawę ten upity człowiek; głos jego nie był niemiły. Przyglądał się bacznie oboma oczami, jakimi patrzy ktoś, kto jest
u władzy. A cóż to bajki Ezopa? Żaby, powiada, osły, brednie dobre dla
staruszek i małych dzieci, które je przeżuwają. Od dzieciństwa obcowaliśmy z tymi bajkami, i po wyjściu z wieku dziecięcego, i przez ich pryzmat
kształtujemy swoje zdanie o każdym zwierzęciu; jedne rzekomo są
królewskie, drugie pospolite. Egipcjanie nastawiali uszu ku Apoloniuszowi. Klaudiusz107 mimo swych lat wiele doświadczył w wieku
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Sybaryta (gr. Sybaris, Sybarites) - mieszkaniec miasta Sybaris, greckiej kolonii w płd.
Italii założonej w VII w. przed Chr. Mieszkańcy bogatego Sybaris byli znani z przepychu
i zniewieściałego sposobu życia: sam widok pracującego fizycznie niewolnika sprawiał,
że Sybaryta dostawał przepukliny.
102
Eurypides - patrz Cod. 190 przyp. 130.
103
Filolaos (gr, Philólaos) V w. przed Chr. - filozof pitagorejczyk z Krotonu (Tarentu?),
spisał nauki Pitagorasa w 3 księgach, z których zachowały się fragmenty (wyd. H. Diehls
- W. Kranz Vorsokratiker I (1951), s. 398-419).
104
Neron - patrz Cod. 33 przyp. 5.
105
Orestes (gr. Oréstes) - syn Agamemnona i Klitajmestry, pomścił śmierć ojca, mordując matkę i jej kochanka, Ajgistosa; prześladowany przez Erynie (wyrzuty sumienia)
błąkał się po Grecji, uniewinnił go dopiero ateński Areopag zwołany przez Atenę. Losy
Orestesa przedstawił Ajschylos w trylogii Oresteja (przeł. S. Srebrny, Warszawa 1954).
106
Alkmeon (gr. Alkmaion) - syn Amfiarosa i Eryfili, na rozkaz ojca zabił matkę, ścigany
przez Erynie, został zamordowany za zdradę swej żony Alfesibei.
107
Klaudiusz - patrz Cod. 33 przyp. 4.
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chłopięcym i wydał władzę na żer kobietom. Złoto było wybrakowane
i czarne, powstało z łez. Był przymilny. Wygłosił mowę o macosze
w życzliwym tonie. Nie poddawał się uniesieniom miłosnym; żadna
miłość nie dawała mu radości; był typem prawdziwie wiejskim i twardym.
Wydawało się, że cały zapalił się do gimnastyki. Mędrcowi wystarcza to,
że pozostaje wolny od pokarmów, które powodują zajadłość, żądzę
wchodzącą przez oczy i zazdrość będącą nauczycielką niesprawiedliwości
w czynie i słowie. Prawda nie potrzebuje cudów ani sztuki magicznej.
Przywara stroi się w złoto, naszyjniki, szatę purpurową, ma barwne jak
kwiat policzki, zdobią ją piękne loki, podkreślone kredką oczy i złote
sandały; jest uszminkowana i tym się pyszni. Cnota jest pracowita
i pożyteczna [334a], ma surowy wzrok, z oschłości czyni swą ozdobę. Nie
ma wełny pochodzącej od istot żywych. I wydawało mi się, że było to
cechą ludzi drobiazgowych wobec spraw boskich, którzy doskonale
przemyśleli kwestię duszy obdarzonej nieśmiertelnością i prabytu jako
źródeł ich istnienia. Apoloniusz mówi: „Zanim znalazłem się wśród was,
sprowadziły mnie do Hindusów moje myśli, sądziłem mianowicie, że ludzie
tacy jak oni mają subtelniejszy umysł, ponieważ żyją w bardziej czystych
promieniach słońca i pozostają bliżej prawdy w poglądach na naturę i na
bogów oraz dlatego, że są pokrewni bogom i bliscy zasadom ciepłej
i życiodajnej substancji". Tymczasem Apoloniusz powiada, że potrafi
zliczyć ziarna piasku i dokonać pełnych pomiarów morza. U pozostałych
wzbudziło się jakieś podejrzenie co do kwestii, o których Apoloniusz
rozprawiał ze swadą i bardzo elokwentnie. Łagodząc go, Tespesjon108...
Mówiono, że od Hindusów bierze wzorce mów Fraatesa109. W tym
właśnie czasie przystąpili do świętych obrzędów. Wydaje mi się, że jesteś
dobrze odżywiony i że dużo jesz. Jeśli skrupulatnie zbadamy prawa i jeśli
znamy najstarsze..., to znajdziemy tam wiele osobliwych wypowiedzi. Ludzi, którzy są rówieśnikami.
Kiedy Tytus zdobył Jerozolimę110, a miasto było wszędzie pełne trupów, okoliczne ludy chciały go uwieńczyć. Tytus jednak nie uważał się za
godnego tego zaszczytu, gdyż nie on to sprawił; wyciągnął ręce do boga,
który okazał mu swój gniew. Oskarżyciele otoczyli tamtych ludzi, skierowując ku nim żądła języków. Szedł do nauczycieli, którzy wzmacniali jego
myśl i język. Widzę bowiem - rzecze - sprytnego człowieka interesu. Nie108

Tespesjon (gr. Thespesiori) - osoba skądinąd nie znana.
Fraates (gr. Phraates) - jakiś mówca.
110
Tytus (Titus Flavius Vespasianus) - prowadził wojnę z Żydami zakończoną zdobyciem
Jerozolimy w 70 r.; patrz Cod. 76 przyp. 13.
109
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szczęsny jest ten, kto prawie niczego nie posiada, nawet minimum na
wyżywienie domowników - powiada autor. Przekonywał człowieka, że
mu sprzeda grunt wartości dwudziestu tysięcy drachm, dając nadto dopłatę
w wysokości pięciu tysięcy. A ten, kto pragnął znaleźć skarb, nie rozumiał
okazji i nie myślał nawet, że na tym skorzysta. Sądził, że zrobi zły interes,
niewart dwudziestu tysięcy drachm, które trzymane w kieszeni, miały dla
niego niewątpliwą wartość, gdyż grunt, za jaki miałby tyle zapłacić,
był wystawiony na przymrozki, gradobicia i inne zjawiska przyrody
mszczące zbiory. Filozofowie [334b] tak byli przerażeni, że się przebrali, i jedni uciekli na Zachód celtycki, drudzy - na pustynie libijską
i scytyjską, inni zniżyli się do słów, którymi potwierdzali swe występki.
Gdy siedzieli pod platanem, a pora dnia zachęcała ich do tego, śpiewały
piewiki. Damis, przekonany argumentami Demetriusza111, powiada:
„Przynajmniej ty, jako przyjaciel, gdybyś się znajdował przy nim, stałbyś
się jego wielkim dobroczyńcą, gdyż mało by sobie robił ze mnie, gdybym
doradzał mu, by nie rzucał się na obnażone miecze i nie występował przeciw
tyranii, od której nie ma nic trudniejszego do zniesienia". Nie wiem,
co postanowi o tobie, znajduje się bowiem w takim stanie jak ludzie, którzy
chcą wszystko potępiać, ale wstydzą się tego i mają po temu racje; a ty posłużysz mu za pretekst do zniszczenia konsulów. Pragnie bowiem tego,
czego nie wolno, i postępuje tak, nadając swemu postępowaniu pozory
prawa. Mówił to, wydymając usta i śmiejąc się z tego. A on, jak ktoś,
kto nie słucha, rozmawiał z Damisem o Delcie, wokół której rozgałęział
się Nil. Mimo że w ten sposób zabezpieczyliśmy skarb i schowaliśmy go
bezpiecznie w murach, obecnie grozi nam z jego powodu niebezpieczeństwo. Swoje domy mają na wozach, do których są przymocowane na stałe.
Ich granicami są Ister i Tanais112, rzeki niełatwe do przebycia. Wszyscy
utkwili wzrok w Apoloniuszu i patrzyli na jego ubiór; wydawało się, że
miał on w sobie coś uderzająco boskiego. O swojej wygolonej głowie
powiedział: „Królu! Zapomniałem, że wystawiłem włosy na niebezpieczeństwo". Kiedy Apoloniusz siedział w okowach, jakiś człowiek przyszedł do
więzienia mówiąc, że kupił pozwolenie na wejście do niego w roli doradcy,
który ma go ocalić. Był to ów Syrakuzańczyk, który był rozumem
i językiem Domicjana113. Bizantyńczyk Pyton114 był dobrym mówcą
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Demetriusz (gr. Demetrios) - filozof-cynik żył w I w.
Tanais (gr. Tanais) - dziś. Don.
113
Domicjan - patrz Cod. 44 przyp. 6.
114
Pyton (gr. Python) z Bizancjum (dziś. Konstantynopol) znakomity retor, uczeń
Izokratesa (346-338 przed Chr.), pozostawał w służbie państwowej Filipa II.
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w nakłanianiu do zła. Czy owłosienie nie jest czymś innym, niż jest? Jest
ono, sądzę, olśniewające jak słońce i błyszczące. Ja natomiast nie tylko że
nie przyszedłem dla pieniędzy, lecz chciałem je odtrącić od siebie, jak odtrąca się ludzi niezdrowych na umyśle. Żywiłem pogardę dla pieniędzy już
wówczas, kiedy byłem małym chłopcem. Swoje dziedzictwo po ojcu (a było
to wielkie bogactwo) widziałem [335a] tylko przez jeden dzień; oddałem je
mym braciom i tym moim krewnym, którzy byli biedni. Niech żelazo
oszczędzi włosy mędrca, nie godzi się bowiem nosić go ze sobą tam, gdzie
znajdują się źródła wszelkich doznań, gdzie objawiają się wszystkie
natchnione przeczucia, powstają modły i słowa objaśniające mądrość.
Uważam Nerwę115 za godnego każdej władzy, każdego słowa wypowiadanego dla jego chwały, i za wroga wszelkich bezużytecznych rozmyślań - powiada Apoloniusz. Po cóż nam mówić Eufratesowi116
o bogactwach, które pochodzą ze schlebiania ludziom możnym? Pochlebstwo jest dla niego źródłem bogactwa, a przy stołach już rozmawiają kupiec, drobny sprzedawca, poborca opłat, lichwiarz; ono staje się wszystkim - tym, co się sprzedaje, i tym, co się kupuje. Wciąż kołatał do drzwi możnych i stał przy nich dłużej niż odźwierni. Zabezpieczył
swoje bogactwo, a tego Egipcjanina zaspokoił innymi pieniędzmi; na mnie
ostrzył język zasługujący na obcięcie. Młodzież zasługuje na podziw,
gdyż tłumnie i z zapałem garnie się do filozofii. W żadnym mieście nie
uchodzi za niemiłego, ale za godnego pożałowania.

242
Przeczytaliśmy w wyborze Życie filozofa Izydora1.
1. Egipcjanie są zatem najdawniejsi wśród niemal wszystkich ludzi na
świecie, których znamy ze słyszenia, i nie ma człowieka tak zacofanego,
który by nie słyszał albo nie czytał o nich u wielu pisarzy. 2. Ten rodzaj
wewnętrznej mądrości, ukrytej w najświętszym miejscu świątyni tej
115

Nerwa patrz Cod. 44 przyp. 7.
Eufrates (gr. Euphrates) - Filozof-stoik z II w.; z jego twórczości zachował się
fragment u Epikteta Encheiridion 4, 8, 17.
1
Twórczością pisarską Damascjusza z Damaszku (patrz Cod. 130 przyp. 1) Focjusz
interesował się trzykrotnie. Paradoksografii jego poświęcił Cod. 130, natomiast Życiu
filozofa Izydora, pióra Damascjusza - dwa kodeksy: Cod. 181 i Cod. 242 będący
uzupełnieniem poprzedniego o wypisy. Izydor z Aleksandrii - patrz Cod. 181 przyp. 3;
R. Asmus Zur Rekonstruktion von Damascius' Leben des Isidoros, „Byzantinische
Zeitschrift" XVIII (1909), s. 426-427, C. Zintzen Damascii Vitae Isidori reliquiae,
Hildesheim 1967.
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prawdy, otoczonej legendami, odsłania się powoli i niaznacznie temu,
kto potrafi wznieść ku Bogu święty wzrok duszy. 3. Egipcjanie, powiada
autor, czcili wśród innych bogów zwłaszcza Ozyrysa i Izydę2. Pierwszy wierzyli - stworzył cały świat i uporządkował materię według form i liczb;
druga poprzez niezmierzone arterie życia wiecznego nawadnia i użyźnia to,
co stworzył Ozyrys. 4. „Na trzecim miejscu" zamiast ,,po trzecie". 5.I może
to jest złączenie się z Bogiem, czy raczej pełne zjednoczenie - powrót
naszych dusz wracających do bóstwa i łączących się z nim po okresie
nieskończenie długiego rozdzielenia się; a dlaczego miałbym nie mówić
wprost - oderwania się od bóstwa. Kiedy to zeszły na ten świat, otrzymały
ziemskie ciało, zostały wyzute z siebie samych i rozproszone po wielu
miejscowościach pod wpływem ziemskich [335b] cierpień, naprawdę
potwornych, jak Tyfonowe3; nie były one tak potworne jak Tyfona, lecz,
sądzę, bardziej wymyślne.
6. Byłby już czas podać powód podjęcia całej tej dysputy i sprowadzić ją
do tematu, poza który wyszła.
7. I dusza leci, sfruwając ze sklepienia nieba do życia ziemskiego.
8. Lecz mógłby ktoś pomyśleć, że ja, jak to się mówi, „opiewam rozkosze
szczęścia niebiańskiego". Nadeszła zatem pora na pytanie: dlaczego,
przyjacielu, co jest rzeczą oczywistą, można by powiedzieć, że twój filozof
wywodzi się z tego rodzaju dusz? Odpowiem na to, nie polemizując jak
w sądzie, lecz spokojniej, w formie życiorysu i bez tej gorliwości do dysputy,
w której idzie się w zawody o największą ścisłość, lecz w formie życiorysu
przytoczę tylko to, co uważam za prawdziwe i co słyszałem od swego
mistrza. 9. Sewer4 był Rzymianinem i ojcem Rzymian zgodnie z zasadami prawa; twierdził, że widział kamień, na którym ukazywały się
wszystkie postacie faz Księżyca; zmieniały się one regularnie; Księżyc
wzrastał lub zmniejszał się w stosunku do Słońca, które również ukazywało
się na kamieniu. 10. Izydor wyglądał na człowieka znającego tę kwestię,
lecz nie chciał mówić. 11. Utrzymywał, że wie bardzo dobrze o tym dzięki
cudownemu snowi. 12. Istotnie, natura obdarzyła Izydora szczęśliwym
darem proroczych snów, tak że często zdarzało mi się podziwiać, już po
zaszłych faktach, tę jego zdolność przepowiadania przyszłości. Zresztą
niemal wszyscy Aleksandryjczycy są z natury przeznaczeni do tłumaczenia
2

Izyda (gr. Isis) - bogini egipska identyfikowana z boginiami greckimi: Demetrą,
Persefoną, Afrodytą, Hekatą i in., siostra i żona Ozyrysa, boga wegetacji roślinnej, władcy
i sędziego zmarłych w Hadesie, świecie podziemnym.
3
Tyfon - por. Cod. 241 przyp. 67.
4
Sewer (Messius Phoebus Severus) - patrycjusz rzymski, konsul w 470 r. za panowania
cesarza Antemiusza (467-472); por. Severus 43 [w:] RE II (1923), kol. 2006 nn.
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snowi dlatego jeszcze teraz sny nazywają wyroczniami. 13. Na jawie Izydor
nie miał nadprzyrodzonego daru widzenia; światło promieniujące z niego
nie było dostatecznie jasne i pełne, by w nim zabłysnąć i lśnić wówczas,
kiedy przysłaniał je inny, przeciwny blask pochodzący z rzeczy materialnych. Lecz gdy dusza Izydora znalazła, się poza światem materialnym
i gasły jego doznania zmysłowe zatopione we śnie, wówczas światło
boskości istniejące samo w sobie i stale w nim jaśniejące, wolne od
cielesnych więzów, jaśniało jeszcze większym ogniem i nadzwyczajnie
rozchodziło się na zewnątrz, aby w najwyższym stopniu oświetlić samą
wyobraźnię. 14. W związku z tym Izydor mówił [336a], że istnieją dwa
rodzaje widzeń boskich, jedno zmysłowe właściwe ludziom, kiedy czuwają,
i drugie wypływające z wyobraźni w czasie snu; oba są prawdziwe.
15. Domagał się położenia tamy potokowi zalewającemu świat ustawicznym rozradzaniem się życia5.
16. Izydor miał wygląd człowieka mądrego, sędziwego, a także poważnego i mającego niezłomny charakter. Jego twarz, nieco czworokątna, była
wizerunkiem elokwentnego Hermesa6. A oczy -jak mam wyrazić bijący
z nich wdzięk samej Afrodyty, jak oddać emanującą z nich przeogromną
mądrość Ateny? Chyba nie przesadzę mówiąc, że łączyły one przeciwieństwa w jeden obraz niemożliwy do odtworzenia, gdyż były jednocześnie
nieruchome i szybko się ruszające, zwracały się zarazem, by tak rzec, do
tego samego punktu i obracały się wokół niego, chciały wyrażać i głębię,
i prostotę. Krótko mówiąc, wiernie odzwierciedlały jego duszę; nie tylko
zresztą ją samą, lecz także emanację bóstwa w niej mieszkającego.
17. Jego doznania zmysłowe były normalne i nie wychodziły poza
granicę konieczności; takie miał nie tylko zmysły, lecz także wyobraźnię,
ową miękką bryłkę wosku, jaką jest. Nie była ona, jeśli chodzi o pamięć,
większa od przeciętnej ani też całkowicie wolna od zapominania. Bóstwo
chciało ukazać, jak się wydawało, że był on raczej duszą niż istotą
dwoistą, złożoną z duszy i ciała; nie chciało też umieścić mądrości w całej tej istocie, lecz ulokowało ją jedynie w samej jej duszy. Ja spotkałem już pewne osoby, które na zewnątrz zajmowały się filozofią z wielkim
powodzeniem, korzystając z chłonnej pamięci ogarniającej wiele myśli,
z talentu i zręczności w nie ograniczonym niczym rozumowaniu, i ze stałej
mocy boskiej wrażliwości, podczas gdy w sobie samych, w swoich duszach,
pozostawały bezradne i były ubogie w prawdziwą wiedzę. 18. Jeśli ktoś
widział gdzieś Izydora, jak się gniewał i oburzał, to wie, że tak postę5
6

Por. dalej zdanie 312.
Hermes jako bóg wymowy - por. Cod. 187 przyp. 27.
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pował; zawsze opanowany kierował się rozumem, za którym dopiero szedł
gniew. Nie potrafił być łagodny i spokojny w obnażaniu matactw ludzkich.
Zawsze był gotów do wyświadczania dobra, ale jeszcze bardziej śpieszył z piętnowaniem podłości. Dlatego często obrażał wiele osób, nie
znosił bowiem oględnego mówienia [336b] o ich przywarach ani też nie
zwykł prawić im pochlebstw oczekiwanych w imię prawdziwej przyjaźni.
19. Nigdy nie występował wobec kogokolwiek w roli chętnego oskarżyciela
ani człowieka kłótliwego. 20. Oto czego doświadczał nasz filozof w wyniku
swojej gorliwości w naprawie postępowania ludzi i z powodu wrogości
i nieprzejednanej nienawiści wobec objawów ich skłonności do niecnych
praktyk. 21. Pojętny i baczny na wszystko, okazywał się do pewnego
stopnia łatwowierny. Można byłoby z łatwością zaliczyć go do ludzi
pobłażliwych, dlatego że będąc w swej dobroci mało podejrzliwy, nie
zwracał większej uwagi na to, z kim rozmawiał. Natomiast ten, kto z góry
zasługiwał na podejrzenie, nie mógł ukryć przed nim tego, że zastawiał
nań sidła, czy że knuł przeciw niemu podstępy. 22. Ponieważ są trzy
części duszy lub, inaczej mówiąc, ma ona trzy postacie czy jakkolwiek chce
ktoś to nazwać, autor zwykł mawiać, że istnieją trzy rodzaje życia i każdy
z nich też zawiera trzy rodzaje, lecz jest ukształtowany w swej całości
przez jeden rodzaj, który góruje nad pozostałymi. Pierwszy rodzaj to postępowanie w pełnej zgodzie z rozumem. Mógłby go ktoś, sądzę,
nazwać czy to życiem epoki Kronosa7, czy to złotym wiekiem, czy też
pochodzącym z rodu bogów blisko spokrewnionych, których z czcią
opiewają w formie mitów poeci siedzący na trójnogu muz. 23. Izydor
w swej prostocie miłował prawdę do tego stopnia, że uważano go również
za człowieka bardziej szczerego, niż jest to konieczne, i za takiego, który
nie miał w sobie niczego sztucznego, zresztą prawie nie zdawał sobie
z tego sprawy. 24. Nie był chciwy na pieniądze, lecz przejawiał talent
w zarządzaniu domem; i w ogóle mądrze kierował własnym gospodarstwem, czy to kiedy sam pracował, czy gdy wydawał polecenia.
25. Wstawał wraz ze świtem, kiedy jego duszę jeszcze wypełniał głos
boski, i opowiadał swój sen. Według mnie to nie był ,,sen dla snu",
lecz prawda dla prawdy; prawda człowieka rozbudzonego, a nie prawda
widzenia sennego, którą ja wyjawiłem, opowiadając to, co usłyszałem.
26. Gdy popadł w złe terminy, które sprawiły, że jego majątek został zajęty,
osoba, która go przedtem pozbawiła depozytu, przedsięwzięła środki
7

Kronos (gr. Krónos) - syn Uranosa i Gai, należał do drugiego pokolenia bogów olimpijskich, po utracie władzy na rzecz syna, Zeusa, zamieszkał na Wyspach Szczęśliwych, Za
panowania Kronosa trwał złoty wiek ludzkości, por. Cod. 138 [97b].

61

ostrożności i powierzyła ten depozyt oraz wszystko, co mogła, ze swoich
dóbr, najbardziej godnemu zaufania współobywatelowi. Kiedy Epidauryjczyk wszedł w posiadanie depozytu i zaakceptował go wraz z pozostałymi dobrami materialnymi, znaleźli się ludzie, którzy mu doradzali,
żeby zatrzymał dla siebie wszystko jako swoją własność i nie zwracał temu
[337a], kto go przedtem pozbawił majątku. On zaś uznał, że nie może być
nieuczciwym w sprawach, w których mu zaufano, i splamić najbardziej
wartościową z cnót - cnotę wierności przez to, że nie dotrzyma danego
rozsądnie słowa; zmierzał do tego, by nie wydawało się, że jest sprawiedliwy, lecz żeby nim był i sam zbierał bogaty plon dla swego umysłu.
27. Szczegółowy tok naszego rozumowania wykaże, że to wcale tak nie
było. 28. Mówił bardzo mało; przeważnie słuchał wypowiedzi pochodzących z dawnych czasów. 29. Wielki mąż nie podejmuje żadnej drobnej
walki, lecz kiedy inni podszyci tchórzem uciekają lub ukradkiem umykają, on wchodzi na stadion i staje do zawodów, gdyż tam, jak mówi poeta,
„objawia się męstwo walczących"8.
30. Istotnie, wydawało się, przynajmniej ludziom o ścisłym umyśle, że
zarzuty, jakie wysuwał, były słuszne, lecz zgodnie z potocznym sądem
często - mogłoby się wydawać - przekraczał w nich miarę. I ci, którym
stawiał zarzuty, dziwili się często i żywili wobec niego uczucia jak wobec
człowieka skorego do wywlekania skarg. On jednak sam w sobie był
naprawdę przykładem prawdziwej zgody; innych sądził według siebie.
31. Wszyscy zgadzają się z tym, że trzy główne zasady stanowią podstawę
kontemplacyjnego badania bytów. Pierwsza - to miłość, która jest
najlepszym tropicielem piękna i dobra. Druga - to dar szybkiej z natury
i przenikliwej inteligencji zdolnej do przenoszenia się w krótkim czasie
na wiele przedmiotów i zawsze gotowej do postrzegania i poznawania
śladów badanych przedmiotów oraz tego, co jest prawdziwe, a co fałszywe
jako cel poszukiwania. Trzecia - to nieustająca pilność, która nie pozwala
duszy na wytchnienie, dopóki nie osiągnie ona kresu swego poszukiwania,
to znaczy odkrycia prawdy.
32. Inteligencja i bystrość umysłu, jak według autora mawiał Izydor,
nie są ani ruchliwą wyobraźnią, ani wrodzoną zdolnością wyrażania
sądów, ani też jedynie (jak można by mniemać) gładko płynącą myślą twórczynią prawdy. Myśli nie są bowiem przyczynami, lecz pełnią rolę
służebną wobec przyczyny, która prowadzi do myślenia; ta przyczyna jest
natchnieniem boskim łagodnie otwierającym i oczyszczającym oczy duszy;
8

Por. „...gdzie męstwo objawia się najwyraźniej // I gdzie najłatwiej odróżnić dzielnego męża od tchórza", Iliada XIII 277-278, przekł. K. Jeżewskiej.
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oświeca je ona światłem inteligencji i wiedzie do kontemplacji, do poznania prawdy i fałszu. Izydor nazywał tę przyczynę „dobrą cząstką"
i twierdził z całym przekonaniem, że bez tej „dobrej cząstki" nic niczemu
nie przynosi pożytku, tak jak nie ma żadnego pożytku ze zdrowych oczu
bez światła słonecznego. 33. Izydor miał umysł wzniosły i konsekwentny;
nie absorbował go [337b] sprawami przyziemnymi, lecz od razu wznosił
wysoko; począwszy od małego punktu wyjścia dochodził aż do najgłębszych kontemplacji. Przylgnął do czystych idei platońskich, ale nie
tak, jak to zwykle czyniło wielu filozofów; po Platonie9 zajmował się
zadziwiającymi wywodami Jamblicha10. 34. Widzimy niemało filozofów
i ich słuchamy; jedni sądzą, że Jamblich jest niedostępny, drudzy są zdania,
że dodawał on sobie splendoru raczej zarozumiałymi przechwałkami niż
sięganiem po prawdę rzeczy. 35. Izydor niewiele zajmował się erudycją
mówców i poetów, zmierzał ku najbardziej boskiej filozofii Arystotelesa11. Widział jednak, że polega ona bardziej na konieczności niż na
samym tylko rozumie, że usiłuje być dość praktyczna i nie bardzo zajmuje
się bóstwem i inteligencją, i dlatego niezbyt ją sobie cenił. Kiedy jednak
skosztował myśli Platona, sądził, że nie powinien - mówiąc słowami
Pindara - „patrzeć dalej"12, lecz spodziewał się dojść do celu, jeśli
tylko potrafi wniknąć w tajemnice myśli Platona, ku czemu skierował cały
swój wysiłek. 36. Wśród starożytnych filozofów Pitagorasa13 i Platona
czcił jak bogów; należeli oni bowiem do tych dusz uskrzydlonych, które
przebywają w miejscu nadniebnym, na równinie prawdy, na łące kształtów boskich. Ze współczesnych myślicieli ubóstwiał Porfiriusza14, Jamblicha, Syriana15 i Proklosa16. Inni, powiadał, zgromadzili w tym
czasie wielki skarb boskiej wiedzy. Jednak ci, którzy swój trud poświęcają sprawom przemijającym i ludzkim, czy też chcą zrozumieć zbyt
szybko lub zdobyć zbyt dużą wiedzę, nie osiągną niczego wielkiego
z boskiej ogromnej mądrości. Wśród starożytnych najzdolniejszymi byli
9

Platon - patrz Cod. 37 przyp. 4.
Jamblich - patrz Cod. 94 przyp. 1.
11
Arystoteles - patrz Cod. 74 przyp. 6, 7; Cod. 214.
12
Oda Pytyjska III 39; Pindar patrz Cod. 161 przyp. 27.
13
Pitagoras - patrz Cod. 44 przyp. 3 i Cod. 190 przyp. 147.
14
Porfiriusz - patrz Cod. 214 przyp. 12.
15
Syrian (gr. Syrianós) z Aleksandrii filozof-neoplatonik, uczeń Plutarcha i nauczyciel Proklosa, żył w V w., autor wielu komentarzy m. in. do poezji Homera, pism Platona, Arystotelesa, zachowały się jego komentarze do Metafizyki Arystotelesa i niektórych pism Hermogenesa. K. Praechter [w:] RE IV (1932), kol. 1728 1775; Sinko III,
2, s. 303-304.
16
Proklos patrz Cod. 162 przyp. 13.
10
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Arystoteles i Chryzyp17; opanowała ich przeogromna żądza wiedzy,
co więcej, odznaczali się także pracowitością, a jednak nie mogli wznieść
się na najwyższe szczyty. Spośród współczesnych filozofów Hierokles18
i wszyscy do niego podobni, którzy nie mieli braków w wykształceniu
świeckim, posiadali, mówi autor, dużo braków, jeśli chodzi o liczne boskie
idee - i to z wielu powodów. 37. Izydor odrzucał mnóstwo książek,
które zawierały raczej wiele poglądów niż wiele myśli. Żywił zaufanie do
jednego tylko mistrza, naśladował wyłącznie jego [338a], zapisywał to, co
on mówił19. 38. Było rzeczą oczywistą, że nie lubił współczesnych sobie
idei ani też nie chciał oddawać czci posągom bogów; od razu kierował się
do samych bogów ukrytych „wewnątrz", przebywających nie w najświętszym miejscu świątyń, lecz w tym, co niewysłowione - cokolwiek to
jest - czyli w absolutnej tajemnicy. Jak zatem dotarł on do bogów, których
natura jest właśnie taka? Przez niesłychaną miłość, która jest również
niewysłowiona. Czymże innym jest miłość, jeśli nie tajemnicą? A jak o niej
mówiliśmy, jaką jest, wiedzą ci, którzy miłości doświadczyli; nie sposób
jednak jej określić ani tym bardziej nie jest łatwo ją pojąć. 39. Mógłby
ktoś powiedzieć, że wypowiadał on nie słowa, lecz kwintesencję rzeczy.
40. Był również genialnym wynalazcą metody rozwiązywania trudnych
problemów, które stawiał innym lub które inni stawiali jemu. Nie grzebał
prawdy w erudycji i znajomości poglądów innych, nie zamykał też ust tym,
którzy wysuwali trudne problemy. Pod względem siły szlachetnej natury,
pokrewnej naturze bogów, nieustępliwego pragnienia bóstwa i porywów
uniesienia był w poszukiwaniu prawdy podobny do wróżbity głoszącego
przepowiednie. 41. Potrafił rozróżnić miejsce, w którym słowo brzmi
fałszywie, od tego, w którym brzmi prawdziwie. 42. Maryń20, następca
Proklosa, który uczył również Izydora (wraz z innymi), napisał długi
komentarz do Fileba Platona, po czym kazał Izydorowi, by go przeczytał
i osądził, czy zasługuje na opublikowanie. Izydor przeczytał i nie ukrył
niczego, co o tym sądził, ale bynajmniej nie wypowiedział żadnego
17

Chryzyp (gr Chrysippos) z Soloj w Cylicji (281/77 -208/204 przed Chr.) - trzeci z kolei
kierownik, scholarcha, filozoficznej szkoły stoickiej w Atenach, zajmował się teorią poznania
i logiką, autor ponad 700 pism, zachowanych we fragmentach (wyd H von Arnim Stoicorum
veterum fragmenta, II Leipzig 1903, Sinko II, 1, s 66-74).
18
Hierokles - patrz Cod 39 przyp 2, Cod 214 wraz z przyp 1.
19
Mistrzem Izydora był Proklos
20
Maryn (gr Marinas) z Neapolis (dziś Sichern) w Samaru - filozof-neoplatonik, uczeń
Proklosa i jego następca w kierowaniu Akademią ateńską Z licznych pism Maryna (m m
Żywot Proklosa, komentarze do dialogów Platona) zachowały się tylko traktat Proklos
czyli o szczęściu i komentarz do Data Euklidesa (wyd Leipzig 1825-30, vol 7, Smko III, 2,
s 308-309, Schissel [w ] RE XIV (1930), kol 1759-1769).
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niewłaściwego słowa. Powiedział tylko tyle, że dzieło mistrza jest zadowalające. Maryń zrozumiał i wrzucił je do ognia. 43. Izydor górował nad
innymi filozofami jeszcze i w tym: nie chciał zmuszać ani siebie, ani
uczniów do uznania - jedynie drogą rozumowania - prawdy, której nie
dostrzegali, idąc wyłącznie tąże drogą. Chodziło o to, żeby to rozumowanie
nie pchnęło ich do chodzenia jedną tylko drogą, jak chodzą ślepcy wodzeni
po prostej ścieżce. On natomiast zawsze usiłował przekonywać, wyposażać
duszę we wzrok albo raczej sprawiać, by istniejące w niej oczy stawały się
całkowicie czyste.
44. Jego praca w urzędzie polegała na tym, że kazano mu szybko
opracowywać na piśmie decyzje urzędników. 45. Będę mówił o tym
dalej w swoim wykładzie... Chociaż znam jego treść, nie powiem niczego, jakbym o nim nawet nie słyszał. 46. Leoncjusz21 sądził, że
postanowił najlepiej [338b]; powrócił do domu wraz ze swą nieszczęsną i zgubną szczerością języka; nie zapewnił sobie ani majątku,
ani spokoju, jak sądził; stracił umiłowaną Bogu pobożność, skazał swą
duszę na całkowitą zagładę. 47. Tak więc ten człowiek przeżył całe
życie w powodzi nieszczęść. 48. Nikt nie miał duszy tak zatwardziałej
i tak barbarzyńskiej, aby nie ulec i nie poddać się urokowi słów płynących
ze świętych ust Izydora; tak wielka była jego siła przekonywania, jaka
zasiadła na wargach tego człowieka; była to cecha nie ludzka raczej, lecz
boska. 49. Cała osoba Izydora wzbudzała podziw. Był on dobrze
zbudowany i wysoki, pod każdym względem wyglądał na człowieka
szlachetnego. Kiedy osiągnął ten wiek, w jakim człowiek jest najrozsądniejszy, był bardzo towarzyski i pełen czaru, wpływowy i uczynny dla
ludzi, którzy się z nim stykali. 50. Wybrał sobie sposób odżywiania
się umiarkowany, ale nie sztuczny; nie szkodził mu on z powodu zbył
małej ilości pożywienia, ale i nie czynił gnuśnym z powodu nadmiaru pokarmów; był więc umiarkowany i harmonijny, rzeczywiście
dostosowany do doryckiego sposobu życia bogini Tyche22. 51. Wśród
ludzi Izydor był jedyny, o którym wiemy ze słyszenia, że istotnie zaprzeczał starożytnemu przysłowiu; znajdował przyjemność w obcowaniu nie z rówieśnikami23, lecz z ludźmi w podeszłym wieku i w rozmowach z nimi.
21

Leoncjusz - osoba nieznana.
Tyche (gr. Tyche, łac. Fortuna) - abstrakcyjna bogini Losu, pomyślności i szczęścia
człowieka.
23
Przysłowie greckie: heliks helika térpej - rówieśnik cieszy się z (towarzystwa)
rówieśnika, por. Platon Fajdros 240C.
22
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Można również powiedzieć: "jedyny wśród ludzi, których
zachował w pamięci i o nich myślał"; czy jeszcze tak: ,,ci, którzy
przyszli mu na pamięć", albo: ,,ci, których sława dotarła do jego
wiadomości", albo: ,,ci, których zachowaliśmy w pamięci", albo: „c i , których
zachowała nasza pamięć", albo: ,ci, którzy nie
pogrążyli się w zapomnieniu", i wiele tego rodzaju powiedzeń24.
52. Aleksandryjczycy nazwali „środkami ochronnymi" serwetki, które
wchłaniały wydzieliny kobiece. 53. Małżeństwo nie było prawowite,
jeśli kapłan bogini własnoręcznie nie podpisał kontraktu małżeńskiego.
54. Hierokles był ozdobą filozoficznej szkoły aleksandryjskiej dzięki swym
górnolotnym myślom, wspaniałemu językowi, jędrnemu i wzniosłemu,
oraz przeogromnemu bogactwu myśli. Wyróżniał się umiejętnością pięknego wysławiania się i obfitością najpiękniejszych słów i zwrotów: wszędzie
wprawiał swoich słuchaczy w podziw i stale współzawodniczył z wytwornym językiem Platona i mnogością jego myśli. Pewnego razu objaśniał on
słuchaczom Gorgiasza Platona. Jeden z obecnych, Teozebiusz25, zapisywał
objaśnienia. Następnym razem, po jakimś czasie, Hierokles, jak to się
zdarza, powtórnie interpretował Gorgiasza [339a] i ten sam słuchacz znowu
notował komentarz. Kiedy porównał pierwsze notatki z drugimi, nie
znalazł w nich, by tak rzec, niczego podobnego. Jedne i drugie - rzecz
niesłychana - zawierały, o tyle, o ile jest to możliwe, myśl platońską,
co jest dowodem na to, że umysł tego męża był rozległy jak morze.
55. Wziął sobie żonę, aby dała mu dzieci26. 56. Kiedy zaś zły duch nie
dawał się nakłonić do opuszczenia tej kobiety, Teozebiusz zmusił go do
tego zaklęciem, mimo że nie znał sztuki magów i nie uprawiał praktyk
magicznych. Zaklinał go na promienie Słońca, na Boga Hebrajczyków.
Zły duch, wypędzony, oddalił się krzycząc, że trzyma się z dala od bogów,
ale wstydzi się przed Teozebiuszem. 57. „Zluzował więc wszystkie liny
statku"27, robił i mówił wszystko, przytaczał argumenty, uciekał się do
próśb; takie już miał pełne zapału usposobienie, że nie znosił pozostawiania czegokolwiek, czego nie doprowadził do końca, niezależnie od
sprawy, do której się przywiązał. 58. Teozebiusz mówił, zaczynając
24

Cały fragment jest widoczną wstawką, która dostała się do tekstu jako jakieś
objaśnienie, schólion, z marginesu rękopisu.
25
Teozebiusz (gr. Theosebeios) - filozof-platonik z V w., uczęszczał na wykłady
Hieroklesa, znany z Życia Damascjusza; Cl. Zintzen Damascii vitae Isidori reliquia'e,
Hildesheim 1967, frgm. 106-110; K. Praechter [w:] REV (1934), kol. 2245-2247.
26
Zdanie odnosi się do Teozebiusza.
27
Przysłowie: pànta kalon ekinéjn - zluzować, zwolnić liny, czyli odpłynąć; por.
Eurypides Medea 277; Arystofanes Rycerze 656.
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najczęściej od Rozmów Epikteta28, lecz wypowiadał również myśli moralne swojej własnej muzy. 59. Tenże Teozebiusz, najskromniejszy w ogóle
człowiek, postanowił współżyć z kobietą, aby mieć potomstwo. Ponieważ
oboje nie mogli mieć dzieci, Teozebiusz kazał wykonać pierścień czystości
i powiada do żony: „Żono! Kiedyś dałem ci pierścień jako symbol
związku mającego dać potomstwo. Teraz wręczam ci pierścień jako symbol
czystości, aby strzegł cię w czystości naszego życia: to - jeśli będziesz
mogła i chciała dzielić życie ze mną w ten nieskalany sposób; jeśli nie,
masz prawo opuścić mnie dla innego, a ja cię wydam za mąż chętnie
i z całego serca jako przyjaciel wydający za mąż przyjaciółkę".29 Ona
przyjęła to z zadowoleniem. 60. Ammonian30 lubił sztukę interpretacji
poetów i robienia poprawek w języku greckim. Temu Ammonianowi
zdarzyło się kupić osła, który słuchając recytacji poetyckich, często
przestawał jeść, chociaż celowo go głodzono. Tak więc okazało się, że osła
opanowała chęć poznania poezji. 61. Autor mówi, że Izydor zajmował się
poezją z umiarem. Nie interesował się nią [339b] za wiele, ponieważ nie
miała ona wpływu na duszę, ograniczała się do wyobraźni i języka,
a niektóre utwory poetyckie stały w sprzeczności z ogólnie przyjętymi
pojęciami. Dlatego właśnie zajmował się poezją. Stąd też i hymny jego
pióra może ktoś ocenić jako utwory ukazujące wzniosłość umysłu i doskonalenie się, ale jeśli chodzi o słownictwo poetyckie, nie bardzo udane.
62. Teon był niezbyt inteligentny i bystry, natomiast bardziej niż ktokolwiek inny odznaczał się zamiłowaniem do nauki i chęcią do pracy31.
Dzięki temu zdobył biegłą znajomość poetów i retorów, wyrobił sobie
świetną pamięć i wydawało się, że w obu tych umiejętnościach osiągnął
szczyty. Nie potrafił jednak pisać ani wierszem, ani prozą, chociaż bardzo
tego pragnął. 63. Pod Rzymem rozegrała się bitwa między Rzymianami
i Scytami, którymi dowodził Attyla32; na tronie rzymskim zasiadał
wówczas Walentynian33, następca Honoriusza. Doszło do tak wielkiej
28

Rozmowy Epikteta (gr, Scholai, Homiliai Epiktétu) - patrz Cod. 58 przyp. 6, 12;
Sinko III, 1, s. 131 135, przekład [w:] Epiktet Diatryby, Encheiridion, tłum. L. Joachimowicz,
Warszawa 1961.
29
Por. zdanie 311.
30
Ammonian osoba poza tym nie znana.
31
Teon (gr. Theon) - sofista, patrz Cod. 181 przyp. 5.
32
Attyla - król Scytów (434-453), najechał Galię w 451 r., na Polach Katalaunijskich
klęskę zadał mu wódz rzymski Aecjusz Flawiusz; w rok później napadł i spustoszył
północną Italię. Rzym ocalał dzięki zabiegom i pertraktacjom prowadzonym z
inicjatywy papieża Leona I.
33
Walentynian III - patrz Cod. 40 przyp. 12.
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rzezi po obu stronach, że nie ocalał żaden z uczestników bitwy z obu stron
z wyjątkiem dowódców i niewielkiej liczby żołnierzy z oddziałów straży
przybocznej. Ale najbardziej zadziwiające jest to, co później opowiadano:
Kiedy walczący padli z powodu całkowitego wyczerpania sił fizycznych,
ich dusze sprawiły, że stanęli na nogi i walczyli jeszcze przez pełne
trzy dni i trzy noce, wcale nie ustępując żywym w sposobie walki;
dorównywali im w czynie i męstwie. Widziano zatem widma walczących
i je słyszano; rzucały się one na siebie i krzyżowały broń z wielkim
szczękiem. Widziano też, mówi autor, jak zjawy tego rodzaju dawnych
walk ukazywały się do dziś; bitwy przebiegały prawie tak samo jak za
życia poległych, bez żadnej różnicy, tylko żołnierze nie wydawali nawet
najmniejszego głosu. Jedno tego rodzaju widmo ukazało się na równinie
koło Sogdy34, która niegdyś była trzęsawiskiem; działo się to tuż przed
świtem, kiedy słońce zaczynało oświetlać ziemię; drugie widmo widziano
w Kurbie35, miejscowości położonej w Karii. Tam ukazywało się ono
nie codziennie, lecz często w odstępie kilku dni i trwało od pierwszego
brzasku do pełnego wschodu słońca; szły w powietrzu jakieś do „cieniów
podobne dusz widziadła"36 i walczyły ze sobą. I w naszych czasach wiele
osób nie umiejących kłamać opowiadało, że na Sycylii, na równinie [340a]
zwanej Polem Czterech Wież37 i w wielu innych miejscowościach tego
kraju można zobaczyć widma wrogich sobie jeźdźców, którzy pędzą do
ataku; dzieje się to zwłaszcza w lecie w samo południe. 64. Koń Sewera38,
mówi autor (Sewer był Rzymianinem, którego Antemiusz39 natchnął
nadzieją, że Rzym upadnie i znowu powstanie dzięki niemu; Sewer
powrócił do Rzymu - przedtem go opuścił - i otrzymał godność konsula),
a więc tenże koń, którego zwykle dosiadał, wydzielał ze swego ciała,
w czasie gdy go czyszczono, liczne i duże iskry. Cud ten trwał dopóty,
dopóki Sewer nie otrzymał urzędu konsula w Rzymie. Także i Tyberiuszowi, będącemu jeszcze w wieku chłopięcym, jak opowiada Plutarch
z Cheronei40, osioł w ten sam sposób przepowiedział, że zostanie on
cesarzem; Tyberiusz przebywał podówczas na Rodos, gdzie studiował
retorykę. Także i Balimerys, członek świty Attyli, wydzielał iskry ze
34

Sogda (gr. Sógda) - bliżej nieokreślona miejscowość w Azji Mn.
Kurba (gr. Kurba) - nie zidentyfikowana miejscowość w Azji Mn.
36
Cytat z Platońskiego Fedona 81 C-D.
37
Pole Czterech Wież (gr. Pédion Tetrapyrgion) - miejscowość nie zidentyfikowana.
38
Por. przyp. 4.
39
Prokopiusz Antemiusz (łac. Procopius Anthemius II) - konsul rzymski (467 r.), później
cezar w Cesarstwie Zachodniorzymskim w latach 467-472.
40
Przepowiednia dla Tyberiusza, późniejszego cesarza, patrz Cod. 190 przyp. 136.
35
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swego ciała. Tenże Balimerys był ojcem Teodoryka41, który obecnie
sprawuje zwierzchnią władzę nad całą Italią. Dalej autor mówi sam o sobie
tak: „I mnie, kiedy się ubieram lub rozbieram, zdarza, się, rzadko
wprawdzie, ale się zdarza, że z mego ciała sypią się iskry, czasami
z trzaskiem, a niekiedy pojawiają się całe płomyki i oświetlają moje
ubranie, ale go nie palą". Mówi, że nie wie, co zapowiada to zadziwiające
zjawisko. Widział też, rzecze, jakiegoś człowieka, który potrafił sypać iskry
z głowy, a nawet rozniecał nimi płomień, ilekroć tylko chciał, przez
pocieranie głowy szorstkim suknem. 65. Poganiał konia z całych sił, ale
był on powolniejszy od innych. 66. Zawiedziony w ambicjach politycznych, oddał się życiu spokojnemu, wolnemu od kłopotów; żywił wstręt do
uciążliwości życia publicznego. 67. Brachmani42 przyjechali do Sewera
przebywającego w Aleksandrii. Przyjął ich on we własnym domu z należytym szacunkiem. Brachmani pozostali u niego i nie opuszczali domu,
w którym wiedli nader godne życie. Nie potrzebowali ani łaźni publicznych, ani żadnych wieści o tym, co się dzieje w mieście, nie zaprzątało ich
i to, co było za drzwiami domu. Żywili się daktylami i ryżem, za napój
służyła im woda. Nie byli oni ani Brachmanami osiadłymi w górach, ani
Hindusami zamieszkującymi miasta; wiedli proste życie jednych i drugich. W razie potrzeby zaciągali się na służbę u Brachmanów skonfliktowanych [340b] z miastami albo stawali do dyspozycji miast w ich
sporach z Brachmanami. Sami opowiadali o Brachmanach-góralach to,
co bajali o nich pisarze43, mianowicie że modłami sprowadzają deszcze
lub powodują suszę, usuwają głód i zarazę, oddalają wszystkie inne
nieszczęścia, których los nie uczynił nieodwracalnymi. Mówili, że są
wśród nich ludzie jednonodzy i węże o olbrzymim cielsku z siedmioma
głowami, opowiadali też o wielu innych tego rodzaju nieprawdopodobnych rzeczach. 68. Sewer opowiadał, że widział roślinę gorgone,
której korzeń był zupełnie podobny do dziewczynki z głową pokrytą zamiast włosami - splotami wężów. 69. Sztukę wróżenia
z chmur nie znaną w ogóle starożytnym nawet ze słyszenia, wynalazła
pewna kobieta o imieniu Antuza w czasach panowania cesarza rzymskiego Leona44. Antuza pochodziła z Ajgaj45 w Cylicji, wywodziła się
41

Ojcem Teodoryka, króla Ostrogotów w Italii (493-540) był brat Balimerysa,
Teodemirys.
42
Brachmani - patrz Cod. 44.
43
Filostrat i inni - por. Cod. 241.
44
Leon I Makelles - cesarz w Cesarstwie Wschodniorzymskim (457-474); por. Cod. 78.
45
Ajgaj (gr. A igai) - miasto nad Zatoką Issyjską w Cylicji (płd.-wsch. Azja Mn., dziś. Ajas
w Turcji).
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z Orestiadów46 zamieszkałych w Kapadocji u stóp góry Koman47, ród
swój wyprowadzała od Pelopsa48. Ta kobieta w trosce o swego męża, który
był dowódcą wojsk wysłanych wraz z innymi do walk na Sycylii, zanosiła
modły, by dane jej było ujrzeć we śnie przyszłe zdarzenia; modliła się
zwrócona ku Wschodowi. W czasie snu ukazał się jej ojciec i stojąc przed
nią nakazał, by modliła się zwrócona również ku Zachodowi. Podczas
modlitwy pojawiła się na pogodnym niebie wokół słońca jakaś chmura
i przybrała postać człowieka, po czym oddzieliła się od niej inna chmura,
wzrosła do tej samej, co i tamta, wielkości i przybrała kształt dzikiego
lwa, który rozwścieczony, rozwarł szeroko paszczę i połknął człowieka.
Człowiek uformowany z chmury był podobny do Gota49. Wkrótce po tych
zjawach cesarz Leon kazał zdradziecko zamordować wodza Gotów
Aspara50 i jego synów. Od tego czasu aż po dzień dzisiejszy Antuza wciąż
uprawia tego rodzaju sztukę wróżenia z chmur. 70. W teologii egipskiej
Sotis51 była Izydą, Grecy natomiast utożsamiali tę gwiazdę z Syriuszem,
przedstawiali Syriusza w postaci psa, towarzysza Oriona52 na łowach,
i pokazywali jego wizerunek umieszczony na niebie. 71. Jacyś ludzie
[341a] rozbili w tajemnicy święty przedmiot i zniszczyli go; Egipcjanie
z okolicznych miejscowości, pozbawieni pomocy boskiej, z trudem mogli
ochraniać port przy wielkim nakładzie pracy i dzięki własnym umiejętnościom. 72. Słudzy kobiety gonili psa, który porwał mięso ptaka
libijskiego. 73. W czasie gdy kopali ziemię, wynurzył się z niej i ukazał
fronton starej świątyni z bardzo dawnych czasów. 74. Hermiasz53, ojciec
46

Orestiadzi (gr. Orestiades, Orestai) - lud ilyryjski zamieszkujący ziemie Orestiady
w Epirze położone w dolinie rzeki Heliakmon, dziś. Bistrica w Macedonii; J. Schmidt
[w:] RE XXXV Hlb (1939), kol. 960-965.
47
Koman (gr. Komanón) - góra i pasmo górskie w Kapadocji, kraju graniczącym od płn.
z Morzem Czarnym.
48
Pelops (gr. Pelops) - syn Tantala, króla Pizy w Elidzie; od jego imienia pochodzi nazwa
Peloponez (gr. Peloponnesos - Wyspa Pelopsa).
49
Gotowie - patrz Cod. 80 przyp. 12.
50
Aspar (łac. Flavius Ardabur Aspar) - Germanin, arianin, dowódca wojsk rzymskich
w latach 424-471; jego synów - Ardabura i Patrikiosa (Patrycego) - zamordowano w 471 r.;
najmłodszy syn uniknął śmierci, por. przyp. 185.
51
Sotis (gr. Sothis) - bóstwo żeńskie, egipska Psia Gwiazda, czyli Syriusz (gr. Syrios, łac.
Syrius), gwiazda w konstelacji Psa Wielkiego (Canis maior) widoczna na wsch. nieboskłonie
tuż po rozpoczęciu się wylewu Nilu.
52
Orion (gr. Orion) - syn Posejdona i Euryale, piękny myśliwy, zginął od strzały bogini
łowów Artemidy, którą chciał posiąść, Iliada XVIII 486 nn., Wergiliusz Eneida X 736 nn.
53
Hermiasz (gr. Hermeias) z Aleksandrii - filozof-neoplatonik z V w., kolega szkolny
Proklosa, autor Komentarza do dialogu Platona Fajdros (wyd. P. Couvreur, Paris 1901).
Synowie Hermiasza byli również filozofami: Ammoniusz (patrz Cod. 112 [145a], Cod. 181
przyp. 8) i Heliodor, który zajmował się również astronomią i był nauczycielem Damascjusza.
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Ammoniusza i Heliodora, był z pochodzenia Aleksandryjczykiem. Pobłażliwy i naturalny, odznaczał się prostym charakterem. Jako uczeń Syriana54 słuchał wraz z Proklosem55 jego wykładów. Nikomu nie ustępował w pracowitości, ale nie był zbyt pojętny ani zdolny w wynajdywaniu
przekonujących argumentów, nie był też urodzonym poszukiwaczem
prawdy. Nie potrafił również prowadzić w sposób zdecydowany dysputy
z przeciwnikiem, podczas której przypominał sobie wszystko, o czym
słyszał na wykładach swego mistrza i przeczytał w jego książkach jednak wewnętrzne, od niczego niezależne chęci nie dodawały blasku
jego erudycji. Umiejętnie kierował się w postępowaniu cnotą, tak że
Momos56 nie mógłby go zganić ani Zazdrość nie miałaby powodu
do nienawiści wobec niego. Pewnego razu jakiś zwykły człowiek chciał
mu sprzedać książkę za cenę niższą od jej wartości. Hermiasz sprostował jego omyłkę i kupił książkę płacąc drożej. Ale nie był to z jego strony
jedyny wypadek takiego objawu sprawiedliwości, o którą inni nie dbali;
często, ilekroć sprzedawca nie znał właściwej ceny, wskazywał mu ją;
nie lubił, jak inni, korzystać z nadarzającej się okazji ani w ogóle
nie wierzył, że można skrzywdzić kogoś, jeśli się dobrowolnie kupuje
u tego, kto sprzedaje z dobrej woli. Sądził jednak, że w samym akcie
kupna-sprzedaży tkwi jakaś pułapka i kryje się podstęp - polegają
one na tym, że się nie kłamie, ale przemilcza prawdę. Uważał to za
niesprawiedliwość ukrywającą się przed wieloma ludźmi; przejawia się
ona nie w przemocy, lecz w podstępie, nie naraża na samo niebezpieczeństwo, jak naraża złodzieja, ale uchodzi przed prawem i zadaje gwałt
sprawiedliwości. 75. Brat Hermiasza, Grzegorz, był zupełnie inny - bardzo
inteligentny, ruchliwy, skory do dociekań i nauki. Nigdy zresztą nie
pozostawał bezczynny ani nie zmieniał swych nawyków stroniących od
najmniejszego nawet spokoju; zawsze był w jakiejś mierze pobudliwy.
Później zachorował ciężko, do tego stopnia że jego mózg stał się niezdolny
do rozumowania [341b], uległ dużym zmianom na gorsze. 76. Hermiasz
miał z Ajdezją chłopca, który był starszy od ich synów, późniejszych
filozofów. Ajdezja bawiła się z siedmiomiesięcznym podówczas dzieckiem
i nazywała go „bubusiem" i „dzidziusiem"; używała, co jest normalne,
pieszczotliwych słów. Słysząc to, maleństwo rozzłościło się i zganiło
ten pieszczotliwy język dziecięcy; swą naganę wypowiedziało głosem
54

Syrian - patrz przy p. 15.
Proklos patrz Cod. 162 przyp. 13.
56
Momos - patrz Cod. 158 przyp. 16. Zazdrość - personifikacja greckiego pojęcia
Phthonos (zazdrość).
55
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wyraźnym i dobitnym. Autor opowiada o tym dziecku jeszcze wiele
innych zadziwiających rzeczy: nie znosiło ono życia w cielesnej powłoce, odeszło zeń mając siedem lat, gdyż żywot ziemski nie wychodził
na dobre jego duszy. „Bubuś" - tym słowem nazywają Syryjczycy,
a zwłaszcza mieszkańcy miasta Damaszku, nie tylko nowo narodzone
dzieci, lecz także dorastających chłopców, pochodzi ono od czczonej tam
bogini Babii 57 . 77. Już wtedy bowiem tajemne nauczania filozofii obróciły się w komedię i stały się wielkim pośmiewiskiem dla tych nielicznych, którzy mieli zatkane uszy i obłąkany umysł. 78. Współczesny
Ammoniuszowi Hieraks z Aleksandrii58, powiada, że widział zwierzę
Pana59, sprowadzone z Etiopii do Bizancjum60, było ono zupełnie
podobne do jego wizerunków przedstawianych na obrazach i w rzeźbach.
Mówi też, że słyszał głos tego zwierzęcia, kiedy je wieziono przez
Aleksandrię, był on podobny do przenikliwego pisku ptaka. 79. Ammoniusz był ogromnie pracowity, służył pomocą większości egzegetów, jacy
kiedykolwiek żyli; zajmował się szczególnie Arystotelesem. Znajomością
geometrii i astronomii wyróżniał się nie tylko wśród swoich rówieśników, ale także wśród starszych od siebie towarzyszy Proklosa - niewiele brakuje, bym powiedział, że również wśród wszystkich egzegetów,
jacy kiedykolwiek żyli. 80. Proklos patrzył z podziwem na uduchowioną
twarz Izydora, na której odbijała się pełnia wewnętrznego życia filozoficznego; oczy filozofa wyrażały budzącą sympatię powagę i naturalną
skromność, które przyciągały uwagę ludzi. 81. Retor Eunoius61 miał
powolny umysł. 82. Odznaczał się młodzieńczą zarozumiałością i przesadą w dysputach. 83. Superian62 rozpoczął studia nad retoryką w trzydziestym roku życia i chociaż był nieco ociężały z natury, swą ogromną
pracowitością doprowadził do tego, że we wspaniałych i sławnych Atenach uznano go za sofistę; [342a] sławą niewiele ustępował Lachare57

Babia (lub Babaja) - bogini syryjska, opiekunka niemowląt w okresie gaworzenia; jej
imię pochodzi z syryjskiego baba, dziecię (zdrobniale: bàbusà - niemowlę, stąd gr. babion,
1. mn. babia), wyrazu onomatopeicznego, wywodzącego się z gaworzenia (ba,.., ba..., ba...,
por. franc, bébé); por. Cumont [w:] RE II (1896), kol. 2654.
58
Hieraks (gr. Hieraks) z Aleksandrii - filozof-neoplatonik, brat Hermiasza; przeniósł się
wraz z Ajdezją, wdową po Hermiaszu, i jej synami Ammoniuszem i Heliodorem do Aten,
gdzie obaj zostali uczniami Proklosa; K. Praechter, [w:] RE VIII (1913), kol. 1141.
59
Pan - patrz Cod. 190 przyp. 177.
60
Bizancjum - dawna (do 330 r.) nazwa Konstantynopola.
61
Eunoius (gr. Eunóios) - sofista z Emesy w Syrii z ok. V w., nauczyciel Salustiusza;
W. Schmid [w:] RE VI (1907), kol. 1128.
62
Superian (gr. Superianós) - sofista z Izaurii, kraju w Azji Mn. graniczącym od płd.-zach.
z Cylicją.
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sowi63. 84. Lachares, jak mówią, również został sławnym retorem bardziej dzięki pracowitości niż wrodzonym zdolnościom. Zresztą to, że miał
nikłe zdolności, uwidacznia się w jego pismach. 85. Człowiek święty żyje
w głębokim natchnieniu, dążąc ku sprawom boskim.
86. Sofista Metrofanes64 był potomkiem Lacharesa.
87. Autor mówi, że widział posąg Afrodyty wzniesiony w darze od sofisty Herodesa65. „Kiedy więc, powiada, ujrzałem ten posąg, ogarnęły mnie
lęk i zdumienie, duszę moją opanował tak wielki zachwyt, że nie byłem
w stanie wrócić do domu; odchodząc stamtąd wielokrotnie oglądałem się ku
temu cudownemu widokowi: tak wiele piękna zawarł w nim artysta, i to
bynajmniej nie piękna kobiecego i zmysłowego, lecz dostojnego i męskiego;
bogini w zbroi jakby powracała zwycięska i tryskała radością." 88. Autor
mówi, że Hieriusz66, syn Plutarcha, studiował filozofię pod kierunkiem
Proklosa; widział on w domu Cyryna67 samą ludzką głowę. Była ona tak
mała, że niczym nie różniła się od ziarna grochu - ani co do wielkości, ani co
do kształtu, dlatego nazwał ją grochem. Była to głowa człowieka z oczami,
twarzą i włosami nad nią, miała też usta wydające głos tak silny, jakby głos
tysiąca ludzi. Do opowieści o głowie wielkości grochu pisarz dołączył
bardzo dużo szczegółów o sobie, które bezbożny Damascjusz uznał za
godne utrwalenia na piśmie i zasługujące na wiarę. 89. Cynik Salustiusz68
nie szedł zwykłą drogą filozofów, lecz tą, która ostro pobudzała do krytyki,
łajania, a zwłaszcza do walki o cnotę. Rzadko chodził obuty, czy to
w lekkim obuwiu attyckim, czy to w zwyczajnych sandałach. Nigdy nie
widziano go niedomagającego przez dłuższy czas lub zatopionego w swych
63

Lachares (gr. Lachares) z Aten - sławny sofista i retor z V w., kolega szkolny Syriana.
Z pism retorycznych Lacharesa zachowały się fragmenty (wyd. Fr. Blaas Attische Beredsamkeit, Leipzig 1887/88, 3, 1, s. 590 nn.; Sinko III, 2, s. 328).
64
Metrofanes (Metrophànes) - sofista i neoplatonik z Epikarpia we Frygii, ok. 300 r. po
Chr., komentator dzieła retorycznego Hermogenesa Péri staseon (De statibus); Sinko III,
1. s. 294; Kroll Metrophanes (4) [w:] RE Bd XV (1932), kol. 1491.
65
Herodes (gr. Herodes Attikós, łac. Tiberius Claudius Atticus Herodes) z Maratonu
(101-177)-wybitny sofista, znakomity mówca, nauczyciel Marka Aureliusza; bardzo
bogaty, wzniósł wiele pomników, posągów i gmachów użyteczności publicznej w licznych
miastach greckich; z jego pism zachowała się jedynie mowa O ustroju państwa (Péri
politeias), wyd. H. Hass De Her. or. péri politeias, Leipzig 1880; Sinko III, 1, s. 315-316.
66
Hieriusz (gr. Hiérios) z Aten, syn jakiegoś Plutarcha - filozof-neoplatonik ([w:] RE VIII
[1913], kol. 1459).
67
Cyryn (gr. Kyrinos) - jakiś ówczesny sofista rodem z Nikomedii (miasta w Bitynii, dziś.
Izmit w Turcji).
68
Salustiusz (gr. Salustios) z Emesy w Syrii - filozof ze szkoły cynickiej, sofista, mówca
i mag z V w., kształcił się w mieście rodzinnym i w Aleksandrii; miał przepowiedzieć
śmierć Marcelina. K. Praechter, Salustius (39) [w:] RE I (1920), kol. 1967-1970.
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zmartwieniach; stosował zasadę (powiedzenie): „Kark przywykły do
jarzma". 90. Piękne i godne pochwały czyny dla dobra ogółu i tyleż
samo dobrych uczynków. 91. Kiedy król Kartaginy, Genzeryk69 dowiedział się, że Rzymianie podstępem i wbrew przysięgom [342b] zgładzili
Marcelina70, swego sprzymierzeńca, a jego wroga, ucieszył się bardzo
w swych nadziejach na przyszłe zwycięstwo. Znalazł słowa godne nie tyle
Kartagińczyka, ile cesarza rzymskiego - powiedział bowiem, że Rzymianie
za pomocą lewej ręki obcięli sobie prawą rękę. Marcelin samodzielnie
rządził w Dalmacji, co do wyznania - był poganinem. 92. Salustiusz
zaglądał w oczy ludziom, których spotykał, i każdemu przepowiadał za
każdym razem, że czeka go gwałtowny koniec. Sam jednak nie potrafił
podać przesłanek, na których opierał swe jasnowidztwo. Zapytany o nie,
usiłował podawać za powód ciemny blask oczu, ich ponury wygląd, zbytnią wilgotność, jaka się wytworzyła w źrenicach ludzi zmartwionych. Pewien Uraniusz71, obywatel Apamei w Syrii i władca Cezarei położonej
w Palestynie72, w ten sam sposób poznał, mówi autor, wielce upragnionych magów - po ich oczach. I jakiś Nomus, zwykły obywatel, utrzymuje dalej autor, z wyglądu oczu napotkanych ludzi poznawał tych, którzy
ukrywali popełnioną zbrodnię. 93. Izydor, przeprawiwszy się przez Morze
Egejskie wraz z samym Asklepiadesem73, opowiadał, że widział na Nilu
pukiel włosów, który odznaczał się niebywałą wielkością i nadzwyczajnym
pięknem. Innym razem, kiedy obaj zasiedli do posiłku nad Nilem (nasz
filozof był jednym z trzech świadków), wynurzył się z nurtów rzeki pukiel włosów o wielkości mniej więcej pięciu łokci; dalej autor opowiada o wielu innych tego rodzaju zjawiskach. 94. W okolicy położonego
w Syrii miasta Heliopol74 Asklepiades wszedł, mówi autor, na górę
69

Genzeryk (gr. Gezérichos) - król Wandalów i Alanów (428-477), zdobył w 440 r.
Kartaginę i na podstawie układu zawartego w 442 r. z cesarzem Walentynianem III został
królem Afryki wraz z Kartaginą; Seek [w:] RE XV (1910), kol. 935-945.
70
Marcelin (gr. Markellinos) - sprawował samodzielne rządy w Dalmacji, krainie będącej
częścią Ilirii, po zerwaniu więzów z cesarzem Walentynianem III, z którego rozkazu
zamordowano jego przyjaciela Aecjusza; wyniesiony w Galii do godności cesarza (457 r.)
musiał powrócić do Dalmacji, gdzie nadal rządził niezależnie; zamordowany w 468 r.
Ensslin [w:] RE XIV (1930), kol. 1446-1448.
71
Uraniusz (gr. Urânios) - lekarz z Apamei w Syrii, por. Cod. 63 przyp, 80.
72
Cezarea Palestyńska — patrz Cod. 238 przyp. 51.
73
Asklepiades (gr. Asklepiades) - filozof-neoplatonik z V w., przyjaciel Izydora, osiadł
w Egipcie, gdzie zajmował się teologią egipską i uprawiał religioznawstwo porównawcze.
Freudenthal [w:] RE II (1896), kol. 1631.
74
Heliopol (gr. Heliopolis - Miasto Słońca) - miasto w Syrii, ośrodek kultu Baala, bóstwa
promieni słonecznych i ich dobroczynnego oddziaływania na świat. Kult Baala, utożsamianego w Grecji z Heliosem, wprowadzili w Syrii Seleucydzi.
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Libanu75 i ujrzał tam wiele kamieni zwanych betyliami czy betylami76;
opowiadał o nich mnóstwo zadziwiających rzeczy godnych bezbożnego
języka. Powiada też, że widział je później - i on sam, i Izydor. 95. Święte
zamknięte w sobie plemię wiodło szczęśliwe i miłe bogom życie wypełnione
filozofią i religią. 96. Zapalili ołtarze świętym ogniem.
97. Autor utrzymuje, że pantera ma zawsze pragnienie, jastrząb nigdy; dlatego rzadko można go zobaczyć, kiedy pije. 98. Hipopotam jest
zwierzęciem nie uznającym sprawiedliwości - dlatego w piśmie hieroglificznym oznacza niesprawiedliwość. Zabija bowiem swego ojca i gwałci
matkę77. 99. Suchos - taką nazwę nosi rodzaj krokodyla [343a] -jest
sprawiedliwy, nie krzywdzi żadnego zwierzęcia.
100. Dwanaście godzin wyznacza kotka, która za dnia i w nocy oddaje
mocz regularnie co godzinę i jak zegar określa czas. Wyznacza również,
powiada autor, dni księżycowe przez swoje mioty. Istotnie, wydaje ona na
świat w pierwszym miocie siedem małych, w drugim - sześć, w trzecim pięć, w czwartym - cztery, w piątym - trzy, w szóstym - dwa, i na koniec
w siódmym - jednego; małe koty są tak liczne jak dni w miesiącu
księżycowym. 101. Kebos (jest to gatunek małpy) kopuluje i zapładnia
w momencie koniunkcji słońca i księżyca. 102. Antylopa oryks kichaniem
oznajmia wschód Sotisy78. 103. Tak długo, dopóki przywódcy79 trwali
w sporze gubiącym obywateli.
104. Wróżył zgodnie ze swym widzeniem mistycznym. 105. Świetlista
plama widoczna na murze jakby się utwierdziła i przybrała kształt prawdziwie boskiej, nieziemskiej, nie tyle wyróżniającej się przyjemnymi
i pełnymi wdzięku cechami, ile raczej tchnącej powagą: była ona piękna, w swej surowości ukazywała jednak oczom nie mniejszą słodycz i powab. 106. Ten, który zaznawał czci u Aleksandryjczyków jako Ozyrys80
75

Liban (gr. Libanos) - pasmo górskie między Fenicją a Celesyrią porośnięte lasami
sosnowymi i cedrowymi.
76
Betyl (gr baitylos, baitylion) - kamień, który jak wierzono, spadł z nieba i był uznawany
za świętość; w mitologu betyl był tym kamieniem, który w zawiniątku dała Rea Kronosowi
do połknięcia zamiast dopiero co urodzonego Zeusa. Betyle w tradycji wierzeń
hebrajskich uchodziły za kamienie magiczne (hebr bet 'el - dom Pana).
77
Hipopotam - zwierzę poświęcone Tyfonowi, por Cod 241 przyp 67.
78
Patrz przyp 51.
79
Gr. hegemónes - przywódcami tymi byli biskupi Jan I Talais - diofizyta, czyli uznający
w Chrystusie istnienie natury boskiej i ludzkiej, i Piotr Mongos - monofizyta Konflikt
między nimi trwał, jak ustalił R. Henry (Photius, Bibliothèque, t. IV, s 200), od 480 r.
80
Ozyrys (gr Ósiris) - główne bóstwo egipskie, syn Geba (Ziemi) i Nut (Nieba), brat
i mąż Izydy (por przyp 2), ojciec Horusa, zabity przez swego brata Seta, został ożywiony,
władca świata podziemnego i zmarłych, bóg wegetacji roślinnej.
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i Adonis81 w ich mistycznej, boskiej jedności. 107. W naturze filozofa
Heraiska82, powiada autor, tkwiło coś, co odrzucało go od skalania się
rozmnażaniem; jeśli więc słyszał jakąś rozmowę o nieczystości kobiecej, od
razu dostawał bólów głowy. Tak przez całe życie zawsze miał w sobie coś
boskiego. Po jego śmierci Asklepiades przystąpił do czynności obrzędowych, zwykłych dla kapłanów, a zwłaszcza do owinięcia jego zwłok
bandażami Ozyrysowymi; natychmiast zabłysło światło i oświeciło ze
wszystkich stron tajemnicze znaki wypisane na tkaninie bandaży, a wokół
znaków widziano postacie boskich zjaw. Jego pierwsze chwile życia stały
pod znakiem świętości i mistycyzmu. Gdy tylko wyszedł z łona matki na
światło dzienne, trzymał palec na ustach, nakazując milczenie. Taką samą
legendę Egipcjanie opowiadają o urodzinach Horusa83 i - jeszcze przed
legendą o Horusie - o takim samym przyjściu na świat Heliosa. Ale
ponieważ palec z czasem zrósł się z ustami, trzeba było go odciąć, dlatego
warga na zawsze pozostała podcięta [343b] i świadczyła o tajemnym znaku
towarzyszącym jego urodzinom. Podobno Proklos uznał, że Heraisk był
lepszy od niego, gdyż to, co sam umiał, umiał również i on, ale tego, co
wiedział Heraisk, on sam nie wiedział. 108. Autor mówi, że Antemiusz84,
cesarz panujący w Rzymie, był poganinem i podzielał poglądy Sewera,
zagorzałego czciciela posągów bóstw. Mianował go konsulem i obaj mieli
skryte zamiary przywrócenia odrażającego kultu idoli. 109. Utrzymuje też,
że Illus85 i Leoncjusz86, którego ten pierwszy proklamował cesarzem jako
kontrkandydata Zenona, mieli te same myśli i zamiary wobec pogaństwa,
ku któremu skłonił ich Pamprepiusz87. 110. O Pamprepiuszu autor
wraz z innymi historykami podaje, że lubował się on w opowieściach
o cudach i rzeczach niewiarygodnych, w niczym nie ufał swoim przyja81

Adonis patrz Cod. 190 przyp. 16.
Heraisk (gr. Heraiskos) z Egiptu - filozof-neoplatonik ze schyłku V w., łączył religie
egipską z filozofią neoplatońską, wróg chrześcijan; gdy przybył do Konstantynopola, został
uwięziony, poddany torturom, zdołał uciec.
83
Horus (gr. Horos) - syn Ozyrysa i Izydy, bóg opiekuńczy państwa egipskiego,
przedstawiano go m.in. w postaci uskrzydlonej tarczy słonecznej jako Re-Harachte. Helios patrz Cod. 186 przyp. 117.
84
Por. przyp. 4.
85
Illus (gr. Illos) rodem z Izaurii - wpływowy doradca cesarza Zenona, początkowo był
stronnikiem Leoncjusza, później przeszedł na stronę Zenona, który dzięki jego zręcznej
polityce został proklamowany cesarzem (474-475). Por. Cod. 78, 79.
86
Leoncjusz (gr. Leóntios) - patrz Cod. 79 [56b].
87
Pamprepiusz (gr. Pamprépios) z Panopolis nad Nilem (440-484) - profesor gramatyki,
poeta i polityk, od 476 r. współdziałał z Illusem, skazany na śmierć za zdradę w 484 r.;
R. Keydell: [w:] RE XVIII (1983), kol. 409-415.
82
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dołom i zmarł śmiercią gwałtowną. Z pochodzenia był Egipcjaninem,
wykonywał zawód nauczyciela języka i literatury.
111. Wcale nie jestem skłonny mówić o sprawie niejasnej, jeśli chodzi
o jej prawdziwość, przez którą tak łatwo można zrobić sobie wrogów. 112.
Chciałbym teraz pozostawić boga pytyjskiego i przejść do Heraiska
Euboeusa88. 113. Krzyczał on tak głośno, jak tylko mógł.
114. Włosy spadały mu z głowy na ramiona.
115. Fenicjanie i Syryjczycy obdarzali Kronosa89 przydomkami: El,
Bel i Bolates. 116. On sam i Asklepiodot90, jego dawny nauczyciel,
weszli do nurtów Meandra91, by przepłynąć przez rzekę. Meander porwał
ich obu w sam środek wirów i wciągnął w głębię; Asklepiodot na krótko
wynurzył się na powierzchnię - tyle, żeby ujrzeć słońce. „Zginiemy" powiada; udało mu się jeszcze wypowiedzieć jakieś tajemnicze słowo
i nagle, niespodziewanie, bez żadnej widocznej pomocy znaleźli się obaj
na brzegu rzeki i leżeli na wpół martwi. Potem doszli do siebie i oddalili się od fal, a także i od Hadesu92. Tak wielką moc boską miał
w sobie Asklepiodot, i to wówczas, kiedy jeszcze był w swojej powłoce
cielesnej. 117. Karyjczycy nazywają to miejsce „Siedzibą Apollina".
Asklepiodot powrócił więc z „Siedziby" do Afrodyzjady93. Słońce już
zaszło i to sprawiło, że od razu ujrzał wschodzący księżyc w pełni [344a],
chociaż nie wszedł on jeszcze w znak zodiaku będącego w położeniu
przeciwnym wobec słońca.
118. Ale ten posąg również zniszczyła Konieczność94, która niszczy
wszystko, co jest stare. 119. Z pochodzenia był Aleksandryjczykiem,
wywodził się od rodziców nie obdarzonych darami Fortuny; byli oni
88

Gr. Euboeus - przydomek Heraiska (por. przyp. 82) nadany mu z powodu silnego,
donośnego głosu, jakim zwykle mówił; Praechter Heraiskos [w:] RE VII (1912), kol. 421422.
89
Kronos (gr. Krónos) - tytan, najmłodszy syn Uranosa i Gai, wraz ze swą żoną Reą
rozpoczął panowanie drugiej dynastii bogów; według podania syryjskiego, przekazanego przez Filona z Byblos, Kronos w walce o władzę okaleczył (za namową Hermesa Trysmegistosa) swego ojca przy pomocy braci Betyla, Dagona i Attasa. Hezjod Teogonia 167 nn.
90
Asklepiodot (gr. Asklepiódotos) z Aleksandrii zwany Wielkim - filozof-neoplatonik
z V w., wybitny uczeń Proklosa, zajmował się wierzeniami orfickimi i chaldejskimi,
przyrodoznawstwem, matematyką i medycyną. Autor nie zachowanego komentarza do
Timajosa Platona; Asklepiódotos (11) [w:] RE II (1896), kol. 1641-1642.
91
Meander - patrz Cod. 241 przyp. 81.
92
Hades - patrz Cod. 161 przyp. 5.
93
Afrodyzjada (gr. Aphrodisias) - miasto koło Laodycei we Frygii na pograniczu z Karią,
dziś. Geira w Turcji.
94
Konieczność (gr. Ananke) — w teogonii orfickiej personifikacja siły, przymusu
i konieczności zmuszającej do podporządkowania się Przeznaczeniu.
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jednak ludźmi uczciwymi i pobożnymi. 120. O lekarzu Jakubie95, którego
bliższa rodzina wywodziła się z Aleksandrii, a dalsza z Damaszku96,
autor mówi, że był on synem lekarza uprawiającego swój zawód przez
czterdzieści lat i że przejechał niemal cały świat dla nabrania praktyki
i pogłębienia wiedzy o sztuce medycznej. Swego syna Jakuba uczył
medycyny również przez tyleż lat. O tymże Jakubie autor opowiada,
zresztą jak i inni, wiele zadziwiających rzeczy oraz to, że usłyszawszy,
iż jakaś kobieta kicha zbyt często i straciła zęby - tylko na tej podstawie - określił wszystko, co jej dotyczy: wygląd, cerę, kształt ciała,
naturalne cechy jej duszy. 121. Ojciec Jakuba po długich wędrówkach po
świecie dotarł również do Bizancjum, mówi autor, i zastał tam lekarzy nie
posiadających dokładnej wiedzy o swej sztuce; nie mieli oni także żadnego
osobistego doświadczenia, lecz polegali na opiniach innych lekarzy - nie
po to, by stosować ich sposoby leczenia, lecz dlatego, żeby prowadzić
czcze dysputy (obaj, syn i rodzic, byli poganami). 122. Dla wyleczenia
z chorób ci lekarze stosowali kąpiele i dużo środków przeczyszczających.
Nie byli zbyt skłonni do robienia zabiegów za pomocą noża i ognia;
wrzody, nawet najbardziej dokuczliwe, leczyli określoną dietą i nie
zezwalali na puszczanie krwi. 123. Lecząc bogaczy Jakub nakłaniał ich
do przyjścia z pomocą w chorobie ludziom biednym, a i sam leczył ich
bezpłatnie, zadowalając się jedynie zasiłkiem z kasy miejskiej. 124. Autor
powiada: „Widziałem w Atenach posąg Jakuba; jego postać wydała mi się
nie bardzo piękna, była za to godna i dostojna". 125. Tenże Jakub w czasie pobytu w Atenach, gdzie zdobył sobie dużą sławę, zalecił choremu
Proklosowi, by powstrzymał się od jedzenia kapusty i posilał się malwami. Proklos przestrzegał zasad pitagorejskich i nie zgodził się na żywienie się malwą. 126. Asklepiodot nie był z natury człowiekiem w pełni
utalentowanym, tak uważała ogromna większość ludzi, był za to niezwykle
skory do poruszania kwestii spornych. Niezbyt był pojętny i konsekwentny, zwłaszcza w rozumieniu spraw boskich, które, niewidzialne [344b]
i poznawalne umysłem wywodzą się wprost z myśli Platona97. A jeśli
chodzi o wzniosłą mądrość orficką i chaldejską, która wykracza poza
zwyczajną filozofię, to był w niej jeszcze słabszy. W wiedzy przyrodniczej
95

Jakub (gr. Iâkobos) o przydomku Psychrestos, syn lekarza Hezychiusza - wybitny
lekarz rodem z Aleksandrii, zamieszkał na stałe w Bizancjum (Konstantynopolu), żyt
w pierwszej połowie V w.; Gossen [w:] RE IX (1914) kol. 622-623.
96
Damaszek (gr. Damaskós) - miasto w Syrii (Celesyrii), dziś. stolica Syrii Simaśk es-śam,
słynąca w starożytności z rzemiosła artystycznego i wyrobu znakomitej broni ze stali, zwanej
damasceńską.
97
Platon patrz Cod. 37 przyp. 4.
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natomiast okazał się najmocniejszy ze wszystkich sobie współczesnych,
tak samo w naukach matematycznych, dzięki którym zyskał sobie wielką
sławę także i w innych dziedzinach wiedzy. W kwestiach moralności
i cnoty wciąż usiłował wymyślić coś nowego; zamierzał sprowadzić te
rozważania do rzeczy ziemskich i do zjawisk widzialnych. Nie przyswoił
sobie żadnych myśli starożytnych, przeciwnie, odrzucał wszystkie problemy i sprowadzał je do poziomu natury otaczającego nas świata. 127.
Asklepiodot był wybitnie zdolny do muzyki, mimo to nie potrafił ożywić
enharmonicznego jej rodzaju, który wyszedł z użycia. Udało się to z dwoma
innymi rodzajami — tak zwanym chromatycznym i diatonicznym - za
pomocą podziału monochordu i wywołania dźwięku szarpaniem struny.
Rodzaj enharmoniczny uznał za niezadowalający i dlatego nieznacznie
wsunął w różne miejsca, jak mówił, podstawki, i to w liczbie nie mniejszej
niż dwieście dwadzieścia. Jeśli tu nie znalazł przyczyny, to leżała ona
w bardzo małej rozpiętości interwałów właściwych dla enharmonii; taki
interwał nazywa się „diesis". My nie odbieramy uchem takiego poniechanego już interwału i w związku z tym zaginął cały rodzaj enharmoniczny.
128. Asklepiodot, wprowadzony przez Jakuba w sztukę medyczną, szedł
dalej jego śladami i przewyższył go w niektórych dziedzinach. Przywrócił
dawno porzucone stosowanie białej ciemierzycy, której Jakub nie uznawał,
i za pomocą tego lekarstwa leczył ciężkie nieuleczalne choroby. 129.
Spośród lekarzy współczesnych uznawał tylko Jakuba, a z dawniejszych,
po Hipokratesie98, jedynie Cylijczyka Sorana z Mallos99. 130. Tak
więc Asklepiodot poślubił bardzo skromną, ale niezbyt rozgarniętą
Damianę i uformował ją na bardzo rozumną żonę, pełną męskiej energii
w prowadzeniu gospodarstwa domowego, tak jakby była mądra i dorosła
do pożycia małżeńskiego. 131. W Hierapolis we Frygii100 znajdowała
się świątynia Apollina; pod nią schodził w głąb podziemny chodnik,
z którego wydobywały się trujące wyziewy. Ludzie nie mogli bezpiecznie
przechodzić nad otworem tego chodnika, ptaki nie mogły przelatywać;
wszystko, co się tam pojawiło, padało martwe. Natomiast osoby wtajemniczone, powiada autor, były w stanie [345a] zejść w głąb, a nawet
przebywać tam, nie zaznając żadnej szkody. Pisarz utrzymuje, że on sam
i filozof Dorus101, wiedzeni ciekawością, weszli tam i wyszli bez jakie98

Hipokrates patrz Cod. 217 przyp. 4.
Soran (gr. Soranós) o przydomku Mallotes - lekarz rodem z Mallos, miasta położonego w Cylicji na dzisiejszej wysoczyźnie Karatasz; Marbach [w:] RE III (1927) kol. 1113-1133,
100
Hierapolis (gr. Hierapolis) - miasto w ptd.-zach. Frygii, dziś. Pambuk Kalessi w Turcji.
101
Dorus (gr. Doros) - filozof-neoplatonik, z pochodzenia Arab, uczeń Izydora, zajmował się pismami Arystotelesa i dialogami Platona; Kroił Doros (7) [w:] RE V (1905), kol.
1570.
99
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gokolwiek uszczerbku. Mówił dalej: „Byłem wówczas w Hierapolis we
Frygii, pewnego razu usnąłem, wydawało mi się, że jestem Attysem102
i na rozkaz Matki bogów obchodziłem uroczyście święto, jak to nazywają,
hilaria103; sen wróżył nasze wyzwolenie z Hadesu. Po powrocie do
Afrodyzjady opowiedziałem Asklepiodotowi o tym widzeniu sennym,
a on, pełen podziwu dla tego wydarzenia, opowiedział mi nie «sen zamiast
snu», lecz większy cud zamiast mniejszego. Powiedział mianowicie, że
w młodości przybył do tego miejsca, by zbadać jego właściwości naturalne.
Złożył dwukrotnie czy też trzykrotnie płaszcz i trzymał go przed nosem,
aby w wypadku przyśpieszonego oddychania nie wdychać powietrza
skażonego i zabójczego, lecz oddychać czystym i zdrowym, które przyniósł ze sobą z zewnątrz w płaszczu. Tak postępując dostał się do zejścia
i szedł dalej wzdłuż gorących wód płynących do ogromnego i niedostępnego wąwozu. Nie doszedł do końca chodnika; dostęp w głąb zagradzała
wysoka woda; zwyczajny człowiek nie mógł tam dojść, ale ten, kto schodził
w boskiej ekstazie, dochodził aż do końca chodnika. Asklepiodot zatem
powrócił stamtąd bez uszczerbku dzięki swej pomysłowości. Później
próbował odtworzyć za pomocą różnych składników powietrza wyziewy
podobne do tych zabójczych". 132. Inny jest zakres działania filozofów,
a jeszcze inny kapłanów, są one rozdzielone od siebie w nie mniejszym
stopniu niż, jak to się mówi, „ziemie Mizów od kraju Frygów104".
Tymczasem Patrycy105 odważył się wbrew zasadzie filozoficznej wkroczyć
w inną dziedzinę wiedzy.
133. Powiada ona: „Ja jestem wieśniaczką i prostą chłopką". 134. Obudził się ze snu, podparł łokciem na łóżku i mówi... 135. Był kulturalny i ujmujący w obcowaniu nie tylko z ludźmi poważnymi, ale także z tymi, którzy lubią żartować, tak bardzo był miły wobec wszystkich napotkanych osób; wyświadczał im też przysługi. 136. Wzywał
boga na pomoc w okropnym bólu odbytnicy, który powodowało wypróż102

Attys (gr Âttes, Attis) - bóg frygijski, ulubieniec i towarzysz bogini Kybele, frygijskiej
Matki bogów i Wielkiej Macierzy (Megâle Meter), natury; w napadzie orgiastycznego szału
pozbawił się życia; wskrzeszony przez boginie przebywał w jej orszaku; był symbolem
odradzającej się na wiosnę przyrody.
103
Hilaria (gr. hilaria) - wielkie radosne święto ku czci Kybele i Attysa obchodzone
hucznie w Azji Mn. i w Rzymie począwszy od 25 marca przez kilka dni z okazji równonocy
wiosennej; por. Cumont Hilaria [w:] RE VIII (1913), kol. 1597-1598.
104
Mizowie (gr. Mysioi) - mieszkańcy Mizji, kraju położonego w pn.-zach. Azji Mn. nad
Propontydą i Helespontem (por. Cod. 65 przyp. 122; Cod. 186 przyp. 10). Frygowie
(gr. Phrygioi) - ludność Frygii położonej między Bitynią i Mizją (por. Cod. 184 przyp. 6).
105
Patrycy (gr. Patrikios) - filozof z Ksantos, miasta u ujścia rzeki o tejże nazwie (dziś.
Koca Çayi) w zach. Licji, płd. części Azji Mn. (Turcja).
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nianie się. 137. Prowadził wraz z nim swoją żonę, która zaczynała
już rodzić.
138. Kiedy już leżał w łóżku, nagle ujrzał Sprawiedliwość106: była to
piękna młoda dziewczyna wytwornie ubrana w krótki, ładnie przepasany
chiton [345b] barwy zielonego jabłka, ozdobiony szerokimi purpurowymi
wstążkami. Jej głowę otaczała przepaska na włosy; bogini była bez
wierzchniej szaty, spojrzenie miała surowe, zmarszczone brwi, patrzyła
nie na niego, lecz w kierunku wejścia. 139. Filozof Asklepiodot, uczeń
Proklosa, mówi autor, czytał litery w głębokiej ciemności bez światła
i rozeznawał obecne tam osoby. 140. Pewnego razu głowa węża spadła
w Karii na pole Karyjczyka Piteasza107; przyniesiono ją Piteaszowi.
Izydor utrzymywał, że ją widział; była ona wielkości łba ogromnego byka.
Asklepiodot oglądał również żywego węża zawieszonego w przestworzach, tkwił on na tle pochmurnego nieba i poruszany wiatrem, pozostawał
całkiem nieruchomy w gęstych chmurach, rozciągnięty jak długa tyka.
Spostrzegłszy węża, Asklepiodot pokazywał go ludziom, którzy się tam
znaleźli; później, gdy chmury stały się gęstsze, potwór zniknął. 141.
Maryn108, następca Proklosa, pochodził z Neapolis, miasta w Palestynie
położonego w pobliżu góry zwanej Argaryz109. Następnie ten bezbożnik
wypowiada bluźniercze słowa: „Na niej wznosiła się świątynia Zeusa
Najwyższego, któremu poświęcił się Abraham, przodek starożytnych
Żydów, jak powiada sam Maryń". Maryń, dawny Samarytanin, odrzucił tę
wiarę, ponieważ była ona sprzeczna z religią Abrahama, i przyjął
z zadowoleniem wierzenia Hellenów. 142. Dzięki zamiłowaniu do pracy
i nieustępliwym wysiłkom Maryń zaćmił swym imieniem sławę licznych
starszych i zdolniejszych od siebie ludzi.
143. Izydor nie dopuszczał do tego, by Marynowi, dręczonemu osłabieniem cielesnym, stawiano pytania, postępował tak zpstrożności, by go nie
męczono. 144. Jednak Maryń, jak wynika z jego rozmów i pism (jest ich
niewiele), pokazywał, że nie zbiera plonu w głębokiej bruździe, z której
wyrastają poglądy mędrców na naturę bytów. 145. Ptolemeusz110, najlepszy przewodnik w nauce o obserwacji gwiazd.
146. Dokonywał on pisemnych ocen opinii komentatorów i przewidując utratę pamięci na starość, gromadził i trzymał w ukryciu notatki
106
107
108
109
110

Sprawiedliwość (gr. Dike)- córka Temidy i Zeusa, bogini prawa i sprawiedliwości.
Piteasz (gr. Pylheas) - skądinąd nie znany mieszkaniec Karii (płd.-zach. ziemie Azji Mn.).
Maryn - patrz przyp. 20.
Góra Argaryz (gr. Argârizos) - dziś. Garizim w Izraelu.
Ptolemeusz - patrz Cod. 181 przyp. 9.
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do swego użytku. 147. Proklos żywił obawy o tego młodzieńca, widząc
wyczerpanie [346a] jego organizmu. 148. Zmarły, ten, kto teraz jest
szczęśliwy - to znaczy jego dusza i obraz duszy wyraźnie pojawiły się
przede mną, kiedy już leżałem w łóżku. 149. Byłoby rzeczą niesłuszną
odmawiać wiary temu opowiadaniu; potwierdza je inne widzenie, jakie
miał nasz mędrzec111 i mistrz, oraz to, co słyszał ten, który jest
drugim po nim w potwierdzaniu prawdy, poza tym opowiadanie to
prowadzi do obecnego pisma112 z całkowitym poręczeniem tego, co
tu przedstawiłem. 150. Proklos również dodawał do pokładanych w nim
nadziei to, że nie będzie lekceważył doktryny filozoficznej Platona
ani sądu Jamblicha113 czy Plutarcha114 i nie będzie miał większej
ambicji nad tą, która przynosi pożytek wspólnocie szkoły filozoficznej.
Lecz im mocniej wypowiedzi Izydora poruszały wielką sprawę następstwa
w kierownictwie szkołą, tym bardziej przekonywał sam siebie, że
bierze na swe barki ciężar większy, niż może udźwignąć. 151. Proklos
żywił obawy o prawdziwy „złoty łańcuch"115 Platona, by nie opuścił
miasta Ateny. 152. Obawiał się też o Maryna ze względu na jego słabowite zdrowie. 153. Zagnieździła się w nim prawdziwa miłość do filozofii;
zerwał wszystkie więzy ziemskie, podeptał wszelkie nadzieje na zaszczyty,
a także na bogactwa, i przybył do Aten. 154. Ale taki sam był, jak
opowiadają, również filozof Zenodot116, jedyny godny tego miana
ulubieniec Proklosa; w nim pokładał on największe nadzieje. 155. W obcowaniu z nim nikt nie był zarozumiały ani prostacki, ani bezczelny.
156. Dzięki jego pochodzeniu ze starego szlachetnego rodu, wspaniałemu sposobowi bycia, jego gorliwości i trosce, jakie okazywał dla
daru krasomówstwa. 157. Wśród innych powołanych w skład wielkiej
rady Teagenes117 był nie tylko człowiekiem wyróżniającym się, ale
także w pewnej mierze filozofem. 158. Majątek następców Platona od
początku nie pochodził, jak sądzi wielu, z tego, co rzeczywiście posiadał Platon. Platon był biedny, nabył na własność jedynie ogród
111

Nasz mędrzec - to Proklos; drugi - Izydor.
Damascjusza.
113
Jamblich - patrz Cod. 94 przyp. 1.
114
Plutarch - patrz Cod. 161 przyp. 24.
115
Złoty łańcuch (gr. Chryse seira) - czyli Akademia Platońska; por. Homer Iliada VIII
19 i 26; Platon Teajtet 153C.
116
Zenodot (gr. Zenódotos) - neoplatonik, uczeń Proklosa (por. Cod. 181 przyp. 7).
H. Dörrie Zenódotos (12) [w:] RE IX (1972), kol. 51-52.
117
Teagenes (gr. Theagenes) z Aten (poł. V w.) - archont, senator, opiekun Akademii
Platońskiej; Ensslin Theagenes (7) [w:] RE V (1934), kol. 1346-1347.
112

82

Akademii118, z którego dochód wynosił trzy sztuki złota; całkowite przychody ze wszystkich posiadłości jego następców wynosiły za
czasów Proklosa tysiąc sztuk złota, czy nawet jeszcze więcej, gdyż
wielu przed śmiercią zapisywało swe dobra na rzecz szkoły. 159. Ale
[346b] zawróćmy teraz statek dziobem do tematu, który poniechaliśmy.
160. Asklepiodota zdobiło wszystko, co stanowi o urokach życia, podczas
gdy Izydor nie miał niczego z tych rzeczy, nie czerpał też korzyści
z małżeństwa, za to był niewątpliwie prawdziwym filozofem. Obaj oni
wyrastali ponad przeciętność, jeden był człowiekiem z natury prawym,
drugi, Asklepiodot119, zięć wielkiego Asklepiodota, którego córkę pojął
za żonę, odznaczał się drobiazgową dokładnością. 161. Źródło, z którego
bije woda święta i smaczna w piciu. 162. Także poeta miał powiedzieć
o jego ustach i całej twarzy, że same charyty120 obrały je sobie za siedzibę. 163. Jeśli i oni mieli jakąkolwiek trudność, od razu szli do niego jak
przyjaciele do przyjaciela. 164. Izydor był zupełnie inny niż Hypatia121 nie tylko tak, jak mężczyzna różni się od kobiety, lecz jak prawdziwy filozof
różni się od kobiety zajmującej się geometrią. 165. Sewerian122 był
mężczyzną o energicznym charakterze; lecz śpiesząc się z wprowadzeniem
w czyn tego, co zamyślił, sprawiał, że wpierw działał, a potem zastanawiał
się - dlatego życie przynosiło mu często porażki. 166. Niełatwo było robić
postępy i posuwać się krok za krokiem, jak to robił Teodor z Asine123 pod
kierunkiem Porfiriusza124. 167. Od wczesnej młodości podawał swemu
118

Ogród Akademii (gr. to en Akademia kepos). Akademia - nazwa gaju platanowego
nad rzeką Kefisos na płn.-zach. od Aten, poświęconego herosowi Akademosowi (stąd
nazwa); Platon nabył tę posiadłość i założył tu swoją sławną Akademię, którą kierowali
kolejni scholarchowie.
119
Drugi Asklepiodot - filozof-neoplatonik skądinąd nie znany (por. przyp. 90).
120
Charyty (gr. Charités, łac. Gratiae) - boginie piękna i wdzięku kobiecego, trzy
siostry, córki Zeusa i Eurynome: Eufrozyna (Radosna), Talia (Kwitnąca) i Aglaja
(Jaśniejąca).
121
Hypatia (gr. Hypatia) - głęboko wykształcona córka matematyka i astronoma
Teona z Aleksandrii, zajmowała się matematyką i filozofią neoplatońską, w jej salonie
spotykali się uczeni na dysputach, prowadziła wykłady o Platonie i Arystotelesie. Tłum
podburzony przez biskupa Cyryla, który zarzucał Hypatii wrogość do religii
chrześcijańskiej, zmasakrował ją w 415 r.
122
Sewerian (gr. Seberianós) z Damaszku, zwany Damasceńczykiem. W
porozumieniu z synami Aspara zawiązał spisek przeciw cesarzowi Leonowi (457-474);
spisek udaremniono, a Sewerianowi udało się uniknąć śmierci. Seeck Severianus (15)
[w:] RE II (1923), kol. 1930.
123
Teodor z Asine (gr. Theódoros Asinaios) - filozof-neoplatonik (ok. 275-360 r.),
uczeń Porfiriusza, później Jamblicha, wysoko ceniony przez Proklosa. Z jego pism
zachowały się dwa: O słownictwie metafizycznym i O duszy; K. Praechter Theódoros
(35) [w:] RE V (1934), kol. 1833-1838.
124
Porfiriusz - patrz Cod. 214 przyp. 12.
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organizmowi jedynie to, co było niezbędne, przez całe życie pozostał
nieskalany uciechami zmysłowymi. 168. Pamprepiusz w krótkim czasie
okazał się człowiekiem najsławniejszym i wielkim erudytą. Tak wiele pracy
włożył we wstępną naukę, że uczyniła go ona biegłym znawcą poetyki
i gramatyki. Był Egipcjaninem, poetyki uczył się w ojczyźnie, później
pojechał do Aten. Ateńczycy zrobili z niego filologa i powołali na
nauczyciela młodzieży. 169. Zenon125 był człowiekiem o słabym charakterze. Widząc, że Illus dał się prawdziwie lubić i stał się bardzo
wpływowy, zaczął mieć się przed nim na baczności. Ta nieufność mąciła
Zenonowi spokój, szukał wszystkich dróg, imał się każdej intrygi, aby
pozbyć się Illusa. 170. Przywódca duchowy rządzących wówczas państwem, któremu przypadło w udziale czuwać nad tym, co myślą, nazywał
się Piotr126; był on człowiekiem bezczelnym i podłym. 171. Istotnie,
wyrocznie Pamprepiusza jeszcze wtedy okazywały się silniejsze, prowadziły
do bezczynności [347a] i wpływały na ciągłe odkładanie wojny na później.
172. Pamprepiusz po przyjeździe do Egiptu w swych rozmowach sprawiał
na Izydorze wrażenie, że nie postępował wobec Illusa uczciwie. 173. Już
wówczas wyglądał na człowieka, który dopuści się zdrady i z uwagą śledzi
wydarzenia w Cesarstwie Rzymskim. 174. Ta skała ma szeroką powierzchnię w górnej części, jej podstawa jest wąska, ale o tyle, że wystarcza do podtrzymywania górnej części zawieszonej w powietrzu; górna część
jest większa od leżącej pod nią dolnej części, która ją podpiera. Ktoś
mógłby porównać tę skałę do długiej szyi dźwigającej nienaturalnie wielką
głowę - stanowi to widok godny oglądania. 175. Ale skierujmy się w tym,
co piszemy, znowu do Izydora. 176. Izydor nie był ani zarozumiały, ani
niemiły w obcowaniu, ani też nie była mu obca tak zwana wyższość stoicka.
177. I można było wówczas widzieć, jak był pogodny i radosny, odznaczający się tężyzną fizyczną, z duszą pełną uniesienia - i to wtedy,
gdy jego umysł wciąż zaprzątały myśli o śmierci. 178. Człowiek uciążliwy,
pogardzany w życiu. 179. ...z Atanazjuszem127, który był wówczas
krytykiem panującej doktryny. 180. Wrzucali te rzeczy do worków
podróżnych Juliana128. 181. Izydor tak ułożył skrzynkę i inne bagaże,
125

Zenon (gr. Zenon) - cesarz Cesarstwa Wschodniorzymskiego (474-475 i 476-491).
Illus był jego wpływowym doradcą; por. Cod. 78, 79 i wyżej przyp. 85.
126
Piotr (gr. Petros Móngos) - patrz Cod. 42 przyp. 4.
127
Atanazjusz (gr. Athanasios) z Aleksandrii - katecheta, głosiciel nauki Kościo'ła
chrześcijańskiego.
128
Julian (gr. Iulianos) - brat Damascjusza, autora omawianego w tym Kodeksie
dzieła. „Te rzeczy" to książki, zapewne o treści pogańskiej. Pobrzmiewają tu echa
prześladowań filozofów.
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żeby były łatwo dostępne i znajdowały się pod ręką, jakby miał je
odesłać do przystani. 182. Zebrała się spora gromada ludzi gotowych
do napadu. 183. A ten rozkazał sługom natychmiast wziąć do rąk
skrobaczki. 184. I znowu wtrącił filozofów do więzienia, zdecydowawszy się na inny rodzaj śledztwa. 185. Julian w milczeniu i cierpliwie zniósł wiele uderzeń zadawanych mu kijami w plecy; istotnie, bito
go silnie kijami, a on nie wydał najmniejszego głosu. 186. Gdy zobaczył swoje worki podróżne gotowe do załadowania na statek, powiedział: „Po co to robisz, człowieku? Złapią cię strażnicy portowi".
187. Przyjechał więc niedawno i mieszkał w moim domu. 188. Przybył wówczas do Aten i przywiózł ze sobą kadzielnicę dla Proklosa,
który już leżał w grobie. 189. Krańcowa i nieuleczalna złośliwość zasługuje na natychmiastową karę; ta, która się nieco zmniejszyła,
również zasługuje na jak najszybsze skarcenie. Do większości zwykłych
grzeszników sprawiedliwość przychodzi zwykle później z lekarstwami
na ich wykroczenia, dlatego że albo znajdują oni pomoc w swojej
odwadze, jeśli w jakiś sposób ujdą przed [347b] skalpelem i kauteryzacją, albo z tego powodu, że ogrom ich zła sprawia, iż nie zasługują
na natychmiastowe lekarstwo, czy też z tego względu, że niektórzy
zasługują sobie na nagrodę za dobre uczynki jeszcze przed karą za
popełnione złe uczynki. 190. Pogarda filozofów dla otrzymanego wezwania
wystarczała, by wprawić barbarzyńcę w oburzenie. 191. Natrafił na świętą
kobietę, która z łaski bożej otrzymała zupełnie nadzwyczajną, wrodzoną
umiejętność. Ilekroć nalewała do jakiegokolwiek szklanego naczynia
wodę, widziała w nim obrazy przyszłych wydarzeń ukazujące się pod wodą
i na podstawie tych zjaw przepowiadała wszystko, co ma się zdarzyć. Nas
również nie ominęła możność doświadczenia tego zjawiska. 192. Anatoliusz129 kazał okaleczyć Jana i ograbił go z majątku. 193. Ten wkrótce
umarł. 194. Z konieczności spotkałem się z Emezjonem130, gdyż nie
zniósłbym dobrowolnie jego grubiaństwa, moje poselstwo zmusiło mnie do
tego. 195. W Arabii, gdzie także płynie woda Styksu131... 196. Wyjechał
do Bostry132 w Arabii; nie jest to miasto stare (założył je cesarz
129

Anatoliusz (gr. Anatólios) - prawdopodobnie chodzi tu o prefekta Ilirii w latach
397-399; por. Seeck Anatolius (7) [w:] RE II Hlb (1894), kol. 2072. Jan (gr. Ioannes) - zapewne
uzurpator w 425 r.
130
Emezjon (gr. Emesion) - przydomek Salustiusza, por. przyp. 68.
131
Styks - patrz Cod. 190 przyp. 56. Iliada XIV 271.
132
Bostra (gr. Bostra - twierdza) - miasto w Syrii - dziś. Bosra Eski Szam, ruiny na zach.
od Dżebel Druz, stolica rzymskiej prowincji Arabia, siedziba biskupstwa: A. Weiss EKi. II,
kol. 842; Benzinger [w:] RE III (1897), kol. 789-791.
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Sewer133), jest starodawną twierdzą, którą otoczyli murami królowie
arabscy w obronie przed sąsiadami, Dionizejczykami134. 197. Dowiedziawszy się, że legenda o Io135 jest szeroko znana i że nazwę tego
miasta wyprowadza się od wyrazów „giez nękający jałówkę", ocenił
związek, jaki zachodzi między nazwą miasta i mitem o wędrującej Io.
198. Powiedziano mu o istnieniu tam Teandryty136, boga w postaci
mężczyzny, który zsyła duszom natchnienie do prowadzenia nie zniewieściałego trybu życia. 199. I ta woda, jak mówią, jest wodą Styksu.
Miejsce, w którym ją wykryto, to jednolita równina arabska rozciągająca
się od Wschodu aż do opustoszałego miasta Dia137. Dalej pojawia się
niespodziewanie głęboki wąwóz gęsto pokryty skałami i polnymi roślinami
rosnącymi wszędzie między skałami. Jeśli ktoś chce zejść do wąwozu, ma
po lewej stronie ścieżkę prowadzącą w dół, wąską i wyboistą (jest ona
ponadto kamienista i porośnięta bujnymi dzikimi trawami); jej długość
wynosi piętnaście stadiów. Mimo to mogą po niej zejść nie tylko mężczyźni,
lecz także i te kobiety, które są najsprawniejsze. Przed tym, kto zszedł na
dół, roztaczają się ogrody i liczne pola uprawne leżące w głębi wąwozu. Na
szczycie wąwozu, w jego najwęższym miejscu znajduje się zbiornik, do
którego wpływają wody Styksu i spadają z niego wzdłuż całego jego
obwodu, a [348a] ze względu na znacznie wysoki spadek woda rozpryskuje się w powietrzu, by znowu połączyć się na dole wąwozu, co daje
wspaniałe widowisko - niezwykłe i budzące grozę dzieło natury. Nie
ma człowieka, którego na ten widok nie ogarnęłaby bojaźń boża. Ludzie
rzucają do wody przedmioty wotywne; jedne z nich, nawet lekkie,
zanurzają się w głąb, jeśli bóstwo jest dla ofiarodawcy życzliwe, jeśli
nie - przedmioty, także bardzo ciężkie, odtrącone, unoszą się na powierzchni w zadziwiający sposób. Przysięgać na to miejsce i na te wody
boją się okoliczni mieszkańcy z powodu własnych doświadczeń, dlatego
też bardzo rzadko przysięgają. Jeśli ktoś, powiadają, nie dotrzyma
przysięgi, umrze w ciągu roku; puchlina wodna rozdyma mu ciało; nikt
nie ujdzie przed karą. 200. Dionizos, powiada autor, odniósł zwycięstwo
133

Sewer - cesarz Septymiusz Sewer - patrz Cod. 44 przyp. 1.
Dionizejczycy (gr. Dionysieis) - mieszkańcy arabskiego miasta Dionysia (?).
135
Io (gr. Io) - patrz Cod. 241 przyp. 89; na straży zamienionej w jałówkę Io Hera
postawiła stuokiego Argusa; gdy Hermes na rozkaz Zeusa zabił go, Hera zesłała na Io
złośliwego gza; nękał on Io i ścigał aż do Egiptu, gdzie odzyskała ludzką postać i wydała ha
świat syna, Epafosa.
136
Teandryta (gr. Theandrites) - bóg czczony w religii arabskiej, uznawany również przez
neoplatoników w V-VI w.
137
Dia (gr. Dia) - miasto w rzymskiej prowincji Arabii; [w:] RE IX (1903), kol. 299.
134
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nad Likurgiem138 i idącymi za nim Arabami, skrapiając wrogie wojsko
winem z bukłaka i dlatego miasto nazwał Damaszkiem. Ale jedni wywodzą
nazwę miasta od imienia giganta Askosa, którego w tym miejscu ujarzmił
Zeus, drudzy podają inne powody, które się przyczyniły do powstania tej
nazwy. Pisarz pochodził z tego miasta. 201. Studiowanie sztuki krasomówczej sprawiało mi dużo trudności. Skupiało ono całą moją uwagę na mych
ustach i na języku i odcięło ją od mej duszy i od nauk świętych i boskich,
które ją oczyszczają. Takie myśli, powiada autor, odrywały mnie niekiedy od komentarzy retorycznych. Tak upłynął mi dziewiąty rok.
202. Spędzaliśmy razem dni i noce przez osiem miesięcy. 203. Widziałem,
mówi autor, betyl139 poruszający się w przestworzach, widziałem go
także bądź schowanego w tunice jego strażnika, bądź w rękach tegoż;
strażnik betyla miał na imię Euzebiusz 140. Opowiadał on, że pewnego razu
ogarnęła go nagle chęć, by koło północy wyjść z miasta Emesy i pójść
bardzo daleko w kierunku góry, na której wznosi się starożytna świątynia
Ateny. Bardzo szybko dotarł do podnóża góry i usiadł tam, żeby, jak to
zwykle bywa, odpocząć po przebytej drodze. Nagle ujrzał ognistą kulę
spadającą z nieba i ogromnego lwa, który zbliżał się do tej kuli; zwierzę
szybko zniknęło mu z oczu. Euzebiusz natychmiast [348b] podbiegł do
kuli; ogień już zgasł, a on zobaczył, że jest to betyl. Podniósł go
i zapytał, jakiego boga jest własnością, na co ten odpowiedział, że należy do
Genneusza141 (Genneuszowi mieszkańcy Heliopolu oddają boską cześć
w świątyni Zeusa, w której umieścili posąg w kształcie lwa), po czym zabrał,
mówi dalej, betyl do domu. Owej nocy przeszedł nie mniej niż 220 stadiów
bez odpoczynku po drodze. Euzebiusz nie zapanował nad ruchami betyla,
jak to robią inni z różnymi przedmiotami, lecz zanosił doń prośby
i błagania; betyl wysłuchał jego zaklęć. Takie brednie i wiele innych tego
rodzaju opowiedział ten godny owego betyla autor, a następnie opisał jego
wygląd. Była to, powiada, idealna kula koloru białawego o średnicy jednej
piędzi; czasami rozszerzała się bądź zwężała, kiedy indziej przybierała
138

Likurg (gr. Lykurgos) syn Dryasa - król Edonów w Tracji, nie zgodził się na
wprowadzenie kultu boga winnej latorośli Dionizosa, za co został ukarany zesłanym nań
szaleństwem; autor wyprowadził etymologię hebrajskiej nazwy Damaszku od gr.
Czasownika damazo - ujarzmiam i wyrazu askós - bukłak na wino. Imię giganta Askosa
poza tym nigdzie nie występuje.
139
Patrz przyp. 76.
140
Euzebiusz (gr. Eusébios) - prawdopodobnie ojciec Salustiusza, nauczyciel Juliana,
stracony za uporczywe trzymanie się wierzeń pogańskich.
141
Genneusz (gr. Gennaios) - bóstwo czczone przez mieszkańców Heliopolu; Cumont
[w:] RE V (1910), kol. 1174.
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barwę purpury. Zwrócił nam uwagę na litery wyryte na kamieniu
i pociągnięte farbą zwaną cynobrem; odtworzył je na murze. Za ich
pośrednictwem kamień udzielał pytającemu żądanej odpowiedzi; wydawał
lekki świst, którego znaczenie wyjaśniał Euzebiusz. Po opowiedzeniu
tych zmyślonych historyjek i tysiąca innych jeszcze bardziej nieprawdopodobnych, ten pustogłowy autor dodaje: „Ja sądziłem, że betyl jest
czymś w rodzaju bóstwa, natomiast Izydor przypisywał mu raczej właściwości jakiegoś demona, ponieważ demon wprawia go w ruch; nie jest on
szkodliwy ani zbyt bliski materii, ani nie należy do tych istot, które
są niematerialne, ani też do tworów całkowicie nieskalanych". Każdy
betyl jest przypisany, jak utrzymuje ten bluźnierca, do innego boga:
do Kronosa, Zeusa, Heliosa i innych. 204. Autor powiada, że kiedy
Maksymin142 (był on poganinem) skierował na kogoś swoje oczy, ich
spojrzenie było tak przerażające i szkodliwe, że ludzie nań patrzący
musieli odwrócić wzrok w inną stronę. Maksymin, mówi autor, był
świadom tego, toteż najczęściej patrzył w ziemię, a nie na ludzi, których
spotykał. Co więcej, ów Maksymin widział wiele zjaw, których nie
dostrzegali inni. Miał moc wysyłania zgubnych demonów i oddalania
przysłanych skądinąd. Pojmany później w Bizancjum za bezbożność, nie
uciekł przed sprawiedliwością wymierzoną mieczem. 205. ...ani nie rozumiał sensu filozoficznego trybu życia. Jeśli ktoś - a czyni tak wielu posuwa się do samowoli z pobudek ludzkich... 206. Był [349a] niedoświadczony w tych okrutnych sprawach, niemożliwych do naprawienia.
207. Okres był dłuższy niż nadzieje, które go zawiodły do Karii i Aten.
208. I zacząłem zanosić błagania do boga143. 209. Jako Kyleńczyk144
Izydor był leniwy, odkładał sprawy na później i niczego nie osiągnął.
210. Bez zaoszczędzenia najkosztowniejszego wydatku, jakim jest czas - to
wypowiedź mędrca.
211. Patrząc na mnie otoczonego światłem boskim, co sądzisz o mej
tak bardzo natchnionej duszy? 212. Całkiem stracił rozum, chwycił za
siekierę i odrąbał sobie genitalia145. 213. I ja doniosłem o tym Izydorowi, który zawsze zwracał mądrą i natchnioną uwagę na święte mity.
214. Sądził, że memu życiu zagrażało niebezpieczeństwo. 215. Ale oto
jest przykład życia prywatnego. 216. ...dla okazania niewielkiej wdzięczności w zamian za wiele dobrodziejstw. 217. Płynęliśmy na statku ku
142

Maksymin (gr. Maksiminos) - czarodziej skądinąd nie znany.
Do boga Asklepiosa.
144
Kyleńczyk (gr. Kyltenios) - mieszkaniec Gór Kyleńskich, patrz. Cod. 186 przyp. 66.
145
Mowa o Esmunie; por. niżej zdanie 302.
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Samos146. 218. Ciało nabrzmiewało od dołu począwszy od nóg aż do
pachwiny i organu wstydliwego. 219. Usnąłem na statku i przeżyłem
rozkosz zmysłową we śnie. 220. Chustka, po łacinie orarium, serwetka
do ocierania twarzy147. 221. Jak długo pamiętamy, nigdy nie słyszeliśmy
o pogardzaniu filozofią w Atenach, tak jak to ujrzeliśmy teraz - pogardzanie filozofią za Hegiasza148. 222. Archiadas149 w ogóle znacznie
przewyższał ojca w cnocie i pod wieloma innymi względami, lecz nieudolnie dochodził do filozofii, ponieważ nic go do niej nie ciągnęło, a to
z powodu majątku ojca, który zapewniał mu pochlebców; on jednak,
bardziej niż ktokolwiek inny, wybrał sobie nieskazitelne życie.
223. Eupitiusz150 był bardziej zdolny, lecz jego sposób postępowania
sprawiał, że pędził życie na poziomie życia człowieka świeckiego, a jego
zachowanie było nieraz jeszcze gorsze niż postępowanie laika. 224. Był
osłabiony na ciele i całkiem bliski śmierci151. 225. Wysłuchał początków
swej obrony z niezadowoleniem, ponieważ jego dobry zamiar nie odpowiadał nadziejom w nim pokładanym. 226. Wypowiadając wiele
podobnych zdań i zaklęć, Maryń zdołał przekonać Izydora, by dał się
wybrać na jego następcę; w wyniku wyborów Izydor podjął się następstwa
w kolejnym kierowaniu szkołą filozoficzną - i ze względu na tę godność,
i jeszcze bardziej przez wzgląd na kwestię interpretacji Platona. 227. Jeśli
sprawą boską jest, jak ty, Hegiaszu, twierdzisz, mówił do [349b] niego
Izydor, zajmowanie się teurgią152, to i ja twierdzę to samo; ale trzeba, żeby
ludzie, którzy będą bogami, wpierw stali się ludźmi. Dlatego sam Platon
mówił, że ludzie nie otrzymali większego dobra nad filozofię153. Ale teraz
tak się dzieje, że dobro nie znajduje się nad brzegiem przepaści154, lecz
jest u kresu starości. 228. Uchodziło jego uwagi to, że sprawy toczą się
146

Samos (gr. Samos) - wyspa na Morzu Egejskim w archipelagu Sporadów u zach.
wybrzeży Azji Mn., dziś. Samo.
147
Wyjaśnienie leksykalne: gr. kredemnon - płócienna opaska na głowę, łac. orarium chustka.
148
Hegiasz (gr. Hegias) z Aten - syn archonta Teagenesa, filozof-neoplatonik, uczeń
Proklosa (V w. po Chr.), następca Izydora w kierownictwie Akademii; Praechter, Hegias (5)
[w:] RE VII (1912), kol. 2614-2615.
149
Archiadas (gr. Archiadas) - syn Hegiasza.
150
Eupitiusz (gr. Eupeithios) - syn Hegiasza, filozof-neoplatonik.
151
Autor mówi tu o Marynie, który namawiał Izydora, by przejął po nim kierowanie
Akademią; por. R. Henry Photios, Bibliothèque, t. IV, Paris 1971, s. 206.
152
Hegiasz utrzymywał, że ludzie mogą zostać bogami przez stosowanie teurgii (gr.
theurgia), czyli obrzędów i czynności magicznych polegających na zmuszeniu bogów do
wykonania tego, czego zażądają od nich ludzie.
153
Platon Timajos 41 B.
154
Właściwie „leży na ostrzu brzytwy" - powiedzenie Homerowe, Iliada X 173.
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beznadziejnie i zmierzają do złego stanu, mimo że usiłował je naprawić;
jednak niczego więcej nie dokonał.
229. Na początku wiosny, kiedy dusza Maryna opuściła ciało, Izydor
myślał o opuszczeniu Aten. 230. Izydor utwierdzał Syriana155 i Hegiasza
w przeświadczeniu, że jest rzeczą konieczną ocalić filozofię chylącą się
ku upadkowi.
Teksty pominięte, które należy dołączyć do wybranych
fragmentów ze względu na piękno zawartych w nich myśli
231. Za pomocą jakichś trudnych sposobów pozostających poza możliwościami człowieka ludzie usiłują posiąść tajemnice w sprawach tajemnych, aby spełnić swe nadzieje na niebo i dla ogólnego dobra pozostałych
Egipcjan. 232. Lecz gdzieś do trzeciej przyczyny przywiązać cumy zbawienia duchowego156. 233. I Sewer157, patrycjusz rzymski, opowiadał
między innymi, że kiedy przebywał wraz z Izydorem w Aleksandrii, widział kamień, na którym ukazywały się wszystkie postaci faz Księżyca:
zmieniały się one regularnie. Księżyc wzrastał lub zmniejszał się w stosunku do słońca, które również zaznaczało się na kamieniu; stąd tego
rodzaju kamienie nazywa się potocznie „kamieniami koniunkcji". Mówił
też, że oglądał kamień pochodzenia słonecznego, ale nie z rodzaju takich,
jakie wielu z nas widziało, a które ze swego wnętrza wysyłają złote
promienie; widział dysk w kształcie słońca tkwiący w środku kamienia, tak że kamień wyglądał jak kula ognia. Promienie emanujące
z wnętrza kamienia przenikały na jego powierzchnię, gdyż cały on był
również kulisty. Sewer widział ten kamień księżycowy, ale nie taki,
który zamoczony w wodzie ma tę właściwość, że ukazuje się na nim
półksiężyc, stąd też kamień nazwano hydroselenitą; widział on taki
kamień, który w sposób naturalny zmienia się jednocześnie z księżycem i tak samo jak księżyc - cudowne zjawisko natury. 234. Rozlegał się zgiełk głuchy i niewyraźny. 235. Najbardziej rozpowszechnił się
pogląd, że Egipcjanin zginął, ale rozchodziła się także [350a] wieść, że
ocalał. 236. Być może to doznanie powstało wbrew woli i przez to dotarło do dusz nieskalanych158. 237. Zachęcał najlepszymi radami i przy155

Syrian - patrz wyżej przyp. 15.
Zdanie niejasne. Autor rozróżnia tu duchownych i filozofów.
157
Sewer - patrz wyżej przyp. 4.
158
Maryn, idąc za Plotynem, umieszczał uczucie gniewu poza dziedziną woli.
156
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nagiął słowem tych, którzy byli opieszali w działaniu. 238. Są trzy rodzaje
dusz, istnieje też trojaki rodzaj życia i każdy zawiera trzy rodzaje, ale
kształtuje go jeden przeważający rodzaj, który mu nadaje swą nazwę.
Rozum kierował życiem takim, jakie było za czasów Kronosa - zwano
je złotym wiekiem czy pokoleniem bogów blisko ze sobą spokrewnionych,
wysławianych w mitach przez poetów zasiadających na trójnogu muzy.
Rodzajem życia w ogóle wzbudzającym zapał do wojen i bitew w pierwszych szeregach i dla sławy był ten, o którym jak sami słyszymy, baja się
w historii przy każdej sposobności. Podobny do sposobu życia, jaki teraz
prowadzą ludzie naszego pokolenia, jest ten rodzaj życia, w którym
wszystko popycha do żądzy i sieje zniszczenie poprzez nieokiełznane rozpasanie wśród myśli niskiego lotu i niegodnych mężczyzny, w gnuśnym
społeczeństwie tarzającym się w świństwach, zachłannym na bogactwa,
całkowicie przyziemnym, pragnącym jedynie spokojnego bytowania niewolników. 239. Zawsze był gotów do podróży159, ale nie do bezcelowej
i zbytkownej, która każe rozdziawiać usta na widok budowli wzniesionych ręką ludzką czy wielkich i pięknych miast. Przeciwnie, ilekroć
usłyszał, że gdzieś znajduje się coś cudownego, świętego, otoczonego
tajemnicą czy łatwo dostępnego, chciał to zobaczyć na własne oczy.
240. Sama dusza w świętych modłach wobec całego oceanu boskości,
mówił autor, wpierw zaczyna od oderwania się od ciała w celu ześrodkowania się w sobie, potem opuszcza swe własne nawyki, oddala się od
myśli racjonalnych, aby zwrócić się ku tym, które są podobne do myśli
duchowych; w końcu wypełnia się bóstwem i przenosi do niezwykłego
spokoju - boskiego, a nie ludzkiego. 241. Aby go chwalić, filozof Izydor
miał na ustach jego imię160. 242. Dla wielu ludzi przekonujące argumenty czerpane z historii są bardziej skuteczne niż przytaczane z innych
pism. Argumenty wyszukane w historii współczesnej są dla słuchaczów
faktami bardziej im znanymi i więcej znaczą niż argumenty zaczerpnięte
z historii starożytnej. 243. I ci również w problemach filozofii egipskiej
brali Izydora za towarzysza pracy i polowania na prawdziwie świętą
prawdę, ukrytą w otchłani. On często ich oświecał w dociekaniach nad
starożytną [350b] mądrością. I cała jego umiejętność nie pochodziła
z książek ani z obcych przemyśleń, które zachował w pamięci; od początku posiadał niezawodną, wrodzoną zdolność hojnie szafującą zawsze
taką samą prawdą. 244. I światło prawdy zniknęło ludziom z oczu,
ponieważ nie mogli oni znieść boskiej drogi wzwyż. 245. Został zmu159
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Autor mówi o Izydorze.
Imię: Sarapion (gr. Sarapion) - był to przyjaciel Izydora.
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szony do zajęcia się właściwym wychowaniem swoich dzieci. 246. Zaiste
jeśli chodzi o interpretacje, był bardzo oszczędny w słowach, przedstawiając swoje poglądy, mimo to również w tej dziedzinie nie brakło
mu wrodzonych zdolności ani doświadczenia; ale cały wysiłek wkładał
w osiągnięcie jasności. Pozostawiając innym troskę o piękną kompozycję
wyrazów, dążył do pełnego ukazania faktów i najczęściej nie były to
wygłaszane zdania czy wyjawiane myśli, a nawet w jeszcze mniejszym
stopniu myśli niż to, co jest najistotniejsze w samych faktach i co
wydobywał na światło dzienne. 247. Prawo ujmujące w normy święte
obrzędy religijne. 248. Izydora ogarniała radość na widok Proklosa,
którego postać była godna szacunku, a zarazem wywierała wielkie
wrażenie na ludziach; był on przekonany, że ma przed sobą prawdziwego filozofa. 249. Ponieważ i Proklos także podziwiał twarz Izydora,
z której biły natchnienie i pełnia wewnętrznego życia filozoficznego.
250. Salustiusz interesował się nie tylko swoim zawodem obrońcy sądowego, ale również sofistyką; przestudiował wszystkie mowy polityczne
Demostenesa161. Był też zdolnym mówcą; nie naśladował współczesnych
sobie sofistów, współzawodniczył ze spatynowaną elokwencją starożytnych. I rzeczywiście, pisał mowy, które niewiele ustępowały mowom
antycznych retorów. 251. Obszedł cały świat, by tak rzec, bosą nogą.
252. Posługuje się słowem „siedziby" dla określenia samych miejsc
świętych, ale też i w znaczeniu „posągi". Siedzibą nazywa się również
fundament świątyni. 253. We śnie słowo pojawia się, by tak rzec, niezliczoną ilość razy, w czasie widzenia na jawie - tylko raz jako zjawa.
254. „Spoglądając na człowieka" zamiast „patrząc na niego uważnie" wbrew potocznemu używaniu tych słów. 255. Pozostawali wolni od
przeszkód, które są normalne dla istoty ludzkiej. 256. Nikt nie jest tak
otępiały wobec bóstwa, aby nie dostrzec całości jego działania, a zwłaszcza
kar, jakie zsyła na grzeszników. 257. „Nie mógłby się odsunąć od muzy
prawdomównej" czy „nie mógłby się odsunąć od świętej prawdy". 258.
Uczniowie i zwolennicy [351a] obcej doktryny. 259. I usilnie zajęli się
filozofią162, chociaż na początku brakło im dobrego wprowadzenia do tej
wiedzy. 260. I kiedy pomodlił się163, powrócił ze swych niezwykłych
widzeń do normalnego i ludzkiego stanu świadomości. 261. I wydał ją
161

Demostenes - patrz Cod. 161 przyp, 40; por. Cod. 265.
Tak zareagowali mieszkańcy Afrodyzjady (patrz przyp. 93) na wykłady filozoficzne
Asklepiodota.
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Podmiotem jest Asklepiodot.
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za mąż we właściwym czasie164. 262. Ale włożył małżonce na ramiona
płaszcz filozofii, ponieważ była ona filozofem165. 263. Kult spraw
boskich, kult jawny, a także kult potajemny. 264. Nie pojechał166
do Afrodyzjady, mimo że został tam zaproszony. 265. Współżył z żoną,
lecz nie miał potomstwa167. 266. Hilary był filozofem, ale lubił rozkosze
stołu; nie uważał Proklosa za nauczyciela. 267. Był przekonany, że dzięki
troskliwości żony życie jego stanie się dużo dłuższe. Mówił to nie jako
człowiek wyrażający wdzięczność, w co mógłby ktoś uwierzyć, ale jako
człowiek, który nie znosił przebywania w swoim ciele i robił żonie wyrzuty, że - o ile jest to w mocy ludzkiej - odwleka jego śmierć. 268.
Chwalił radosne usposobienie swej żony i podzielał jej radość. 269. Bóg
spojrzał litościwie na pierwszą jego nadzieję związaną z małżeństwem
i dał mu znak o mającym wkrótce nastąpić porodzie; od tej chwili mąż
widział swą żonę bliską wydania dziecka na świat. 270. Mrok nie stanowił
dla Asklepiodota przeszkody w czytaniu. 271. Opowiadał inne rzeczy,
o których słyszał, ale również i o tych, jakie sam poznał naocznie;
były one zadziwiające. 272. Głos kogoś nieznanego, kto wydał rozkaz, by
statek pozostał na kotwicy. 273. Ommakoiou znaczy jednocześnie widzenie i słyszenie. 274. I przez całe życie aż do śmierci nie miał styczności
z ciałem. Nie było też nikogo, nawet wśród jego najbardziej zagorzałych
wrogów, kto by mógł wysunąć tak wielkie zarzuty przeciw niemu.
275. Maryń, z natury opieszały, nie nadążał za subtelną interpretacją
swego mistrza, który komentował Parmenidesa168, i od jedności nadprzyrodzonych skierował uwagę niżej - na formy; częściej pociągały go
idee Firmusa169 i Galena170 niż czyste spekulacje nie żyjących już ludzi.
276. Wiódł życie sprawiedliwe, zgodne z filozofią, nie było w nim
164

Mowa tu o Patrycym (gr. Patrikios), który wydał swą córkę za mąż za Asklepiodota „Wielkiego", por. Beutler, Patrikios (11) [w:] RE XVIII (1949), kol.
2244.
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Żoną innego Asklepiodota, również filozofa-neoplatonika niskiego lotu była Damiane (gr. Damiarie), córka Asklepiodota „Wielkiego", por. Freudenthal, Asklepiodotos
(12) [w:] RE II (1986), kol. 1642.
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Podmiotem jest Asklepiodot.
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Tu chodzi o Hilarego z Antiochii (gr. Hilarios), filozofa i polityka; K. Praechter
Hilarios (2) [w:] RE VIII (1913), kol. 1600.
168
Parmenides (gr. Parmenides) z Elei w Lukanii (Italia) - wybitny filozof grecki
z VI/V w. przed Chr., twórca filozoficznej szkoły eleackiej, głosił jedność i niezmienność
bytu oraz nierozerwalność myśli i bytu. Platon nazwał jego imieniem jeden ze swoich
dialogów.
169
Firmus (gr. Phirmos) - filozof-neoplatonik z V w., uczeń Plotyna, kolega szkolny
Porfiriusza.
170
Galen - patrz Cod. 164 przyp. 1; por. Cod. 216.
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pochlebstwa i prostactwa171. 277. Z powodu zamieszek opuścił Maryń
Ateny i pojechał do Epidauru172, gdyż obawiał się zasadzek godzących
na jego życie. 278. Maryń i sam Proklos zatrzymywali Izydora nie jedną
tylko [351b] ręką, lecz obiema. 279. Proklos, widząc jego nieznużoną
gorliwość i nienasyconą miłość do nauki, rozwarł przed jego duszą źródła
świętych pism filozoficznych i dalej się nim zajmował z radości, że miał
on umysł głęboki, nastawiony w całości na przyjmowanie jego myśli.
280. Ustąpił173, ponieważ obawiał się nagany ze strony ich obu, jak
również irytującego zmartwienia. 281. Spowodowało174 ogromne trzęsienie ziemi, które nie było dziełem natury. 282. Była w Attyce pewna
kobieta, znająca wiele sposobów przekonywania, co udowodniła175.
283. Obdarowywał nie jedną ręką, lecz obiema - zgodnie z przysłowiem.
284. Takie miał dary ciała i ducha ten człowiek176: przechodniów uderzało w nim to, że cały był zatopiony w myślach, kiedy to był odpowiedni
czas na jego powagę w sposobie bycia i w wypowiedziach; wobec ludzi
uroczych sam był pełen osobistego uroku. 285. Porzucając filozofię
i szczęśliwe, wolne od trosk życie, zwrócił się ku polityce i sprawom
publicznym. Z natury był nieustępliwie wojowniczy: nie znosił porażki,
niezależnie od celu, do którego zmierzał; lubił, w odróżnieniu od innych,
sławę, jaką przynoszą czyny i słowa, a uwydatniają zalety duszy; dlatego
zawsze był gotów do walki i współzawodnictwa z tymi, którzy nad nim
górowali. 286. Domagając się tego, chciał jedynie dostąpić zaszczytu
spotkania się ze zwierzchnikiem177 i złożenia mu czoło bitnego pokłonu.
287. Większość zwróciła się w swych nadziejach do spraw dawnych178.
288. Pamprepiusz był odpowiednim narzędziem Konieczności, wrogiem
tego, co najlepsze179. 289. „W przybywającym czasie" zamiast „w nadchodzącym czasie". 290. Wyliczając tych, którzy rozszaleli się przeciw
naszej świętej i niezniszczalnej wierze, Damascjusz, bez wątpienia wbrew
171

Autor nadal ma na myśli Maryna.
Epidaur (gr. Epldauros) - miasto w Argolidzie na Peloponezie nad Zatoką Sarońską,
centrum kultu Asklepiosa ze słynnym zakładem leczniczym i teatrem, który jest czynny
do dziś, obecnie Epidauros.
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Izydor wciąż wahał się, czy podoła jako scholarcha obowiązkom kierowania
Akademią.
174
Podmiot domyślny: bóstwo. Trzęsienie ziemi miało miejsce w 478 r.
175
Była nią żona Teagenesa, Asklepigenia.
176
Mowa o Izydorze.
177
Tu chodzi o Seweriana.
178
Czyli do pogaństwa.
179
Pobrzmiewają tu echa sporu Zenona z Illusem.
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własnej woli, zmuszony blaskiem prawdy napisał tak: „Cesarz Julian180
zabrał się do tego przedsięwzięcia, lecz nie wytrwał dłużej niż cztery lata,
później taką samą próbę podjął również Lucjusz, strateg bizantyński181
za panowania cesarza Teodozjusza182; usiłował zgładzić cesarza, wszedł
do pałacu, trzykrotnie chciał wydobyć miecz z pochwy, lecz poraził go
strach: nagle ujrzał wysoką i groźnie wyglądającą kobietę, która stojąc
za Teodozjuszem otaczała go ramionami. Z kolei wielki strateg183
Wschodu powziął taki sam zamiar, ale przeszkodziła mu w tym jego
gwałtowna śmierć; spadł [352a] z konia i tak niefortunnie złamał nogę,
że rozstał się z życiem. Potem - mówi autor - już za naszych czasów,
nasz ziomek Sewerian184 wraz z wieloma innymi wpadł na ten sam
pomysł. Niewiele brakowało, by poniósł karę śmierci z powodu zdrady
spiskowców, a zwłaszcza Hermenerycha185, syna Aspara, który doniósł
o spisku Zenonowi186. Po nich spiskowali Marsus i Illus. Pierwszy
z nich, Marsus, zachorował i zmarł w czasie samego buntu187, drugi,
Illus, zakończył życie ścięty mieczem188". 291. Rzuca głowę189 do
obozu wrogów z wierzchołka skały, tak jak się rzuca dysk. 292. Ammoniusz, zawsze żądny brudnego zysku, traktował wszystko z punktu
widzenia pieniędzy, niezależnie od tego, skąd pochodziły; zawarł umowę
z tym, który stał wówczas na straży powszechnej wiary190. 293. Leżał
tam worek z różnego rodzaju książkami. 294. Kiedy będziesz pałał żądzą
płodzenia dzieci dla dobra państwa. 295. Wygłaszałem niegdyś mowy
okryty grubym płaszczem, jaki noszą retorzy, tak że płaszcz ten był
180

Julian Apostata (patrz Cod. 40 przyp. 5) - filozof-neoplatonik, protektor neoplatonizmu, przeciwnik chrześcijaństwa, jako pontifex maximus dążył do przywrócenia tradycyjnej religii pogańskiej.
181
Lucjusz (gr. Lukios) - dowódca wojsk rzymskich.
182
Teodozjusz II (Młodszy) - patrz Cod. 30 przyp. 2; inicjator opracowania zbioru
ustaw Codex Theodosianus.
183
Mowa o Zenonie, który był konsulem w 448 r.
184
Sewerian - patrz przyp. 122.
185
Hermenerych (gr. Herthenérichos) - najmłodszy syn Aspara, konsul w 465 r.,
uniknął śmierci w czasie mordu popełnianego na jego ojcu i braciach, por. przyp. 50.
186
Cesarz Zenon - por. przyp. 125.
187
w 484 r.
188
Illus (patrz przyp. 85) został ścięty w 488 r.
189
Była to głowa Pamprepiusza. Podmiotem zdania jest Illus.
190
Ammoniusz (por. Cod. 181 przyp. 8) zawarł układ z Atanazym II, biskupem
Aleksandrii, w sprawie nauczania chrześcijan filozofii platońskiej i arystotelesowej
kosztem teologii. Nie obyło się przy tym bez jakichś subwencji, jak sugeruje W. Wolska
La Topographie chrétienne de Cosmos Indicopleustès. Théologie et science au VIe
siècle, Paris 1962, s. 149.
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zarazem płaszczem i retora, i filozofa. 296. Ludzie chętnie nazywają
życie bezczynne życiem cnotliwym; moim zdaniem nie mają racji. Cnota
bowiem przejawia się w aktywnym życiu publicznym w czynach i przemówieniach politycznych, ćwiczy duszę w nabywaniu coraz to większej
siły i przez doświadczenie wzmacnia ją w tym, co jest zdrowe i doskonale; a to, co fałszywe i sztuczne kryje się w istotach ludzkich, wszystko
razem zostaje w życiu publicznym ujawnione i skierowane do naprawy.
Ile możliwości działania dobrego i pożytecznego tkwi w sprawach publicznych? A ileż trzeba tu pewności i stanowczości? Dlatego erudyci
siedzący w kącie, gdzie wiodą poważne i długie dysputy filozoficzne
o sprawiedliwości i mądrości, sromotnie kompromitują się, kiedy muszą
przejść do czynów. 297. Wyruszył191 do Aten, do Proklosa, który
pozostawał jeszcze w swej powłoce cielesnej. 298. Będąc jednocześnie
poważnym i towarzyskim, Agapiusz192 gruntownie, bardziej niż to się
zwykle robi, uczył się języka starożytnego i zwrócił na siebie uwagę
mieszkańców Bizancjum; wzbudził też podziw sławnych uczonych aleksandryjskich. Zajął się całą kulturą; chciał zostać badaczem i krytykiem
w dziedzinie gramatyki [352b] i literatury, jednym słowem, wydawał się
doskonałym uczonym i był nim. 299. Do wielkiej sławy doszedł również
Gezjusz193 - nie tylko dzięki swej wiedzy medycznej, którą wykorzystywał w działalności nauczycielskiej i w praktyce lekarskiej, lecz także
dzięki swej ogólnej kulturze. 300. Dialektycznymi dysputami194 zraszał
swą duszę. 301. Kiedy Izydor pojął za żonę Domnę, urodził mu się z niej
syn; dziecku nadał imię Proklos. Domna umarła w piątym dniu po
porodzie, uwalniając filozofa od siebie, to znaczy od złej bestii i wstrętnej
towarzyszki życia. 302. Asklepios z Bejrutu, powiada autor, nie jest bogiem
greckim ani egipskim, lecz regionalnym bogiem fenickim. Sadyk195 miał
dwóch synów, których uważano za Dioskurów i Kabirów. Ósmym synem
był Esmun, w którym widziano Asklepiosa. Ten był przepięknym mło191

Izydor wyruszył do Aten, by odwiedzić Proklosa złożonego w tym czasie
chorobą.
192
Agapiusz (gr. Agâpios) z Aten - uczeń Proklosa i Maryna, ok. 511 r. wykładał
w Konstantynopolu i interpretował dialogi Platona i traktaty filozoficzne Arystotelesa.
Patrz Cod. 179 przyp. 1; por. Freudenthal Agapios (3) [w:] RE I (1893), kol. 735.
193
Gezjusz (gr. Gésios) z Petra - znany filozof i lekarz z 2. poł. V w.; W. Schmid
Gessios [w:] RE V (1910), kol. 1324.
194
Por. Cod. 181 [127a].
195
Sadyk (gr. Sódykos) - bóg Fenicjan, ojciec Asklepiosa-Esmuna, Dioskurów (patrz
Cod. 161 przyp. 4) i Kabirów (gr. Kabeirroi), bóstw fenickich utożsamianych z greckimi
Dioskurami; na cześć Kabirów odprawiano misteria m.in. na wyspie Samotrake; Dussaud
[w:] RE I (1920) 2. ser., kol. 1696.
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dzieńcem; przyglądano mu się z podziwem. Zakochała się w nim, powiada
mit, fenicka bogini Astronoe, matka bogów. Młodzieniec zwykle polował
w okolicznych dolinach leśnych. Kiedy spostrzegł, że napastuje go bogini
i ściga uciekającego, obciął sobie ciosem siekiery genitalia196. Bogini,
wielce tym zasmucona, nadała młodzieńcowi imię Pean. Wznieciła w nim
ciepło życia za pomocą swego życiodajnego ciepła i uczyniła bogiem,
którego Fenicjanie nazywają Esmunem właśnie z powodu jego żywotnego
ciepła. Niektórzy utrzymywali, że imię Esmun należy tłumaczyć „ósmy",
ponieważ był on ósmym synem Sadyka. 303. W nieprzeniknionej ciemności
wzniecił wielkie światło197. 304. To wyjaśnienie młodzieńca towarzysze Maryna przyjęli życzliwie i podziwiali, jak niezwykle trafny był
jego sąd. 305. Trudności tematu jeszcze nie ujawniły się. 306. Siła mego
wykładu skłoniła mnie do dygresji o wydarzeniach, jakie zaszły później
w ciągu życia tych, których Proklos wyznaczył na swoich następców. 307.
On także - rzecz niewiarygodna - ze swą stałą i szlachetną powagą
okazywał się jednocześnie uroczy dla swoich słuchaczy, troszczył się
o ich ogólne dobro; od czasu do czasu powagę obracał w żart i tak subtelnie pokpiwał sobie z tych, którzy się mylą, że w śmiechu ukrywał
swą naganę. [353a] 308. Na zadziwiającą wysokość i takąże długość.
309. Tak że stare opowiadania mające posmak legend nie były już
nieprawdopodobne. 310. I prosił mnie, żebym udzielił mu potajemnie
schronienia u siebie. 311. Teozebiusz198 przygotował pierścień czystości, który mu dał Chaldejczyk u wejścia do domu. Podszedł do żony
i powiedział: „Kiedyś wręczyłem ci pierścień jako symbol związku
mającego wydać potomstwo. Teraz daję ci pierścień jako symbol czystości, aby strzegł nas w czystości naszego życia". Żona przyjęła pierścień z radością i żyła nadal u boku męża bez obcowania cielesnego.
Weszło to mu już dawno w zwyczaj, że stwierdzał skuteczność tego
talizmanu nie tylko na swej żonie, ale także na sobie. Przyznawał,
że kiedy jeszcze był młody, sam walczył o swoje wychowanie z wrogami,
którzy wzbudzali w nim zmysłowe namiętności, i to zarówno z wrogami
godzącymi nań z zewnątrz, jak i z tymi, którzy go zdradzali od wewnątrz. 312. Zniesławiając wszystkie zmysły, oskarżał zwłaszcza zmysł
dotyku, dlatego że jest on rzeczywiście pochodzenia ziemskiego, jest
oporny i ściąga dusze w dół ku nie wysychającemu strumieniowi rozradzania się.
196

Por. zdanie 212.
Podmiotem jest Proklos, który „rozświetla" ciemności chrystianizmu.
198
Teozebiusz - patrz przyp. 25.
197
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243
Z twórczości sofisty Himeriusza1 przeczytaliśmy Deklamacje różne;
najpiękniejsze jego mowy weszły do niniejszej publikacji w postaci
wybranych fragmentów.

Z mowy Hiperejdesa2 w obronie Demostenesa3
Wyciąg ze wstępu

Podejrzana i niebezpieczna jest w ocenie całego ludu ta debata; może
ona w niemałym stopniu sprawić przykrość słuchającemu, którego ma
przekonać. Dwie mowy bowiem są skierowane do ludu i zmierzają do
tego, co lepsze: używać wyrazów nie potocznych, lecz takich, które
wyrażają myśl sugestywnie.
Z deklamacji - sam wstęp

Ateńczycy! Filip4 sądził, że ledwie jednym zarządzeniem pozbawi was
nie tylko Demostenesa, lecz także nas wszystkich, przywódców ludu,
którzyśmy wraz z Demostenesem oddali się kierowaniu sprawami państwa i po dzień dzisiejszy zachowali Attykę niedostępną dla Filipa,
a miastu zapewnili wolność niczym nie naruszoną. W przyszłości będziemy wyglądali na ludzi nieszczęśliwych, którzy zostali poddanymi Filipa
dobrowolnie, a nie wbrew swojej woli. Filip [353b] wpierw zwrócił się
przeciw barbarzyńcom i po ogołoceniu i wyludnieniu tamtego kraju5
skierował się ku ziemiom ważnym dla miasta i dla Hellenów. Osaczył
nas ze wszystkich stron na sposób myśliwych, którzy szczędzą zwierzynę
1

Himeriusz z Prusy - Focjusz poświęcił mu przedtem cały Cod. 165. O samym
autorze - patrz tamże, przyp. 1. Wydania jego dzieł: G. Wernsdorf Himerios, Göttingen
1790; A. Colonna, Himerii declamationes et orationes cum deperditarum fragmentis, Roma
1951; H. Schenkl Neue Bruchstücke des Himerios, „Hermes" XLVI (1911), s. 414;
Krumbacher, s. 576-578; Sinko III, 2, s. 40-44.
2
Mowa Hiperejdesa zaginęła; znamy ją tylko z wyciągu Focjusza (wyd. A. Colonna,
Oratio I, s. 13-16). Hiperejdes - patrz Cod. 165 przyp. 2.
3
Demostenes - patrz Cod. 161 przyp, 40.
4
Filip II - patrz Cod. 61 przyp. 7, ojciec Aleksandra Wielkiego; przeciw jego
planom zaborczym wobec niepodległej Grecji występował Demostenes w słynnych trzech
„filipikach".
5
„Tamten kraj" - to Epir.
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w czasie, kiedy jeszcze przygotowują się do łowów. I nic nas nie poruszyło, by przeciwstawić się temu, nic nie zmusiło do czynów: ani Peloponez częściowo spustoszony, ani upadek Focydy, ani Eubeja wraz
z trofeami wziętymi na Medach, ani zniewolona Arkadia, ani nieszczęścia Elidy; widzieliśmy też Chersones wystawiony na atak, wahaliśmy
się patrząc, jak Hellespont wpada w obce ręce. Jaka zaraza, jakież
trzęsienie ziemi wyludniło tyle miast, zniszczyło i zniweczyło doszczętnie tyle różnych plemion ludzkich, ile zgładził Filip i jego czasy?
Wie on dobrze, że jeśli czegoś dotychczas nie osiągnął, jeśli czegoś
mu brak, to z powodu Demostenesa; zdaje sobie sprawę, że nie zdobyłby tego, co posiada, gdyby słuchano rad tego człowieka. I on,
Filip, nie zadowalał się tym, że za radą zdrajców posługiwał się przekupstwem nie tylko wobec miast, że robił z naszych miast podarunki
w zamian za przysługi i uzbrajał bandy przeciw mieszkańcom naszych
krajów, ale skierował swe przebiegłe matactwa przeciwko mówcom
i przywódcom ludu. Przeciwnie natomiast postąpili wszyscy; uchwalili mocą prawa, że ów jego czyn staje się powodem do uroczystego
powszechnego święta. Wówczas on przekroczył miarę nie w słowach,
lecz w gwałcie zadawanym naturze: umieszczał ląd na morzu, żeglował po górach, postępował z morzem jak z ziemią, a z ziemią jak
z morzem6.
I ludność miejska opuściła Attykę, przeniosła się na triery i wszystko,
czego dokonywała przedtem w świątyniach, teraz robiła na morzu.
Czy to nie Macedończycy panują nad przebiegiem wydarzeń, ci sami,
którzy dawniej, szczęśliwi, żyli sobie bezpiecznie, płacąc podatki? Pozbawili oni nasze państwo hegemonii, a sami wślizgnęli się na to miejsce, na którym pozostawili nas nasi przodkowie. Jakie prawo zawiodło Filipa na morze i zmusiło go do zajęcia się żywiołem zupełnie
mu obcym? Kiedy prawo i okoliczności sprawy nakazują ten sam sposób postępowania, ja podporządkowuję się im obu, ponieważ jest to
dla mnie korzystne, a gdy potrzeba i prawo przemawiają różnym językiem, przestaję [354a] słuchać słów prawa i postępuję zgodnie z własnym interesem.
A któż nie wie, że tamci ludzie7 dawno już powiedzieli naszym
6

To Kserkses, król Persji, a nie Filip II, kazał w 480 r. przed Chr. przekopać przylądek
Athos, by flota perska nie uległa rozbiciu w czasie przeprawy do Grecji, jak to się
zdarzyło przedtem, w 492 r. „Z morzem postąpił jak z ziemią" - kazał spiąć mostem
cieśninę Hellespont (Dardanele), by przeprawić wojska suchą nogą przez morze (por.
Persowie, tragedia Ajschylosa z 472 r. przed Chr.); patrz [360b] i [364b].
7
Ludzie z ateńskiego stronnictwa promacedońskiego.
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prawodawcom: „Żegnajcie!", a Solona8, Drakona9 i wszystkich pozostałych pożegnali słowami: „Bywajcie zdrowi!"? Postąpili tak dlatego, że uznali złoto macedońskie i przyjaźń Filipa za swoje prawa, swoją
ojczyznę, swoje państwo, za wszystko, co jest najcenniejsze. „Jego
imię zostało wypisane na steli jako napiętnowanego wobec bóstwa"
[zamiast: „napiętnowanego hańbiącym napisem na steli wystawionej
na wzgardę publiczną za to, że śmiał tak postąpić"]10. Patrzę nieufnie na Ajschynesa11, jestem wzburzony dramatem Focydy12, jaki
ten osobliwy trzeciorzędny aktor odegrał nie na scenie, lecz w rzeczywistości. Zresztą w takich okolicznościach wyśmiewano się z tego
człowieka, często porównywano go z Pizystratem13 i albo drwiono
sobie bezwstydnie z jego niezdecydowania i zniewieściałości, albo bano
się, by nie ustanowił w mieście dyktatury, a więc zajmowano tu postawy,
które krańcowo różniły się od siebie. Ten wraz z całą flotą opuścił Pireus14, śpiesząc do walki z tyranami. Ci natomiast zaprzepaścili sprawy
miasta i tym samym utorowali drogę polityczną interesom Filipa.
Z deklamacji, w której autor ukazuje Demostenesa
doradzającego sprowadzenie Ajschynesa; według
rozpowszechnionej pogłoski, Aleksander ma
przywołać do siebie wygnańców15
Istniały tam dwa nieustępliwe stronnictwa polityczne; chodziło o dobrowolne zniesienie uchwały lub o jej unieważnienie wbrew nam i z roz8

Solon - patrz Cod. 161 przyp. 36.
Drakon (gr. Drakon) - prawodawca ateński z VII w. przed Chr., twórca pierwszego
spisanego kodeksu praw tak surowych i bezwzględnych, że stały się przysłowiowe: „drakońskie prawa".
10
Jest to zapewne jakaś marginalna glosa rękopisu bądź uwaga samego Focjusza.
11
Ajschynes - patrz Cod. 165 przyp. 4; por. Cod. 61. Ajschynes był zagorzałym zwolennikiem stronnictwa promacedońskiego.
12
Focyda, kraj w Grecji środkowej, musiała zwrócić Delfom zagrabione skarby, o które
wybuchła „wojna święta" (355-346), i podporządkować się woli króla macedońskiego Filipa; zburzono mury miast wchodzących w skład Związku Focyjskiego, a same miasta
zamieniono we wsie.
13
Pizystrat (gr. Peisistratos) - tyran Aten (560-527), krewny Solona, opiekun sztuk
i nauk, rządził, prowadząc politykę pokoju, dbał o rozwój ekonomiczny kraju.
14
Pireus (gr. Peiraieus) - główny port Aten rozbudowany przez Temistoklesa w V w.
przed Chr., połączony z Atenami tzw. długimi murami, dziś. Pirefs; por. Th. Lenschau
Peiraieus [w:] RE XIX (1937), kol. 71-100.
15
Deklamacja nie zachowała się, znana jest ze streszczenia Focjusza (wyd. A. Colonna,
Oratio II, s. 16-21).
9
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kazu. Moim zdaniem obalenie uchwały jest mniejszym złem niż dopuszczenie do tego, by ją wbrew nam obalono. Pierwsze stronnictwo
może kiedyś zyskać sobie opinię okazującego gest ludzki, natomiast
ci, którzy ulegają innym, gotują hańbę dla siebie, sławę - dla swoich rozkazodawców. Ajschynes utrzymywał kontakty z królami także
po otrzymaniu wyroku, po procesie Ktezyfonta16 i na wygnaniu również zabiegał o współpracę z tyranami. Człowiek, który orężem zagarnął całą Azję, rzucił odtąd wyzwanie naturze; postępował tak
dlatego, że nie miał już wrogów, z którymi mógłby walczyć. Tacy
oto ludzie przyczynili się do tak wielkiego wyniesienia Filipa; ci,
przez których upadła moralność Greków; ci, których uważaliśmy za
sprzymierzeńców; a były dogodne tereny, sprzyjające okoliczności
i wszelka sposobność do wielkich osiągnięć. Tymczasem głos Hellenów zagłuszyło nieszczęście Teb17. Przecież Aleksander po zburzeniu
Teb wzdragał się przed wyrządzeniem krzywdy naszemu miastu, mimo
że miał mu wtedy coś do zarzucenia i żywił doń żal. My bowiem
po upadku Teb zaniechaliśmy wtajemniczeń w misteria religijne, aby
nie odpowiadać na lamenty Tebańczyków zanoszone w hymnie do
Jakchosa18. Jak [354b] miasto powinno uczestniczyć w sławie człowieka dobrego, który zasłużył sobie na jego wdzięczność, tak też powinno mieć swój udział w hańbie człowieka złego, którego postępki
wyjdą na światło dzienne. Nie! Jeśliby też ktoś inny wystąpił w sprawach publicznych z bezprawnym wnioskiem, to również nie przeszedłbym nad tym w milczeniu, lecz od razu zjawiłbym się na trybunie i wykrzykując imię Solona, z powołaniem się na konstytucję
powiedziałbym: „Nie obalam praw, nie przyjmuję wygnańców na rozkaz i nie wchodzę na czyjeś polecenie w układy z mordercą Focejczyków. Wręcz przeciwnie, dopóki dzierżę porty, dopóki mam ludzi
w sile wieku, dopóki mogę liczyć na trofea wojenne, dopóki przynaj16

Ktezyfont (gr. Kiesiphon) syn Leostenesa - polityk ateński z IV w. przed Chr.,
przyjaźnił się z Demostenesem i był wnioskodawcą przyznania mu złotego wieńca (336 r.);
Ajschynes wniósł oskarżenie przeciw Ktezyfontowi, ale przegrał proces. Honigmann [w:] RE
XI (1922), kol. 2079.
17
Teby po śmierci Filipa II wszczęły bunt przeciw panowaniu macedońskiemu; wojska
Aleksandra zdobyły je i doszczętnie zniszczyły (335 r.); odbudował je dopiero Kassander syn
Antypatra w 315 r. przed Chr.
18
Jakchos (gr. Iakchos) syn Zeusa i Demetry, brat Kory nazywany też Dionizosem; wysławiany wraz z matką podczas misteriów eleuzyńskich; pieśń śpiewana
przez uczestników procesji bakchicznej zaczynała się od inwokacji: „Jakchosie, o Jakchosie!"
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mniej jedna triera może wypłynąć z Pireusu, dopóty nie zdradzę praw,
nie odstąpię od nich, nie zamienię naszej dobrej sławy na hańbę dopuszczenia do zagłady samego miasta, a ponieważ obawiam się niepewności losu, sam z własnego wyboru nie przyśpieszę nadejścia niewoli".
Niechże więc Ajschynes powróci na polecenie Demostenesa, a nie Aleksandra - dzięki mówcy przekraczającemu prawo, a nie z rozkazu króla!
Niechże wróci jako wygnaniec, nad którym się zlitowano, ale nie jako
ktoś, kto z mocy rozkazu staje się dla nas groźny. To są słowa Ateńczyków, a ja w tym sposobie mówienia rozpoznaję miasto. Wy bowiem jesteście tymi, którzy zapełnili całą ziemię i całe morze pomnikami zwycięstw, walcząc o prawa i wolność. Kserkses wszczął wojnę,
zamienił morze na ziemię, ponieważ ci, którzy domagali się ziemi
i wody, zostali skazani na strącenie w przepaść, a nie przyjęci na
zgromadzeniu ludowym19. Miasto pozostało jednak niewzruszone bardziej niż podstawowe elementy. Tak jest również w innych dziedzinach, że każdą, by tak rzec, czynność, jeśli jest wyraźnie naturalna,
mierzy się jej motywacją. Oto ktoś zadaje cios swemu sąsiadowi. Jeśli
to się dzieje w czasie zawodów, otrzymuje, jako zwycięzca, wieniec,
jeśli to ma miejsce poza zawodami, podlega karze. Użalamy się czasem nad miastem zniszczonym przez tyranów, lecz zadufani we własne siły, wydaliśmy je dobrowolnie na pastwę ognia medyjskiego. On
nie prowadził rokowań z Filipem nawet po klęsce Cheronei - miasta,
któremu z wyroku losu przypadła w udziale pełnia nieszczęść. Niegdyś przewodzenie Grecji, przeciwstawianie się tyranom w imię wolności było naszym odziedziczonym po ojcach zwyczajem. Ten zwyczaj miał swój początek za Miltiadesa20, doszedł do pełnego rozkwitu za czasów Temistoklesa21, utrzymywał się do Cymona22, zachował się za Peryklesa23, był szanowany przez Alcybiadesa24; za
moich czasów w zasadzie uznawany, uległ zagładzie z wyroku losu
i w wyniku podłości zdrajców. Wyrzekliśmy się przywództwa na rzecz
innych, a ty nie [355a] sprzeciwiłeś się temu. Po konflikcie sycylijskim miasto nie ustąpiło Lacedemończykom, lecz wyspa pochłonęła
całą naszą żywotność, miasto zgodnie z powziętym postanowieniem
wytrwało i pozostało nie zdobyte również po klęsce na zachodzie.
19
20
21
22
23
24

Por. Herodot Dzieje VII 133.
Miltiades - patrz Cod. 72 przyp. 54.
Temistokles - patrz przyp. 77; Cod. 161 przyp. 33.
Cymon - patrz Cod. 161 przyp. 38,
Perykles - patrz Cod. 161 przyp. 4L
Alcybiades - patrz Cod. 161 przyp. 32.
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Lecz Ajschynes25 jest nikczemny. Dodaj do tego, jeśli twa wola, i to, że
Ajschynes spowodował zagładę Focejczyków, zdradę Tracji, mord na
Kersobleptesie26, wszelkie krzywdy, które często wyrządzał ludowi, o co
go zresztą oskarżano. Ateńczycy! Choroba wzmogła się na nieszczęście
Greków wraz ze wzrostem Aten. Oczywiście, miasto nieraz szczędziło
ludzi niegodziwych: nie żeby pochwalało ich cele, lecz dlatego, że litowało się nad ich nieszczęsnym losem. Jednak żadna trudność nie zmusiła go
do działania wbrew prawom wówczas, gdy miało jeszcze swą godność.
Dlaczego zatem nie miałbym zapowiedzieć tego zawczasu? Dlaczego
nie miałbym pożegnać się z życiem, zanim zobaczę swe miasto w niewoli?
Ja osobiście również sądzę, że sława Aleksandra jest zasłużona, ale nie
aż tak nadzwyczajna, jak niektórzy opowiadają; wpierw zastanawiałem się, Ateńczycy, nad jego charakterem. Kimże jest ten człowiek? Do
czegokolwiek się weźmie, tego dokona. Mało tego, czynami wyprzedza
swoje przewidywania, a przedsięwzięciami zaskakuje tych, którzy je
rozgłaszają. Swych licznych i tak wielkich czynów, o których pochlebcy
pisali opowiadania, dokonał bardziej dzięki szybkiemu działaniu, niż siłą
oręża odnosząc zwycięstwo nad wrogami. Przybywał, zanim go zapowiedziano, zjawiał się, zanim o nim usłyszano - na podobieństwo
błyskawic i piorunów, które często pojawiają się szybciej, niż się oczekuje.
W ten sposób zdobył Sardes27, tak spustoszył Karię, tak zniszczył Licję,
tak dokonał najazdu na Pamfilię, tak ujrzano go w Cylicji, tak spadł na
Persów, tak też wprawił w przerażenie Dariusza28. Ojej! Nieszczęścia
są tuż, w pobliżu nas! Tak również zburzył Teby29. Padło miasto
w środkowej Grecji; jego upadek wyprzedził wieść o tym wydarzeniu.
I ja także nie wiedziałem o tym nieszczęściu, podczas gdy wspólna
mogiła pochłaniała miasto. To właśnie, po pierwsze, nie pozwala mi
zajmować się dalej tą sprawą, po drugie, jest to fakt znany Aleksandrowi, nawet jeśli ktoś święcie wierzy, że to szczęśliwy los upaja go
aż do oszołomienia; i tak dalej.
25

Ajschynes, już po bitwie pod Cheroneą (338 r. przed Chr.) i utracie niepodległości,
wziął udział w poselstwie greckim do Filipa II i nadal popierał politykę promacedońską,
także za panowania Aleksandra Macedońskiego (Wielkiego).
26
Kersobleptes (gr. Kersobléptes) syn Kotysa - król trackiego plemienia Odrysów.
27
Sardes - patrz Cod. 72 przyp. 20. W wyprawie na Persów Aleksander podbił
błyskawicznie Sardes, Efez, Milet, Halikarnas oraz wymienione tu kraje Azji Mn. (334 r.
przed Chr.).
28
Dariusz III poniósł klęskę, ulegając orężowi Aleksandra nad Granikiem w 334 r.;
por. Cod. 91.
29
Patrz wyżej przyp. 17.
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Dlaczego więc nie będę usuwał pomników zwycięstw? Dlaczego nie
obalam stel? Dlaczego nie niszczę inskrypcji? Dlatego, moim zdaniem,
że wszystkie pomniki męstwa stanowią zarówno ozdobę ludzi dzielnych,
jak i hańbią tych, którzy je bezczeszczą.
Żołnierze walczący na śmierć i życie [355b] pod Salaminą30 bardzo
dziwili się, oglądając Stoę Pojkile, zniszczyli bowiem na morzu to, co
pozostało na lądzie31. Parnas32 rzucał swe wierzchołki do morza,
a jego części służyły za pociski w obronie mieszkańców. Hellenowie
rozdzielili się w walkach i podzielili się między sobą sukcesami według
elementów przyrody. Lacedemończycy zajęli się lądem, my - morzem.
Oni zamknęli wąwóz, stawiając na jego straży trzystu zbrojnych33,
myśmy odcięli dostęp do Hellady za pomocą tyluż trier. Tymczasem ten
młodziutki Macedończyk rzucał się wszędzie, gdzie świeci słońce, i niemalże wyzywał Los swymi zdobyczami, którymi się pysznił; nie było nikogo,
kto by mu się przeciwstawił. Poseł mający w imieniu króla przedstawić
obietnice, pojechał bez przekonania, lecz zyskał na tym, ponieważ nie
przekonawszy go, ocalił sobie życie. Tacy zawsze robią z was ludzi uległych
wobec tyranów po to, aby sami mogli wzbogacić się, a miasto pozbawić
jego dóbr materialnych. Z konieczności trzeba się bać. Lecz wy późno
i zbyt opieszale strzeżecie się charakteru Ajschynesa. Podpali on triery już
nie przy pomocy Antyfonta34 ani nie, jak przedtem, w wyniku potajemnych knowań, lecz sam, we własnej osobie, odgrywając rolę Ajtii35. Lud
30

Salamina (gr. Salamis) - wyspa w Zatoce Sarońskiej na zach. od Aten słynna ze
zwycięstwa greckiej floty morskiej nad perską we wrześniu 480 r. przed Chr.
31
Stoa Pojkile - krużganek z kolumnadą na Agorze ateńskiej wzniesiony przez Cymona
ok. 450 r. przed Chr.; jego ścianę wewnętrzną zdobiły malowidła przedstawiające m. in.
bitwę wojsk lądowych na równinie pod Maratonem (490 r.); żołnierze dziwili się, że nie
było tam obrazu upamiętniającego nie mniej ważną, bo decydującą, bitwę morską pod
Salaminą, gdy okręty uległy zniszczeniu.
32
Parnas - patrz Cod. 186 przy p. 102.
33
Wąwóz (gr. Pylai, właściwie Thermopylai - Ciepłe Wrota, nazwa wywodzi się od
pobliskich ciepłych źródeł górskich) - przesmyk między górą Ojta i Zatoką Malijską
stanowiący naturalne przejście do Grecji środkowej. Wąwozu bronił król Sparty Leonidas
wraz z 300 żołnierzami przed przeważającymi siłami perskimi; na skutek zdrady wszyscy
obrońcy zginęli.
34
Antyfont (gr. Antiphori) - niesławnej pamięci Ateńczyk, który przyrzekł Filipowi II,
że podłoży ogień pod statki ateńskie. Postawiony na wniosek Demostenesa przed sądem,
został skazany na karę śmierci (Demostenes 18, 132).
35
Ajtia (gr. Aithia, Aithilla) córka Laomedonta - siostra Priama, wzięta po zdobyciu Troi do niewoli przez Greków, skorzystała z okazji podczas krótkiego postoju w porcie płw. Pallene i podpaliła okręty wrogów; Knaack [w:] RE I (1893), kol.
1094-1095.
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ateński uchwalił jego powrót36, bał się - jak oręża i walk - pogłosek
płynących z Indii. Żywił obawy przed odwołaniem z banicji Arystydesa37,
chociaż powodem wygnania była nie jego przewrotność, lecz cnota. Dla
dotrzymania posłuszeństwa Solonowi38 Ateńczycy nie cofnęli się przed
wywarciem wrażenia, że takiemu sprawiedliwemu człowiekowi wyrządzili
krzywdę. Babilon padł39, Dariusz wycofał się; Aleksander dokonał rzezi
Hindusów, ujarzmił Persów; pozostały - dzięki swym czynom wojennym - jedynie Ateny, których męstwa tylekroć doświadczyli na sobie
Persowie, ilekroć musieli toczyć z nimi walki.
Z deklamacji, której tytuł brzmi: „Epikur
głoszący, że Opatrzność nie istnieje, zostaje
oskarżony o bezbożność"40
Ze wstępu

Retoryka może stać się tworzywem również filozofii, ponieważ boska
sztuka słowa jest niczym nie ograniczonym władcą.
Z samej deklamacji: przedmowa

Teraz Epikur41 w sposób oczywisty dowie się, jeśli nie wiedział tego
przedtem, że Opatrzność kieruje całą naturą, i to dowie się nie z dysputy,
36

Ajschynes przegrawszy proces z Ktezyfontem (patrz przyp. 16) wyjechał z Aten (336 r.)
do Efezu, stąd na Rodos i Samos, gdzie umarł ok. 315 r. przed Chr.
37
Arystydes z Aten, syn Lizymacha - główny bohater zwycięskiej bitwy Greków pod
Maratonem (490 r. przed Chr.), zwolennik Miltiadesa, skazany za sprawą Temistoklesa na
wygnanie w 484 r., został odwołany z banicji w obliczu groźby ponownego najazdu perskiego,
brał udział w bitwach pod Salaminą (480 r. przed Chr.) i pod Platejami (479 r. przed Chr.).
38
Solon z Aten (VII w. przed Chr.) - prawodawca, reformator ustawodawczy i polityczny, po dokonaniu reform złożył władzę na okres 10 lat i opuścił miasto, wymógłszy
na obywatelach, że podczas jego nieobecności nie naruszą zreformowanego ustroju.
39
Na wiosnę 331 r. przed Chr. wojska Aleksandra Wielkiego opuściły Egipt i przez
Palestynę, Fenicję dotarły do Mezopotamii i Babilonu; w bitwie koło wsi Gaugamela
Aleksander rozbił wojska Dariusza: Babilon, Suza i Persepolis padły łupem zwycięzcy
(por. Plutarch Aleksander Wielki [w:] Żywoty równoległe, przeł. M. Brożek Żywoty sławnych
mężów, Wrocław 1956 i 1976; Flawiusz Arrian Wyprawa Aleksandra Wielkiego, przeł.
H. Gesztoft-Gasztold, Wrocław 1963).
40
Deklamacja zachowała się jedynie w tej relacji Focjusza (wyd. A. Colonna, Oratio III,
s. 22-28 i Oratio IV, s. 29-36); patrz Cod. 165 [108a].
41
Epikur (gr. Epikuros) - filozof ateński rodem z Samos (341-271 r. przed Chr.),
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lecz z przebiegu swego procesu sądowego. Postępowanie sądowe wobec
ludzi występnych, ich skazanie i wymierzenie im kary nie są aktem [356a]
ślepych i przypadkowych sił natury, stanowią świadectwo porządku,
prawa i organizacji, ale przede wszystkim - działania samej Opatrzności.
W czasie procesu, Ateńczycy, wydarzyło się coś korzystnego. Epikur
przyszedł do sądu z posępnie opuszczonymi oczami i w tym stanie
przygnębienia zniweczył swą doktrynę o przyjemności. Zasługuje on na
nienawiść z dwóch powodów: za to, czego naucza prywatnie, i za to,
co głosi publicznie. Tam wciąż papla o przyjemności, aby w odpowiedniej
chwili dostać ku swej uciesze to, czego potrzebuje, tu przyobleka się
w powagę, aby zwieść sąd.
Sprawa jest osobliwa i niezwykła: człowiekowi wytoczono sprawę
o wykroczenie przeciw naturze wszechrzeczy, przewrotnego sofistę postawiono przed sądem za jego stosunek do Opatrzności. W wyniku doktryn
i działalności nauczycielskiej Epikura zaniknęła wszelka cnota, zginęły
sądy, procesy, skończyły się nagrody dla ludzi sprawiedliwych i kary
dla przestępców. Swymi nieprawościami zagraża on również wysokiemu
niebu; nie ma miejsca na świecie, które byłoby wolne od zuchwałości
i bezczelnych postępków Epikura. Przyczyna tego leży w tym, że Epikur
wstydził się pozostawać w dawnych granicach filozofii i ociągał się
z wejściem na tę samą drogę, którą kroczyli dawniejsi filozofowie.
Co więcej, potępił on małoduszność tych ludzi, którzy zostali u nas
ukarani za swe przewrotne nauki, i naraz postanowił przewyższyć ich
wszystkich w nieprawościach, jakich się dopuścili. W przeciwnym wypadku jakże nie zasługiwałby na naganę ktoś, kto by swymi kłamstwami
usiłował zniesławić tak wielkie i dawne imię? Gdzież zatem zgadzają się
ze sobą te pojęcia? Gdzie zbiegają się i ulegają zmieszaniu przyjemność
i przykrości, wytrwałość i miękkość, Akademia i nierządnice, filozofia
i pijatyka, powściągliwy tryb życia i rozwiązłe wybryki młodzieniaszków?
A on, jakie zajął stanowisko, na co się odważył? Grozi wojną i walką
ze wszystkimi prawami natury.
Szaleństwo Epikura wprawiało w szał ludzi w każdym wieku; kochał
za występne miłostki tych wszystkich, których najbardziej podziwia się
dla ich urody. Ale wpierw przyjrzyjmy się uważnie apologii Epikura! założył szkołę filozoficzną w zakupionych w pobliżu Akademii Platońskiej ogrodach,
głosił istnienie tylko materii wiecznej i niezniszczalnej; w etyce poszedł za twórcą
hedonistykï, Arystypem z Kyreny, za zasadę i cel życia przyjął rozumną przyjemność
(hedone), polegającą na ruchu bądź absolutnym spokoju (ataraksia), nie uznawał
ingerencji bogów w losy świata i ludzi, chciał uwolnić człowieka od strachu przed
śmiercią; por. Cod. 165, Sinko II, 1, s. 44-50.
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Czy żądasz kary za moją doktrynę? - Nie, za twoją bezbożność; nauczanie
jest dozwolone, natomiast bezbożność jest zabroniona. Jeśli zatem możesz
powiedzieć, że nie ma bezbożności w tym, co mówisz, nie osądzam twych
słów; jeśli w twych wypowiedziach tkwi bezbożność, to zasługujesz na karę
nie za swoje słowa: zostaniesz ukarany bardziej surowo za to, żeś użył tych
słów na rzecz swojej bezbożności. Jeśli bowiem ktoś chce posłużyć się
swymi słowami na rzecz czegoś, co jest dozwolone, nie będzie karany
sądownie [356b], jeśli natomiast zechce użyć ich na korzyść tego, co jest
zabronione, musi ponieść karę dlatego, że swą zgubną myślą zepsuł dobrą
sprawę. Wzywamy na trybunę mówców. Jeśli ktoś żywi obawę, to wspólny
głos miasta często zachęca go do mówienia; także tego, kto nie chce
przemawiać. Do czcigodnej „pracowni myślenia" Epikura przychodzi
chłopiec lub dziewczyna. Oboje osiągnęli takie lata, które przyciąga to
wspaniałe miejsce zebrań. Ten człowiek bezczelnością przewyższa Iksiona42, pychą góruje nad Salmoneusem43, zuchwałością przechodzi Tantala44. W powyższych wypadkach mamy jednak do czynienia z mitami
i z trudnością dajemy wiarę temu, co się dzieje na scenie. Epikura nie
znajdujemy wśród postaci mitycznych, lecz w jego naukach i czynach,
którymi prześciga tamtych bohaterów. Co więcej, tamci podobno odważyli
się na swe czyny nie tu, lecz gdzie indziej, jedni w górach, drudzy
w dolinach, a jeszcze inni w jakichś barbarzyńskich i odległych miejscowościach, których naturalne położenie pozwala na pewne usprawiedliwienie
ich postępków. Epikur zaś głosi swe poglądy filozoficzne w Atenach, a ilekroć wymawiam słowo „Ateny", mówię o największym i głównym mieście
pobożności. Czyż wydaje ci się, że Sokratesa45 nie można w niczym na42

Iksion (gr. Iksion) — król Lapitów w Tesalii, bezczelnie rozpowiadał, że spłodził
centaura z widmem samej Hery, żony Zeusa; za karę strącony do Tartaru, przywiązany
do ognistego koła obraca się wraz z nim szybko i bez przerwy.
43
Salmoneus (gr. Salmoneus) — syn boga wiatrów Eola, w swej pysze naśladował Zeusa,
jeżdżąc specjalnie skonstruowanym wozem, powodującym w czasie jazdy ogromny
turkot; Salmoneus ciskał z wozu pochodniami, tak jak Zeus miotał z nieba błyskawicami.
Zeus zabił go rażąc piorunem.
44
Tantal (gr. Tantalos) - król Sypilu w Lidii, syn Zeusa, uczestniczył w ucztach bogów,
w swej zuchwałości wykradał nektar i ambrozję, którymi żywił swój dwór ziemski,
przyjął bogów na uczcie, podając dania z ciała zamordowanego syna, Pelopsa. Strącony do
Tartaru cierpiał wieczny głód i pragnienie: woda odpływała mu spod ręki, gdy chciał jej
zaczerpnąć, gałąź z jabłkami oddalała się, kiedy usiłował zerwać jabłko.
45
Sokrates (gr. Sokrates) - filozof ateński (470/69-399 r. przed Chr.), nauczał publicznie,
twórca etyki jako dyscypliny naukowej, najwyższe dobro widział w cnocie (arete),
rozumianej jako doskonałość i mądrość, i twierdził, że cnoty można się nauczyć.
Oskarżony o wolnomyślicielstwo, został skazany na śmierć. Nie pozostawił po sobie
żadnych pism (por. Platon Obrona Sokratesa, Fedon, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1958).

107

śladować? A jakiej to, powiada, dopuściłem się bezbożności, która podlega
sankcjom prawa? Mówisz mi to, Epikurze; w ten sposób wyjawiasz mi największe oskarżenie, ponieważ jesteś zdolny nie tylko do dotychczas popełnionych aktów bezbożności, lecz także do nowych; dlatego jesteś winien
podwójnie. Nie burzyłeś ołtarzy, lecz wykazałeś, że stoją one niepotrzebnie,
gdyż usunąłeś Opatrzność, dzięki której je zbudowaliśmy. Nie złożyłeś nowych ofiar; od razu zniosłeś je wszystkie. Oby Epikur nie uniknął kary,
mimo że nie posunął się w zuchwalstwie do wystąpienia przeciw bogom,
jak to czynili przedtem ludzie bezbożni! Nikt w mieście nie jest w stanie dopuścić się wszystkich rodzajów bezbożności. Jeśli jednak każdy
z góry wysuwa w swej obronie argument, że nie uczynił czegoś, by
w ten sposób zrównoważyć to, co uczynił, i jeśli przez to uniknie kary, to kto będzie karał zwolenników bezbożności? Nikt przecież nie
może dopuścić się wszystkich rodzajów bezbożności, a osoby oskarżone
mogą przedstawić sądowi zarówno to, czego się dopuściły, jak i to,
czego nie popełniły. Ludzie przy zdrowych zmysłach nie mogą przyjąć
takich wykrętów. Nie jest bowiem rzeczą normalną, żeby ktoś się bronił przed czymś, o co się go nie oskarża; broni się on przed oskarżeniami o występki, które mu stawiają oskarżyciele i za które osądzają go sędziowie. Lecz ci ludzie odchodzą od pełnej sprawiedliwości
i zmierzają ku temu, co jest najłatwiejsze. Prawdziwa sprawiedliwość
polega na odparciu oskarżenia, które doprowadziło do sprawy sądowej; najłatwiej jest oprzeć obronę na tych faktach, o które nie jest się
oskarżanym. Jeśli dlatego zaprzeczasz istnieniu Opatrzności, że dotąd
nie byłeś ukarany, dobrześ to sobie obmyślił, lecz jeśli to czynisz z powodu natury [357a] wszechświata, twoje rozumowanie okazuje się całkiem chybione. Na atomy i ową osławioną próżnię! Skąd wywiodłeś tę
swoją doktrynę? Bliżej nieokreślony bezładny napęd i takaż siła wprawiają w ruch całą przyrodę - jest to dawny, starszy od twoich nauk
pogląd o chaosie panującym w świecie, nie podlega on określonym
prawom natury. Tymczasem wszystko dzieje się zgodnie z ustalonym
porządkiem. Za najlepsze świadectwo istnienia Opatrzności uważam
to, że wszystko trwa, gdyż brak porządku powoduje zagładę, a porządek zapewnia ocalenie. Dlaczego pozbawiasz Opatrzności tak Delfy46,
jak i niebo? Przecież Parnas ruszał się w posadach i zatrząsł przeciwko Persom; szczyty jego gór padały jak pociski, Persowie polegli,
a skały stały się ich grobami47. I chociaż Epikur miał czelność wypowie46
47

Delfy - patrz Cod. 72 przyp. 81.
Por. [355b].
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dzieć swe bezbożne myśli przeciw bogini48, góry nie poruszyły się,
Hymettos49 nie drgnął ani nie zerwała sic wichura, ani nie uderzyły
pioruny, aby go unicestwić wraz z całą Akademią. Rozumiem postępowanie bogów: oni pozostawili go waszemu osądowi, uczynili tak po to, aby
sędziowie attyccy wydali wyrok taki, jaki by wydał sam Pityjczyk50. Jeśli
więc rzeczywiście Epikur śmiał napisać, że trzeba zburzyć posągi Opatrzności, powinien ponieść karę za bezbożność. A jeśli postępuje bezbożnie
wobec tej, której posągami są niebo, ziemia i elementy wszechświata, to
mamy go oszczędzić jako kogoś, kto dopuścił się mniejszego wykroczenia?
Szczęśliwi są, powiada, ludzie źli. Czyż istnieje jakieś większe nieszczęście od tego, że się jest złym człowiekiem? Mędrcy są nieszczęśliwi; uważasz, że istnieje szczęście większe od życia w cnocie? Życie człowieka nie
ma jednolitej natury ani jednolitego motywu działania; cele, jakie przyświecają żyjącym, są zróżnicowane i wyznaczają każdemu odpowiednią
granicę. Mędrzec nie pożąda absolutnie żadnych dóbr materialnych,
a większość ludzi uważa za szczęśliwych tych, którzy je posiadają. Mędrzec nie dostrzega też kary w tym, że ich nie posiądzie. Do czego więc
zmierza? Jaki cel mu przyświeca, kiedy doznaje cierpienia, spędza bezsenną noc i trudzi się w ciągu kolejnych dni? Zdobycie cnoty, mój drogi! Jak
ją zdobędzie, jak owładnie tą zdobyczą? Cnoty nie można nabyć drogą
gromadzenia bogactwa i dóbr materialnych. A za pomocą siły fizycznej?
Wieniec cnoty ma większą wartość od wieńca oliwnego. Czy dzięki męstwu na wojnie? A jakie zwycięstwa na polach bitewnych są większe od
zwycięstw nad złem? Nie wyrzucaj biednemu mędrcowi jego ubóstwa
(przecież posiadanie bogactwa nie było jego celem), nie wytykaj mu, kiedy choruje, mając liche zdrowie, ponieważ ma się dobrze w swoich
wyższego rzędu sprawach, [357b] nie gań za to, że jest podległy władcom miast, ponieważ on włada tym, co jest dla nas najlepsze. Człowiek
stateczny jest tak bardzo daleki od pogoni za tego rodzaju dobrami lub
od myślenia, jak jest nieszczęśliwy z powodu ich braku, że już niektórzy szerzej znani z mądrości w pełni dobrowolnie odstąpili od tego,
chcąc w ten sposób uwolnić się od jakiegokolwiek kłopotu zewnętrznego i w zamian zyskać niezniszczalne bogactwo cnoty. Anaksagoras51
48

Bogini Opatrzności (gr. Prónoia).
Hymettos (gr. Hymettos) - pasmo górskie w Attyce położone na płd.-wsch. od Aten,
por. Fr. Brommer [w:] RE Suppl.VIII, kol. 994.
50
Pityjczyk (gr. Pythios) - przydomek Apollona.
51
Anaksagoras (gr. Anaksagoras) z Klazomen w Jonii (Azja Mn.) - filozof grecki (ok.
500-424 r. przed Chr.), działał w Atenach, oskarżony o bezbożność uszedł na wygnanie;
nauczał o wieczności materii i umyśle (nus) jako rozumnej sile istniejącej wyłącznie w
materii.
49

109

obrócił całą swą posiadłość ziemską na pastwisko dla owiec, czym pouczył, jaki rodzaj wykorzystania gruntów odpowiada mędrcom. Demokryt52 chętnie znosił choroby ciała, aby pozostawać zdrowym w swej
lepszej części. Dlaczego więc zarzucasz Opatrzności, że nie rozdziela
sprawiedliwości według zasługi? Jeśli zatem mędrcy pogardzają wszystkimi zewnętrznymi dobrami materialnymi, które znajdują się wokół nich, to
jakże mogliby odczuwać ich brak lub starać się o ich pozyskanie? Jaki
bogacz nie troszczy się najbardziej o swoje bogactwo? A znajomość spraw
ludzkich i boskich oraz majestat mądrości tak wielkiej, tak głębokiej
wydają ci się drugorzędnymi sprawami dla bankiera, trudem na próżno
obciążającym maniaka, dodatkowym wysiłkiem człowieka ubiegającego
się o zaszczyty w mieście? Nie nazywaj nieszczęśliwymi ludzi, którzy
w najwyższym stopniu są szczęśliwi, ani pokrzywdzonymi przez los, gdyż
są oni równi możnym tego świata, ani biednymi, gdyż posiadają niezniszczalny skarb, ani niegodnymi zaszczytów, ponieważ patrzymy na nich
z podziwem jak na bogów. Wielu ludzi świadomie złych często jest
przedmiotem pochwały ze strony niektórych; taka pochwała wypływa
jednak bardziej z wyrachowania niż z przekonania o jej prawdziwości.
Tymczasem ja chętnie zapytałbym ludzi, którzy chcą czynić wyrzuty
mędrcom za ich niedolę, czy żyli oni w niej, zanim zostali mędrcami, czy
też później, kiedy już się nimi stali, utracili tak zwane dobra. Jeśli zostali
ich pozbawieni przedtem, nie można winić za to ich cnoty, jeśli natomiast
tak się stało później, gdy już zyskali mądrość, to utracili nie to, czego
pożądali, lecz to, czego nie pożądali.
Ten człowiek wyśmiewa nasze nieszczęścia i zakłada sprzeciw wobec takiego jak to - postępowania sądowego. Na podstawie tego (sądzę), że
dopuścił się zwyczajnych przewinień, usiłuje wykazać, że nie popełnił
żadnego w ogóle wykroczenia, jak gdyby przez to nie zasługiwał na
większy gniew i surowsze oskarżenie o popełnienie przestępstw, i to tak
wielkich, że nie można znaleźć takich, które służyłyby im za wzór. I jeśli ci,
którzy dopuścili się największych zuchwałości, nie poniosą kary za swe
bardzo ciężkie przestępstwa, to jaki pozostawałby jeszcze powód, byśmy
chcieli karać ludzi za mniejsze? I cóż? Jeśli uniewinnilibyśmy osoby, które
wyjątkowo dopuściły się czynów przestępczych [358a], to jak nie mogłaby
przysługiwać pełna swoboda postępowania tym, którzy zamierzają dokonać przestępstw niezwykłych; pierwsi, którzy odważyli się na nie, mieliby
nie być ukarani, jak ci, którzy nie uczynili niczego złego? Ekscesy
w przestępstwach nie powinny być powodem do ujścia przed odpowiedzial52

Demokryt (gr. Demokritos) - patrz Cod. 163 przyp. 2.
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nością sądową, raczej przeciwnie, muszą one służyć za podstawę oskarżenia o tyle większego, że - pomijając czyny - sam zamiar ich popełnienia
wzbudza silniejszą przeciw nim nienawiść. Chcieć wyolbrzymiać błędy,
które ktoś popełnia ze względu na ich osobliwą naturę, znaczyłoby
oskarżać na tej podstawie o występek z dwojakiego powodu; że ma się
zamiar popełnić wykroczenie i że chce się popełnić coś, czego dotąd nikt
nie popełnił. Ty, powiadasz, nie dopuściłeś się żadnej zwykłej zuchwałości.
Sam mi wyjawiasz nadmiar naszych nieszczęść. Ci bowiem, którzy doznali
nieszczęść i wiedzą, że przedtem spadły one również na innych, łatwiej
znoszą swoje; myślą, że tacy ludzie z ich otoczenia będą dla nich
pocieszeniem w cierpieniach. Natomiast ci, którzy nie znają przykładów
ludzi dotkniętych takimi, jak dopiero co zaznane, nieprawościami, uważają swoje nieszczęście za niemożliwe do zniesienia dlatego, że nie mogą ich
porównać do nieszczęść podobnych do tych, jakie przeżywają.
Czy jakikolwiek mężczyzna nie cierpiał z powodu krzywdy, którą
wyrządzono dziecku? Czy jego żona nie cierpiała razem z nim? Czy
nieszczęście nie dotknęło ich obojga? Zbrodni nie dodaje się do występków. Kto dopuścił się zbrodni? Niewiedza winowajcy przynosi mu ulgę
w nieszczęściu. Ktoś ważył się na popełnienie cudzołóstwa i przez swoje
ukryte postępki zniszczył przyzwoity dom rodzinny. Tak, naprawdę
nieszczęście jest wielkie, a on je nadto pomnożył - by stało się jeszcze
większe - podburzając syna przeciw matce, i sprawił, że samo cudzołóstwo
wydaje się cudzołożnikom błahym przewinieniem. Ma duszę niezniszczalną, ale nie utrzyma przez nas ogniska rodzinnego w stanie czystym.
Czynami nie potwierdziłeś fałszywości swoich gróźb, bogaczu! Zostaliśmy
pojmani, zwyciężeni, zamilkliśmy, zapomnieliśmy o naszych prawach
obywatelskich. Swoimi zbrodniami pozbawiłeś nas głosu, i tymi tragicznymi znakami zamknąłeś nam chcące mówić usta. Z wielkim trudem
zabieram głos i mówię o tym, o czym z konieczności trzeba powiedzieć.
Odtąd nie jestem już retorem-rzecznikiem miasta, lecz jedynie głosicielem
własnego nieszczęścia. Komu zawdzięczamy te odrażające wyziewy? Czy
nie pochodzą one od ciebie? Czyż wszyscy nie zginęli z twej woli, a nie
z mojej ręki? Nie powiedziałem jeszcze o największych nieprawościach:
o oznakach wdzięczności okazanych we właściwej chwili w twoim teatrze
tobie, który stworzyłeś tyle tragicznych sytuacji, nadając im koniec jak
w komedii i powiększyłeś nieszczęście środkami, jakimi w komediach
kończą się perypetie. Tak więc, kiedy dokonał tego, że przeżyliśmy to
wszystko, chodząc wkoło [358b] mówi: „Cóż możesz powiedzieć o biedaku? Chce tego, czego nie zabrania żadne prawo: oskarżać i być oskarżanym". Następnie zapytuje mnie: „Czy nie jest dozwolone przysposobienie
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dziecka?" Owszem, ale nie zezwala się na jakiekolwiek przekroczenie
prawa w trakcie przysposabiania. A jeśli prawo zezwoliłoby na jedno
z dwojga, i jeślibyś wybrał to, co jest dozwolone, a dokonał czegoś,
co nie jest dozwolone, to czy byłbyś wolny od odpowiedzialności za
jedną z tych czynności i już nie ponosiłbyś kary za to, żeś ponadto
wykorzystał i to, co nie jest dozwolone? „Byłbym wolny" - odpowiada.
Oto jest język człowieka bogatego, odpowiedź wyniosłego władcy. Ja
natomiast normalnie i całkiem życzliwie odpowiem ci tak: Poniesiesz
karę taką, jaką ci wyznaczą sędziowie. Zdecydowałeś się postępować
w sposób nienaganny? Przysługuje ci tu wolność wyboru, jeśli jednak
tęże wolność zamieniasz w samowolę, potępiam taką wolność, ponieważ
przez twój zamysł przybiera ona naturę czegoś, co nie jest dozwolone.
Życie w społeczności jest rzeczą piękną, ale o tyle, o ile przyjemność
z niego płynąca nie budzi podejrzenia. Lecz jeśli ktoś włamuje się
do mieszkań, uwodzi żony, hańbi rodziny, bezcześci ogniska domowe,
udaje przyjaźń, chociaż naprawdę jest ona wypełniona ponad miarę
nieludzkim postępowaniem - popełnia czyny, których dotąd dopuszczano się swobodnie, gdyż nie łączono ich z niesprawiedliwością;
a kiedy związano je z niesprawiedliwością, stały się tym większymi
wykroczeniami, że nosiły pozory niewinności. Może poszukujesz dziecka, by je przysposobić? Dlaczego więc nie powiedziałeś o swoim zamiarze, zanim przyszło na świat? Albo dlaczego nie zażądałeś tego
dziecka po porodzie? A może nie chciałeś uczynić ani jednego, ani
drugiego, lecz zabrałeś je potajemnie wtedy, kiedy było ono samo,
nie mówiąc o tym nikomu? Nie przysposobiłeś go zgodnie z prawem...
któż nam zarzuci, żeśmy nie działali w pełni legalnie?
Ktoś odważył się zuchwale na popełnienie podstępnego, ohydnego
cudzołóstwa. Pewnego nieszczęsnego chłopca szybko upito winem
z przeklętego kratera, nastawiając go przeciw jego matce, a w prawicę ojca nikczemnym podstępem włożono broń, aby dokonał zbrodni
na osobach mu najdroższych. Teraz opłakuję tych, których zabiłem
jako wrogów, i roniąc łzy stoję w obliczu zbrodni, którą popełniłem,
jak mi się wydaje, zgodnie z prawem. I w tym, którego uważałem
za cudzołożnika przed jego uśmierceniem, po dokonaniu na nim mordu
rozpoznałem swego syna. Teraz rzeczywiście jesteś ranny, teraz otrzymujesz śmiertelny cios, mój chłopcze. Odtąd będę cię nazywał nie
imionami wywodzącymi się z twoich postępków, lecz związanymi z pochodzeniem rodzinnym. To nie ty jesteś winny naszych nieszczęść,
to ktoś inny! A zatem wpierw spytam o to bogacza: Czy ten młodzieniec wydawał mu się uczciwy czy przeciwnie - skłonny do przekra-
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czania norm prawnych? [359a] Jeśli był uczciwy, sprawca czynu nie
pozostaje nieznany, jeśli występny, trzeba było go zwrócić jego rodzonemu
ojcu. I więcej, czy popełnił on te czyny w ukryciu przed tobą, czy nie
przeszkodziłeś mu w nich, przewidując je zawczasu? Jeśli bowiem nie
wiedziałeś o nich, to oczywiście możesz mówić o opiece ojcowskiej, a jeśli
wiedziałeś, co wydaje się możliwe, to powinieneś go powstrzymać wówczas, kiedy zamierzał je popełnić, a nie czekać, aż się ich dopuści. Pierwszy
sposób postępowania jest dowodem przezorności, drugi - dowodem
nieuczciwości; pierwszy wskazuje na człowieka życzliwego, drugi na
fałszywego. Młodzieniec jest winny wszystkiego. Gdyby mógł mówić!
Gdyby jakiś bóg, jak to często czytamy u poetów, pozwolił mu raz stawić
się w sądzie na rozprawie! Czyż nie wykrzyknąłby spod ciosów i razów: „Ja
cudzołożnikiem? Ja występny wobec praw? Obmierzły bogaczu! Za późno
nauczyłeś mnie słów, które przystoją tobie". Ale litując się (powiada) nad
tobą z powodu nieszczęścia, okazałem ci wdzięczność, ponieważ chcę,
żebyś osądził, czy młodzieniec zasługuje na miejsce w grobowcu swoich
przodków. W odpowiedniej chwili (nieprawdaż?) pomyślałeś o gestach
pojednania i wspomniałeś o połączeniu rodziny, kiedy wydałeś nieubłaganą wojnę na miecz i przez cudzołóstwo.
Gdyby mógł mówić, procesować się i ujawnić zasady życiowe swego
ojca, nie żądałbym więcej dowodów, gdyż poznałbym jego osobowość
w trybunale. Wysuńmy przypuszczenie, że pochowano go zmarłego
w wyniku choroby czy zarazy. Wówczas płakałbym także nad nieszczęśliwym przypadkiem, który pozwolił mi cię rozpoznać, ponieważ zachowałeś dla mnie imię ojca tylko w grobie. Pocieszyłbym się wszelako,
gdybym przekazał bogom podziemnym swego syna zmarłego w wyniku
choroby, a nie dramatycznej śmierci. A teraz, co za tragiczne, spóźnione
i okrutne znamiona rozpoznania! Obecnie jestem zmuszony rozpoznać
syna, kiedy byłoby lepiej go nie rozpoznawać. Nazywają mnie ojcem
wtedy, gdy ja odkrywam w sobie zabójcę własnego syna. Pozwólcie mi
opłakiwać jedynie cudzołóstwo! Zgódźcie się z tym, że moje nieszczęścia
mieszczą się w jednym dramacie! Po cóż miałbyś moim losem obdzielać
poszczególnych poetów? Po co dla każdego mego nieszczęścia rozpoczynać pisanie sztuki teatralnej? Teraz ty towarzyszyłeś mi, wyliczając moje nieszczęścia. I chcesz wypełnić grobowiec wtedy, kiedy sprawiłeś, że mój dom opustoszał? Chcesz, żebym ja pochował swego syna?
Dajesz mi piękny (nieprawdaż?) dowód przyjaźni. Pozwól mi opłakiwać wśród jęków moje nieszczęsne losy, a ty, jeśli chcesz, wypraw
pogrzeb temu, którego mi uwiodłeś, i pozwól, aby w orszaku pogrzebowym zamiast innych rzeczy niesiono mu jego [359b] pieluszki. Twoje
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ręce zasługują na podobny pochówek. Lecz skąd ma wyruszyć kondukt
pogrzebowy, co mam zadecydować? Z mego domu? Jakiż grób jest
smutniejszy od tego domu-siedliska nieszczęścia? Wokół niego - nieszczęsne ciała i budząca przerażenie krew,
którą wszystko broczy,
w środku też stoi kałuża rozlanej krwi: co za ponury widok! Ze wszystkich stron otacza go legion bóstw zadośćuczynienia, demonów i duchów mścicieli. A teraz? O szczycie i nadmiarze nieszczęść! Ojciec
sięgnął po broń przeciw dziecku, matka została zmuszona do niegodziwego związku z własnym synem! Ale ty, wrogu straszniejszy niż wojna,
zaraza i tyrania, nieprzyjacielu bardziej swej ojczyzny niż naszych
praw, jakieś dowody wdzięczności okazał temu miastu w zamian za
otrzymane dobrodziejstwa! W zamian za władzę, w zamian za zaszczyty,
w zamian za tyle i tak wielkich dóbr, których godnym uznało ciebie,
a których godnym nie byłeś. Ty uczyniłeś nasze miasto bohaterem
widowiska teatralnego, zrobiłeś zeń przedmiot sztuki tragicznej współzawodniczącej na scenie o pierwszeństwo; moje nieszczęście pozostanie mi przypisane do kresu mego życia, twoja zbrodnia, którą się
zbrukałeś, i twoja przewrotność będą trwały tak długo, jak długo
będzie żyło miasto. Ty zaś mów, pisz, wytaczaj procesy, uchwalaj
prawa, pertraktuj! Ale wpierw, jeśli chcesz, wystąp z wnioskiem
o takie prawo: Niech człowiek biedny odtąd już nie zabiera głosu,
jeśli jednak odezwie się, niech poniesie karę polegającą na tym, że
zostanie katem swojej rodziny. Ale twoje prawo raczej zostało napisane zbyt wyraziście poprzez moje nieszczęście (czy zatem potrzeba ci więcej słów i zgłosek?) Mównicę zatrzymano tylko dla ciebie
w sposób doskonały, a wszystkim ludziom biednym odbierano głos,
czego przykładem byłem ja. Mów sam do siebie, rządź sam! Nikt
ci się nie sprzeciwi. Nie będziesz jednak, być może, nadal rozprawiał o drobiazgach ani ograniczał swej władzy jedynie do mównicy.
Niebawem będzie ci potrzebna scena wyższa od niej, będą też potrzebne dramaty nie zawierające w sobie tajemniczego tragizmu. Aby bardziej przestraszyć wszystkich, przedstaw i opisz moje cierpienie, namaluj też na płótnie moje nieszczęście! Trudno jest znaleźć rodzaj
sztuki dla przedstawienia rzeczywistej istoty tak niezwykłej sprawy.
Tyle że dla bogacza nie ma w ogóle niczego, na co by się nie odważył.
Kolory niech pochodzą z jakichś łąk bogini Kary53 i bogini zemsty,
53

Kara (gr. Poine) - uosobienie kary podniesionej do rzędu bogiń. Por. Ajschylos
Choefory 929n.; Ajschynes Mowy 27, 7.

114

Z deklamacji zatytułowanej: ,,Po wojnach medyjskich
Ateńczycy postanowili wszcząć wojnę z barbarzyńcami.
Na wieść o tym król obiecał wynagrodzić spowodowane
przez siebie straty, jeśli wstrzymają działania wojenne.
Ateńczycy wyrazili zgodę, Temistokles sprzeciwił się" 55

Sam wstęp

Ateńczycy! Wydaje się, że król nie wyrzekł się jeszcze zamiaru napaści
na nas, ale wciąż uważa, że miasto w swym postępowaniu jest silniejsze
od jego [360b] przebiegłości. Ja nie uważam za rzecz dziwną tego, że
król znowu zabiera się do was za pomocą tych samych metod. Nie ma
bowiem niczego osobliwego w tym, że ci, którzy znaleźli się w trudnym
i budzącym niepokój położeniu, nie mogą znaleźć sposobu na wyjście
z trudności. Nie ma w tym wcale niczego nadzwyczajnego, natomiast
o wiele słuszniej jest wyrazić zdziwienie wobec naszych mówców, którzy
uważają, że nadszedł dla nas właściwy moment, aby zdradzić, w czasie
gdy król doszedł do przekonania, że nie może nie uznać naszej wyższości nad swoją potęgą. Wypada więc, żebyście wszyscy razem nie
okazali się słabsi od planów jednego człowieka, gdyż byłoby rzeczą
nienaturalną przechwalać się, że jesteście lepsi od barbarzyńców w uzbrojeniu, a gorsi od nich w podejmowaniu decyzji. Już w ogólnych sprawach król wypowiadał się jak bogowie, a o naszych trierach wyrażał
takie samo zdanie jak bóg pytyjski. Po cóż z mego powodu masz niepokoić nasze cieśniny? Po co przekopywać góry i zamieniać je w morze?
Po co zamieniać ląd w szumiące fale morskie? Pozostaw Athos w spokoju i nie wysyłaj przeciw mnie floty przez góry, lecz drogą morską.
Jeśli jednak mało dbasz o żywioły, nie tykaj przynajmniej nieba i górnej
sfery! Nie rób z dnia nocy za pomocą strzał, spraw, żeby pod słońcem
nie płynęła chmura utworzona z pocisków wystrzeliwanych przez twoje
wojsko! Nie pozwól, żeby cokolwiek pozostało nienaruszone, uczyń tak,
żeby miasto Ateńczyków weszło do historii Medów jako przedmiot
jednego z jej rozdziałów! Okazujesz się w działaniu straszniejszy niż
wieść o tym niesie; albo wprawiasz w podziw swym postępowaniem na
lądzie, albo przenosisz swe wielkie czyny na morze; wypuszczasz wojsko
na rzeki bądź strzały ku słońcu, czy też smagasz biczami fale morskie.
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Deklamacja zachowana jedynie w Bibliotece Focjusza (wyd. A. Colonna, Oratio V,
s. 37-47).
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Góra pokonana burzliwymi nurtami, unosiła twoje okręty, a całą cieśninę spiętą mostem przekroczyły twoje wojska piesze. Athos pozwolił
trierom przepłynąć przez swój środek, a Hellespont - jeździe medyjskiej
przejechać galopem po swoich burzliwych wodach56. Pomoc, jaka nadeszła od Lacedemończyków, liczyła około trzystu hoplitów; pozostali
pochodzili zrządzeniem losu z innych plemion greckich. Nie mogłeś
zataić przed nami tego, że prowadziłeś wojnę dużo straszniejszą od
poprzedniej. Już nie obsadzisz uzbrojoną załogą tysiąca dwustu trier,
nie skierujesz ich przeciw naszemu miastu ani nie ukryjesz pod ziemią
wód morskich, nie zdławisz lądu swymi żołnierzami i nie zmusisz żywiołów, by się podporządkowały twoim potrzebom. Przecież wiesz, że
prowadząc walki odniosłem zwycięstwo nad tym wszystkim, co ci dawało przewagę. Z Babilonu57 wysłałeś wojska do ataku [361a] na
nasze miasto, za pośrednictwem heroldów ustawiłeś przeciwko nam
machiny wojenne, przez posłów podkopałeś zapał mieszkańców do
najwspanialszych czynów: to wszystko nazywasz darami i dobrodziejstwami! Nie! Na pomniki naszych zwycięstw odniesionych na lądzie
i morzu!... Jeśli więc sądzicie, że trzeba zdecydować, co należy robić,
aby nie wykonać tego, coście postanowili, i że musicie podejmować
błyskotliwe uchwały, a potem nie czynić nic, żeby je wykonać, to
sprawa ma się dobrze. Ktoś podejmuje jakieś wspaniałe postanowienie;
jeśli się okaże, że nie następują po nim czyny, nie zyskuje pełnej pochwały,
gdyż słowa uznania, jakie otrzymuje, są wątpliwe. Wszyscy bowiem
oczekują na wynik jego działania, aby podziwiać pomysł. A ten, kto
podjął niebezpieczeństwa związane z właściwym działaniem, zasługuje
na podziw z dwóch powodów: z powodu podjętego postanowienia oraz
z powodu działania, gdyż jego słowa nie pozostały w sprzeczności
z czynami. Chętnie zapytałbym moich rozmówców, czy wyrazili sprzeciw
wobec naszej decyzji zaprzestania wojny, czy zachowali spokój i uznali, że
trzeba było ustąpić naszym doradcom. Jeśli nie sprzeciwili się, to w sposób oczywisty postąpili tak nie tylko wobec nas, ale także wobec siebie,
kiedy starali się obwinie tych, z których milczeniem godzili się w tym
sensie, że ci mieli całkowitą rację. Przecież nie powiedzą oni, że z braku
życzliwości w pełni świadomie zataili to, co było naszym osiągnięciem.
Oczywiście, jeśli wyrażając sprzeciw doznali porażki, to jakże nie byliby
oskarżeni o cynizm, kiedy by zaczęli opowiadać o powodach, dla których musieli spaść niżej w stosunku do swoich przeciwników. A jeśli my
56
57

Por. wyżej przyp. 6
Babilon - por. Cod. 238 przyp. 5.
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unieważnimy nasze uchwały, to, nie da się ukryć, odtąd będą nam zarzucać jednocześnie i niestałość, i bezmyślność. Bezmyślność dlatego, że
od początku należało ukazać naszą przewagę, a myśmy tego nie potrafili, a niestałość z tego względu, że szybko zmieniliśmy wcześniej zajęte
stanowisko. A przecież dotąd nie mówiłem jeszcze o większym zarzucie: wyglądało na to, że my, powodowani koniecznością, zechcemy
głosować przeciwko samym sobie, a to (sądzę) jest zarzut w pełni
wiarygodny. Nawet nie biorąc pod uwagę tak ciężkiego oskarżenia, nie
do zniesienia jest to, że jesteśmy uznawani za winnych popełnionego
błędu; jakże więc nie byłoby w ogóle niewybaczalne, jeśliby się okazało, żeśmy zmienili naszą hańbę w zysk? Jeśliby jeden ze sprzymierzeńców naszego miasta przyjął dary od króla, po czym odważył się
znieść uchwały miasta lub zerwać z nim przymierze wojskowe, to czybyście się nie oburzyli i nie zażądali odszkodowania od tego, który
usiłował unieważnić wasze uchwały? Ja sądzę, że z pewnością [361b]
tak. A potem kiedybyście innym zabronili podważyć którąś z waszych
decyzji, to czy nie patrzono by na was jak na tych, którzy sami postępują tak samo? A w sytuacji, w której nie znieślibyście tego, że z powodu
postępowania jakiejś innej osoby nie otrzymacie odszkodowania, to czy
wydawałoby się, że samiście z własnej woli postąpili niewłaściwie? Pewnie,
we wszystkich sprawach trzeba się wystrzegać, by nie zrobić czegoś,
co jest rzeczywiście złe, i tego, co się złe wydaje, a zwłaszcza by nie
dokonać czegoś, co by się miało sobie pierwszemu do wyrzucenia. Ten
bowiem, kto oburzałby się na jakieś sprawy uznane przez siebie za złe,
a później przystąpiłby do ich realizacji, byłby jednocześnie człowiekiem
podłym i zbrodniczym; zbrodniczym dlatego, że przystępuje do robienia
czegoś, czego nie należy robić, podłym z tego względu, że sam przystępuje do poszukiwania dla swej działalności tego, od czego usiłuje powstrzymać innych w ich postępowaniu, czemu pozornie daje wyraz
w słowach. Przytocz mi, jeśli łaska, słowa naszych prawodawców! Wylicz mi, jeśli taka twa wola, pomniki zwycięstw naszego miasta! Ja
bowiem uchwały powzięte przeciw wrogom nazywam sukcesami naszego
miasta. Ku czemu to wszystko zmierza? Aby nie prowadzić układów
z barbarzyńcami, żeby odnosić się z nienawiścią do ich rodu jako
przeklętego i żeby uważać wojnę między nimi a nami za nieprzejednaną.
I to bez wątpienia jest słuszne, gdyż ze strony tych, których Ateńczycy
uważali za naturalnych wrogów, spodziewali się czegoś złego i z tytułu
ustanowionego prawa mieli się na baczności, by nie spotkało ich jakieś
nieszczęście, sądzili, że najlepszą twierdzą broniącą miasta jest brak
ufności wobec wrogów. Ludzie przewrotni, patrzący na wszystko pod
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kątem własnej korzyści, czerpią zwykle więcej zysku z pozorowanej
przyjaźni, niż gdyby otwarcie zgadzali się na udział w wojnie. Uchwały
zgromadzenia ludowego Ateńczyków ja nazywam wyroczniami boga
pytyjskiego. Pers jest wrogiem nie tylko w jednej określonej chwili ani
w danym czasie, ani wówczas, gdy wybucha wojna, lecz zawsze, dopóki
żyje nasze miasto.
Oby tak było, że król zburzył doszczętnie tylko Plateje58 i pozbawił
ojczyzny jedynie lud, który z własnej woli walczył o wolność! Nie powinniśmy - aby uwolnić króla od słusznego zarzutu - rozważać tego, co
przecierpiał, lecz zastanowić się, co powinien był uczynić dla zwycięstwa, i mieć na uwadze fakt, że każda kara jest mniejsza od tej, na jaką
zasługuje. I nie jest rzeczą sprawiedliwą, że my, jako zwycięzcy, nie robimy
tego, czegośmy, pokonani, zaznali ze strony zwycięzców. Przecież król,
zanim jego przeciwnicy podnieśli się z poniesionej straty, przybył, wywarł
na nich zemstę i nie dał im możliwości bronienia się. Zapewnił sobie całkowite bezpieczeństwo dzięki udanym atakom, uniemożliwił [362a] tym pokonanym jakąkolwiek zmianę na lepsze. A ci powiadają: Król posłał ludowi dary. Mówisz do mnie słowami dziecka. Jesteś spadkobiercą złych demagogów; usiłowałeś wygłaszać ich słowa w Atenach; w ich wyniku przekształciliśmy w grobowiec miejsce, gdzie on przemawiał na rzecz tego,
który przed tobą mówił tym samym językiem. A ponieważ nie wiadomo,
jaki będzie wynik bitwy morskiej, nie jest rzeczą piękną lekceważyć ich
męstwo wobec naszej przewagi, która zapewnia nam w sposób oczywisty
dobrą sławę i pozwoliła nam przetrwać. Ci bowiem, którzy zwykle niewiele
sobie cenią męstwo, nie podejmą bardzo ryzykownego czynu także
wówczas, gdy poniosą porażkę; natomiast mając dużo przykładów własnego wielkiego męstwa, jakie mieliby usprawiedliwienie wobec cudzoziemców, gdyby swymi ostatnimi czynami przysłonili i pohańbili dawniej zyskaną sławę? Każdy jest dla mnie lepszy od Kserksesa, jeśli chodzi o dary
i łaskę. Gdyby jeszcze ten król szafował darami bezinteresownie, to może
ludzie dobrze o nim mówiący mieliby po temu jakiś powód; ale przecież
takie postępowanie wcale nie jest godne Ateńczyków. Jeśli wymaga on za
to wdzięczności ze strony miasta, jest rzeczą ze wszech miar widoczną, że
w zamian za swoje dobrodziejstwa stara się uzyskać od nas jakąś korzyść,
czym daje dowód, że wcale nie jest dla nas łaskawy. Jeśli zatem nie jest
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Plateje (gr. Plataiai) - miasto w Beocji u stóp Kitajronu na granicy z Attyką, zburzone
w 480 r, przed Chr. przez wojska perskie Kserksesa (Herodot 8, 50, 2); rok później pod
Platejami Grecy stoczyli zwycięską bitwę z perskim najeźdźcą; por. E. Kirsten Plataiai [w]:
RE XX (1950), kol. 2255 - 2332.
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mądrze przyjmować dary bezinteresownie, to o ile bardziej niemądrze
jest przyjmować je wtedy, kiedy ktoś nie daje ich za darmo, lecz oczywiście z myślą o rewanżu - w takiej wielkości, by równoważył wartość
jego darów? A więc przyjrzyjmy się bliżej tym obietnicom! Przywrócę
do dawnego stanu, powiada król, to wszystko, co zniszczyłem w czasie
działań wojennych. To, o czym mówisz, stanowi przyczynę wojny, co
czytasz - są to znaki raczej walki niż pojednania; nie widzisz, że argumenty, którymi usiłujesz pogodzić miasto z królem, jeszcze bardziej
popychają nas do wojny! O różna wartości słów! Tego człowieka, który
był moim katem, nazywasz nawet moim przyjacielem, tego, kto był
moim mordercą, teraz zwiesz sprzymierzeńcem. I czytasz w tym samym
liście o wielu krzywdach i podarunkach, łącząc w nim to, czego nie
można połączyć: cierpienia [podarunki], życzliwość, nieszczęścia, barbarzyńców, Greków; podejmujesz widocznie starania dla dobra miasta,
ale tak naprawdę zakładasz fundamenty pod sławę królewską na jego
gruzach. Dlaczego więc nie biegniemy ku naszym trierom, skoro przypuszczamy, że król gotuje nam zagładę?
Kserkses bardzo interesował się mymi opowiadaniami, jakby chciał
walczyć z naszym miastem za pomocą pochwał. Jeśli zatem [362b]
zaznajemy krzywdy od jednego człowieka, a dobroci od drugiego, trzeba
z pierwszym postępować jak z wrogiem, a drugiemu odwdzięczyć się jako
dobroczyńcy. Ale w tym wypadku jest to ten sam człowiek, który czyni
jedno i drugie: dlaczego trzeba mu być bardziej wdzięcznym za jego
obietnice niż wywrzeć na nim zemstę za krzywdy, do których się sam
przyznaje? A co on nazywa szkodami, jakie spowodował? W listach unika
mówienia o swym dobrodziejstwie, obiecuje, że całkowicie odbuduje
Ateny. Zresztą może usiłuje dać to do zrozumienia, jeśli nie odważa się
wyrazić tego jasno właściwymi słowami. Odbuduję Ateny - powiada.
Ty, królu, masz dźwignąć z ruin miasto Tezeusza59 i Kekropa60?
Czy zatem milczenie ma ogarnąć Erychtoniusza61 i Kekropa, a także
Tezeusza i Kodrusa62 oraz wszystkich herosów ich miary? Kserkses
59

Tezeusz - patrz Cod. 161 przyp. 34.
Kekrop (gr. Kekrops) - założyciel i pierwszy autochtoniczny król Aten, zrodzony
z Ziemi (Gai) w postaci półmężczyzny i półwęża, budowniczy Akropolu i jego duch
opiekuńczy.
61
Erychtoniusz (gr. Erichthónios) - heros attycki, syn Ziemi (Gai) i Hefajstosa, uchodził za wynalazcę pługu i zaprzęgu czterokonnego, które podarował mieszkańcom
Attyki.
62
Kodrus (gr. Kódros) syn Melantosa - ostatni król Aten, ocalił Ateny i całą Attykę
przed najazdem Dorów w XI w. przed Chr., gdy zgodnie z wyrocznią wyszedł z miasta
60
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będzie dla miasta wszystkim: jego założycielem, pierwszym przywódcą,
przedmiotem panegiryków i publicznych pochwał. Co za ogrom nieszczęść! Kserkses, pokonany przeze mnie, opanowuje miasto! I cóż?
Przypuśćmy, że on rozkazuje również nam wziąć udział w jego wyprawie
wojennej przeciw Hellenom? Nie byłoby przecież rzeczą godziwą, byśmy
nie walczyli na wszelki nam dostępny sposób po stronie tego, który okazuje wielkoduszność wobec naszego miasta! Piękne - nieprawdaż? wspólne walki, godne niegdyś wzniesionych pomników zwycięstw, podejmiemy pod dowództwem Kserksesa, wszczynając wojnę z naszymi
pobratymcami! Czy dla tych, dzięki którym Persowie widzieli w nim
raczej zbiegłego niewolnika niż zwycięzcę, zgodzi się on odbudować
miasto? Czy podejmie się roli ich dobroczyńcy? Gdyby wierzył, że
natychmiast za pomocą oręża powetuje sobie klęskę, to wyprawiłby
wojsko, a nie posłów; ponieważ jednak przestał liczyć na własną potęgę,
chwycił się podstępu, rezygnując z posłużenia się siłami zbrojnymi.
Tymczasem starał się szkalować nasze miasto przed Hellenami, aby
zniszczyć nasze z nimi przymierze i potem wszcząć wojnę jedynie przeciwko nam. Z jego własnych słów jasno wynika, że usiłuje znaleźć dla
siebie zadośćuczynienie za wręczone dary. Przecież kto chce odbudować
nasze miasto, powiedziałby o tym całkiem jasno w listach, a ten ograniczył
się tylko do powiedzenia, że wyrówna straty wojenne, i posłużył się
wykrętnymi argumentami przez dwuznaczne ich zredagowanie. Cóż
takiego wyróżnia nasze miasto? Okazałość naszych budowli, wszędzie
obecne pomniki jego starodawnego męstwa; naturalny ład, bardziej niż
sztuka, dodaje miastu piękna. Jak wspaniały jest Akropol, druga po
niebie siedziba bogów [363a]! Jak cudowne są świątynia Ateny Poliady63
i pobliski chram Posejdona64; naszymi świątyniami pogodziliśmy bogów
wiodących dotąd między sobą walkę o władzę. Nie aprobuje wskazanego
przez kogoś miejsca inicjacji mistycznych, zabronionego już na początku
w zapowiedzi wszczęcia misteriów. Kto wskrzesi żołnierzy, których on
w przebraniu i dał się zabić żołnierzowi wroga, prowokując z nim zajście, Dorowie zdjęli
oblężenie i opuścili Attykę.
63
Atena Poliada (gr. Athena Polias) - Atena jako opiekunka Miasta (Polis), w którym
zaznawała szczególnej czci (Ateny).
64
Posejdon (gr. Poseidon) - bóg mórz, rzek, wysp i półwyspów, syn Kronosa i Rei,
brat Zeusa, wszczął spór z Ateną o władztwo nad Atenami i Attyką; sędziami było
12 bogów: Posejdon uderzył trójzębem w ziemię, czym sprawił, że wytrysnęło źródło ze
słoną wodą w okręgu Erechtejonu; Atena zasadziła drzewo oliwne jakże pożyteczne dla
ludzi. Bogowie przyznali pierwszeństwo Atenie i ona została władczynią i opiekunką
Miasta.
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kazał zabić? Kto ożywi poległych, których trupy on zbezcześcił w czasie
działań wojennych? Przecież miasta - sam tak mówi - to przede wszystkim
ludzie, a nie budowle. Jeśli przyrzeka, że wyrówna poniesione straty,
a my nie mamy możliwości przyjąć tej rekompensaty w całości - moglibyśmy jedynie wziąć odszkodowania za dokonane zniszczenia - to jak
w ogóle może on dotrzymać obietnicy, którą nam złożył? Persowie
nie mogli sprostać trzystu Spartanom podczas walk toczonych w Termopilach. Na oczach króla ginęły owe miriady żołnierzy ustawiane do
bitwy pod batem przeciw jednemu tylko oddziałowi wojska! To on sam,
król, wzywa nas do Azji; a tym, których usilnie stara się powstrzymać
od walk, wskazuje, że prowadzenie wojny po jego stronie nie stanowi
dla nich niebezpieczeństwa. Jeden oddział wojska w szyku bojowym
przeciw całej Azji! I trzystu Spartan zamykających Termopile: wpierw
za pomocą oręża, później - własnymi ciałami. Wznieśliście wspólny
grobowiec, wspanialszy od pomnika zwycięstwa. Ja usiłowałem domagać
się sprawiedliwości na Tebańczykach65. To plemię helleńskie zostało
uznane za winne zdrady swych pobratymców na rzecz Persów, a moje
miasto miałoby przyjąć wojsko perskie, aby walczyło przeciw Hellenom?
Zwyciężeni Persowie - to nie tylko korzyść dla Aten, lecz także wspólny
zysk dla wszystkich Hellenów. Obyśmy się spotkali z nimi w Wąwozie
Termopilskim! Teraz Spartanie pokazywaliby tam nie grobowiec, lecz
pomnik swego zwycięstwa. Przeciw Kserksesowi wzywam cię, Apollinie,
przeciw Kserksesowi! Przeciwko temu, kto doprowadził wojnę aż do
twej świątyni i zamierzał podłożyć ogień pod twoje święte trójnogi!
Na niego posłałeś widma walczących! Chciałbym raczej nadać miejscowościom nazwy związane z mymi zdobyczami i zaznaczyć w nazwach mórz
i rzek moje zwycięstwa, niż mienić je ich dawnymi nazwami. Kiedy zatem,
jakimi środkami odbudujemy miasto? - ktoś zapytał. Jakiego jeszcze
miasta chcesz szukać, skoro posiadasz triery i masz w Pityjczyku założyciela nowego miasta? Przed miastem umiejscowi on morze zamiast murów,
wzniesie wyspy zamiast wież, ustawi pomniki zwycięstw zamiast zdobnych posągów. Jeśli ty bardzo chcesz poznać granice tego miasta,
obiegnij myślą wkoło wszystkie kraje greckie, całą ziemię, jaka [363b]
tylko jest dostępna, i całe morze wszędzie tam, gdzie jest ono zdatne
do żeglugi. Oto granice Aten Temistoklesowych! Będę się domagał
od Kserksesa platanu w zamian za gałązkę oliwną Ateny, aby na Akro65

Tebańczycy byli od dawna wrogami Platejczyków, sprzymierzonych z Atenami (por. Herodot 6, 108; Tukidydes Wojna peloponeska 3, 68, 5; por. też przyp.
58).
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polu można było oglądać znaki dwóch zwycięstw bogini: drzewo
oliwne - znak zwycięstwa nad Posejdonem i platan - symbol zwycięstwa
nad barbarzyńcami.

Z mowy o wojnie66

Wstęp
Przyłączę się nie do ludzi potępiających prawo do zwyczajowego
wygłaszania mów przed pomnikiem zmarłych, lecz do tych, którzy je
pochwalają. Jest bowiem rzeczą niewłaściwą, żeby po zyskaniu wolności
słowa posługiwać się nią przeciwko niej samej. Strach przed śmiercią
prawodawca złagodził zaszczytem, jaki przynosi mowa pochwalna, i natchnął wszystkich obywateli najwyższym męstwem okazywanym w niebezpieczeństwie. Argumenty na rzecz mów pogrzebowych pochodzą, jak się
wydaje, od wszystkich obywateli miasta, ale tak naprawdę dostarczają
ich w pełni nasi zmarli. Ci, którzy pragną ułożyć mowę pochwalną
ku czci innych, by uświetnić ich ród, sięgają po tworzywo dla niej
aż do pochwały ich przodków czy do kraju pochodzenia protoplastów
osób wychwalanych. Wszyscy bowiem przodkowie ludzi powszechnie
znanych i sławnych byli zazwyczaj przybyszami z obcych ziem. Tymczasem to prawo nie dotyczy owych zmarłych, gdyż przez to, że nazywa się tychże zmarłych Ateńczykami, wskazuje się już samym ich
nazwaniem, iż chodzi tu o rdzenną ludność, tubylczą. Miasto żyło
bezbronne. Za szaniec obronny służyli mu jedynie ludzie gotowi stawić
czoło niebezpieczeństwu. Nie wiedziano jeszcze, do czego służą konie;
ono pierwsze wprowadziło konie do zawodów sportowych i do działań wojennych. W czasie sporu drzewa oliwnego z morzem mieszkańcy
oddali głos na to drzewo, a kiedy mówię: „na to drzewo oliwne",
tym samym powiadam, że na boginię, gdyż jest ono - sądzę - symbolem Ateny.
Nie nastręcza trudności znalezienie czegoś, co by można było powiedzieć na tego rodzaju tematy, trzeba jednak uważać, aby nie traktować
ich bezkrytycznie i z jednej strony nie oddalać się od czynów, których
dokonali w obronie miasta przodkowie tu pochowanych zmarłych,
a z drugiej - od czynów, których sprawcami w obronie całej Hellady
byli synowie, naśladowcy swoich ojców, idący w każdym kolejnym
66

Wyd. A. Colonna, Oratio VI.
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pokoleniu drogą ich męstwa. Po przyjęciu Heraklidów67 skończyli z bezprawiem i samowolą swego władcy i sami zmienili swój los; z wygnańców
stali się królami całego Peloponezu. Nienawiść, jaką żywił wobec miasta,
doprowadziła niegdyś do trzeciej wojny z Dorami68 i Beotami69, a także
z Chalkidami70 zamieszkałymi na Eubei. [364a] Jakże więc miasto oparło
się tym wszystkim? Beoci zostali pobici, Dorowie ku swemu zadowoleniu
wycofali się z konfliktu cało, wszyscy Chalkidzi byli uprowadzeni;
wzniesiono trzy pomniki upamiętniające zwycięstwo. Szybkość, z jaką je
odnieśli, była wspanialsza od samego zwycięstwa, gdyż dwa zwycięstwa nad Eubeą i nad Beotami - odniesiono w ciągu jednego dnia. Chcąc
oddać należną część pochwał tym wszystkim, którzy w dawnych czasach
stali w pierwszym szeregu w walkach o ojczyznę i za cały swój naród,
doznaję uczucia, że nie należy poświęcać czasu ich zasługom, ponieważ
wielkość ich czynów zagubiłaby się w szybko wypowiadanych słowach,
a ja nie mówiłem jeszcze o tych, których pochwałę spodziewają się
usłyszeć moi słuchacze; niecierpliwią się oni, że jak się wydaje, ich
pragnienie nie zostało dotąd zaspokojone. Ku temu powinienem zmierzać
w mojej mowie. Ale nikt nie może słusznie ganić kogokolwiek za to, że
nie dorasta do wysławianych czynów, ponieważ jest to zarzut, który
można postawić wszystkim mówcom.
Persowie chcieli pokazać mocą swego oręża, że wszystkie ziemie, nad
którymi świeci słońce, stanowią jedną i tę samą całość, lecz zaspokojeniu ich pragnienia przeszkodził mały obszar ziemi położony na Zachodzie. Kiedy flota płynąca z Jonii znowu przysłoniła horyzont mnóstwem swych okrętów, zaczęła rozdzielać się, biorąc kurs na wyspy
Morza Egejskiego. Persowie od razu zdobyli miasto Naksyjczyków71
położone nad morzem i pozostawili po nim jedynie jego nazwę i fundamenty zniszczonych budowli, a ludność załadowali na triery. Mieszkańców Eretrii72 nie uznali za godnych swego oręża, uważali, że ze względu
67

Heraklidzi (gr. Herakleidai) - patrz Cod. 186 przyp. 92. Gościnnie przyjęci w Atenach
przez Tezeusza, wywedrowali na Peloponez.
68
Dorowie - patrz Cod. 186 przyp. 91.
69
Beoci - patrz Cod. 186 [138a].
70
Chalkidzi (gr. Chalkideis) - mieszkańcy miasta Chalkis nad rzeką Euripos na Eubei;
por. Chalkis [w:] RE III (1899), kol. 2078-2088.
71
Naksyjczycy - mieszkańcy Naksos, największej wyspy na Morzu Egejskim, należącej do
archipelagu Cyklad, dziś. Naksia; R. Herbst Naxos (5) [w:] RE VIII (1935), kol. 2079-2095.
72
Eretria (gr. Eretria) - miasto na Eubei położone w pobliżu dziś. Nea Psara w odległości
23 km na pld.-wsch. od Chalkis, zburzone przez Persów w 490 r. przed Chr. w odwecie
za udział mieszkańców w powstaniu miast jońskich, ludność przesiedlono w okolice Suzy
(Herodot Dzieje 6, 99); por. RE VI (1907), kol. 422-425.

123

na ich marną kondycję nie warto wszczynać wojny. Wzięli się wszyscy
za ręce i postępując tak, jakby łowili w sieci, splądrowali Eretrię.
Lecz kiedy przybili do brzegu pod Maratonem, nadzieje ich spełzły
na niczym. Poznali, doświadczając tego na własnej skórze, różnicę, jaka
istnieje między Eretrią a naszym miastem. Wtedy właśnie jakiś żołnierz
z greckiej floty odważył się zaatakować trierę za wszelką cenę. Rzucił się
w pościg za uciekającymi aż do morza; uczepił się statku fenickiego
w przekonaniu, że jego ręka jest silniejsza od niego. W obawie, by triera
nie padła łupem ręki attyckiej, barbarzyńcy obcięli mu prawicę toporem.
Ranny pozostał tam bez ręki, ale przyczepiony do triery. O wy, którzyście
pierwsi odmienili los Persów! O wy, którzyście odnieśli zwycięstwa
przechodzące możliwość ludzkiej natury! O wy, polegli, takich jak wy
bohaterów nie znają opowiadania w żadnym czasie - ani przed wami,
ani po was! O wy, którzyście zyskali [364b] sobie grobowiec bardziej
okazały niż pomnik zwycięstwa! O wy, którzyście rozgłosili nazwę
Maraton73 po kres drogi Słońca! Maraton przechowuje wasze ciała,
wasze dusze są w posiadaniu bogów, waszych towarzyszy walki; ziemia
i morze strzegą waszej sławy! Kserkses, wściekle rozgniewany na miasto,
nie pozostawił niczego w spokoju. Wszystko wprawiał w ruch, wszystkim
potrząsał, jakby sam Posejdon wstrząsał jednocześnie całą ziemią i morzem. Ziemia i morze zmieniły swoją naturę; rzucał on ląd na cieśniny,
statkom fenickim nakazał, by płynęły przez przesmyki. Widziano wówczas cuda, przechodzące wszelkie oczekiwanie: jazdę medyjską na Hellesponcie, triery płynące w poprzek Athosu74. W swych zuchwałych czynach
Kserkses nie oszczędził nawet nieba; szedł, rzucał się, czyniąc cuda,
od morza do lądu, od ziemi do nieba, a stąd do słońca. Chmurą
wypuszczanych strzał zaciemnił światło słoneczne; płynąc po ziemi,
zmienił jej naturę, idąc suchą nogą przez morze, gwałcił jego stan
przyrodzony. Pominę milczeniem morza, które zniknęły pod trierami,
obozujące wojska, których liczba przechodziła pojęcie liczby, ludy nie
mogące udźwignąć kosztów wyżywienia króla wszędzie obecnego i wzbudzającego strach w masach wojska, które nie wiedziały, gdzie on się
w danej chwili znajduje. Wielka wrzawa rozeszła się po całej ziemi
i wszystko, co się działo, przynosiło szkodę Helladzie. Wszyscy uważali,
73

Maraton (gr. Marathon) - dem i równina na wsch. wybrzeżu Attyki koło dziś. Vrana,
słynna ze zwycięstwa Ateńczyków nad wojskami perskimi w 490 r. przed Chr. Kurhan-grobowiec poległych (dziś. Soros) o wys. 9 m, ze stelami, na których wyryto imiona
poległych, istnieje do dziś (Herodot 6, 107; Pauzaniasz 1, 35, 3; por. M. Wrede [w:] RE
XIV (1930), kol. 1426-1430.
74
Por. przyp. 6.
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że w czasie tego okropnego zagrożenia są o tyle w korzystnym położeniu, o ile Persowie przebywają daleko od nich. Jednak nasze miasto
nie ugięło się przed królem, który wstrząsał wszystkim, nie chciało też
podjąć żadnej haniebnej decyzji pod wpływem strachu, jaki wzbudzała
wieść o jego sławie, zanim zyska własne w tej sprawie doświadczenie.
Już od pierwszego poselstwa okazało się silniejsze od króla. Zażądał
on symbolów niewoli, natomiast Ateńczycy posłali mu symbole wolności;
śmierć była odpowiedzią dla posłów. Nie istniało nic, co by Ateńczyków przerażało albo kazało zapomnieć o męstwie: ani Lacedemończycy,
którzy polegli, dając Hellenom to, co można dać, gdy się poweźmie
męskie postanowienie, by umrzeć, ani smagane biczami fale morskie,
ani karcone wiatry, ani barbarzyńca pozwalający sobie bezczelnie na
przekraczanie praw natury. O wy, którzyście okazali więcej odwagi od
Kserksesa! O wy, którzyście udowodnili, że macie dusze bardziej niewzruszone niż elementy natury! O wy, którym strzały Persów nie przesłoniły rozsądku! O wy, którzyście dwoma zwycięstwami usunęli w cień
dziesięcioletnią wyprawę morską! Wyście zmusili tego, który przemierzał
całą ziemię i całe morze, do skrytego szukania i wykradzenia sobie
ratunku! O wy, którzyście jedyni pokazali ludziom [365a], że każda
potęga ustąpi przed męstwem!
Ale przejdźmy nad tym w milczeniu i wspomnijmy o pokoju zawartym z królem. Przyniósł on naszemu miastu więcej godności niż jakikolwiek pomnik zwycięstwa. I to jest oczywiste! Pomniki upamiętniające zwycięstwo są często dziełem przypadku, lecz to, że król dobrowolnie zrezygnował z miasta leżącego w odległości jednego dnia jazdy
konnej od morza i że nie wysłał floty na Wyspy Chelidońskie75 i Kyaneańskie76, jakżeby nie miało zapewnić miastu wszędzie niczym nie
zmąconej chwały?
Jednak niezliczone pomniki zwycięstw odniesionych przez Ateńczyków
czy to w bitwach na morzu, czy w starciach na lądzie, odpór dawany
każdej tyranii i każdej oligarchii, podjęcie tysięcy walk w różnych miejscach i w różnym czasie w obronie naszego plemienia - wszystko to
nie jest łatwe do wyliczenia ani dla mnie, ani dla kogoś, kto wcześniej
się tym zajmował. I ja powiedziałem mniej, niżby tego wymagał temat,
75

Wyspy Chelidońskie (gr. Chelidóniai nesoi - Wyspy Jaskółcze) - zespól trzech (lub
pięciu) skalistych wysp u wybrzeży Licji (płd. Azja Mn.), niebezpieczne dla żeglugi; dziś:
Chelidóni.
76
Wyspy Kyaneańskie (gr. Kyaneai nesoi) zwane też Symplegadami (gr. Symplegades) - dwie nieduże wyspy wulkaniczne u wyjścia z Bosforu do Morza Czarnego; dziś.
Öreke Kayalari. Herodot Dzieje 4, 85.
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lecz nie dużo mniej niż większość innych mówców. Teraz pozostaje
tylko to, by wasze wspólne oklaski rozległy się echem wokół pomnika,
i żebyście w ten sposób rozeszli się z tej uroczystości.
Z mowy wygłoszonej na Areopagu77, czyli w
sprawie uznania jego syna Rufina78 za człowieka wolnego
Wstęp

Sędziowie! Rozstrzygaliście niegdyś, który z bogów jest zwycięski, dziś
decydujecie o wolności dla Ateńczyków. Ja więc, posłuszny prawu,
wypowiem w słowach jedynie to, co niezbędne. Staję wśród was jako
sofista i jednocześnie jako ojciec. Czy jestem sofistą dobrym, wy sami
wiecie. Przemawiam przecież nieustannie i teatry świadczą o trybie mego
powszedniego życia. Czy jestem ojcem z rodu attyckiego, pokaże to
obecna sprawa. Jest dla mnie rzeczą nie do zniesienia, że nie mogę nazwać
swego syna, Ateńczyka, wolnym człowiekiem. Uznałem syna za wolnego
jeszcze przed jego dojściem do wieku młodzieńczego. On jest mój, jest
Ateńczykiem, urodził się w mieście, które szanuje każdą w ogóle starość
bardziej, niż inni szanują starość swoich ojców. Oto stoi przed wami
potomek Plutarcha79, na którym wy wychowujecie wszystkich. Oto potomek Minucjana80, który często swoim głosem sprawiał, że wielu [365b]
uzyskało wyzwolenie. Przyprowadziłem do was potomka Nikagorasa,
mego własnego syna. Przedstawiam wam listę sofistów i filozofów
wywodzących się ze szlachetnych rodów attyckich. Często przemawiałem
jako sofista, teraz przemawiam jako ojciec. Daliście mi syna z rodu
attyckiego, przyjmijcie go w waszym głosowaniu jako człowieka wolnego
i pozwólcie usłyszeć słowo wyzwalające, żeby był Ateńczykiem (gdyż
77

Mowa zachowała się jedynie w tym omówieniu Focjusza, była rzeczywiście wygłoszona; wyd. A. Colonna, Oratio VII, s. 63-64; por. Cod. 165 przyp. 8.
78
Rufin (gr. Ruphinos) — syn Himeriusza. Por. O. Seeck Rufinos (20) [w:] RE I (1920),
kol. 1189.
79
Autor (Himeriusz) pojął ok. 340 r. za żonę córkę retora Nikagorasa II, wnuka wybitnego retora Nikagorasa I z Aten, potomka znakomitego pisarza, biografa i filozofa Plutarcha z Cheronei (por. Cod. 161 przyp. 24; Sinko III, l, s. 563; III, 2,
s. 40).
80
Minucjan (gr. Minukianós) Starszy z Aten - nauczyciel i retor z II w. po Chr.,
jako zięć Sekstusa z Cheronei, krewnego Plutarcha, był spowinowacony z Nikagorasem;
Sinko III, 1, s. 296.
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znaczy to tyle, co wolny) i aby przemawiał wśród nas i wnosił oskarżenia, a jeśli bogowie pozwolą, żeby również zaznaczył swój udział
w sprawach państwowych.
Z mowy pogrzebowej na cześć jego syna Rufina81
Wstęp

Źle postępuję, przemawiając w czasie, kiedy mój syn spoczywa w grobie,
chyba że bóstwo czuwało nad tym, bym wygłosił jedyną mowę pogrzebową o tym dramacie. A jednak będę mówił, nie godzi mi się bowiem
nie opłakać także w mowie syna mojej elokwencji. Nie wiedziałem,
nieszczęsny, że zamiast łaźni zbuduję ci grobowiec, w miejsce domu
wzniosę stos pogrzebowy i przygotuję mogiłę, a zamiast bogactwem
i zbytkiem obdarzę cię najtragiczniejszym dla ludzi darem: uroczystością
pogrzebową. Dopiero co przemawiałeś publicznie, dając się słyszeć po
raz pierwszy. Podbiłeś sobie cały świat swym nieporadnym jeszcze
kwileniem. Perykles umiał przekonywać, ale stał się mówcą dopiero
po naukach pobieranych u Anaksagorasa, ty byłeś mówcą już w powijakach. Alcybiades zawładnął wszystkimi słuchaczami, ale dopiero wówczas, kiedy doszedł do szczytu wieku młodzieńczego i pełnej młodości;
ty dokonałeś tego już wtedy, gdyś leżał przy piersi karmiącej cię mlekiem.
O cierpienie, godne potężnego głosu Ajschylosa82! Herakles musiał wiele
wędrować i wykonać dwanaście prac, by na całej ziemi, jaka jest pod
słońcem, pozyskać sobie świadka własnego męstwa. Ty zaś, pozostając
w granicach rodzimej ziemi, przekroczyłeś Słupy Heraklesa83 zadziwiającymi umiejętnościami. Jakież bóstwo usunęło głowę o złotych lokach
z mego ogniska domowego? Kto zgasił jaśniejącą pochodnię mojej
sławy? Jaka Erynia skradła ci rumieńce policzków i słodki uśmiech
81

Mowa pogrzebowa (gr. monodia) z powodu śmierci syna została rzeczywiście
wygłoszona i zachowała się do naszych czasów. Himeriusz napisał ją w czasie podróży do
Antiochii na wiadomość o zgonie Rufina; wyd. A. Colonna, Oratio VIII; Sinko III, 1,
s. 40-41.
82
Ajschylos (gr. Aischylos) z Eleusis (525-456 r. przed Chr.) tragediopisarz, autor
70 tragedii i dramatów satyrowych, z których zachowało się siedem sztuk oraz wiele
tytułów fragmentów i samych tytułów, bohaterowie jego utworów byli majestatyczni,
przemawiali stylem wzniosłym, widzieli w cierpieniu moc oczyszczającą i wychowawczą.
Przekład: St. Srebrny, Ajschylos Tragedie, Warszawa 1954.
83
Słupy Heraklesa - por. Cod. 241 przyp. 54.
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twarzy? Biada mi! Jakżeś mógł to ścierpieć, Dionizosie84, że z twego
ołtarza porwano takiego poświęconego ci chłopca? Oto triumfalne zwycięstwo, jakie odniosły Erynie zarówno nad tobą, jak i nad moim
ogniskiem rodzinnym. Dlaczego nie przygotowałem mu komnaty w świecie podziemnym, skoro [366a] zawiść Erynii pozbawiła go pięknej
komnaty na tym świecie? Na jakie mowy pogrzebowe oczekiwałem! Ja,
który miałem odwagę podejmować wszystkie tematy, wystrzegałem się
jedynie trenów. Nie wiedziałem, że strzegłem się przed tak osobistymi
trenami.
Od dawna już przygotowywałeś się do odejścia z tego świata; od
dawna okazywałeś dowody ludziom umiejącym przewidywać, że swą
wartością zasługiwałeś na więcej niż na pobyt na tym świecie. O ty,
który wcześniej wyszedłeś z granic swojego wieku dzięki nabytym cnotom, jakie posiadłeś, wyprzedzając swoją śmierć! O ty, któryś w swej
miłości braterskiej85 wyrósł ponad pieśni pochwalne ku czci Dioskurów86! Dioskurowie odbili Helenę, ale nie udaremnili jej porwania,
a ty byłeś strażnikiem własnej siostry pewniejszym od jakiegokolwiek
muru obronnego. Tyś dawał odpór wszystkim chorobom jedynie stałością duszy swojej! Dlatego zapewne ów zły i nieokiełznany demon
chciał cię pognębić, zwyciężany w licznych walkach, w końcu zwalił cię
z nóg chwytem skrytym i podstępnym. Nie ulegając aż do końca
demonowi, o czym można słyszeć, oddałeś mu swoje ciało, ale nie oddałeś ducha. On cię dusił i zadawał ci gwałt, a ty, z pętlą na szyi, wciąż
wzywałeś ukochaną piastunkę, dopóki nie pozbawił cię zupełnie pomocy i pętli nie zacisnął. Wiedział przecież, jak często ustępował zwyciężony, kiedy ojciec był obecny przy tobie i walczył wspólnie z tobą.
Zwyciężyłeś również opór i nieustępliwość sądu; można było wtedy
ujrzeć po raz pierwszy uśmiechnięte gremium sędziów, dotąd zawsze
poważnych. Tyś wywołał żal w duszach, których nie wzruszyli nawet
procesujący się bogowie. Swą śmiercią zamknąłeś mi bramy miasta,
84

Dionizos - por. Cod. 187 przyp. 29.
Gr. Philadelphia znaczy: miłość braterska albo siostrzana (do siostry), Rufin miał
siostrę również zmarłą przedwcześnie. Stąd wyraz Philadelphia odnosi się zarówno do braci
Dioskurów, jak i do brata (Rufina) i jego siostry.
86
Dioskurowie (gr. Dióskuroi) - patrz Cod. 190 przyp. 81. Obaj bracia - Kastor i Polluks,
znani z wielkiej miłości braterskiej ku sobie, byli braćmi Heleny (patrz Cod. 159 przyp,
5), Helenę porwał po raz pierwszy Tezeusz i zawiózł do rodzinnej Afidny. Bracia odbili
siostrę w czasie nieobecności Tezeusza w domu; gdy została porwana po raz drugi, przez
trojańskiego Parysa, nie mogli jej oswobodzić, gdyż wówczas już nie żyli, po śmierci
zostali przeniesieni w poczet bóstw.
85
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zamknąłeś przede mną Eleusis87. Jakże mam składać ofiary Atenie,
która w twojej obronie nie nasłała Gorgony88 na demona? Jakże będę
zanosił modły do boga89 naszych ojców, ja, ojciec pogrążony w bólu
po stracie dziecka? O zuchwałe mowy! Rufin spoczywa w grobie, a wy
jeszcze żyjecie pełnią młodości! O nieszczęsny języku, niegdyś instrumencie muz, a teraz narzędzie prostackiego demona! O ty, którego
blask przeminął szybciej niż światło gwiazdy porannej! O ty, któryś
mi dał dzień jaśniejszy od innych, kiedy słońce ujrzało cię po raz
pierwszy, i - dzień najmroczniejszy ze wszystkich, w którym dotarła
do mnie nieszczęsna i tragiczna wiadomość! Na jaki nieszczęsny los
skazał mnie demon, dając wcześniej tak wielkie nadzieje! Opłakuję
teraz tego, po którym spodziewałem się, że będzie mówcą bieglejszym
od Minucjana, wspanialszym od Nikagorasa, wymowniejszym od Plutarcha, bardziej rozmiłowanym w filozofii niż Muzoniusz90, wytrwalszym od Sekstusa91, wspanialszym niż wszyscy jego poprzednicy i [366b]
jednocześnie lepszym od nich. Ja sam przyznałem ci pierwszeństwo
przed sobą, kiedy jeszcze byłeś chłopcem, i uważałem twoje mowy za
lepsze od moich. Wolałem twoje szczebioty niż swoje poważne prace.
Lecz wszystkie je zabrał znienacka i uniósł ze sobą demon, pozostawiając mi w zamian za ciebie tylko żal i łzy. Uczczę cię igrzyskami pogrzebowymi, przekażę twoje imię przyszłym czasom i przez to
przynajmniej pokonam demona, że on zatrzyma twe ciało, niebo - twą
duszę, a sławę zachowają wszyscy ludzie.
87

Eleusis (gr. Eleusis) - miasto i dem w fyli Hippothontis w Attyce, miejsce kultu
bogini Demetry i jej córki Kory (Persefony) oddalone od Aten o ok. 21 km i połączone
z nimi „świętą drogą". W świątyni Demetry odbywały się misteria eleuzyńskie. Dziś.
Elefsis.
88
Gorgona - patrz Cod. 186 przyp. 152.
89
Tzn. do Apollina.
90
Muzoniusz (gr. Musonios, łac. Caius Musonius Rufus) z Volsinii w Etrurii - filozof-stoik
z I w., zajmował się etyką, skazany na wygnanie za szerzenie filozofii wśród młodzieży.
Poglądy jego znamy jedynie z 40 wyciągów uczniów, Muzoniusz sam nie pozostawił po sobie
żadnych pism; Sinko III, 1, s. 125-128.
91
Sekstus (gr. Sékstos) z Cheronei, II w. - retor, filozof-platonik i nauczyciel przyszłego
cesarza Marka Aureliusza (161-180). Marek Aureliusz Rozmyślania 1, 9 (przeł. M.
Reiter, Warszawa 1958, wyd. 3 - 1988); por. wyżej przyp. 80; por. von Arnim Sekstus (3)
[w:] REII (1923), kol. 2057.
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Z mowy weselnej dla Sewera92
Początek mowy weselnej
Podobno może się wydać przesadne to, że przed mową weselną
rozprawia się o regułach technicznych. Powstaje bowiem pytanie, czy
stosowne dla nich miejsce jest tam, gdzie występują Hymenaj93 i chóry,
i zuchwalstwo swobody poetyckiej? Ale ponieważ trzeba, żeby ktoś,
kto ma doświadczenie także w tych sprawach, nie wykraczał poza
reguły techniczne, warto coś powiedzieć i o nich. Zgódźmy się, że najlepszą regułą tworzenia utworów weselnych jest: zwrócenie się do
poetów, jeśli chodzi o styl, sięgnięcie do aktualnych wydarzeń, jeśli
chodzi o tematykę. Czy mniejsza mowa osiągnęła wszystkie wymienione
zalety, pokaże jej tekst.
Ze wstępu

Powiadają, że Apollo, po wielkich zwycięstwach osiągniętych
grą na lirze, wykonał pieśń weselną przed komnatą małżeńską.
Ona94 wiodła również Afrodytę na powóz charyt95 w towarzystwie igrających wokół niej Erosów. Ona ujmowała pannie młodej
włosy w wianuszek z hiacyntów, pozostawiając swobodne jedynie
nad czołem; falowały one pod wpływem powietrza, które je muskało. Ona też przyozdabiała złotem skrzydła i loki Erosów i wysyłała ich przed powóz bogini, by prowadzili cały orszak i poruszali wysoko niesionymi pochodniami. Kiedy miłość Pelopsa96
do Hippodamii skłoniła go do służenia Erosowi i Afrodycie, wówczas Apollo zebrał dla niego chór nereid97 i przygotował mu
łoże małżeńskie na szczycie przybrzeżnej skały. Tym łożeni była
(sądzę) purpurowa wysoka fala morska, która służyła za samo łoże i tworzyła sklepienie nad komnatą małżeńską, by wyglądała
92

Mowa weselna zachowała się (wyd. A. Colonna, Oratio IX). Jej adresat: Sewer (gr.
Seberos), por. O. Seeck Severos (24) [w:] RE N. S. II (1923), kol. 2004.
93
Hymenaj - por. Cod. 239 przyp. 47.
94
Ona wiodła... - tzn. Safona, która wiodła w swoich pieśniach lirycznych... (Focjusz
opuścił w streszczeniu część omawianej mowy); Safona (gr. Sappho) - patrz Cod. 161
przyp. 11.
95
Charyty - patrz Cod. 242 przyp. 120.
96
Pelops - por. przyp. 44.
97
Nereidy - patrz Cod. 241 przyp. 100.
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ona jak prawdziwa. Byli to bóg i natura. On pragnął ją zapłodnić, ona chciała zajść w ciążę. Aby do tego doszło, wszechświat
stał się komnatą małżeńską dla wszechświata. Z tego małżeństwa
zrodziły się niebo i słońce oraz chór gwiazd, światło księżyca
i dwa bieguny, wokół których [367a] obraca się pierwsze pokolenie
pierwszego małżeństwa boga. Drugie z kolei małżeństwo, jakie zawarła
natura, stanowił związek Okeanosa98 z Tetydą, z którego pochodzą
rzeki i jeziora, źródła i strumienie, studnie i woda mórz", która
jest matką wszystkich wód; urodziły się również rośliny i zwierzęta,
ziemia stała się zamieszkana, w morzu pojawiły się ryby, a powietrze
otwarło się dla ptaków.
Jako ostatniego to małżeństwo wydało na świat człowieka, pilnego obserwatora dzieł bożych, wytwórcę rzeczy ziemskich. To bowiem, że człowiek jest dzieckiem ziemi i że Attyka rozwarła łono,
by urodzić taką latorośl, jest żartobliwą bajką o wdzięku attyckim.
To samo małżeństwo sprawiło, że rozwarły się fale; wyłoniła się z nich
promieniejąca w słońcu sama Afrodyta, która dotąd ukrywała się
w morzu.
Gdybym chciał opowiadać o przedmiotach miłości potoków, to cały
niezliczony ich tłum zalałby moją mowę. Wszystkie potoki100 wydają mi
się zakochane w wodzie morza i dlatego płyną do niej od swych źródeł
z wielką szybkością, jakby jeden chciał uściskać kochankę przed drugim.
Jeden z nich nabrzmiewa falami i cieszy się z tego, że się wzdyma i kurczy,
by przyjąć kształt komnaty małżeńskiej, tak jak gdyby (sądzę) puszył się
przed innymi potokami, że tylko jemu przypadły w udziale żądze miłosne
Posejdona. Te także, równe sobie pochodzeniem, identycznie wychowane,
z takich samych powodów były ogarnięte pożądaniem tego samego
związku.
Podobno Olimpiada101, szczęśliwa matka Aleksandra, uczestniczyła
kiedyś w misteriach Kabirów102 na Samotrake. W czasie uroczystości
98

Okeanos (gr. Okeanós) według najstarszych mitów greckich ojciec wszystkich wód
i praojciec wszystkich bogów, wyobrażany jako wielka rzeka otaczająca świat; później
uważany za syna Uranosa i Gai.
99
Por. Homer Iliada XXI 195-196.
100
Potoki (rzeki) są w języku greckim rodzaju męskiego (potamoi), stąd zamieszkiwali je
bogowie, morze (gr. thalatta) jest rodzaju żeńskiego.
101
Olimpiada - patrz Cod. 92 przyp. 28.
102
Kabirowie (gr. Kabeiroi) - tajemnicze bóstwa, synowie Hefajstosa i nereidy Kabeiro,
czczone na wyspach Morza Egejskiego i w Egipcie jako Wielcy Bogowie; misteria ku ich czci
odbywały się na wyspie Samotrake (patrz Cod. 186 przyp. 80)
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ujrzała Filipa (był on wówczas jeszcze dorastającym młodzieńcem).
Zobaczyła młodzieńca, zakochała się w nim i zgodziła się na małżeństwo. Dokonała wstępnego obrzędu ognia małżeńskiego. Pierwszymi potomkami młodej mężatki było pokolenie trackie, jak sądzę, autochtoniczne; jego odległe początki były losami królewskimi. Oboje
rozkwitali jak kielichy kwiatów wiosennych na łące, jak winogrona,
które rosną razem i są w tym samym czasie zbierane. Oboje mądrzy, prawi w postępowaniu, rozdzieleni tylko przez swe zajęcia naturalne; ona posiadła sztukę przędzenia wełny mającą opiekunkę w Atenie103, on swymi pracami pozyskał życzyliwość Hermesa104. Jej troską było czółenko tkackie, jego - elokwencja. On był jeszcze młodzieńcem, któremu dopiero puścił się pierwszy młodzieńczy meszek,
ona była u szczytu dojrzałości do małżeństwa. Erosy105 upletli wieńce
[367b] z róż, które zrywali w ogrodach Afrodyty wedle swej woli,
i rozwieszali je po całej komnacie. Namowa106, Pożądanie, Miłość
podzieliły się pracą, aby sprawić, by oboje byli przepiękni. Ta ostatnia usiadła na twych oczach, Olimpiado, i lśniła w nich blaskiem
nieodpartym, pozostałe zabarwiły ci policzki wstydem silniej niż natura barwi pąki róż, kiedy rozwierają się w dni wiosenne pod wpływem soków i czerwienią się na końcach płatków. Namowa zamieszkała na twych wargach i sączy swój wdzięk do każdego wymawianego słowa. Na głowie gęste włosy wiją się i okalają twe czoło. Nie
jestem jednak na tyle poetą, abym własnymi spontanicznymi słowami
opiewał narzeczoną. Ja, stanąwszy przed komnatą małżeńską, zaniosę
modły do bogini Losu, do Erosów i bogów płodności: do Erosów po to, aby strzelały z łuku do celu, do bogini Losu107, by prosić
o obdarzenie ich prawowitymi dziećmi i o to, byśmy mogli połączyć wino
weselne z płynną ofiarą ku czci Płodności.
103

Atena - jako bogini opiekunka sztuki przędzenia i tkactwa o przydomku
Ergane.
104
Hermes (gr. Hermes) syn Zeusa i Mai - wynalazca m.in. pisma, liczb, elokwentny
posłaniec bogów, opiekun mowy ludzkiej i krasomówstwa.
105
Erosy - w starożytności rozróżniano kilku Erosów (por. P. Grimal, Słownik mitologii
greckiej i rzymskiej, Wrocław 1987, s. 89-90.)
106
Namowa (gr. Peitho), Pożądanie (Póthos), Miłość zmysłowa (gr. Himeros) - bóstwa
pomniejsze, przebywały w orszaku Afrodyty i jej służyły.
107
Bogini Losu (gr. Tyche) - często pojmowana jako Dobry Los (Agathe Tyche),
identyfikowana z rzymską Fortuną.
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Z dialogu zatytułowanego "Diogenes,
czyli mowa pożegnalna"108
Wyciąg ze wstępu

Te same tematy można przedstawić rozmaicie, stosując odmienne
sposoby ich ujęcia. Dlatego chociaż mowy pożegnalne jako nowe weszły
dopiero co w zwyczaj, można je tak ująć, że będą wyglądały na starsze.
W taki sposób postąpiliśmy i my. Nadając aktualnemu tematowi formę
dialogu, nie zerwaliśmy ze zwyczajem ani nie ujęliśmy godności należnej
dialogom. Mimo że nasza mowa należy do gatunków mów etycznych,
za przykładem Platona poruszyliśmy również kwestie związane z naturą i pojęciem bogów, łącząc je z zagadnieniami moralnymi. Platon
ukrył w micie swe najbardziej boskie rozważania; trzeba się przyjrzeć,
czy myśmy zrealizowali ten sam zamiar. Jeśli chodzi o inne zalety dialogów, mam na myśli pauzy, rozkład materiału i epizody, a nadto
urozmaicenia i akcję w całości, to nasze dzieło pokaże najlepiej, czyśmy to wszystko osiągnęli. Dialogi mają na początku zwykłą formę styl prosty; następnie styl staje się wraz z poruszanym tematem coraz
bardziej wzniosły. Czy i my zachowaliśmy ten zwyczaj? Ocenę powinni wydać ci, którzy dzięki nabytej umiejętności potrafią naprawdę
uważnie słuchać.

[368a] Z tego samego dialogu
Wstęp

Stosowna chwila należy do milczenia, a nie do słów; kiedy mowy
stają się smutne, wówczas wyodrębniają swoich uczniów-wychowanków
z całego zespołu; jednak (trzeba bowiem mówić w każdej okoliczności),
sami mi pozwólcie, jeśli to wam miłe, wygłosić do was mowę, do której
natchnęła mnie niespodziewana troska. Z początku obaj zostali od
siebie oddzieleni, jeden od drugiego, odległościami tak wielkimi jak te,
które oddzielają środek Europy od dalekich granic Azji; razem doszli
oni do takiego stopnia miłości, która dawała im natchnienie; każdy
chciał pierwszy mieć owoce trudu swego języka. Ty nie pamiętałeś
o prawie misteriów, które ustanowiło odrębny czas, w którym się jest
108

Wyd. A. Colonna, Oratio X, s. 87-92.
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epoptą109, i odrębny wtedy, kiedy się jest mistą, ale przyjąłeś u siebie
jednocześnie tę samą osobę jako mistę i jako tłumacza bogów przy
świętej inicjacji do słów będących w tobie i pozwoliłeś mu nasycić się
do woli wodami, które stamtąd wypływają. Czy nie słyszałeś o tym, że
te piewiki110 były kiedyś ludźmi, a potem z miłości do muz zamieniły się
pod wpływem ciągłego śpiewania w sam śpiew, że z ludzi przekształciły się
w ptaki i w ten sposób jedną pieśń zamieniły na drugą? Wysłuchaj więc tej
bajki! Kiedy Zeus stworzył ludzi, posiadali oni te wszystkie przymioty,
które mają i teraz. Eros jeszcze nie zamieszkał w ich duszach, lecz już
wtedy zaopatrzony w skrzydła, przebywał w wysoko położonych regionach nieba i wypuszczał z łuku strzały jedynie w kierunku bogów.
W obawie, żeby to najpiękniejsze ze stworzeń mu nie zaginęło, Zeus
wysłał Erosa do ludzi, by został strażnikiem ich rodu. Kiedy Eros
otrzymał od Zeusa tę misję opiekuńczą, nie uznał za właściwe, by
zamieszkać we wszystkich duszach i mieć taką samą świątynię w każdej
nowo narodzonej i nie znającej bóstwa istocie; większość dusz zwykłych
ludzi oddał pod straż Erosów pospolitych, które były dziećmi nimf,
natomiast sam zamieszkał w duszach boskich i niebiańskich; wprawiając je w miłosny zapał, wyświadczył rodowi ludzkiemu niezliczone
dobrodziejstwa. Ilekroć więc zobaczysz kogoś powolnego z natury i nieskorego do przyjaźni, pomyśl sobie, że taki nigdy nie będzie godzien
gościć u siebie owego Erosa; i przeciwnie, gdy ujrzysz kogoś żwawego,
którego gorąca myśl rzuca się jak płomień ku miłości zmysłowej, uświadom sobie, że w nim gości Eros. Ty bowiem, drogi Sokratesie, najwspanialszy kochanku, mówisz mi tylko o cząstce cnoty Klejniasza111,
o męstwie w groźnych sytuacjach, które często [368b] stwarza samo
życie, nie czekając na wyjaśniający dyskurs. Męstwo daje mu tę swobodę wypowiedzi, której przedtem udzieliło również Peryklesowi 112 ,
w czasie gdy był przywódcą miasta. Oto jest rzetelny charakter. Ale jeśli
ujrzałeś tego człowieka usuniętego ze stolca sędziowskiego, westchnij
ciężko nad prawem, ponieważ ustąpiło ono przed złotem.
109

Epopt (gr. epóptes) - osoba dostępująca najwyższego stopnia wtajemniczenia
w misteria eleuzyńskie; Plutarch Alkibiades 22; por. wyżej przyp. 87; mista - patrz
przyp. 210.
110
Mit o piewiku opowiada Sokrates (patrz wyżej przyp. 45) w Fajdrosie Platona 259
B-D.
111
Klejniasz (gr. Kleinias) - mąż Dejnomachy, ojciec Alcybiadesa (por. Cod. 161
przyp. 32), uczestnik wojen perskich, zginął w czasie walk z Beotami pod Koroneją w
446 r. Przed Chr.; por. Platon Alkibiades 1, 112 C; patrz Cod. 161 przyp. 32.
112
Perykles - patrz Cod. 161 przyp. 41.
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Wzrastał113 jednocześnie z Cesarskim Miastem114, wokół którego
rozpościerały się wielkie morza. Zbudował fundamenty swej sławy takie
same, jak fundamenty miasta; dopóki substancja miasta jeszcze się
kształtowała będąc w powijakach, on sprawował różne urzędy w imieniu
cesarza, ale kiedy była potrzebna sprawna ręka, jakby dla naszkicowania
zarysów posągu, podjął nowy obowiązek i stał się tym, kto zaczął i skończył upiększanie miasta. Jego dzieła to odbudowane miasta, kwitnące ludy,
życie Tartesu115, róg Amaltei116 - to wszystko, co stanowi o pełnym
szczęściu. Ale jaka była przyczyna niebywałej troski o tego młodzieńca?
Każda dusza od niedawna pozbawiona nieba nosi jeszcze świeżo w pamięci wizję tych sławnych obrazów, które widziała wówczas, kiedy krążyła
w radosnym korowodzie wraz z pojazdami bogów. Ilekroć więc ujrzy ona
tu, na ziemi, takie piękno, jakie niegdyś oglądała w kształcie bezcielesnym,
ukryte w duszy boskiej, nabrzmiewa pragnieniem i cieszy się z tego widoku,
usiłuje zabrać tę duszę ze sobą na ziemię, po ukojeniu jej wiarą i wiedzą. Ja
sam doświadczyłem podobnego uczucia wobec młodzieńca, gdyż - jak
w zwierciadle - ujrzałem, że w jego duszy ukazało się odbicie mojej myśli;
sprawił mi ogromną radość i to dlatego, że go pokochałem i że znalazłem i miałem - w jego duszy swoją własną, drugą duszę. Potrafił on świetnie
zachować w pamięci wszystko, co wypracował pod kierunkiem swego
przewodnika.
Miał umysł filozofa, jego mowy nie dotyczyły wyłącznie filozofii,
poruszały wszystko, w co obfitowały łąki muz i Apollina. Zebrał
z nich kwiecie wszelakiej kultury i zrobił ze swej duszy coś w rodzaju
wiosennego wieńca. Gdyby trzeba było to powiedzieć, nie mógłbyś się
doszukać, czyim był synem ani z kim pozostawał w pokrewieństwie, do
tego stopnia był odbiciem swego mistrza, wierniejszym niż jakikolwiek obraz. Był dobrym pomocnikiem w walce, jeśli musiał walczyć
po stronie swego mistrza, był też mężny wówczas, gdy prowadził walkę
zupełnie sam. Dlatego poeci, a wraz z nimi malarze i rzeźbiarze słusznie pozbawili Erosa starości, zrobili z niego dojrzałego młodzieńca
i ukazali, że niestałość była cechą jego młodości [369a]. O ty, który
zawarłeś w swych mowach tyle siły, ile miał jej, jak słyszę, Tesalczyk
113

Nie wiadomo, kto jest podmiotem zdania.
Cesarskie Miasto - „Carogród", czyli Konstantynopol.
115
Tartes (gr. Tartessós) - prastare miasto fenickie w kraju Turtedanów u ujścia rzeki
Betes (dziś. Gwadalkiwir) w Hiszpanii, słynęło z nieprzebranych bogactw
mieszkańców, główne miejsce handlu i przeładunku srebra i cyny; A. Schulten Tartessos
[w:] RE II N.S. (1932), kol. 2446-2451.
116
Amaltea - patrz Cod. 187 przyp. 17.
114
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Cyneasz117; przemierzył on całą ziemię i wszystkie morza wraz z królem
Pyrrusem118, który dzięki twym mowom zdobywał miasta, zanim dotarły
do nich machiny oblężnicze! Przecież ja nie jestem jego nauczycielem! Nie,
na miłość, jaką żywię do ciebie, wymowo! Do ciebie, dla której wyrzekłem
się odziedziczonego po ojcu bogactwa i zamieszkałem na świętych
brzegach Ilissosu119! Aleksander uczynił ze wszystkich granic na świecie
swe trofea. Rzeczywiście, upał napłynął z południa, a powiew wiatru
złagodził żar słońca. I ciął z powiewem Zefiru fale burzące się wokół dzioba
statku.
Z mowy pożegnalnej do przyjaciół
wygłoszonej z okazji wyjazdu do Koryntu120
Wstęp

Dawni mistrzowie wyrabiający liry, kiedy udawali się do obcego kraju,
nie wyjeżdżali bez słowa, lecz pieśnią i muzyką żegnali się z gronem swoich
przyjaciół.
Z innych różnych mów o rozmaitej tematyce121
Dwory króla i przeznaczenie o złotych skrzydłach.
Przecież ciebie nie pozbawiono władzy, sam się jej zrzekłeś dobrowolnie, jak jakiś dumny kochanek chcący zadrwić sobie z ulubionego
chłopca. Dla tego, kto ma wieniec z róż i maluje sobie swoje złote
włosy. Lecz co to za wdzięczność za te dobrodziejstwa! Ucieczka i unik
są zaprzeczeniem takiej przyjaźni. Jak sam rozstrzygnąłeś, odniosłem
zwycięstwo nad piewikiem w letniej porze roku, zagroziłem też słowi117

Cyneasz (gr. Kineas) - patrz Cod. 213 przyp. 4.
Pyrrus - patrz Cod. 161 przyp. 54.
119
Ilissos (gr. Ilissos) - rzeka ze źródłami na płn.-zach. stoku Hymetu, opływa od płd.
strony Ateny i wpada do Kefisu; Kolbe [w:] RE IX (1914), kol. 1067-1068.
120
Jest to najkrótszy wyciąg Focjusza z Mowy (Oratio XI, wyd. A. Colonna s. 92) znanej
ponadto z innego niewielkiego fragmentu zachowanego w Codex Neapolitanus II C 22.
121
A. Colonna jest zdania (pp. cit., s. 249-250, patrz przyp. 1), że mamy tu do czynienia
z mową na cześć cesarza Konstansa I usuniętą ze zbioru mów z powodu wrogości, jaka dzieliła cesarza Konstansa (337-350) i Juliana uzurpatora z r. 360, późniejszego cesarza (361-368),
por. R. Henri, Photius, Bibliothèque, t. VI, s. 102, przyp. 2.
118
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kom w Attyce. Jeślibyś wyznaczył mi kiedykolwiek teatr w Attyce,
tyle dokonałbym poprzez mowy, które wygłosiłbym o tobie, że ich
śpiewy byłyby jedynie przedmiotem legendy. O ty, najjaśniejsze światło
swego rodu, ty byłeś dla niego tym, kim dla ciebie był twój praojciec - Słońce!
Z tej pięknej pary jeden, jak gwiazda poranna, wzeszedł wcześnie
wraz z gwiazdą rzucającą światło na wielkie siedziby, swymi strzałami
naśladował twoje promienie. Drugi, lśniący wśród gromady młodzieńców, podobny do dumnego byka, przywódcy stada, skakał na łąkach
muz jak jakieś źrebię o wyniosłej głowie, natchnione przez bóstwo.
Naśladował również młodego bohatera Homerowego, syna Tetydy122,
i został dobrym retorem, panującym nad słowami, i człowiekiem czynu.
Gdyby przysługiwała mi wolność poetycka, to ukazałbym ci również
całego we łzach [369b] Ilissosa i zabarwiłbym ciemną farbą piękne
wody Kalliroe123. Niech czuwa nad tobą Pan124, bóg podróżujących,
i wygrywa ci słodką melodię podróżną na flecie! Niech Afrodyta i jej
synowie, Erosi, przygotują wino wzbudzające pożądanie i niech ci
towarzyszą w drodze!
Wstęp do mowy pożegnalnej125
Kiedy Aleksander, syn Zeusa (wielka sława, jaką się cieszy wśród
Hellenów, wiąże go z niebem i Zeusem), okrył się pełną sławą w całej
Europie, ruszył na wyprawę do Azji, by połączyć kontynenty, wykorzystując podziw, jaki wzbudziła jego osoba. Wezwał do siebie flecistę
Tymoteusza126 (sposób jego gry był bowiem bardzo wyrazisty, godny
takiego króla) i rozkazał flocie odcumować w takt jego muzyki. A zatem
opiszę w swej mowie obraz, gdyż słowo - jak sądzę - także ma własne
barwy służące do opisywania. Obraz przedstawiał statek i morze. Było
122

Syn Tetydy - to Achilles, patrz Cod. 190 przyp. 8; por. Iliada IX 443.
Kalliroe (gr. Kallirrhoe) - źródło w płd.-wsch. Atenach koło Ilissosu, nad którym
wzniesiono budynek zwany Enneakrunos, por. Kroił, Kallirrhoe (11) [w:] RE X (1919),
kol. 1669-1672.
124
Pan jako opiekun podróżnych nie występował w mitologii antycznej (por. Cod. 190
przyp. 177), tę funkcję spełniał Hermes Hodegos.
125
Mowa znana tylko ze streszczenia Focjusza (wyd. A. Colonna, Oratio XII, s. 93-99)-.
126
Tymoteusz (gr. Timótheos) z Miletu, syn Tersandra (ok. 450-360 przed Chr.) - znany
w starożytności flecista i kitarzysta, innowator oraz poeta; większość życia spędził w
Atenach. Z jego utworów obejmujących m.in. nomosy, hymny, dytyramby, zachowały się
nieliczne fragmenty; Sinko, I, 2, s. 368-369.
123
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to - jak przypuszczam - Morze Egejskie, gdyż liczne wyspy, porozrzucane tu i tam, wskazywały, że mamy tu do czynienia właśnie z Morzem
Egejskim. Przedstawiono je nie jako groźne, rozhukane i wzbijające fale
do samych chmur, jak często bywa na Morzu Egejskim, kiedy okazuje się
ono srogie dla żeglarzy po nim płynących, wręcz przeciwnie, cisza morska
wygładziła jego fale, cała woda marszczyła się aż po brzegi grzywkami
piany morskiej, a fala jak błękitnozielony kwiat stawała się niepostrzegalna. Uważa się, że Frygowie pierwsi dmuchali we flety i włączyli cymbały do uroczystych obrzędów mistycznych. Oba boki statku w miejscu,
w którym łączą się ze sobą tworząc dziób, były wykonane ze złotego
kruszcu. Tu można było podziwiać coś, co jest godne sztuki malarskiej,
gdyż woda morska rozbijająca się o dziób błyszczała odbijającym się
w niej złotem i wydawało się, że morze ma tę samą barwę. Dajcie mi
zdolności Zeuksisa127, pomysły Parazjusza128! Delfy, święte miasto
Apollina, wciąż oddaje cześć bogu i tańczy wokół trójnoga wśród pieśni
chóralnych.
Mieszkańcy Elidy, jak stwierdzono, płaczą na widok rzeki Pizajon
płynącej ku swemu sycylijskiemu źródłu, jak gdyby obawiali się, czy rzeka
nie usiłuje zmienić kraju i obdarowywać swymi wodami innych ludzi.
Wkrótce słowiki, łabędzie i wszystkie ptaki śpiewające odlecą wraz
z nami. Nasze muzy postanowiły właśnie zbudować sobie łódki i zagroziły,
że uciekną przez [370a] morze, mimo że rozszalałe, wzbija potężne fale.
Odrzucił trzymaną w rękach lirę i kazał zamilknąć pieśniom. Okręt
naczelnego dowódcy floty na kotwicy, wysoki żagiel uniesiony w powietrzu, jakby gotów do rozwinięcia się na silne podmuchy morskiego wiatru.
Urok ogrodów Hesperyd129 - to drobnostka, ogrom piramid egipskich to prawie nic, wszystko, co zbudowali Persowie i Syryjczycy własnymi
rękami i pozostawili późniejszym pokoleniom do podziwiania - to także
drobiazg! Ale nasza podróż morska do ukochanych Aten, które wznieciły w tobie tak wielką miłość, że wszędzie dookoła mówisz o swoim
127

Zeuksis (gr. Zeuüksis) z Heraklei w Lukanii (?) - wybitny malarz grecki (ok. 435390), mistrz w realistycznym malarstwie iluzjonistycznym, wywarł wpływ na późniejszą
sztukę malarską w Pompejach i Herkulanum.
128
Parazjusz (gr. Parrhasios) z Efezu - malarz grecki, żył i tworzył w Atenach (440-390);
twórca obrazów o tematyce mitologicznej czerpanej z tragedii Eurypidesa; celował w
precyzji rysunku i malowidłach rodzajowych.
129
Hesperydy (gr. Hesperides) - nimfy zachodzącego słońca: Ajgle, Eryteja i Hesperaretuza, córki Zeusa i Nocy, opiekowały się ogrodami położonymi na zachodnich
krańcach świata, nad Oceanem, gdzie rosły złote jabłka ofiarowane przez Gaję Herze z
okazji jej ślubu z Zeusem.
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uczuciu do nich! Dlaczego zwlekasz z odpowiedzią, kiedy ten, kto jest
ozdobą nas wszystkich, zamierza przenieść się gdzie indziej? Mit pozbawił
słońca Cymeryjczyków130, lud zamieszkały na Zachodzie, lecz w obawie
przed niezrozumieniem spiesznie ukrył tę wieść w dwuznacznych słowach.
Tymczasem nam wydawałoby się, że żaden poeta nie kłamałby, gdyby
utrzymywał, że po twoim wyjeździe odebrano nam słońce. O kochana
moja ojczyzno! Teraz zdaję sobie w pełni sprawę, że wyrządziłem ci
krzywdę, gardząc twoją miłością, by wszystko złożyć w darze niewiernemu kochankowi. Lecz przestrzegając prawa rządzącego tego rodzaju
tematyką, omal nie dopuściłem do zamętu w mojej mowie; bogowie spełnili jednak moje pragnienie: oto znowu berła, oto ponownie trony
sprawiedliwości! Dała nam go Efira131, miasto nie tylko wprawiające
nas w podziw dzięki upiększającym je mitom, jak to się dzieje w większości miast greckich, lecz także umożliwiające oczom ocenę swego
dobrobytu. Tak też jego ród chlubił się dziesiątkami tysięcy opowiadań i dziesiątkami tysięcy takichże wyczynów. Teraz trzeba wspomnieć
również o jego rodzie, ale nie o całym, gdyż nawet dzieło historyczne
miałoby trudności z przedstawieniem tak wielkiej liczby jego członków.
Zrodzeni z tamtych małżeństw wnieśli pewien obraz wiedzy do swoich
dusz. W Zatoce Jońskiej fale, podmywając brzeg morski, wyrównały go.
Na tym brzegu tańczył korowód nereid; wszystkie one były białe jak
samo mleko, które musowało dzięki umiejętnościom wprawnych pasterzy. Oczy miały zielononiebieskie; włosy nereid - to wodorosty morskie,
z ich splotów skapywała biała piana morska. Jedna z nereid odwzajemniła miłość oblubieńca i zapewniła go, że wyjdzie za niego za mąż,
robiąc mu podarunek: sprawiła, że na środku morza wytrysnęło źródło.
Źródło jakby wiedziało, dla kogo narzeczona powołała je do życia;
ukrywało swe wody przed innymi żeglarzami i jedynie dla dzieci młodej
mężatki zachowało prawo czerpania z niego słodkiego napoju przyjaźni.
To także [370b] wychwala się i u Aretuzy132. Niech dusza będzie
chętna do nauki, wyposażona w rzutką inteligencję, wrodzoną pamięć,
przygotowana do pięknego wysławiania się, zręczna w ukrywaniu, a jeszcze
bardziej w zatajaniu (ta właśnie sprawność jest ważniejsza i bardziej miła
130

Cymeryjczycy - patrz Cod. 166 przyp. 10.
Efira (gr. Ephyra) - miasto w krainie Tesprotii położonej w Epirze, późniejsze
Kichyros, koło dziś. Janniny. Iliada II 659; XV 531; Tukidydes Wojna peloponeska 1, 46,
4; por. RE VI (1907), kol. 20.
132
Aretuza (gr. Aréthusa) - źródło na wyspie Ortygii koło Syrakuz na Sycylii; powstało
ono, według mitu, dzięki Artemidzie, która zamieniła napastowaną przez boga rzeki Alfejos
nimfę Aretuzę w to źródło.
131
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dla bogów) i ponadto mogąca w większym stopniu zaskoczyć każdego;
niech panuje nad przyjemnościami i da się podporządkować przyjaźni.
Niedościgniony w mądrości, sprawny w mówieniu, nieprzekupny w przyjaźni, mężny w groźnych sytuacjach, wspaniały jako człowiek prywatny,
uczciwy jako urzędnik, dzięki swej mądrości dodawał sobie powagi jako
osoba prywatna i własnym słowem łagodził surowe postępowanie władzy.
Ale można było oczywiście widzieć, że los, jak pomyślny wiatr, towarzyszył
mu w życiu. Był to starzec o czcigodnym wyglądzie, prowadził starodawny
tryb życia i tak samo staromodnie się wyrażał. Wprawny mówca, jeszcze
lepszy słuchacz, szlachetny w każdym calu. Już okryty chwalą, zwraca
na siebie uwagę całej Hellady, osiąga godność królewską, będąc przedmiotem podziwu już jako młodzieniec, zanim jeszcze pierwszy zarost
pojawił się mu na policzkach. Byłoby sprawą poety, żeby w tym miejscu
mojej mowy uwił wieniec z róż i sprowadził muzy z Helikonu133. W okolicach tego miasta, gdzie Europa biorąca początek w Gades134 kończy się,
oddzielają od Azji cieśnina morska. Cieśnina wdziera się do Istru135, nie
bojąc się tej barbarzyńskiej rzeki, która, pokryta lodem, sprawia wrażenie
równiny. Kiedy bóg chciał uczynić ją doskonałą pod każdym względem,
wzbudził przeciwko niej powiew losu, aby sam mógł pokazać wszystkim
także w nawałnicy zdarzeń i burz życiowych, jakie było jego postanowienie,
i aby mógł się wsławić także w tamtej miejscowości. Jakiż poeta lub jaki
prozaik mógłby dać temu wyraz w słowie równy jego czynom? To nie jest
jakaś sycylijska Scylla ani Charybda136, lecz niezliczone szeregi mężczyzn
zuchwalszych od Cyklopa137, owego dzikiego pastucha owiec z Sycylii,
które skierowane przeciw niemu powalił na ziemię nie za pomocą mieczów,
oszczepów i włóczni, lecz swoją rozwagą i elokwencją. Ten, którego nazywa się przywódcą i koryfeuszem Telchinów138, otrzymał śmiertelną ranę
133

Helikon (gr. Helikon) - pasmo górskie w płn.-zach. Beocji; znajdowały się tam:
świątynia Apollona i gaj poświęcony muzom. Dwa źródła bijące na Helikonie, Aganippe
i Hippokrene, zawierały wody dające poetom natchnienie.
134
Gades - patrz Cod. 241 przyp. 52.
135
Ister - patrz tamże przyp. 20.
136
Scylla (gr. Skylle) - potwór morski o dwunastu nogach i sześciu psich głowach,
mieszkał w grocie skalnej u wybrzeży Italii w Cieśninie Mesyńskiej. Żeglarze, chcąc uniknąć
potwora, musieli zbliżyć sic do naprzeciwległego brzegu po stronie Sycylii, gdzie czyhała na
nich Charybda (gr. Charybdis), wciągała w wiry i pożerała; por. Odyseja XII 73 nn.
137
Cyklop (gr. Kyklops) sycylijski, czyli Polifem, który wraz z innymi cyklopami,
jednookimi dzikusami, zajmował się wypasem trzód owiec, żywił się również mięsem ludzkim;
Hezjod Teogonia 139 nn.; 509 nn.; Odyseja IX 106 nn.; 193 nn.
138
Telchinowie (gr. Telchines) synowie Talatty (Morza) - mityczny lud na wyspie Rodos;
znakomici metalurgowie, pierwsi wyrabiali posągi bogów.
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i wśród jęków i łez wyrzekał na wojnę. Azja jako całość, a nie kraj,
który my teraz tak nazywamy, nadając jednej jej części miano całego
kontynentu, zaczyna się w głębi lądu od ziem Indów; na wschodzie
i północy Zatoka Erytrejska139 i Fasis140, na południu i zachodzie
Egipt i Morze Jońskie oddzielają ją od innych [371a] kontynentów
i stanowią jej granice. Wzdłuż Azji rozciąga się brzeg sięgający od
Propontydy141 do Pamfilii142; obmywa go Morze Egejskie, które zaczyna się w tym samym co i on miejscu. Mieszkańcy miast chyba wyraźnie pokazują - nie dzięki cykadom ani swym chitonom, lecz męstwem
i mądrością - kim byli ich przodkowie i skąd pochodzili. Meles143 (nie
godzi się bowiem pominąć milczeniem czegoś, co było świadkiem urodzin tak wielkiego piewcy) wziął początek na przedmieściach Smyrny.
Zrodziły go niezliczone źródła bijące jedno przy drugim i obficie wypełniły rzekę wodami; rozlewa się ona szeroko jak morze i jest żeglowna
zarówno dla statków handlowych, jak i łodzi poruszanych wiosłami.
Płynie wzdłuż brzegów porośniętych po jednej i drugiej stronie cyprysami i trzcinami; kończy bieg w pobliskim morzu, jeśli można to nazwać
biegiem, gdyż go w ogóle nie słychać; woda pozornie nie porusza się, lecz
jak jakiś kochanek chcący ukryć swą miłość potajemnie łączy się z morzem i znajduje ukojenie w jego fali. Teraz chciałbym na modłę poety
przywołać wiatr, ale nie potrafię mówić językiem poetyckim; chciałbym
przywołać wiatr z pomocą Muzy z Keos144. Wieje on łagodnie nad
morzem i rozwiera jego purpurowe fale przed dziobami okrętów. I nie
pod wpływem szalonej miłości spieszno mu snuć się po morzu, lecz
dlatego, że usiłuje wprowadzić wszystkich Jonów w czcigodne misteria
139

Zatoka Erytrejska (gr. Erythraios Kólpos) - zatoka na Morzu Erytrejskim (Erythraios
Pontos) u płn. wybrzeży Arabii, rozciągała się od wybrzeży Arabii do wyspy Taprobana
w Indiach.
140
Fasis (gr. Phasis) - rzeka na płn.-zach. zboczach Kaukazu w Kolchidzie z ujściem
do Morza Czarnego, stanowiła granicę między Europą i Azją, dziś. Rion; E. Diehl Phasis
[w:] RE XIX (1938), kol. 1886-1893.
141
Propontyda (gr. Propontis) - dziś. Morze Marmara, między Hellespontem (dziś.
Dardanele) i Bosforem; oddzielała Trację od Azji Mn.
142
Pamfilia - patrz Cod. 176 przyp. 23.
143
Meles (gr. Meles) - rzeka płynąca koło Smyrny (patrz Cod. 71 przyp. 6) w Jonii,
Azja Mn.
144
Muza z Keos (gr. he ek tes Keias Musa) - chodzi tu o Symonidesa (gr. Simonides),
liryka greckiego z VI w. przed Chr., twórcę pieśni chóralnych (hymnów, trenów, elegii
i in.), z których zachowało się 60 fragmentów; posiadał on szczególny dar wzbudzania
litości i łez: wyd. B. Snęli Frühgriechische Lyriker, IV, Berlin 1976, s. 46-68 (przekł. Lirycy
starożytnej Grecji, Wrocław 1984); Sinko I, 1, s. 373-378. Keos (gr. Keos) - wyspa na Morzu
Egejskim w archipelagu Cyklad: dziś. Kéa lub Tzia.
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mądrości. Zeus zesłał na Rodyjczyków deszcz złota, rozerwawszy nad
nimi złotą chmurę. Natomiast wasz los pomyślny, który dzięki niemu
wam przypadnie w udziale, nie jest jakimś mało istotnym mitem, który
to zapowiada, cuda boga dokonają się na waszych oczach. Piękna
wiosna miała wam sprowadzić nie tylko słowiki, łabędzie czy piewiki,
ale również samo słońce, które swymi złotymi promieniami będzie
oświecało Jonie. I przed wszystkimi innymi będzie przywódca stada święty źrebak o wyniosłej głowie, podobny do źrebiąt, które hodują
Nisajowie145 dla boga Słońca! Tego źrebaka ja wystroiłem w wędzidła
muz i w lejce charyt, pozostawiłem uwolnionego z więzów, jak gdybym
wiódł go do jakiegoś boga i złożył w ofierze jako pierwociny mego stada.
Niech gwiazdy niebieskie wzejdą, aby lśniącym blaskiem oświetlić podniesienie kotwicy! Moje mowy śpieszą się, by nieco wyprzedzić przyszłość i usiłują [371b] połączyć pieśń powitalną z pieśnią pożegnalną i jak sądzę - wyobrażają sobie, jakie będą wówczas, kiedy ujrzą go
znowu i sprawią, że chóry muz będą tańczyły na jego cześć.
Wstęp z mowy zachęcającej146
Lizyp147 wyróżniał się nie tylko zręcznością rąk, lecz także genialną
umysłowością. Jakież to śmiałe pomysły podsuwała mu ona! Wśród
bogów umieścił Kajrosa148 i - kiedy mu nadał kształt posągu - wyraził
na wizerunku jego osobowość. I jeśli sobie dobrze przypominam, to
dzieło sztuki wygląda w przybliżeniu tak: postać powabnego chłopca,
efeba w pełnym rozkwicie, z włosami sięgającymi od skroni do czoła,
a łysego z tyłu; w prawej ręce trzymał on broń, lewa opierała się na
wadze, stopy miały skrzydła, ale nie po to, by unosił się nad ziemią, lecz
żeby wydawało się, że tylko lekko dotyka ziemi sprawiając wrażenie, że
się na niej opiera. Glaukos natomiast nie czekając - jak sądzę - na
decydującą chwilę sporu, sam przyszedł do sędziego i pierwszy otrzymał
145

Nisajowie (gr. Nisaioi) - ludność zamieszkująca terytoria Nisy nad Morzem Czerwonym, znana z hodowli znakomitych koni rasy nisajskiej.
146
Wyd. A. Colonna, Oratio XIII.
147
Lizyp (gr. Lysippos) z Sykionu (miasta w płn. części Peloponezu) - znakomity
rzeźbiarz z IV w. przed Chr., pracował na dworze Aleksandra Wielkiego, twórca
portretów królów, bogów, herosów, mężów stanu, poetów, filozofów; twórca nowego
kanonu rzeźbiarskiego polegającego na ukazaniu smukłej sylwetki postaci i jej
„nerwowości".
148
Kajros (gr. Kairos) - bóstwo uosabiające właściwą w życiu chwilę, stosowny czas
do podejmowania czy wykonywania jakiegoś zamiaru, jakiejś czynności.
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od niego wieniec. Wszystko, co się dzieje we właściwym czasie, jest
dobre. Wprawnym łucznikiem jest ten, kto umie w odpowiedniej chwili
wypuszczać celne strzały... Doprawdy, i słowiki wzbijają się z ziemi
do nieba. Mit odważa się wynosić ptaki do nieba z powodu ich śpiewu, a więc pofrunęły one do łabędzia. Łabędź przebywał na wiosennej łące i tam zamierzał rozpostrzeć skrzydła na powiew Zefiru, aby
śpiewać.
Z mowy o nowo przybyłym Egipcjaninie149
Przypływy Nilu Egipcjanie nazywają łokciami i w ten sposób mierzą
poziom jego wód, a łokieć wywołuje u nich radość. I ujrzysz dzielnych
wodzów, którzy rozgłaszają swe niezliczone zwycięstwa, ale pomników
tych zwycięstw jest niewiele. Temistokles150 mało znaczył w bitwie pod
Artemizjum151 (walczył wówczas tylko z przednimi strażami króla),
bardziej wsławił się na Psytalii152, stał się wielkim pod Salaminą153,
gdyż walcząc tam, pogrążył całą Azję.
Z mowy pożegnalnej154
Może i robisz słusznie, że tak postępujesz. Ten bowiem, kto chce
pozyskać chwałę, musi dążyć do wsławienia się niezwykłymi czynami,
które wywołują podziw. Tytuły do sławy Peryklesa nie wystarczyły jego
synom, lecz jakby przez to stali się oni niegodni cnoty ojcowskiej
i w sławie ojca znaleźli przyczynę swej tym większej [372a] niesławy.
Wielu było innych wybitnych ludzi, których synowie traktowali nazwiska
149

Wyd. A. Colonna, Oratio XIV, s. 101-102.
Temistokles - patrz Cod. 11 przyp. 77; Cod. 161 przyp. 33.
151
Artemizjum (gr. Artémision) - przylądek na płn. Eubei słynący ze świątyni Artemidy;
tu Grecy stoczyli pierwszą bitwę morską z flotą perską Kserksesa w 480 r. przed Chr.;
Herodot Dzieje 7, 175 n.
152
Psytalia (gr. Psyttaleia) - nie zamieszkana skalista wysepka między Salaminą
i Pireusem. Dziś. Lipsokutala. Tu wylądowały wojska perskie, które w przeddzień bitwy
pod Salaminą zniszczyli Grecy; por. Ajschylos Persowie 447 nn.
153
Salaminą (gr. Salamis) - wyspa u płd.-zach. wybrzeży Attyki z głównym miastem
o tejże nazwie (dziś. Ambelâki). Pod Salaminą rozegrała się w 480 r. przed Chr.
Decydująca bitwa morska między wojskami greckimi i perskimi.
154
Fragmenty tej mowy zachowały się tylko w Bibliotece Focjusza; wyd. A. Cotonna,
Oratio XV, s. 102-103.
150
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ojców nie jako uzupełnienie swej pochwały, lecz jako dowód własnej
znikomości. Cóż więc stoi (może zapytasz) na usługach umysłu. Cnota
i rozum: pierwsza rządzi i wydaje rozkazy, drugi, jakby jakiś zręczny
sługa dobrej królowej, wykonuje je i słowa zamienia w czyn. Istnieje
też przeogromny chór innych cnót. Odkryjesz je wszystkie, kiedy wejdziesz do wnętrza sanktuarium kultury. Te cnoty polecam ci jako piastunki i matki innych i jestem przekonany, że przez nie dojdziesz do
pozyskania również i tych, które się z nimi wiążą. Dzieci uwolnione
od nauczycieli prowadzą ten orszak. Frygijczyk Midas155, chcąc złapać
satyra156, dolał mu wina do wody, związał go pogrążonego we śnie;
tak dostał w swą moc satyra.
Z improwizacji o zamieszaniu, jakie powstało w czasie wykładu151
Wstęp

Czy jest, przyjaciele, w naszych mowach jakiś środek mogący uśmierzyć niezgodę? Czy nasza sztuka chce postępować tak zuchwale jak Homer
czyniący aluzję do krateru Heleny158, który ta córa Zeusa przygotowywała w pałacu Menelaosa159 dla zapłakanych gości? Czy środek
zaradczy Heleny był nie jakimś ziołem egipskim ani przepisem na napój
uspokajający, ale słodkim, pełnym mądrości słowem, które - jak lekarstwo - może uśmierzyć zaciętość tkwiącą w głębi serca?
Czy króla ogarnęło kiedykolwiek jakieś większe zwątpienie? Tymoteusz160 nie pozwalał na to i swymi pieśniami wznosił jego umysł do
nieba. Czy król unosił się ponad miarę? Tymoteusz był przy tym obecny
i uśmierzał wybuchy gniewu za pomocą muzyki. Czy król bywał przygnębiony? Tak, ale Tymoteusz natychmiast wywoływał u niego uśmiech.
Czy Aleksander oddawał się przyjemnościom? Można było ujrzeć, jak
staje się od razu poważny, gdy tylko usłyszy tony muzyki. Krótko
155

Midas - patrz Cod. 186 przyp. 4.
Satyr (gr. Satyros) - jeden z wielu towarzyszy boga wina Dionizosa wyobrażanych
w postaci mężczyzn z koźlimi uszami i ogonem; pędzili oni wesołe i beztroskie życie
w lasach, uganiając się za nimfami.
157
Wyd. A. Colonna, Oratio XVI, s. 103-104 wraz z fragmentem z Codex Neapolitanus.
158
Piękna Helena - patrz Cod. 159 przyp. 5. Himeriusz nawiązał w swym opowiadaniu
do sceny z Odysei IV 212 nn.
159
Menelaos - patrz Cod. 186 przyp. 42.
160
Patrz przyp. 126.
156

144

mówiąc, można było króla widzieć w humorze, w jaki wprawiały go
dźwięki fletu Tymoteusza. Zefir uspokaja fale swym powiewem. Czy
mówca attycysta i język grecki nie uśmierzą [372b] waśni, gdy tylko
zaczyna być ją słychać? Ksenofont brał udział w wyprawie wojennej,
nosił broń, a wpierw był uczniem Sokratesa.
To, co jest w pełni naturalne, jest też doskonale harmonijne. Alcybiades
był wytworny, kiedy przebywał wśród Ateńczyków, był poważny, gdy
bawił w Sparcie. On jedyny wyrzucał Persom ich wykwintny tryb życia.
I jeśli kiedykolwiek trzeba było przemyśleć mowy i dyskutować o problemach filozoficznych, wprowadzał do rozmów całe Liceum161 i całą
Akademię162. Ci, którzy prowadzą badania nad tymi tematami.
Z mowy na przyjazd Cypryjczyków163
Wstęp

Wśród bogów poeci uczcili Afrodytę, składając jej w darze Cypr164,
tak jak Apollinowi Delos165. Cypr jest wielkim krajem, jego mieszkańcy
ze względu na język są rodowitymi Grekami.
Morze zrodziło Afrodytę za sprawą Nieba, ale jaki był poród, święte
opowiadania nakazują zachowywać w tajemnicy. W końcu trzeba było,
żeby bogini przyszła na świat. Morze natychmiast zatrzymało się166,
uspokoiło, pieniąc się lekkimi falami w miejscu porodu.
Afrodyta wulgarna nie ma nic wspólnego z Afrodytą niebiańską.
Pierwsza wzbudza zmysłową miłość, której natura nie jest czysta, druga
natomiast ma dzieci ze złota i złote są ich strzały. Celem, w który godzą,
są dusze młode i nieskalane.
161

Liceum (gr. Lykeion) -jeden z trzech zakładów gimnastycznych w Atenach założony
przez Pizystrata (VI w. przed Chr.) w gaju Lykosa (stąd nazwa); w 335 r. przed Chr.
Arystoteles umieścił tu, przy świątyni Apollina Lykejosa, swą szkołę filozoficzno-naukową,
którą kierował do 320 r.
162
Akademia - patrz Cod. 242 przyp. 118.
163
Wyd. A. Colonna, Oratio XVII, s. 105-106 (wraz z fragmentami z Codex Neapolitanus).
104
Cypr (gr. Kypros) - wyspa we wsch. części Morza Śródziemnego o bujnej roślinności, uważana za miejsce urodzin Afrodyty, której poświęcono świątynię w mieście
Pafos.
165
Delos (gr. Delos) - wyspa w archipelagu Cyklad na Morzu Egejskim, miejsce urodzin
Apollina i jego siostry Artemidy (Diany).
166
Afrodyta urodziła się z piany morskiej; „morze zatrzymało się": Grecy uważali
morza i Oceany za wielką płynącą rzekę.
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Z mowy wygłoszonej do przybysza z Kapadocji161
Nie tylko poza Istrem i Tanaisem168, lecz również po całej ziemi
i wszystkich morzach rozprzestrzeniał się Scyta niesiony na swej strzale.
Jedną z tamtejszych rzek otacza legenda zasługująca na to, by wysłuchali jej Hellenowie. Dionizos przybył do Indów, ludu odrzucającego
jego dobrodziejstwo. Wojsko boga tworzyli bakchantki i satyrowie, ich
bronią były nebrydy i tyrsy169. Indowie, gdy tylko ujrzeli boga, pojednali się z nim, rzucili broń, a ci, którzy dotąd zwalczali Dionizosa,
ustawili się w korowód taneczny na jego cześć. Zaprowadzeni do Kapadocji, stanęli obozem na brzegu rzeki, której zamierzali nadać nazwę.
Postanowili wykąpać się w jej wodach; rzeka zmieniła się. Srebrna woda
w zetknięciu się z ich ciałami poczerniała. Sprawili, że rzeka stała się
taka, jakimi oni sami byli, i że odtąd nosiła ich imię. Stąd właśnie sława
wiodła młodzieńca. Naszym [373a] bogactwem nie jest złoto Gygesa170
czy Lidii, są nim dzieci, dojrzewające i silne w kwiecie młodzieńczych lat,
a gdy się na nie patrzy - dumne i wyniosłe, jak ludzie, którzy przyszli
na świat z wnętrza piersi Zeusa.
Z mowy wypowiedzianej wówczas, kiedy go poproszono
o popis - odmówił, po czym ją wygłosił171
Wstęp
Persowie szczególnie troszczyli się o łuki. Kołczany i strzały były treścią
ich życia. Pochwalam to, taki zwyczaj jest prawdziwym kamieniem
probierczym umysłu zamiłowanego w pracy. Dobrze jest, że rzeczy
wartościowe trafiają się rzadko. Natura znała ten zwyczaj przed Persami. Nikt nie chciałby zobaczyć Oceanu, gdyby nie uciekł on ze środka
kontynentu i nie został umieszczony na krańcach ziemi. Co można byłoby
mówić o piramidach, gdyby ich widok nie był tak odległy? Co powiedziano
167

Mowa znana tylko dzięki Focjuszowi: wyd. A. Colonna, Oratio XVIII, s. 106-107.
Tanais - dziś. Don.
169
Nebrydy i tyrsy (gr. nebrides kai thyrsoi) - nebrydy, czyli skóry z jelonków, były
ubiorem boga i bakchantek; tyrsy to laski owinięte bluszczem i winoroślą, zakończone
u góry szyszką sosnową.
170
Gyges - patrz Cod. 239 przyp. 26.
171
Mowa znana jedynie ze streszczenia Focjusza i kilku fragmentów zawartych
w Codex Neapolitanus. Wyd. A. Colonna, Oratio XIX, s. 107-109.
168
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by o kamieniu Memnona172 w Etiopii, gdyby matka nie umieściła go
wysoko, poza możliwościami oglądania go przez ludzi? My wierzymy, że
to, co się opowiada o tym kamieniu, jest prawdą, a nie bajką; a mianowicie: kamień wystawiony na działanie słońca wydaje głos i mówi jak
człowiek. Natura nie bez trudu uczyniła z róży dar dla ludzi. Ten kwiat
nie otwiera się wtedy, gdy rośnie, lecz bardzo długo żyje wewnątrz kielicha, dopiero później rozkwita i rozwija się. Ludzie nie mogą zbierać owoców wtedy, kiedy chcą, przeciwnie - gdy chce się zbierać figi,
trzeba czekać na odpowiednią porę roku, która wywodzi swą nazwę od
zbioru plonów173. Zawistny czas sprawił, że to, iż brąz w Dodonie174 wydaje nieustanny dźwięk, uznano za wymysł mitologiczny.
Przyzwyczajenie jest bardzo niebezpieczne, rodzi przesyt i niszczy wolność przez zbytnią swobodę. Kiedy jesteśmy na ziemi, brak nam morza,
a gdy żeglujemy, wypatrujemy łanów zboża. Żeglarz za szczęśliwego
uważa rolnika, rolnik przeciwnie - wierzy w szczęście żeglarza. Te
wszystkie mniemania są igraszkami przesytu. Przyzwyczajenie powoduje uczucie niesmaku. Strońmy od przesytu, dzieci! W swej pysze
sięga on często nawet po miłostki. Tego kiedyś wysłuchałem w jakiejś
wypowiedzi.
Z mowy do Muzoniusza, prokonsula Grecji175
Wstęp176

Bardzo nie lubię teatrów i staram się unikać przemawiania do tłumów,
a ty mnie zmuszasz do odstąpienia od mej zasady. Łabędź także przestaje milczeć, ilekroć usłyszy, że Apollo uderza w struny liry; słowik na
172

Memnon (gr. Mémnon) - syn Titona i Jutrzenki (Eos), bratanek Priama, panował w Etiopii; zginął z ręki Achillesa pod Troją. Na prośbę matki Zeus obdarzył
go nieśmiertelnością; według mitu, posąg (kamień) Memnona pod wpływem wschodzącego słońca (jutrzenki) rozbrzmiewał melodyjną muzyką. Odyseja IV 187 nn.; Hezjod
Teogonia 984 nn.
173
Gr. opora oznacza i porę roku od ostatnich dni lipca do pierwszych
dni września, i zbiór plonów, jesień.
174
Dodona - patrz Cod. 239 przyp. 60.
175
Muzoniusz (gr. Musonios) - prokonsul Achai za panowania cesarzy Jowiana
(363-364) i Walensa (364-378); W. Ensslin, Musonius (4) [w:] RE XVI (1933), kol.
897-898.
170
Ten krótki fragment jest znany tylko z Biblioteki Focjusza; wyd. A. Colonna,
Oratio XX, s. 109-111 wraz z urywkami z Codex Neapolitanus.
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łagodny śpiew Zefira wylatuje [373b] z pieczar i wzbija się ku słońcu.
Żeglarz śmiało wypływa na fale morskie, zagorzały czciciel Dionizosa rozzuchwala się i skacze z radości; pierwszy wówczas, kiedy wiosna uspokaja morze, drugi wtedy, gdy usłyszy, że Dionizos potrząsa
swoim tyrsem. Odważny poeta nie bałby się - twierdzę - porównać
ciebie do samego Apollina. Łuki i strzały, tak ci miłe, objawiają
twoją Apollinową naturę, ale pozostają wciąż nie splamione krwią;
nie godzi się przecież, by krew ludzka przylgnęła do twego pocisku;
przeciwnie - dzięki twemu głosowi ktoś uszedł przed katem, który
już podniósł miecz dla wykonania wyroku śmierci. W taki oto sposób
dobrze ujeżdża się młodego konia i właściwie tresuje szczenię: obłaskawia się je ręką, bez pomocy ościenia czy bicza; tak postępuje ujeżdżacz, kiedy chce wychować konia, a treser, ilekroć zamierza ułożyć
psa.
Co przyniosło Cyrusowi sławę u Persów? Pogodny i miły charakter.
Miasto zawsze triumfowało nad barbarzyńcami. Pewnego razu jeden
z najdzielniejszych obwieścił ludowi zwycięstwo. Ludność Aten była tak
pełna podziwu dla jego zapału, że w nagrodę za tę wiadomość wystawiła
mu pomnik ze spiżu.
Z mowy do nowo przybyłego Sewera177
Wstęp

Achilles pamiętał o lirze nawet w czasie walk. Równina lśniła blaskiem
oręża, a on w swoim namiocie nastrajał kitarę. Oto treść jego pieśni:
Achilles kochał się w męstwie, naśladował dawne czyny bohaterów czy
to w walce, czy to w komponowaniu pieśni. Bogowie spierali się jedynie
o przyjemne rzeczy, ani dzierżąca broń Atena nie posługiwała się orężem,
ani Posejdon z trójzębem w ręku nie używał go w walce; przeciwnie bogini potrząsała gałązką oliwki, a bóg odpowiadał na to szumem fal
morskich. Obrady zakończyły się głosowaniem: nagrodę za zwycięstwo
otrzymała Atena. I jedna grała na flecie, druga trzymała kitarę, a trzecia
dmuchała w piszczałkę.
177

Fragment mowy, zachowany tylko w Bibliotece Focjusza; wyd. A. Colonna, Oratio
XXI, s. 110-111.
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Z deklamacji178
Wstęp

Kiedy muzy tańczą na Helikonie, dla mnie wszystko wypełnia się
echem. Gdy ćwierka piewik, przypomina swą pieśnią legendę: Będąc
człowiekiem, powiada, śpiewałem bez przerwy, a kiedy zmieniłem postać,
nie wyrzuciłem miłości z mego życia. Rzesze słowików i jaskółek [374a]
oraz stada łabędzi tańczą wokół bogiń.
Z mowy do komesa Ursacjusza179
Do czego są zdolni malarze, do tego nadają się również i słowa; co więcej, każde naśladownictwo ustępuje przed naśladownictwem
właściwym dla mów. Opowiadają, że mędrzec Abarys180 pochodził
z plemienia Hyperborejowego, ale jeśli chodzi o język, był Hellenem.
Scyta był z ubioru i zachowania się, ale jeśli już zaczął mówić, wszystko to, co mówił, brano za słowa pochodzące z Akademii i z samego
Liceum. Istnieje opowiadanie, że efeb z Eleusis był tak wychowany
przez Demeter, że zamienił swój pokarm pastuszy na uprawną pszenicę.
Abarys przybył do Aten z łukiem i kołczanem na ramionach i w mocno
obcisłej chlamidzie. Z bioder zwisał mu złoty pas, nosił długie spodnie
sięgające od pośladków do stóp. Znajdujemy go wszędzie; jego mowa
rozbrzmiewała jak akord liry, w harmonijnej zgodzie z myślą. W obcowaniu był przyjemny, potrafił w spokoju dokonać wielkiego czynu,
wnikliwie patrzył na teraźniejszość, właściwa mu przezorność strzegła
go przed przyszłością; uległy wobec mądrości, zagorzały zwolennik
przyjaźni, niewiele pozostawiał przypadkowi; we wszystkim zawierzał
rozumowi.
178

Fragment zachowany tylko u Focjusza; wyd. A. Colonna, Orałio XXII, s. 111.
Urywek, znany również z Codex Neapolitanus, wyd. A. Colonna, Oratio XXIII,
s. 112, wraz z fragmentami zachowanymi w tymże Kodeksie.
180
Abarys (gr, Âbaris) - kapłan Apollina i czarownik wspomniany przez Herodota
4, 36 i in., był Hyperborejem, czyli należał do plemienia Hyperborejów (gr. Hyperbóreoi),
mitycznego plemienia zamieszkującego ziemie na dalekiej północy, gdzieś w Tracji; Bethe
Abaris [w:] RE I (1893), kol. 16-17.
179
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Z mowy do swego przyjaciela, Sewera181
Kto szybciej niż on wykrywał istotę sprawiedliwości, kto też po jej
wykryciu upowszechniał ją w całej jej prawdziwości? Kto był tak rzutki
w działaniu i tak powolny w karceniu tego, kto nie odważał się na to?
Kto był, tak jak on, mocniejszy od złota, uległy w przyjaźni i pełen
litości dla nieszczęśliwego? Był świetny w słowach, ale jeszcze świetniejszy w czynach i w działaniu.
Z mowy do Scylacjusza182, prokonsula Grecji183
Jego tarcza lśniąca złotem zdradzała swymi cudami rękę Hefajstosa184;
jedynie on posiadał umiejętność naśladowania natury w sztuce. Meander185,
rzeka w Karii, o tyle ustępuje Nilowi co do wielkości i obfitości wody, o ile
góruje nad nim zaletami naturalnymi. Rzeczywiście, w legendzie o Nilu jest
mowa o ziemi, którą obdarowuje on życzliwie Egipcjan, a Meander ograbił
żeglarzy z morza i dał je rolnikom, by cięli radłami bruzdy na polach, a nie
robili ich na falach morskich. Można zobaczyć równinę tam, gdzie przedtem
znajdowało się morze, zamiast delfinów można ujrzeć skaczącego jelonka,
a zamiast rozkazów żeglarza można usłyszeć dźwięk piszczałki pasterza.
[374b] Z mowy do nowo przybyłych Efezjan186
Wstęp

Kiedy Apollo wzniósł wieszczy trójnóg i zaczął udzielać przepowiedni
ludziom, którzy ściągali doń zewsząd, wszystkie plemiona i wszystkie
miasta, wiedzione rozgłosem wyroczni, wysyłały poselstwa do boga, by
zasięgnąć jego porady.
181

Fragment znany z Biblioteki Focjusza, wyd. A. Colonna, Oratio XXIV, s. 117
(uzupełniony o urywki z Codex Neapolitanus).
182
Scylacjusz (gr. Skylakios) - vicarius, później prokonsul Achai w 343 r., regulował
bieg Meandra; Seeck Skylakios (1) [w:] RE III (1927), kol. 618-619.
183
Mowa zachowała sicę tylko u Focjusza i w kilku fragmentach Codex Neapolitanus; wyd. A. Colonna, Oratio XXV, s. 119.
184
Hefajstos (gr. Hephaistos) - syn Zeusa i Hery, bóg ognia, mistrz artystycznej sztuki
kowalskiej i metalurgicznej; Iliada I, 571 nn.
185
Meander - patrz Cod. 241 przyp. 81.
186
Niniejszy wyciąg znany z Focjusza i Codex Neapolitanus, wyd. A. Colonna, Oratio
XXVI, s. 123.
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Z mowy do rodaków
Wstęp

Ale oto, dzieci, nadeszła właśnie pora, by nastroić lirę dla naszych
rodaków. Cóż uczynimy dla miasta, które jest naszą ojczyzną? Ponieważ
nie jeździmy na wozach bojowych i nie piszemy dzieł poetyckich, zbudujmy
naszemu miastu mury z obywateli i z wygłaszanych mów. A cóż przede
wszystkim rozsławiło po świecie Homera i przyniosło mu wielki rozgłos?
Czy nie sława jego wojowników? Ja poszukuję cnoty i opierając się na niej
chciałbym głosić sławę ludzi. Dwa są dowody wartości panującego: decyzje
podejmowane przez niego i miłość, jaką otaczają go poddani. Wraz
z czynami trzeba brać pod uwagę osobowość. W ten sposób dojdzie się do
odkrycia, że czyny wybrzmiewają tym samym echem co i osobowość, która
jest ich sprawczynią.
Jakie zatem są cechy, po których poznaje się osobowość króla? Szybka
reakcja umysłu, wzniosła myśl, pełna gotowość do dobrego działania,
prostota charakteru; jeśli trzeba przemawiać, okazuje się lepszy od Peryklesa, a jeśli musi czegoś dokonać, naśladuje Alcybiadesa, bardzo kocha
swoje miasto, a jeśli chodzi o pieniądze, jest nieprzekupny; takie właśnie
cechy historia przypisuje Peryklesowi. W działaniu był on o wiele bardziej
energiczny niż Kliniasz i doprawdy nie był gorzej od liry nastrojony do
każdej czynności. Kogoś takiego bajki egipskie ukazują w postaci Proteusza187, kiedy zamieniają go bądź w wodę, bądź w drzewo, bądź w płomień;
są to możliwości natury, które bajki chcą pokazać na tym przykładzie188.
Z mowy do Rzymianina Prywata189
Wstęp190

Pragnienie ognia eleuzyńskiego zawiodło Scytę Anacharsisa191 do misteriów.
187

Proteusz - patrz Cod. 186 przyp. 41.
188
Po tym urywku brakuje tytułu i mowy Do komesa Atenajosa zachowanej w
wyciągach w Codex Neapolitanus (wyd. A. Colonna, Oratio XXVIII; por. Cod. 165
[108a]).
189
Prywat (gr. Pribatos) - nauczyciel syna prokonsula Aleksandra, wzmiankowany w
Cod. 165 [108a].
190
Wyd. A. Colonna, Oratio XXIX, s. 131 (wraz z urywkami z Codex Neapolitanus).
191
Anacharsis (gr. Anacharsis) syn Gnurosa z książęcego rodu scytyjskiego –
przebywał w Atenach w VI w. przed Chr., przyjaźnił się z Solonem, zaliczony w poczet
siedmiu Mędrców starożytności; Herodot Dzieje 4, 46; Platon Rzeczpospolita 10, 600a;
Diogenes Laertios 1, 41, 106.
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Z mowy wygłoszonej po powrocie z Koryntu192
Jeśliby jakiś przypadek miał rozdzielić ciała, trzeba by to przewidzieć
w duszy i nie dać się rozdzielić z powodu pożądania młodych chłopców.
Znam tę żądzę. Poeta wyraża moją myśl.
[375a] Z mowy pożegnalnej do Ampeliusza193
Wstęp194

Zamierzałem, dzieci, zamierzałem - jedyny wśród Hellenów - znaleźć
sieci dla uniemożliwienia jego ucieczki. Wczoraj groził nam, że ucieknie
na wozie. Podobno Aleksander również był przedmiotem współzawodnictwa dawnych artystów: Lizyp i Apelles195 podzielili między sobą
zadanie wykonania jego portretu i oddali osobowość króla, pierwszy jako rzeźbiarz, drugi - jako malarz.
Kiedy wymowa wyszła poza ciało i zaczęła obcować z pięknem
i wdziękiem duszy, sama mogła zostać niekłamanym malarzem, i to nie
mając doświadczonego sternika we wszystkich rodzajach żeglugi morskiej; brak doświadczenia bowiem w praktyce powoduje zamieszanie,
natomiast praktyka nadaje sztuce, którą artysta opanował, pewność
siebie. Biegnijcie od bram prosto do mety! Czy jesteś uprzejmy? Jest
to zwykła wyższość. Czy nienawidzisz zła? Poszedł na wojnę przeciwko
złu. Czy odtrąciłeś pieszczotę nieprawych podarunków? I on zamknął
drzwi swej duszy przed pyszniącym się złotem, które przynosi hańbę
sprawiedliwości; zrozumiał bowiem, że to nie sprawiedliwość rozporządzająca małą ilością dóbr jest naganna, lecz bogactwo, któremu towarzyszy niesprawiedliwość, jest wrogiem cnoty i wyklucza podziwianie.
Taki jest początek moich pochwał; zawiera się w nim również początek
jego czynów. Co można nadto powiedzieć, co zachować? Mówienie jest
192

Mowa, znana tylko ze streszczenia Focjusza, wyd. A. Colonna, Oratio XXX, s. 133
(wraz z fragmentami Codex Neapolitanus).
193
Ampeliusz (gr. Ampélios) z Antiochu - prokonsul Achai, przyjaciel retora Libaniusza; Seeck, Ampelius (2) [w:] RE I (1894), kol. 1881.
194
Mowa znana tylko z Biblioteki Focjusza i wyciągów z Codex Neapolitanus; wyd.
A. Colonna, Oratio XXXI, s. 134.
195
Apelles (gr. Apelles) syn Pyteasza z Kolofonu - znakomity malarz z IV w. przed
Chr., działał na dworach Aleksandra Wielkiego i Ptolemeusza I, celował w oddawaniu
perspektywy i kolorytu, twórca obrazu Afrodyty Anadiomene (wynurzającej się z fal
morskich), por. Pliniusz Naturalis Historia 35, 79.
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rzeczywiście kłopotliwe, niemówienie - jest niewdzięcznością. Oglądający
piękne posągi mają w oczach pierwszy napotkany, który przyciągnął
wzrok do siebie, a kiedy przesuwają oczy od jednego do drugiego,
zastanawiają się, który wpierw mają obejrzeć. Tak też - i jeszcze bardziej
(dlaczego potrzeba mi dawnego obrazu?) - ci, którzy oglądają współczesne
dzieła sztuki, muszą oglądać je wszystkie jednocześnie z powodu piękna,
jakie z nich emanuje, ale ponieważ każde dzieło przyciąga kolejno uwagę
czym innym, podziwianie rozprasza oglądających; tak samo dzieje się
z twymi czynami; wszystkie one otaczają nas ze wszystkich stron i wymagają odrębnego opowiadania, ale nie mogą zmieścić się w obecnie zakreślonych granicach moich mów. Czy powie ktoś o twoich czynach albo
o twoich sądach? Czy ukaże twą troskę o szczegół albo starania o całość?
Czy wskaże na twą dbałość o biednych czy umiarkowane oddziaływanie na
możnych? Przecież dzięki tobie Sparta poznała wygodny tryb życia, od
kiedy zmieniła swe niechlujne uczesanie na pięknie utrzymywane włosy.
A niezliczona ilość twoich budowli; któż mógłby je ocenić tak, jak na to
zasługują? Peryklesowi wystarczyły dla zaspokojenia własnej ambicji
Propyleje196 [375b] i Partenon, Dariusz zadowolił się pałacem królewskim,
Artakserksesa usatysfakcjonowała złota winorośl, wymysł Teodora197
z Samos i bezużyteczny twór wykonany wbrew naturze przez pławiącego
się w zbytkach Meda. Ty zapełniłeś cały rozległy kraj miastami, począwszy
od Termopil aż do najdalszego zakątka Peloponezu.
W środku miasta znajdowała się uliczka o nazwie Kolytos, która
wywodziła nazwę od demu i była bardzo znana, gdyż służyła za rynek. Ze
względu na rozgłos, jaki sobie dawno zyskała, zwiedził ją również i on,
przyciągnięty tym, co o niej powszechnie opowiadano. Kiedy obejrzał
naturalne położenie tego miejsca, wpadł w zachwyt, lecz widząc jego stan,
zawstydził się wielce za miasto i nie dopuścił, by z tego powodu społeczność
miejscowa rumieniła się ze wstydu. Tyś pokazał, że również legendy
zasługują na wiarę, że zakochany kamień wzdycha i leje łzy jak kochanek,
któremu odebrano ukochaną. Dlatego boję się, żeby żal, jaki wzbudzisz,
nie stał się przyczyną cierpień i żeby nie było ludzi, którzy zmienią swą
naturę i dadzą początek nieznanej dotąd bajce o tym, że przekształcili się
w kwiat lub drzewo.
196

Propyleje - monumentalna brama z kolumnadą i pięcioma wejściami wzniesiona
w stylu doryckim na Akropolu w Atenach przez architekta Mnesiklesa w latach 437-432
przed Chr.
197
Teodor (gr. Theódoros) z Samos - rzeźbiarz, architekt, rytownik z VI w. przed Chr.,
budowniczy słynnej świątyni Hery na rodzinnej wyspie.
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Z mowy do prefekta Anatoliusza198
Wstęp199

Kiedy Achilles u Homera opłakiwał śmierć przyjaciela200, Zeus posłał
mu za pośrednictwem Hermesa znak, by chwycił za broń. Pozwól zatem
i nam, jakby pod wpływem nakazu idącego z góry, zmienić cierpienie na
radość i wspólnym tańcem uczcić Apollina Muzagetę201. Dzięki naszej
sztuce usidliliśmy wielkiego prefekta. Nie chodzi o mit ani o żartobliwy
wymysł attycki: Dionizos przybywający z Teb jako cudzoziemiec, Posejdon zakochany w głębinach falującego morza, baśnie tworzone przez
Lakończyków dla pożartowania sobie z miasta; mamy tu do czynienia
z prawdziwym spotkaniem, systemem wychowawczym i prawami, które są
istotą i matką wszelkich dóbr.
On sam zasadza w swej duszy tç roślinę i zrasza ją wodami attyckimi.
Rzeczy piękne są zawsze rzadkie i przynoszą ich twórcom nieśmiertelną
sławę. Mędrzec Anacharsis pierwszy ze Scytów przybył do Hellady, a Pelops - pierwszy spośród Lidyjczyków. Nieśmiertelne konie zawiozły go na
spokojne morze; w nagrodę za ten zadziwiający cud mógł nadać krajowi
swoje imię202. I moja pochwała tkwi jeszcze przy brzegu, a mowa żegluje
po pełnym morzu, ponieważ nie widzi ukazującej się już kotwicy.
Chyba najlepiej jest, żeby ktoś, kto usiłuje uchwycić cechy czyjejś osobowości na portrecie, naśladował Fidiasza203. Fidiasz wiedział, jak potężny
jest Zeus i jak wielcy są bogowie wokół niego, ponieważ miał więcej mądrości w duszy niż umiejętności w ręku. [376a] A zatem, gdy chciał uchwycić istotę osobowości Zeusa w jednym posągu, połączył kość słoniową ze
złotem. Wyrzeźbił też taki posąg, który dla Elejów204 był Olimpijczykiem,
a dla innych ludzi Zeusem. Ja chciałbym namalować obraz boskimi farbami, gdyż ziemskie są nietrwałe, szybko niszczy je czas. Jeśli ktoś zechce
nazwać moje malowidło myślą czy poglądem, nie sprzeciwię się temu.
198

Anatoliusz (gr. Anatolios) z Bejrutu- prefekt Italii, Ilirii i Afryki w latach 356/357-360,
przedtem sprawował m.in. urząd prokonsula Konstantynopola, urządzał zawody krasomówcze w Atenach; Seeck Anatolios [w:] RE I (1894), kol. 2071-2072.
199
Mowa-deklamacja znana ze streszczenia Focjusza i urywków z Codex Neapolitanus;
wyd. A. Colonna, Oratio XXXII, s. 135.
200
Iliada XIX 302-339.
201
Muzageta (gr. Musagetes) - przydomek Apollina jako przywódcy muz.
202
Patrz przyp. 96.
203
Fidiasz (gr. Pheidias) z Aten, syn Charmidesa - największy rzeźbiarz grecki epoki
klasycznej (ok. 460—430 r. przed Chr.), przyjaciel Peryklesa, twórca m.in. słynnego posągu
Zeusa Olimpijskiego zaliczanego do siedmiu cudów świata.
204
Elejowie (gr. Eleioi) - mieszkańcy Elidy — patrz Cod. 176 przyp. 13.
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Kiedy męczy się, zniszczone chorobą, to wielkie ciało, jakim jest ziemia,
a które my uważamy za środek świata boskiego, wówczas wrzeciono Lachesis205 przeszywające niebo nićmi sprowadzi z siedziby Zeusa nieskalaną
duszę, a ta przyniesie nam istotę wizji niebiańskich. Ona też przyniesie nam
sprawiedliwość, ona przyniesie stamtąd odwagę; taka jak ta dusza - to
oczywiście sama mądrość. Za nią ciągnie ogromny orszak pokrewnych cnót:
wzniosłość duszy, wielkość myśli, wolność słowa, ręce nieprzekupne podarkami,
pragnienie przyjaźni, umiłowanie prawdy, niewzruszone postanowienie. Nie
osądzając cnoty na podstawie przyjaźni, lecz mierząc przyjaźń według cnoty.
Z mowy do Fojbosa, syna prokonsula206
Wstęp207

Jest rzeczą całkiem prawdopodobną, sądzę, że ci, którzy zamienili swój
ubogi język na język godny sztuki sofistyki, dochodzą również do pism
sofistycznych. Izokrates208, sofista (wszyscy przecież przyznają mu bez
wątpienia ten tytuł dzięki jego mowom, ponieważ sprawił, że sofiści
przestali cenić język poetycki i z radością przywiązali się do własnych,
ustalonych przez siebie zasad językowych), a więc tenże Izokrates zawsze
miał szeroko otwarty pałac swej sztuki dla tych, którzy kochali się
w umiejętności pięknego wysławiania się.
Z mowy do lekarza i komesa Arkadiusza209
Opisał młodzież, która żartowała wokół ślubnej komnaty i swymi
piosnkami naigrywała się z urody. A teraz chodzi o inne zawody i inny
stadion: to jest sanktuarium muz otwierające się przed bezgrzesznymi
mistami210. Grają w kości ryzykując tym, co najdroższe. Opowiada się też,
205

Lachesis - patrz Cod. 187 przyp. 33
Fojbos (gr. Phoibos) - syn Aleksandra, prokonsula Konstantynopola w 344 r.;
Ensslin, Phoibos (3) [w:] RE XX (1950), kol. 348.
207
Mowa znana ze streszczenia Focjusza i urywków z Codex Neapolitanus', wyd.
A. Colonna, Oratio XXXIII, s. 137.
208
Izokrates - patrz Cod. 159 przyp. 1.
209
Mowa-deklamacja zachowana w streszczeniu Focjusza i fragmentach z Codex
Neapolitanus; wyd. A. Colonna, Oratio XXXIV, s. 137. Arkadiusz, lekarz i komes –
skądinąd nie znany.
210
Mista (gr. mystés) - wtajemniczony w misteria, por. Eurypides Herakles Szalejący 615.
206
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że Demokedes z Krotonu211 pierwszy wprowadził grecką sztukę medyczną do świata barbarzyńców.
Z mowy zachęcającej do odwiedzających go przyjaciół212
Człowiek o popędliwym usposobieniu i miarkujący rozumem swoje
uczucie uchodzi za możnego; ten, kto ma przyjemne życie i nakłada swojej
[376b] naturze wędzidło, osiąga mądrość. Morze też zmienia swoją naturę
i przybiera wiele kształtów. Zabarwia się na purpurowo, kiedy równo
rozpościera fale w czasie ciszy morskiej. Ma ciemne oblicze wówczas,
gdy - wzburzone - szaleje i huczy falami.
Z mowy pożegnalnej do Flawiana213
Wstęp214

Kiedy wprawiałem się w grze na lirze bardziej życzliwej, by cię serdecznie
powitać powracającego z Libii, przyjacielu, ty natychmiast uciekłeś
i pchnąłeś mnie ku smutnej pieśni. Daleko było jeszcze do ujrzenia wiosny,
nadeszła zima z Hellespontu i mroziła duszę moją. Jeszcze nie zobaczyliśmy słońca, które skierowało promienie w inną stronę i groziło, że zasnuje Hellenów nocą. Zanim uśmiechnęliśmy się, byliśmy smutni; przed
złożeniem ofiar dziękczynnych za powrót modliliśmy się do bogów-patronów podróży. Mowy, które bardziej boją się próby, niż boi się jej
ręka, i które wahają się przed zrobieniem tego, co ośmielają się zrobić
i wosk, i żelazo. Sława bowiem wciąż płynęła z Libii do Hellenów. Uosabiał wiatr, który miękko pieścił i igrał tak jak Lidijki, malowane na
płótnach przez malarzy, ilekroć przedstawiali je oszołomione winem.
Po nieznacznym odejściu od tematu, pozwólmy naszej mowie zwrócić
się ku Libii. Nikt nie jest zwycięzcą, ponieważ podziwia się go we
211

Demokedes (gr. Demokedes) z Krotonu (schyłek VI w. przed Chr.) - pierwszy znany
nam wybitny lekarz, twórca pierwszej szkoły medycznej, działał m.in. w Atenach, na dworach
Polikratesa i króla perskiego, zwolennik filozofii pitagorejskiej; Herodot 3, 125.
212
Mowa zachowała się w krótkim streszczeniu Focjusza i w urywkach z Codex
Neapolitanus; wyd. A. Colonnd, Oratio XXXV, s. 138.
213
Flawian (gr. Phlabianós) - prokonsul Afryki w 361 r.; Seeck, Flavianus (11) [w:] RE VI
(1909), kol. 2506.
214
Streszczenie Focjusza wraz z fragmentami z Codex Neapolitanus wyd. A. Colonna,
Oratio XXXVI.
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wszystkim. Ale moja mowa uniesiona pragnieniem, jakby jakimś gwałtownym prądem rzeki, omal nie zboczyła w swoim zapale na inną drogę.
Trzeba zatem skierować ją ku Libii. Peryklesowi udowodniono, że zajmuje drugie miejsce, jeśli chodzi o siłę przekonywania, Temistoklesowi - jeśli
chodzi o bystrość umysłu, Platonowi - jeśli chodzi o wrodzone zdolności,
Solonowi - jeśli chodzi o jego prawa, a wszyscy wiedzą, że każdy z nich
chełpił się posiadaniem wszystkich zdolności, a przynajmniej niektórych
z nich. Co mam robić? Co postanowić? Czy poślę prefekta do Rzymian?
Zniewieściały lud nie potrafi znosić surowego władcy. Nie cierpi mnie
zapewne Kartagina, miasto, które dzięki swej odwadze niegdyś powstało
przeciw Rzymowi, opowiadając się po stronie Libii, miasto, które zapełniło
całą Italię swymi pięknymi wytworami, miasto, które o tyle nie było
pierwsze, o ile żywiło strach przed Rzymem. Wielkie miasto znajduje się
w niebezpieczeństwie, całym kontynentem kieruje się za pomocą złych
sterów. Poślijmy go, wielkiego władcę sprawiedliwości! Tak postanowił
cesarz; złote tabliczki do pisania wyprzedziły jego myśl. Doszedłszy do
tego miejsca mej mowy, cóż mam dalej powiedzieć? Co potem? I na czym
zakończyć215? Fakty chwieją się ze wszystkich stron i wszystko [377a] jest
takie samo: zarówno mówić, jak i nie mówić - to rzecz niewykonalna, na
przeszkodzie stoi tak obfitość materiału, jak i jego wielkość. Trzeba zatem
powiedzieć nie to wszystko, co się ma do powiedzenia, lecz to, co można
powiedzieć. Widząc, że on wysyła flotę w czas burzy, jakby to była cisza
morska, i że bawi się falami jak wodą w porcie, jedni go lubią jak
szorstkiego kochanka, drudzy boją się jak mężczyzny odpornego na
wszelkiego rodzaju strach. Wysłał do niego orszak większy niż do
Hefajstosa. Lud odpowiadał echem na szum fal, oklaski idące z miasta
odpowiadały na przybój, a krzyk rozlegający się z Kartaginy zagłuszał
hałas morza. Niech każdy mi wybaczy, stary i młody, że przemawiam
w wierszach. Umie przecież miłość, umie mówić własnym językiem. Ten
człowiek zapadł na chorobę większą od swego majątku i nie mniejszą
od swojej podłości. I niech nikt się nie dziwi, że żywił złe uczucia
wobec kogoś takiego samego jak on! Od dawien dawna najwybitniejsi
przywódcy byli krytykowani przez ludzi przeciętnych. Kleon216 złośliwie oskarżał Peryklesa, Nikiasz217 bronił się w sądzie przed oskarżeniem
215

Por. Odyseja IX 14.
Kleon (gr. Kleon) - garbarz ateński, przywódca ludu ateńskiego po śmierci Peryklesa,
dowódca wojsk ateńskich w czasie wojny peloponeskiej, zwalczany przez arystokrację;
zwycięzca o bitwie o Sfakterię (425 r. przed Chr.), poległ pod Amfipolis w 422 r.
przed Chr.
217
Nikiasz - patrz Cod. 161 przyp. 31.
216
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Hyperbola218, Demades219 oskarżył Demostenesa, Kleofont220 wytoczył
proces Alcybiadesowi, a jakiś Seryfijczyk221 lżył Temistoklesa222. Ci,
którzy zazdroszczą komuś lepszego losu, niż im przypadł w udziale, czują
potrzebę zastąpienia swoją bezczelnością tego, czego brakuje im w ich
godności. Tak oto autor ukazał wszystko to, co stanowi granicę dzielącą
cnotę od podłości.
244
Przeczytaliśmy z Biblioteki Diodora1 między innymi księgi trzydziestą
drugą, trzydziestą czwartą i czterdziestą, trzydziestą ósmą i trzydziestą
pierwszą, trzydziestą drugą, trzydziestą czwartą, trzydziestą szóstą, trzydziestą siódmą i trzydziestą ósmą2. Niniejsza publikacja stanowi wybór3.
Wielu innych pisarzy opowiada, że osoby, które z wyglądu uważano za
kobiety, okazały się ze swej powierzchowności i natury mężczyznami. Ale
i Diodor również wspomina tego rodzaju przemianę, kiedy omawia dzieje
Aleksandra4, króla panującego w Celesyrii i Antiochii.
Autor tak opowiada: Aleksander uciekł wraz z pięciuset żołnierzami do
miasta w Arabii zwanego Abaj i zatrzymał się u tyrana Dioklesa, u którego
218

Hyperbol (gr. Hyperbolos) - wytwórca lamp w Atenach, przywódca ludu ateńskiego
po śmierci Kleona (421 r. przed Chr.); strateg w 425/424 r., wyśmiewany przez Arystofanesa
w komedii Pokój 681-692; jako przywódca radykalnego skrzydła demokratów, przeciwstawiał się polityce Nikiasza i zawartemu w 421 r. przed Chr. pokojowi.
219
Demades (gr. Demades) syn Demeasza - mówca ateński w okresie wojny peloponeskiej, przeciwnik polityczny Demostenesa, zwolennik stronnictwa promacedońskiego, pośredniczył w zawarciu pokoju pomiędzy Macedończykami i Ateńczykami po bitwie pod
Cheroneją (338 r. przed Chr.).
220
Kleofont (gr. Kleóphon) - polityk ateński, w czasie wojny peloponeskiej (431-404 r.)
przywódca radykalnej partii wojennej.
221
Seryfijczyk (gr. Seriphios) - mieszkaniec wyspy Serifos w archipelagu Cyklad.
222
Temistokles - patrz Cod. 161 przyp. 33.
1
Diodor - patrz Cod. 70.
2
Taka kolejność ksiąg, jak zauważył R. Henry, nie jest przypadkowa. Focjusz omówił je
tematycznie, według poruszanych kwestii: androginizm, wojna wzniecona przez niewolników, konflikty społeczne i in. (Photius, Bibliothèque, Paris 1971, t. IV, s. 216).
3
Księgi wymienione w wyborze Focjusza (XXXI-XL) nie zachowały się. Znamy je
z ekscerptów Focjusza, Konstantyna Porfirogenety (X w.), a księgi XXXI-XXXVI - z wyciągów Davida Haeschela (XVII w.), których źródłem był zaginiony dziś rękopis. Wszystkie
powyższe teksty wydał F. R. Walton Diodorus Siculus, London Cambridge 1957, t. XI (ks.
XXXI-XXXII); t. XII (ks. XXXIII-XL).
4
Aleksander (gr. Aleksandros) - panował w 150 r. w Celesyrii (gr. Koile Syria), wielkiej
dolinie między Libanem a Eufratem; w czasach cesarstwa nazwą Celesyria objęto całą Syrię
płn. wraz z Kommageną.
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przedtem pozostawił swego syna Antiocha jeszcze jako małe dziecko.
Następnie dowódcy ze świty Heliadesa, którzy byli z Aleksandrem [377b],
wysłali potajemnie posłów dla omówienia sprawy własnego bezpieczeństwa; zaproponowali, że skrycie zabiją Aleksandra. Demetriusz zgodził się
na ich propozycję, a oni nie tylko zdradzili swego króla, lecz także stali się
jego mordercami.
Nie wypadałoby pominąć zmiany, jaka zaszła przed śmiercią Aleksandra; prawdopodobnie trudno będzie uwierzyć w jej niezwykłość. Kiedy król
Aleksander na krótko przed wyznaczonym sobie czasem zasięgnął wróżby
w wyroczni cylicyjskiej znajdującej się, jak mówią, tam, gdzie stoi
sanktuarium Apollina Sarpedona, bóg podobno mu odpowiedział, by
wystrzegał się miejsca, w którym urodziła się istota o podwójnym kształcie.
Na razie odpowiedź wydała się zagadkowa, dopiero później, po śmierci
króla, uznano prawdziwość przepowiedni z następujących przyczyn.
W arabskim mieście, które nazywało się Abaj, mieszkał pewien człowiek. Na imię miał Diofant i był z pochodzenia Macedończykiem. Poślubił
rodowitą Arabkę i miał z nią syna noszącego to samo co i on imię oraz
córkę zwaną Heraida. Patrzył na śmierć swego syna, który umarł przed
dojściem do wieku męskiego; córkę, dojrzałą do małżeństwa, wyposażył
i oddał za żonę komuś, kto nazywał się Samiades. Ten mieszkał z nią przez
jeden rok, po czym wyjechał w daleką podróż. Heraida zapadła, jak
mówią, na przedziwną i w ogóle niewiarygodną chorobę; cierpiała na silne
bóle w okolicy podbrzusza. Chore miejsce puchło coraz bardziej, z kolei
wywiązała się wysoka gorączka. Lekarze orzekli, że tworzy się guz wokół
szyjki macicy. Zastosowali lekarstwa, które, ich zdaniem, miały go
zlikwidować. W siódmym dniu doszło do pęknięcia skóry; z organów
rodnych Heraidy wysunął się członek męski z przytwierdzonymi doń
jądrami. Pęknięcie i całe to wydarzenie nastąpiły wówczas, gdy poza
matką chorej i dwiema służebnymi nie było nikogo - ani lekarza, ani innej
obcej osoby.
Oniemiałe ze zdziwienia na widok tego niezwykłego zjawiska, otoczyły
Heraidę troskliwą opieką i milczały o tym, co się stało. Kobieta wyzdrowiała, nadal nosiła szaty niewieście i wróciła do kobiecych zajęć
domowych. Ci, którzy wiedzieli [378a] o tej przemianie, byli zdania, że jest
to zjawisko hermafrodytyzmu, a ponieważ wspólne życie z mężem
i normalne stosunki małżeńskie były niemożliwe, uważano, że Heraida
uprawia stosunki homoseksualne.
Obcy ludzie nie wiedzieli o tym wydarzeniu. Samiades powrócił z podróży i, co było naturalne, usiłował zbliżyć się do żony. Heraida w swej
hańbie nie miała śmiałości pokazać się mężowi na oczy, co Samiades znosił
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z trudem; coraz częściej nalegał i pożądał żony; jego teść również nie
ustępował, wstydził się wyjawienia przyczyny, nieporozumienie stawało się
coraz większe. Samiades wszczął z tego powodu proces sądowy przeciwko
teściowi i, jak w dramacie, przypadek wyjawił powód zarzutu dotyczącego
tej niezwykłej przemiany. Sędziowie zasiedli, proces rozpoczął się. Osoba
będąca przedmiotem sporu była obecna na rozprawie. Sędziowie zastanawiali się nad kwestią, czy mąż powinien nakazywać żonie, czy ojciec
córce.
W końcu uznali, że żona powinna ulegać mężowi; wówczas Heraida
wyjawiła prawdę i swą męską naturę. Zdecydowanym ruchem odsłoniła
szatę, która ją okrywała, i pokazała się wszystkim, zapytując wielkim
głosem rozpaczy, czy jest ktoś, kto chce zmusić jej męża do obcowania
z mężczyzną. Wszyscy, przerażeni, dziwili się temu niebywałemu zdarzeniu. Mówią, że Heraida, po wyjawieniu swej hańby, zmieniła szatę kobiecą na ubranie, jakie noszą młodzieńcy. Kiedy lekarze obejrzeli nowo
powstały organ, który się w taki sposób pojawił, uznali, że męska płeć
ukrywała się w miejscu właściwym dla płci żeńskiej; błona wbrew
normalnemu stanowi rzeczy owinęła płeć i wytworzyła się przetoka, która
odprowadzała wydzieliny. Trzeba było naciąć miejsce, w którym powstała
przetoka, i czekać, aż się zabliźni. Gdy doprowadzili męski organ do
normalnego stanu, uznali, że zastosowali właściwe leczenie. Heraida
zmieniła imię, nazywała się odtąd Diofantem; przydzielona do formacji
jeźdźców, walczyła u boku króla i wycofała się wraz z nim do Abaj. W ten
sposób wyrocznia przedtem niezrozumiała, stała się zrozumiała wówczas,
gdy król padł zamordowany w Abaj, tam, gdzie urodził się obojniak.
O Samiadesie opowiadano, że jako niewolnik poprzednich stosunków,
zhańbiony swoim małżeństwem [378b] wbrew naturze, uczynił w testamencie Diofanta spadkobiercą swojego majątku, sam zaś odebrał sobie
życie; tak więc ta, która urodziła się kobietą, zdobyła sławę i dzielność mężczyzny, a mężczyzna okazał się słabszy w swej duszy od kobiety.
Zupełnie podobna do tamtej przemiana miała miejsce trzydzieści lat
później w mieście Epidaurze5. Żyła tam pewna Epidauryjka uchodząca za
dziewczynę. Była sierotą nie mającą ani ojca, ani matki. Nazywała się
Kalio. U niej naturalny otwór kobiecych organów rodnych był niedrożny;
od urodzenia usuwała ona nadmiar płynów przez miejsce koło organu
płciowego, które uformowało się w przetokę. Gdy doszło do pełnego
rozkwitu, wyszła za mąż za jednego z mieszkańców miasta. Żyła z mężem
5

Epidaur - patrz Cod. 242 przyp. 172.

160

przez dwa lata, nie mogąc spełniać powinności żony; była zmuszona trwać
w tym związku wbrew naturze.
Po jakimś czasie wywiązało się u niej zapalenie wokół narządów
płciowych i pojawiły się silne bóle; wezwano kilkunastu lekarzy. Żaden
z nich nie chciał się podjąć leczenia; dopiero jakiś aptekarz oświadczył,
że wyleczy chorą; naciął nabrzmiałe miejsce, z którego wyszły męskie
narządy płciowe: jądra i prącie bez uformowanego otworu. Wszyscy byli
zaskoczeni tym zadziwiającym zjawiskiem; aptekarz przystąpił do leczenia
istniejących jeszcze zniekształceń organów płciowych.
Wpierw naciął żołądź prącia, przebił go aż do cewki moczowej,
wprowadził do niego cienką srebrną fistule i tą drogą usunął mocz.
Przetokę naciął powierzchownie tak, by mogła się zrosnąć z ciałem.
Potem, kiedy już uzdrowił w ten sposób chorą, zażądał podwójnej zapłaty;
twierdził, że dostał młodą chorą kobietę, i zrobił z niej młodego zdrowego
mężczyznę.
Kalio porzuciła czółenka tkackie i inne czynności prządki, zaczęła nosić
męski strój, przyjęła inne, męskie zwyczaje i dodając literę „n" do końca
swego poprzedniego imienia, nazwała się Kallon. Niektórzy opowiadają,
że zanim przekształciła się w mężczyznę, była kapłanką Demetry i że
wytoczono jej proces sądowy o bezbożność, gdyż widziała to, czego
mężczyznom wzbrania się widzieć.
Tak samo w Neapolu i w wielu innych miejscowościach opowiadają, że
u nich również miały miejsce tego rodzaju przemiany: ale to nie płeć męska
i płeć żeńska ukształtowały obojniaka [379a], lecz sama natura za
pośrednictwem części ciała powodowała tę przemianę ku zaskoczeniu
ludzi i ich konsternacji. Dlatego właśnie uznaliśmy za godne wzmianki
tego rodzaju przemiany płci; nie dla rozrywki czytelników, lecz dla ich
pożytku. Przecież wielu ludzi sądzi, że ma się tu do czynienia z cudami,
i żywi przed tym zjawiskiem zabobonny strach; taki pogląd na tę sprawę
mają nie tylko poszczególne jednostki, lecz także ludy i miasta.
W początkach wojny z Marsami6, powiada autor, pewien Italik,
mieszkający w pobliżu Rzymu, ożenił się z hermafrodytą, podobną do
wyżej opisanych. Powiadomiono o tym senat, który pod wpływem
zabobonnego strachu dał się przekonać etruskim haruspikom i nakazał
żywcem spalić tę istotę. A miała ona taką samą jak my naturę, naprawdę
6

Marsowie (gr. Mârsoi) - bitny szczep sabelski w środkowej Italii, odegrał największą
rolę w wojnie sprzymierzeńców italskich z Rzymem o nadanie im praw obywatelskich.
W wyniku wojny, zwanej helium Marsicum (91/90-88 r. przed Chr.), Italicy uzyskali pewne
ustępstwa polityczne; cała wolna ludność Italii otrzymała obywatelstwo rzymskie.
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nie była potworem i zginęła niesłusznie; jedynym powodem jej śmierci była
nieznajomość tego, co ją spotkało.
Wkrótce potem stworzenie tego rodzaju urodziło się w Atenach; przez
nieznajomość rzeczy, jaki był jego stan, podobno zostało spalone żywcem.
Niektórzy zresztą fantazjują o zwierzętach zwanych hienami, że są
jednocześnie i samcami, i samicami i co roku pokrywają na przemian jeden
drugiego; ale naprawdę tak nie jest. Każda bowiem z obu płci ma prostą
i niezmieszaną naturę. Przy tym fałszywym mniemaniu pozostają jedynie
ci, którzy przyglądają się hienom powierzchownie. Samica ma przyrodzenie trochę podobne do samczego organu płciowego, a i samce mają
przyrodzenie podobne do organu płciowego samicy. To samo racjonalne
wyjaśnienie dotyczy wszystkich istot żywych; rodzi się naprawdę wiele
różnorodnych potworów, ale one nie rosną i nie osiągają pełnego rozwoju.
I niechże to zostanie powiedziane dla wyjaśnienia istoty tego zabobonu!
Diodor opowiada wszystkie powyższe zdarzenia pod koniec trzydziestej
drugiej księgi swego dzieła historycznego, a i bardzo wielu innych pisarzy
donosi o tych przemianach.
Z księgi XXXIV
Król Antioch7, mówi autor, przystąpił do oblężenia Jerozolimy. Żydzi
opierali mu się przez pewien czas, lecz po wyczerpaniu wszystkich zapasów żywności byli zmuszeni do pertraktacji o zawieszenie broni. Większość
przyjaciół króla doradzała mu, by przy użyciu wszystkich sił zdobyć miasto
i wytępić do szczętu plemię żydowskie. Żydzi jedyni ze wszystkich ludów
nie utrzymywali stosunków z żadnym [379b] innym ludem i wszystkich
uważali za swoich wrogów. Przyjaciele króla wykazali mu, że przodkowie
Żydów zostali wygnani z Egiptu z powodu bezbożności i przekleństwa,
jakie rzucili na nich bogowie. Tych, którzy mieli mączaste liszaje na ciele
lub chorowali na trąd, zgromadzono razem jako ludzi ze zmazą, by poddać
oczyszczeniu, po czym wypędzono ich z miasta. Wygnam, zajęli okolice
położone wokół Jerozolimy i utworzyli plemię żydowskie, którego nienawiść do ludzi weszła w zwyczaj. Dlatego też dawali wyraz swym całkiem
osobliwym obyczajom; nie zasiadali do stołu wespół z jakimkolwiek
obcoplemieńcem i w ogóle nie okazywali mu najmniejszej życzliwości.
Przyjaciele Antiocha przypomnieli mu także o nienawiści, którą żywili
7

Antioch (gr. Antiochos) - król Syrii Antioch VII Euergetes (139/38-128 r. przed Chr.);
por. Józef Flawiusz Dawne dzieje Izraela XIII, 7, 3; 8, 2.
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jego przodkowie do tego ludu. Antioch o przydomku Epifanes8 odniósł
zwycięstwo nad Żydami, wszedł do najskrytszego przybytku Świątyni
Bożej, do której wejść, zgodnie ze zwyczajem, wolno było jedynie
kapłanowi. Zastał tam kamienny posąg mężczyzny z długą brodą siedzącego na ośle z książką w ręku. Przypuszczał, że to jest posąg Mojżesza,
budowniczego Jerozolimy i twórcy narodu; tego, który nadał Żydom
między innymi owo prawo nakazujące nienawiść do ludzi, sprzeczne
z każdym prawem. Antioch, czując odrazę do nienawiści ogarniającej
wszystkie ludy, z całego serca zamierzał znieść te prawa. Dlatego przed
posągiem i ołtarzem znajdującym się pod gołym niebem złożył ofiarę
z ogromnej świni, polał krwią posąg i ołtarz; kazał przyrządzić mięso, jego
posoką wymazać tekst świętych ksiąg Mojżesza, zawierających owe prawa
nakazujące nienawiść do obcych, i zgasić lampę zwaną przez Żydów
nieśmiertelną, która paliła się bezustannie w Świątyni; przedtem jeszcze
zmusił kapłana i innych Żydów do spróbowania mięsa.
Tymi opowiadaniami przyjaciele Antiocha chcieli przede wszystkim
nakłonić go, by całkowicie wytępił lud żydowski albo przynajmniej obalił
jego prawa i zmusił go do zmiany trybu życia. Jednak król był wspaniałomyślny, miał łagodny charakter, uwolnił więc Żydów od stawianych im
zarzutów, wziął zakładników, nakazał im płacenie należnych mu podatków i zburzył mury Jerozolimy.
Tylu kłamstw dopuścił się Diodor wobec obyczajów i praw narodu Mojżeszowego, a także wobec założyciela Jerozolimy i samego wyjścia Żydów
[380a] z Egiptu; jednak w przewidywaniu, że ktoś mógłby mu udowodnić
kłamstwo, sam chciał się tak urządzić, by go na nim nie przyłapano, innym
osobom przypisał opowiadanie tych łgarstw, do których dołączył jeszcze
jedno kłamstwo o przyjaźni, jaką Antioch żywił do Żydów.
W czterdziestej księdze tej samej Biblioteki autor także pisze o Żydach
następujące rzeczy.
Ze środka księgi XL
Przystępując do opisania wojny z Żydami, uważamy za rzecz właściwą
wpierw opowiedzieć ogólnie o pochodzeniu tego ludu i o jego obyczajach.
8

Antioch IV Epifanes (gr. Epiphanes), drugi syn Antiocha III - król Syrii (175-164),
prowadził wojnę z Egiptem (170-168), stłumił powstanie w Jerozolimie wywołane przez
Machabeuszów, odniósł zwycięstwo nad nimi w 169 r. przed Chr.; Józef Flawiusz Dawne
dzieje..., XIII, 5, 3-4.
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Kiedy dawno temu w Egipcie wybuchła epidemia, wielu upatrywało jej
przyczyny w niebie i przypisywało ją ingerencji bóstwa. Istotnie, liczni
cudzoziemcy z całego świata, którzy mieszkali w Egipcie, zachowywali
różne zwyczaje w sprawowaniu kultu i w składaniu ofiar, co prowadziło do
tego, że podupadł kult rodzimych bogów egipskich. Ludność tubylcza sądziła, że jeśli nie wypędzi cudzoziemców, to nie będzie końca jej udrękom.
Niezwłocznie wygnano obcych; najznakomitsi z nich i najczynniejsi połączyli się i przenieśli do Grecji i innych krajów. Mieli wybitnych przywódców, a wśród nich Danaosa9 i Kadmosa10, najsławniejszych z nich
wszystkich. Całe ludne plemię przeniosło się do kraju zwanego teraz Judea,
położonego niedaleko Egiptu, w owych czasach całkowicie opustoszałego.
Na czele tego exodusu11 stał człowiek zwany Mojżeszem, który mądrością i odwagą znacznie przewyższał innych. Mojżesz zajął owe ziemie,
założył oprócz innych miast to, które dziś jest najsławniejsze, nazywa się
ono Jerozolima. Zbudował Świątynię, którą Żydzi otaczają największą
czcią, ustalił ceremonie religijne i formy kultu należnego bóstwu. Nadał
prawa i unormował życie publiczne. Ludność podzielił na dwanaście fyl,
dlatego że ta liczba uchodziła za doskonałą i odpowiadała liczbie miesięcy
w roku. Nie wzniósł w ogóle żadnego posągu bóstwa, ponieważ był przekonany, że Bóg nie ma postaci ludzkiej i że niebo otaczające ziemię jest samym
Bogiem i Panem wszechrzeczy. Ustanowił ofiary całkowicie różne od tych,
jakie składają inne ludy, a także wprowadził zupełnie odmienny tryb życia
[380b]. Chcąc z własnej woli pozbyć się obcych, ustalił odrębny sposób
życia polegający na stronieniu od cudzoziemców i na nienawiści do nich.
Wybrał spośród mężczyzn pełnych kultury najzdolniejszych do kierowania całą społecznością i tych wyznaczył na kapłanów. Nakazał im, by
swoje życie poświęcili sprawom Świątyni, czci Boga i ofiarom. Tych
samych kapłanów mianował sędziami w najważniejszych procesach i powierzył im straż nad prawami i obyczajami. Dlatego Żydzi nigdy nie mają
króla. Rządy nad ludem powierzają temu kapłanowi, który uchodzi za
najmądrzejszego i najodważniejszego. Takiego nazywają wielkim kapłanem i wierzą, że jest on dla nich zwiastunem nakazów Bożych. Arcykapłan,
9

Danaos (gr. Danaós) syn Belosa i Anchinoe, brat króla Egiptu Ajgiptiosa - pozbawiony przez brata tronu i wypędzony z kraju osiadł w Grecji, gdzie został królem Argosu,
miasta w Argolidzie na Peloponezie; protoplasta plemienia Danaów; Herodot Dzieje II, 91.
10
Kadmos (gr. Kódmos) syn króla Fenicji Agenora i Telefassy - w poszukiwaniu
porwanej siostry, Europy, przybył do Delf, tam otrzymał wyrocznię, że ma założyć miasto
w miejscu, w którym zatrzyma się prowadząca go krowa, tak założył Kadmeję (późniejsze Teby) i został królem; Herodot Dzieje IV 147.
11
Exodus (gr. Eksodos) - patrz Księga Wyjścia 11.
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mówi autor, ogłasza te nakazy na zgromadzeniach i innych zebraniach ludu.
Żydzi są mu do tego stopnia posłuszni, że od razu padają na twarz, by uczcić
swego arcykapłana, który do nich przemawia. Na końcu tekstu praw jest
dopisek: „Oto wszystko, co Mojżesz usłyszał od Boga i co przekazuje Żydom".
Prawodawca poświęcił wiele troski sprawom wojennym. Zobowiązał
młodzieńców, by ćwiczyli się w męstwie, uporze i w ogóle w wytrwałości
w znoszeniu niepowodzeń życiowych. Organizował też wyprawy wojenne
na sąsiednie ludy. Po podboju większego terytorium dzielił je, dając
zwykłym obywatelom równe działki, a kapłanom większe, aby mając
wyższe dochody mogli bez reszty poświęcić się kultowi Boga. Zabronił
obywatelom sprzedawania własnych działek, żeby niektórzy, powodowani chciwością, nie mogli ich skupować i uciskać biedniejszych, a tym
samym przyczyniać się do zmniejszania liczebności ludu.
Zobowiązał wieśniaków do wychowywania dzieci, a ponieważ wyżywienie
noworodków pociągało za sobą małe wydatki, ludność żydowska zawsze była
liczna. Zawieranie małżeństw i wyprawianie pogrzebów ujął w prawa, które
zrobiły z nich instytucje bardzo różniące się od tych, jakie istniały u innych
ludów. Ale w czasie obcych rządów, które zapanowały później, i w wyniku
kontaktów z innymi ludami, gdy władzę sprawowali Persowie i za panowania
Macedończyków, którzy pokonali tych pierwszych, wiele tradycyjnych
obyczajów żydowskich odziedziczonych po przodkach uległo zmianie.
[381a] To Diodor mówi o obyczajach i prawach Żydów, o ich wyjściu
z Egiptu i o boskim Mojżeszu. Najczęściej kłamie i znowu uprzedza argumenty
zbijające to, co zniekształca prawdę; podstępnie szykuje sobie wyjście, przypisując komuś innemu opowiadanie o tym, o czym sam opowiada. Dodaje bowiem:
„To wszystko opowiedział mi o Żydach Hekatajos Abderyta12".
Z księgi XXXVIII
Diodor mówi, że to, co się przydarzyło cesarzowi Jowianowi13 i było
przyczyną jego śmierci, mianowicie, że zasnął w domu świeżo wybielonym
12

Hekatajos Abderyta (gr. Hekataios Abderites) - literat, filozof i gramatyk (IV/III w.)
z Abdery, miasta w Tracji u ujścia rzeki Nestos; towarzyszył Aleksandrowi Wielkiemu
w wyprawach wojennych, wchodząc w skład jego orszaku; autor dzieła O Egipcie, znanego
z fragmentów Diodora i in. Uznanie, że był autorem książki O Żydach okazało się błędne
Fragmenty wyd. H. Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, 73; E. Jacoby [w:] RE VII
(1912), kol. 2750-2769; Sinko II, 1, s. 174-177.
13
Cesarz rzymski Flawiusz Jowian (363-364); jego śmierć relacjonują Zosym
(Zosimos) Nowa historia III, 35, 3 (patrz Cod. 98; przeł. H. Cichocka, Inst. Wyd. FAX,
Warszawa 1993) i Sokrates Historia Kościoła III, 26 (patrz Cod. 28; przeł. S.
Kazikowski, Inst. Wyd. PAX, Warszawa 1986).
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na to, że w wojnie z Perseuszem18 zajęli życzliwe stanowisko wobec
króla i dopuścili się zdrady wobec Rzymian, z którymi dotąd pozostawali w przyjaźni; ponieważ ich misja spełzła na niczym, padł na nich
strach i wśród łez przedstawiali swoje racje. Do senatu wprowadził ich
Antoniusz, jeden z trybunów ludowych. Pierwszy przemawiał w imieniu
poselstwa Filofron, po nim zabrał głos Astymedes. Obaj mówili długo
i przedstawiali prośby, w końcu, jak powiada przysłowie, zaśpiewali
łabędzią pieśń19; z trudem uzyskali odpowiedzi, które całkowicie rozproszyły większość ich obaw, ale były też stekiem obraźliwych oskarżeń
i zarzutów.
U Rzymian można było zauważyć, że najsławniejsi mężowie współzawodniczą ze sobą o sławę; oni też byli wynalazcami niemal wszystkich
pomysłów realizowanych dla dobra ludu. Podczas gdy w innych państwach ludzie zazdroszczą sobie nawzajem, Rzymianie wysłuchują mów
pochwalnych, z czego wynika, że współzawodnicząc ze sobą dokonują
najpiękniejszych czynów i w ten sposób pomnażają dobro ogólne; inni
natomiast poszukują sławy środkami niegodziwymi, przez co uniemożliwiają sobie wzajemnie realizację własnych zamiarów i szkodzą ojczyźnie.
Ostatni król Macedonii, Perseusz, nieraz utrzymywał przyjazne stosunki z Rzymianami, nieraz też prowadził z nimi wojnę, rozporządzając
znacznym wojskiem. W końcu pokonał go Emiliusz, wziął do niewoli
i odbył wspaniały triumf po odniesionym zwycięstwie. Perseusz znalazł
się w tak złej sytuacji, że jego nieszczęścia wydawały się wymysłami
z bajek, a mimo to nie chciał odejść z tego świata. Zanim jeszcze senat
podjął decyzję, jaką ma ponieść karę, jeden z pretorów miejskich wtrącił
go wraz z dziećmi do więzienia w Albai20. Więzieniem była głęboka
jaskinia, która wielkością odpowiadała mniej więcej sali o dziewięciu
łóżkach. Panowały w niej całkowite ciemności i okropny fetor, pochodzący od mnóstwa ludzi skazanych na śmierć i pozostawionych w tym
miejscu; większość z nich nadal była tu więziona. Tak wielu nieszczęsnych
ludzi zamkniętych w ciasnym pomieszczeniu upodobniło się do dzikich
zwierząt; ich żywność i to, co było niezbędne do życia, mieszały się
18

Perseusz (gr. Perseus) syn Filipa V - ostatni król Macedonii (179-168), organizator
koalicji antyrzymskiej; po wypowiedzeniu mu wojny przez Rzym (174 r.) pozostawał
niezdecydowany, tak że miasta greckie wycofały się z koalicji. Uległ orężowi wojsk
Lucjusza Emiliusza Paulusa w bitwie pod Pydną (168 r.).
19
Znane przysłowie greckie, patrz Chryzyp u Atenajosa XIV 616b; Julian Epistulae
385c.
20
Albai (lub Alba) - miasto w kraju Marsów, późniejszej kolonii rzymskiej, w którym
znajdowało się więzienie państwowe. Dziś. Albi.
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z odchodami. Doszło do tego, że wydzielał się tam tak ogromnie [382a]
cuchnący zapach, że ktokolwiek się zbliżył, z trudem mógł wytrzymać.
Przez siedem dni przebywał tam nieszczęsny Perseusz. Musiał błagać
o pomoc ostatnich więźniów, którzy żywili się swymi porcjami jedzenia.
Więźniowie, powodowani współczuciem wobec ogromu nieszczęścia, dali
mu w ludzkim odruchu trochę żywności, płacząc nad jego losem. Rzucono mu miecz, by odebrał sobie życie, i sznur, by się powiesił, jednocześnie dano mu możność posłużenia się nimi wedle woli. Ale ludziom,
których spotkało nieszczęście, nic nie wydaje się tak słodkie jak życie,
chociaż zaznają cierpień dorównujących śmierci.
Wreszcie skończyłby życie w tak okropnych warunkach, gdyby przewodniczący senatu, Marek Emiliusz, w trosce o własną godność i sprawiedliwe postępowanie swojej ojczyzny, nie wniósł pełnej oburzenia skargi do
senatu mówiąc, że jeśli ci, którzy butnie nadużywają swej władzy, nie biorą
pod uwagę strachu ludzkiego, to powinni się bać, żeby nie dosięgła ich
Nemesis. Dzięki temu wystąpieniu przeniesiono Perseusza do lżejszego
więzienia. Mimo że pielęgnował on czcze nadzieje, miał koniec życia taki,
jakie były jego dotychczasowe nieszczęścia. Przez dwa lata trzymał się
życia, a że sprawiał kłopot barbarzyńcom postawionym na straży, ci nie
dawali mu zasnąć i tak umarł.
Królowie Kapadocji21 utrzymują, że ich ród wywodzi się od króla
Persów Cyrusa22, i z pełną stanowczością stwierdzają swoje pochodzenie od jednego z siedmiu Persów, którzy uśmiercili Maga23. W taki
oto sposób wyliczają stopień swego pokrewieństwa z Cyrusem.
Ojciec Cyrusa Kambyzes24 miał rodzoną siostrę Atossę. Z niej i z króla
Kapadocji Farnakesa urodził się syn Gallus; z niego zrodził się Smerdys,
ze Smerdysa - Artamnes, a z niego Anafas, który odznaczał się męstwem
połączonym z brawurą i był jednym z tych siedmiu Persów.
Tak oto wyprowadzają oni swój rodowód od Cyrusa. Anafas, jak
powiadają, uzyskał dzięki swemu męstwu taką władzę nad Kapadocją,
że nie płacił Persom danin. Po śmierci Anafasa panował jego syn
o tym samym imieniu. Ten umierając pozostawił dwóch synów, Datamesa
i Arymnajosa; godność królewską odziedziczył Datâmes, człowiek wy21

Kapadocją (gr. Kappadokia) - kraj w Azji Mn. graniczący od płn. z Morzem
Czarnym, podbity przez Persów, tworzył dwie satrapie.
22
Cyrus (gr. Kyros) II Wielki - twórca monarchii perskiej (VI w. przed Chr.), podbił
Armenię i Kapadocję w latach 547-546; por. Cod. 60.
23
Spisek siedmiu Persów (z podaniem ich imion) i uśmiercenie Maga dokładnie
przedstawił Herodot Dzieje III 71-80; por. też Ktezjasz Historia Persji (Cod. 72 [37b-38a]).
24
Kambyzes - patrz Cod. 60 przyp. 6.
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chwalany za waleczność i inne zalety panującego. Zwarł się w bitwie
z Persami i walcząc mężnie [382b] poległ na polu walki.
Władzę królewską przejął po nim syn Ariamnes, który był ojcem
dwóch chłopców, Ariaratesa i Holofernesa. Ariamnes panował pięćdziesiąt lat i umarł, nie dokonawszy żadnego godnego pamięci czynu.
Tron odziedziczył jego starszy syn Ariarates, który, jak mówią, otaczał
brata szczególną miłością i wyniósł go do najwyższych godności. Wysłany na wojnę z Egipcjanami jako sprzymierzeniec Persów, Holofernes
powrócił z wielkimi odznaczeniami nadanymi mu za męstwo przez
króla perskiego, Ochosa. Życie zakończył w swojej ojczyźnie, pozostawiając synów, Ariaratesa i Aryzesa. Jego brat, władca Kapadocji,
usynowił starszego bratanka, Ariaratesa (nie miał bowiem prawowitego
potomstwa).
Mniej więcej w tym samym czasie Aleksander Macedoński podbił
Persów i umarł25. Perdikkas26, kierujący podówczas całym królestwem,
wysłał Eumenesa27 jako zwierzchnika Kapadocji. Ariarates poniósł
klęskę i padł na polu bitwy; cała Kapadocja wraz z sąsiednimi terytoriami dostała się pod władzę Macedonii. Ariarates, syn poprzednio
panującego króla, stracił jakiekolwiek nadzieje i odjechał z niewielką
świtą do Armenii.
Upłynęło niewiele czasu, Eumenes i Perdikkas umarli, Antygon28
i Seleukos29 zwalczali się wzajemnie. Ariarates otrzymał od króla Armenii,
Ardoata, wojsko, zabił Amintasa, wodza macedońskiego, wyparł szybko
Macedończyków ze swego kraju i odzyskał własne królestwo.
Ariarates miał trzech synów; władzę królewską przejął po nim najstarszy, Ariamnes. Został on powinowatym Antiocha o przydomku
„bóg"30, łącząc węzłem małżeńskim jego córkę Stratonikę ze swoim
starszym synem Ariaratesem. Ponieważ niezwykle kochał własne dzieci,
uwieńczył go diademem królewskim, dopuścił do współrządów i wszystkich przywilejów należnych władzy królewskiej na zasadzie równości.
Po śmierci ojca Ariarates panował sam, a umierając pozostawił królestwo swemu synowi Ariaratesowi, który był wówczas zupełnie małym
dzieckiem.
25

Aleksander podbił Persję w 331, a zmarł w 323 r. przed Chr.
Perdikkas - patrz Cod. 82 przyp. 8; por. Cod. 92.
27
Eumenes - patrz Cod. 82 [64a]; por. Cod. 92.
28
Antygon - patrz Cod. 92 [72b].
29
Seleukos - patrz Cod. 82 [64b]; 91 [68b]; 92 [71b].
30
Antioch II o przydomku „bóg" (gr. theós) - król Syrii w latach 261-247 przed Chr.;
por. Cod. 58 [17a].
26
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Ten poślubił córkę Antiocha zwanego Wielkim31; na imię miała
Antiochida i była bardzo przebiegła. [383a] Nie mogąc mieć dzieci,
przywłaszczyła sobie bez wiedzy męża dwóch podstawionych chłopców,
Ariaratesa i Holofernesa. Po jakimś czasie natura dokonała swego: wbrew
nadziei Antiochida wydała na świat dwie córki i syna nazwanego Mitrydatesem. Wtedy dopiero wyjawiła mężowi prawdę o skrycie przyjętych
synach i kazała starszego wysłać do Rzymu, wyposażając go odpowiednio
na drogę, młodszego - do Jonii, by nie spierali się o władzę królewską
z jej prawowitym synem.
Ten doszedł do wieku męskiego i przyjął, jak mówią, imię Ariarates,
otrzymał wychowanie greckie i zbierał pochwały za swe zalety. Ojciec
chciał wynagrodzić kochającego syna i jego gorliwość jako ukochanego
dziecka; ich wzajemna życzliwość wobec siebie zaszła tak daleko, że ojciec
usiłował oddać mu całe królestwo, a syn wykazywał, że jest rzeczą z jego
strony niemożliwą, by dostąpił tak wielkiej łaski jeszcze za życia rodziców.
Kiedy wypełnił się los ojca, jego syn przejął władzę królewską, ale
ukazał inny, najgodniejszy sposób życia i zajął się filozofią. Odtąd
Kapadocja, dawniej nie znana wśród Greków, stała się ożywionym
miejscem pobytu dla ludzi wykształconych. Ten władca zawarł przyjaźń
i przymierze także z Rzymianami. Tak właśnie było z pokrewieństwem
panujących wówczas królów Kapadocji; wywodzili się oni od Cyrusa.
Z tej samej księgi
Mówiąc o Lucjuszu Emiliuszu, zwycięzcy Perseusza, i jego pogrzebie,
który był bardzo okazały, autor dodaje: Ci Rzymianie, którzy wyróżniają się szlachetnym pochodzeniem i sławą przodków, zostają po śmierci
sportretowani; ich maski odzwierciedlają nie tylko charakter, lecz także
zewnętrzny wygląd zmarłych. Dla osiągnięcia celu posługują się aktorami, którzy obserwują sławnych Rzymian za życia: jaki mają sposób
chodzenia i jakie są wyróżniające ich cechy indywidualne, nawet drobne.
Prawie tak samo, jak za życia, każdy ze zmarłych przodków w osobie
aktora ubranego w jego maskę, szatę i dystynkcje kroczy na czele orszaku
pogrzebowego, tak że przyglądający mu się poznają, do jakich stanowisk
publicznych zmarły doszedł i jakie godności państwowe sprawował.
Autor nazywa Iberów Luzytanami32. Mówi, że [383b] pretor Mem31

Antioch III Wielki, syn Seleukosa Kallinika - król Syrii (242-187).
Luzytanie (gr. Lysitanoi) - waleczne plemiona iberyjskie (gr. Ibères) zamieszkujące
w zach. części Półwyspu Iberyjskiego (terytoria dziś. Portugalii i zach. Hiszpanii).
32
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miusz33 został wysłany do Iberii wraz z wojskiem. Luzytanie zjednoczyli się przeciw niemu, wziçli go do niewoli przez zaskoczenie w chwili, gdy
wysiadał z okrętu na brzeg, i wycięli ogromną część jego wojska. Militarne osiągnięcie Iberów stało się głośne; Arwakowie34, którzy uważali się
za dużo silniejszych od Iberów, potraktowali wrogów z pogardą i głównie
z tego powodu większość ich zgromadzenia uznała, że można wszcząć
wojnę z Rzymianami.
Z księgi XXXII
Mury miasta Kartaginy35, powiada autor, były wysokie na czterdzieści
stóp i grube na dwadzieścia dwie, a jednak, mimo tych rozmiarów, machiny wojenne Rzymian i ich bohaterskie czyny okazały się lepsze od murów
zapewniających bezpieczeństwo; miasto zostało zdobyte i zburzone.
Masynissa36, król Libii, zawsze wierny w przyjaźni Rzymianom, żył
dziewięćdziesiąt lat i cieszył się pełnią sił. Umierając pozostawił dziesięcioro dzieci, które powierzył opiece Rzymian. Wyróżniał się krzepkością ciała;
od dzieciństwa zaprawiał się w znoszeniu trudów. Stał przez cały dzień
w tym samym miejscu i tak trwał bez ruchu; siedział do nocy bez wstawania, by spędzić cały dzień na myśleniu, co ma robić. Dzień i noc bez
przerwy jeździł konno i nie był zmęczony. Oto najlepsza oznaka jego
dobrego zdrowia i tężyzny fizycznej. W wieku dziewięćdziesięciu lat miał
czteroletniego syna o niezwykłej sile. Był zapobiegliwy, dbał o swe posiadłości, odznaczył się tym, że każdemu synowi pozostawił majątek ziemski
wielkości dziesięciu tysięcy pletronów37 z pełnym wyposażeniem gospodarczym. Sprawował wspaniałe rządy królewskie przez sześćdziesiąt lat.
33

Memmiusz (łac. Caius Memmius) - poeta i polityk (ok. 98-ok. 46), pretor w 58 r.
przed Chr.
34
Arwakowie (gr. Aruakoi) - bitne plemię celtyberyjskie w środkowo-zach. Iberii
(Hiszpanii).
35
Kartagina (gr. Karchedon, łac. Carthago) - prastare miasto fenickie w Afryce Płn.
założone w początkach IX w. przed Chr., ważny port handlowy; w wyniku konfliktu
z Rzymem o panowanie nad Morzem Śródziemnym, który znalazł wyraz w trzech wojnach
punickich, zostało zdobyte i zrównane z ziemią w 146 r, przed Chr. Dziś ruiny w odległości
ok. 16 km na płn.-wsch. od Tunisu (Tunezja).
36
Masynissa (gr. Masanasses) syn Gali (króla wsch. Numidii) - sprzymierzony z Kartaginą, walczył 2 Rzymianami w Hiszpanii. Gdy Kartagina zaczęła popierać jego wroga
Syfaksa, króla zach. Numidii, przeszedł na stronę Rzymian; ci, po zwycięstwie nad Syfaksem,
oddali mu władzę nad zach. Numidią.
37
Pletron (gr. pléthron) - patrz Cod. 241 przyp. 3.
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Nikomedes38 odniósł zwycięstwo nad swym ojcem Prusjaszem i zabił go
w świątyni Zeusa, gdzie ten schronił się w ucieczce. Przejął po nim panowanie
nad Bitynią, osiągnąwszy władzę drogą najbardziej świętokradczej zbrodni.
Luzytanie, mówi autor, początkowo nie mieli odpowiedniego wodza
i w wojnie z Rzymianami łatwo im ulegali. Później, kiedy na ich czele stanął
Wiriatus39, zadali Rzymianom wiele strat. Wiriatus był jednym z Luzytanów zamieszkujących terytoria położone nad [384a] Oceanem. Od dziecka
był pastuchem. Przywykł do życia w górach, gdzie nabył tężyzny fizycznej
i górował nad Iberami swą siłą, szybkością, sprawnością wszystkich
członków. Przyzwyczaił się do małej ilości jedzenia; uprawiał dużo ćwiczeń, spał tylko tyle, ile to było konieczne. Wciąż nosił broń, walczył
z dzikimi zwierzętami i rozbójnikami. Stał się sławny wśród szerokich rzesz
ludności, które go wybrały na przywódcę. Szybko zgromadził wokół siebie
bandę rozbójników. Podziwiano go nie tylko jako mężnego wojownika, ale
także jako znakomitego i zręcznego dowódcę odnoszącego sukcesy wojenne. Był sprawiedliwy w dzieleniu łupów, darami wyróżniał według zasług
tych, którzy okazali się waleczni jak przystało na mężczyzn.
Z czasem ogłosił, że nie jest już rozbójnikiem, lecz dowódcą wojsk. Bił
Rzymian, w wielu bitwach odnosił zwycięstwa, tak że w końcu pokonał
wodza rzymskiego Wetiliusza wraz z jego wojskiem, wziął go do niewoli
i ściął mieczem. Sprzyjało mu szczęście w wielu innych bitwach, dopóki na
naczelnego wodza w tej wojnie przeciw niemu nie wyznaczono Fabiusza.
Odtąd zaczął ponosić porażki; tak było przez długi czas, po czym zyskał
przewagę nad Fabiuszem i zmusił go do zawarcia układów upokarzających
dla Rzymian. Ale Cepion40 wybrany do prowadzenia działań wojennych
przeciw Wiriatusowi nie uznał tych układów, wielokrotnie odnosił nad nim
zwycięstwo, zadał mu klęskę i doprowadził do tego, że ów poprosił o pokój.
Zgładził Wiriatusa podstępnie, posłużywszy się ludźmi z jego otoczenia.
Zastraszył też Tautama41, następcę Wiriatusa w dowództwie wojskowym,
i zmusił do zawarcia pokoju na takich warunkach, jakie mu podyktował;
Luzytanom wyznaczył ziemie i miasto do osiedlenia się na stałe.
38

Nikomedes II Epifanes (gr. Nikomedes Epiphanes) - znany z okrucieństwa król Bitynii
(149-128), syn Prusjasza II (182-149), którego kazał ukamienować w świątyni Zeusa, gdzie
ten szukał schronienia, i objął po nim tron.
39
Wiriatus (gr. Hyriatthos) (ok. 180-139) - przywódca Luzytanów walczących z wojskami rzymskimi o niepodległość (147-139).
40
Cepion (gr. Kaipiun, łac. Quintus Servilius Caepio) - konsul w 140 r. przed Chr.,
wznowił działania wojenne w Hiszpanii za zgodą senatu; nie mogąc ostatecznie pokonać
Wiriatusa, sprawił, że zamordowano go podstępnie.
41
Tautam (gr. Tautamos lub Tautalos) - Luzytańczyk, następca zamordowanego (139 r.
przed Chr.) Wiriatusa na stanowisku dowódcy wojskowego.

171

Z księgi XXXIV
Po zburzeniu Kartaginy Sycylijczycy przez sześćdziesiąt lat mieli się
dobrze pod każdym względem. Wówczas właśnie wybuchła wojna z niewolnikami; powód był następujący.
Mieszkańcy Sycylii znacznie podnieśli swój poziom życia i zgromadzili
wielkie bogactwa; kupowali niewolników w dużych ilościach. Gdy tylko
sprowadzano ich w gromadach z obozu, w którym przebywali, właściciele
kazali piętnować ich skórę znakami rozpoznawczymi. Najmłodszych
przeznaczano na pastuchów, innym przydzielano takie zajęcia, jakie
wyznaczała doraźna potrzeba. W pracy obchodzono się z nimi surowo;
uważano za właściwe tylko, by dbać o nich w minimalnym stopniu - tak
[384b] jeśli chodzi o wyżywienie, jak i ubranie. Dlatego większość
niewolników zdobywała środki do życia, zajmując się rozbojami; wszędzie
było pełno zabójstw, gdyż rozbójnicy rozpełzali się jak żołnierze. Zarządzający Sycylią nie odważyli się karać tych rozbójników z powodu
wielkiego znaczenia i autorytetu ich właścicieli, popleczników przestępców; bezsilni, mogli tylko patrzeć, jak prowincja pada łupem bandytów. Większość właścicieli niewolników byli to ekwici rzymscy sprawujący władzę sądowniczą nad eparchami zarządzającymi prowincją, gdy
ich postawiono w stan oskarżenia, byli znienawidzeni przez tychże
eparchów.
Niewolnicy, nękani pracą ponad siły, poniżani częstym biciem bez
najmniejszego powodu, nie mogli tego znosić cierpliwie. Skrzyknęli się
i spotkali w stosownej porze na rozmowy o powstaniu, tak żeby zamiar
wprowadzić w czyn,
Był tam jakiś niewolnik, Syryjczyk, pochodził z Apamei42 i stanowił
własność Antygenesa z Enny43, jako mag potrafił dokonywać cudownych
sztuczek. Udawał, że z otrzymywanych we śnie od bogów rozkazów
przepowiada przyszłość, i wielu oszukał dzięki tym swym zdolnościom.
Z czasem poszedł dalej; nie tylko wróżył ze snów, lecz twierdził, że także
w trakcie czuwania nocnego widzi bogów i udziela przepowiedni, które od
nich usłyszał. Wiele z nich nie sprawdziło się, ale niektóre - zupełnie
przypadkowo - tak. O wróżby nie spełnione nikt nie miał pretensji,
natomiast wróżby spełnione przynosiły mu rozgłos; tak więc otaczająca go
42

Apameja - patrz Cod. 63 przyp. 80.
Enna (gr. Héenna, Énna) - warowne miasto Sykulów założone w VII w. przed Chr.,
położone na górze o wys. 1000 m, ze wspaniałą świątynią Demetry. W czasie wojny
z niewolnikami (134-132) było główną kwaterą wodza Eunusa. Nowożytne Castrogiovanni;
od 1927 r, powrócono do dawnej nazwy miasta.
43
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sława wciąż rosła. Wreszcie wymyślił taką sztuczkę: wypuszczał z ust ogień
w boskim natchnieniu i tak w stanie uniesienia przepowiadał przyszłość.
W orzechu, czy w czymś podobnym, wiercił otwory z obu stron, wkładał do
wewnątrz ogień i nalewał jakiegoś łatwopalnego płynu, po czym umieszczał
orzech w ustach i dmuchając wypuszczał albo iskry, albo płomień.
Ten człowiek jeszcze przed powstaniem niewolników mówił, że ukazała
mu się bogini syryjska i oznajmiła, że zostanie królem. Nie przestawał
rozpowiadać tej przepowiedni wśród niewolników, jak i mówić o niej
swemu panu. Sprawę obracano w żart. Antygenes rozbawiony tym cudem
wprowadzał Eunusa (tak miał na imię ten cudotwórca) na uczty i zapytywał go o jego przyszłe panowanie i o to, jak będzie się wówczas obchodził
z każdym z tu obecnych. Eunus za każdym razem odpowiadał, że
potraktuje swoich panów z umiarem: w ogóle raczył ich zadziwiającymi
historyjkami. Wśród ucztujących pojawiały się [385a] śmiechy; niektórzy
brali ze stołu co lepsze kąski i dawali mu w darze dodając, żeby pamiętał
o ich dobrych uczynkach, kiedy zostanie królem. I oto jego przepowiednia
spełniła się w rzeczywistości; został królem i z całą powagą odwdzięczał się
tym, którzy w żartach traktowali go życzliwie na ucztach.
Taki oto był początek powszechnego powstania niewolników: Jakiś
Damofil z Enny, zadufany w swój majątek, człowiek nieprzystępny,
o trudnym charakterze, obchodził się bardzo źle z niewolnikami, a jego
żona Megallida współzawodniczyła z nim w mściwym i nieludzkim ich
traktowaniu. Nękani, doprowadzeni do zwierzęcej wściekłości skrzyknęli
się, by wszcząć bunt i zamordować swych panów. Przyszli do Eunusa
z zapytaniem, czy bogowie wyrażają zgodę na to, co postanowili. Eunus
przystąpił, jak zwykle, do wróżenia i oświadczył, że zgadzają się, po czym
nakłonił ich, by od razu zabrali się do dzieła. Natychmiast więc zwołali
czterystu współtowarzyszy niedoli, uzbroili jak mogli i pod wodzą Eunusa,
który wielokrotnie dokonywał dla nich cudu z płomieniami, zaatakowali
Ennę. Napadali na domy i dokonywali masowych rzezi, nie szczędząc
nawet niemowląt przy piersi. Odrywali je od piersi i rozbijali o ziemię.
O kobietach lepiej byłoby nie mówić; hańbili je (wprost na oczach mężów)
i znieważali. Przyłączyło się do nich bardzo wielu przybyłych z miasta
niewolników, którzy wpierw z okrutną bezwzględnością wystąpili przeciw
swoim panom, a potem zajęli się wyrzynaniem właścicieli innych niewolników.
Niewolnicy skupieni wokół Eunusa dowiedzieli się, że Damofil przebywa wraz z żoną w swoich ogrodach podmiejskich. Stamtąd wyciągnął ich
wysłany oddział niewolników i sprowadził, wlokąc na sznurze ze związanymi z tyłu rękami; po drodze wielokrotnie zadawano im gwałt. Widziano, że
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niewolnicy oszczędzili jedynie ich córkę z powodu jej ludzkiego postępowania, okazywanego współczucia i chęci śpieszenia im z taką
pomocą, jakiej tylko mogła udzielić. Wynika z tego, że to, co spotkało
innych, nie było przejawem okrucieństwa wrodzonego niewolnikom, lecz
odpłacenia się tym samym za krzywdy, jakie im przedtem wyrządzano.
[385b] Damofila i Megallidę wysłani niewolnicy przywlekli, jak mówiliśmy, w więzach do miasta i wprowadzili do teatru; za nimi ciągnęli tłumnie
buntownicy. Damofil próbował coś chytrze wymyślić dla ocalenia życia
i wielu niewolników z tłumu gadaniną przeciągnął na swoją stronę, ale
Hermejasz i Zeuksis, ziejący doń nienawiścią, uznali go za oszusta i nie
czekając na ostateczny wyrok ludu - pierwszy wbił mu miecz między żebra,
a drugi przeciął kark ciosem zadanym siekierą.
Następnie wybrano na króla Eunusa. Wybór zawdzięczał on nie męstwu
ani nie zdolnościom naczelnego wodza, lecz jedynie oszukańczym bajaniom o cudach i daniu hasła do rozpoczęcia powstania, a także i temu, że
jego imię44 było w jakimś sensie zapowiedzią życzliwości wobec poddanych. Kiedy został wszechwładnym panem buntowników, zwołał zebranie; co do jeńców wziętych w Ennie, to jednych posłał na śmierć,
z wyjątkiem rzemieślników znających sztukę wytwarzania broni, drugich
kazał związać i skierować do pracy. Megallidę oddał niewolnicom, by
postąpiły z nią, jak chcą; poddały ją torturom, po czym strąciły w przepaść.
Eunus własnoręcznie zabił swoich panów, Antygenesa i Pytona. Włożył na
głowę diadem i zorganizował wokół siebie wszystko na sposób królewski.
Kobietę, z którą współżył, Syryjkę pochodzącą z tego samego co i on
miasta, ogłosił królową. Na doradców wyznaczył tych, którzy - jego
zdaniem - wyróżniali się inteligencją. Między nimi znalazł się człowiek,
który miał na imię Achaj, pochodził z tak samo nazywającego się plemienia
i górował nad innymi rozsądkiem i sprawnością działania. W ciągu trzech
dni uzbroił ponad sześć tysięcy ludzi, innych wyposażył w siekiery, topory
obosieczne, proce, sierpy, maczugi utwardzone w ogniu czy w rożna
kuchenne i zaczął grasować po całym kraju, rabując co się da. Jednocześnie
gromadził niezliczoną ilość niewolników, tak że odważył się wszcząć wojnę
nawet z wodzami rzymskimi; w bitwach często odnosił zwycięstwa dzięki
liczebności swoich oddziałów, rozporządzał już bowiem ponad dziesięcioma tysiącami żołnierzy.
Tymczasem jakiś Cylicyjczyk, Kleon, wszczął inne powstanie niewolników. Wszyscy podnieśli się na duchu w nadziei, że oba powstania będą się
44

Eunus - imię „mówiące" oznacza: życzliwy, przyjazny (gr. eurius). Eunus obwołany królem przyjął imię Antioch, za swą patronkę i opiekunkę uznał syryjską boginię Atargis.
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zwalczały, a sami buntownicy wyniszczą się wzajemnie i uwolnią Sycylię od
buntu. Wbrew wszelkiemu oczekiwaniu powstańcy doszli między sobą do
zgody. Kleon na zwykły rozkaz Eunusa podporządkował mu się i sprawował czynności jakby naczelnego dowódcy przy królu, rozporządzając
[386a] własnym wojskiem liczącym pięć tysięcy żołnierzy.
Minęło prawie trzydzieści dni od wybuchu powstania. Wkrótce przybył
z Rzymu wódz Lucjusz Hypseusz; miał on do dyspozycji osiem tysięcy
żołnierzy sycylijskich. Buntownicy wszczęli z nim wojnę i odnieśli zwycięstwo; była ich masa - dwadzieścia tysięcy. Niedługo potem zgromadziło się
około dwustu tysięcy ludzi. Wsławili się oni w bitwach z Rzymianami, sami
ponieśli mniejsze straty. Wieść o tym dotarła do Rzymu, gdzie wybuchło
powstanie wzniecone przez stu pięćdziesięciu niewolników, którzy zawiązali między sobą spisek. W Attyce doszło do rewolty ponad tysiąca niewolników, podobnie na Delos i w wielu innych miejscach. Ale dzięki szybkiemu przyjściu z pomocą i bezwzględnym represjom osoby odpowiedzialne
za sprawy publiczne dość szybko uśmierzyły bunty i przemówiły do rozsądku wszystkim pozostałym, którzy w podnieceniu wypatrywali buntu.
Tymczasem na Sycylii zła sytuacja jeszcze uległa pogorszeniu. Buntownicy zdobywali miasta wraz z miejscowymi załogami wojskowymi, wiele
obozów padło ich łupem. Działo się tak dopóty, dopóki wódz rzymski
Rupiliusz45 nie odzyskał dla Rzymian Tauromenion46 po ciężkim oblężeniu tego miasta, w którym osaczył buntowników i trzymał do kresu
ludzkiej wytrzymałości. Tak bardzo ich wygłodził, że oblegani zaczęli
zjadać swoje dzieci, a potem własne żony, nie powstrzymywali się nawet
przed zjadaniem jeden drugiego. Wówczas Rupiliusz dostał w swe ręce
Kommana, brata Kleona, który wymknął się z oblężonego miasta.
W końcu Syryjczyk Serapion poddał twierdzę; wódz rzymski został panem
wszystkich zbiegłych niewolników znajdujących się w mieście; poddano ich
z jego rozkazu torturom, po czym strącono w przepaść. Stąd Rupiliusz
pociągnął z wojskiem na Ennę i rozpoczął podobne oblężenie. Osaczył
buntowników, doprowadził ich do kresu wytrzymałości, grzebiąc wszelkie
nadzieje. Przywódca rebeliantów, Kleon, wydostał się z miasta i stoczył
bohaterską walkę z niewielkim oddziałem żołnierzy; Rupiliusz oznajmił, że
Kleon zmarł z ran. Rzymianin zdobył miasto za pomocą zdrady, gdyż
zdobycie go siłą było niemożliwe ze względu na jego potężne mury.
45

Rupiliusz (Publius Rupilius) - konsul w 132 r. przed Chr., zakończył wojnę z niewolnikami na Sycylii i uregulował stosunki własnościowe, prawno-administracyjne na wyspie
(lex Rupilia).
46
Tauromenion - patrz Cod. 186 przyp. 144.
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Eunus wziął ze sobą straż przyboczną liczącą tysiąc zbrojnych i uciekł
tchórzliwie na urwiska górskie. Ale ludzie z jego otoczenia wiedzieli
o niechybnej klęsce, jaka nad nimi zawisła .(Rupiliusz ruszył już na nich),
uprzedzili go i nawzajem przebili sobie gardła mieczami. A Eunus,
szarlatan i król, tchórzliwy uciekinier znadujący schronienie w zagubionych jaskiniach, został z nich wyciągnięty wraz z czterema innymi:
kucharzem, piekarzem, łaziebnym-masażystą [386b] i czwartym, który go
zwykle zabawiał w czasie uczt. Wtrącono go do więzienia; tam niezliczone
ilości robactwa stoczyły mu ciało i tak skończył życie w Morgantynie47
w sposób odpowiadający jego łotrostwu. Z kolei Rupiliusz, stojąc na czele
doborowych oddziałów wojskowych, zajął całą Sycylię i uwolnił ją - szybciej, niż się można było spodziewać - od wszystkich band rozbójników.
Król buntowników, Eunus, przybrał imię Antioch, a masy swoich
powstańców nazwał Syryjczykami.
Z księgi XXXVI
Mniej więcej w tym samym czasie w Rzymie (było to wówczas, kiedy
Mariusz48 zwyciężył w wielkiej bitwie królów Libii, Bokchusa49 i Jugurtę50, i zgładził dziesiątki tysięcy Libijczyków; później sam Jugurta
wpadł w ręce Bokchusa, któremu udało się dzięki temu uzyskać przebaczenie Rzymian za wszczętą przeciwko nim wojnę; pochwycił go Mariusz
i trzymał jako jeńca), a więc wówczas gdy Rzymianie, dotknięci wielkimi
klęskami w prowadzonej w Galii wojnie z Cymbrami i Teutonami, upadli
na duchu, przybyli z Sycylii jacyś ludzie z wiadomością o buncie wielu
dziesiątków tysięcy niewolników. Gdy dotarła ta wiadomość, całe państwo
47

Morgantyna (gr. Morgantirie) - miasto Sykulów położone w centrum Sycylii, koîo
Aidone, w odległości 9 km od dziś. Serra Orlando; K. Ziegler Morgantina [w:] REXVI (1935),
kol. 299-301. W czasie powstania niewolników stanowiło ich ważny punkt strategiczny.
48
Mariusz (Caius Marius, patrz niżej przyp. 72 i Cod. 57 przyp. 3) brał udział w wojnie
z Jugurtą jako legat Metellusa (109 r. przed Chr.); ostateczne zwycięstwo nad Jugurtą odniósł
przy pomocy Sulli w 106 r. W wojnie prowadzonej w Galii pokonał Teutonów pod Aquae
Sextiae (dziś. Aix-en-Provence) w 102 i Cymbrów - pod Vercellae (dziś. Vercelli) w 101 r.
przed Chr.
49
Bokchus (gr. Bokchos) - król Mauretanii, teść Jugurty, prowadził politykę lawirowania
między Rzymianami i Jugurtą.
50
Jugurta - wnuk Masynissy (patrz przyp. 36), zdobył tron Numidii, mordując
stryjecznych braci, co wywołało interwencję zbrojną Rzymu (111 r. przed Chr.). W czasie
drugiej wojny Rzymian z Jugurta (l 10-105 r.) Cecyliusz Metellus pokonał jego wojska. Sam
Jugurta dostał się w ręce Mariusza (104 r.) na skutek zdrady Bokchusa, został odesłany do
Rzymu, gdzie zmarł z głodu w więzieniu mamertyńskim.
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rzymskie znajdowało się w bardzo trudnym położeniu, ponieważ w wojnie
z Cymbrami w Galii straciło prawie sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy z wojsk
pomocniczych; brakowało także legionów do wyprawy.
Przed buntem niewolników na Sycylii doszło do wielu krótkotrwałych,
nieznacznych rewolt w Italii, jakby bóstwa chciały nimi zapowiedzieć to
wielkie powstanie, które miało wybuchnąć na Sycylii. Pierwszy bunt
wybuchł w okolicach Nucerii5, kiedy to trzydziestu niewolników zawiązało spisek, ale szybko ich ukarano. Drugi - koło Kapui52; dwustu
zbuntowanych niewolników wkrótce uśmiercono.
Trzeci bunt miał zadziwiający przebieg. Tytus Wettiusz53 był ekwitą
rzymskim i synem ogromnie bogatego ojca. Zakochał się w niewolnicy nie
z jego domu, odznaczającej się niebywałą urodą. Związał się z nią i padł
ofiarą niewiarygodnej miłości do niej. Opanowany szalonym uczuciem,
postanowił wykupić ją z niewoli. Właściciel dziewczyny [387a] z trudem
zgodził się ją sprzedać za cenę siedmiu talentów attyckich i wyznaczył
termin zapłaty należności; miał pełne zaufanie do zakochanego ze względu
na wielki majątek jego ojca. Nadszedł termin płatności, a młodzieniec nie
miał czym zapłacić, poprosił więc o trzydzieści dni zwłoki. Kiedy nadszedł
i ten termin, wierzyciel zażądał zwrotu długu, a dłużnik znowu nie mógł się
wywiązać; jego miłość w pełni rozkwitała, wobec tego chwycił się
nieprawdopodobnego środka.
Na wierzyciela przygotował zasadzkę. Uzurpował sobie władzę królewską. Nabył pięćset pełnych kompletów zbroi i wyznaczył kolejny termin
zapłaty; uwierzono mu, a kiedy potajemnie przewiózł zbroje na wieś,
wezwał swoich własnych niewolników do buntu. Włożył na głowę diadem,
przywdział szatę królewską, przyjął liktorów i inne insygnia władzy
i w zmowie z niewolnikami ogłosił się królem. Kazał zbić rózgami i ściąć
głowę tym, którzy przyjdą z żądaniem zapłaty za dziewczynę. Uzbroił
własnych niewolników i zaczął dokonywać napadów na sąsiednie posiadłości. Wyposażył w broń również i tych, którzy sami ochoczo przyłączyli się
do buntowników. Wkrótce zgromadził ponad siedmiuset żołnierzy; zorganizował ich w centurie i kazał zbudować obóz otoczony palisadą,
w którym umieszczał niewolników porzucających swych panów.
51

Nuceria Alfaterna (gr. Nukeria Alphaterna) - miasto w płd. Kampanii przy Via Appia
nad rzeką Sarnus; dziś. Nocera Inferiore.
52
Kapua (gr. Kapye) - główne miasto w Kampanii połączone z Rzymem słynną Via
Appia; dziś. Santa Maria di Capua Vetere.
53
Tytus Wettiusz (Titus Vettius) - ekwita rzymski, zakochany w niewolnicy, wzniecił bunt
niewolników w Kampanii i sąsiedniej Lukanii. Wydarzenia te poprzedziły drugie powstanie
niewolników na Sycylii (104—101 r.).
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Kiedy wiadomość o buncie nadeszła do Rzymu, senat omówił ją
i powziął rozsądną decyzję; polecił jednemu z pretorów miejskich, mianowicie Lucjuszowi Lukullusowi, pokonać zbiegłych niewolników. Pretor wyruszył tego samego dnia na czele sześciuset żołnierzy i dotarł do Kapui, gdzie zgromadził cztery tysiące piechoty i czterystu
jeźdźców.
Dowiedziawszy się o przybyciu Lukullusa, Wettiusz zajął umocnione
fortyfikacjami wzgórze i obsadził je swoim całym wojskiem, liczącym
trzy tysiące pięciuset ludzi. Na początku starcia przewagę mieli niewolnicy,
walczący na pozycjach położonych wyżej od stanowisk wroga. Potem
Lukullus przekupił Apoloniusza, dowodzącego wojskami Wettiusza, zapewnił go - dając porękę państwową - że nie poniesie kary, i nakłonił,
by zdradził swoich wspólników. Tak więc Apoloniusz, współdziałając
z Rzymianami, podniósł rękę na Wettiusza. Przerażony karą, jaka by go
czekała, gdyby został schwytany, Wettiusz popełnił samobójstwo; niebawem wraz z nim zginęli wszyscy uczestnicy buntu z wyjątkiem zdrajcy
Apoloniusza. Taki był - przed powstaniem na Sycylii [387b] -jakby wstęp
do największej rebelii, która tam wybuchła i miała następujący początek.
Podczas wyprawy wojennej Mariusza przeciw Cymbrom senat upoważnił go do zawarcia przymierza wojskowego z ludami zamorskimi. Mariusz
wysłał do Nikomedesa54, króla Bitynii, posłów z żądaniem pomocy. Nikomedes odpowiedział, że większość Bityńczyków, ograbiona przez poborców podatkowych, popadła w swojej prowincji w niewolę. Wobec tego senat postanowił, że żaden wolny sprzymierzeniec nie może stać się niewolnikiem w prowincji i że namiestnicy mają się skrupulatnie zająć wyzwoleniem tych, których uczyniono niewolnikami. Namiestnik Sycylii Licyniusz
Nerwa55, wykonując postanowienie senatu, wyzwolił w wyniku postępowania sądowego ogromną liczbę niewolników, tak że w ciągu kilku dni
wolność otrzymało ponad ośmiuset ludzi. Wszyscy, którzy popadli w niewolę na wyspie, niecierpliwie oczekiwali wolności. Tymczasem ludzie wpływowi wymogli na namiestniku, by odstąpił od tych czynności. Namiestnik,
czy to nakłoniony pieniędzmi, czy to powodowany chęcią usłużnego przypodobania się, zaniechał wykonywania obowiązków sądowych i kiedy ludzie przyszli po wolność, zganił ich i nakazał, aby wrócili do swoich właścicieli. Niewolnicy porozumieli się między sobą, uciekli z Syrakuz i schro34

Nikomedes III Euergetes, syn Nikomedesa II (patrz przyp. 38).
Licyniusz Nerwa (Publius Licinius Nerva) - propretor (namiestnik) Sycylii (104 r.
przed Chr.). Swym niewłaściwym postępowaniem przyczynił się do wybuchu opisywanego
powstania niewolników.
55
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nili się w świątyni Palików56; tam zaczęli radzić o powstaniu. W wyniku
tego ich zuchwałość objawiła się w wielu miejscowościach. Pierwsi, którzy
domagali się zwrócenia im wolności, to niewolnicy w okolicy Halikyaj57;
było ich trzydziestu i należeli do dwóch bardzo bogatych braci. Za przywódcę mieli kogoś, kto nazywał się Oariusz. Zaczęli od zamordowania
w nocy swoich własnych panów pogrążonych we śnie, potem przeszli do
sąsiednich posiadłości i wezwali niewolników do walki o wolność. Tejże
nocy zebrało się ich ponad stu dwudziestu. Zajęli dogodne miejsce, z natury obronne, które dodatkowo umocnili; przyjęli tu jeszcze osiemdziesięciu
uzbrojonych niewolników.
Przeciwko nim szybko ruszył namiestnik prowincji Licyniusz Nerwa; rozpoczął oblężenie, ale jego wysiłek okazał się daremny. Kiedy spostrzegł, że
warownia, w której schronili się niewolnicy, była nie do wzięcia siłą, pomyślał o posłużeniu się zdradą. Obiecując ocalenie życia, nakłonił do niej Gajusza Tytyniusza o przydomku Gadejusz (był to człowiek skazany dwa lata
wcześniej na karę śmierci; uciekł przed egzekucją, żył z rozboju, mordując
wielu [388a] ludzi wolnych, mieszkających w okolicy; nie wyrządził krzywdy żadnemu niewolnikowi). W nim znalazł Nerwa wykonawcę swego zamiaru. Tytyniusz na czele dość znacznego oddziału wiernych mu niewolników podszedł do warowni, gdzie byli buntownicy, pod pozorem wzięcia
udziału we wspólnej walce przeciw Rzymianom. Przyjęty życzliwie i po przyjacielsku, ze względu na swoje męstwo został wybrany na wodza; wtedy ich
zdradził. Jedni buntownicy zginęli w walce, drudzy w strachu przed zemstą po
dostaniu się do niewoli rzucali się w przepaść i tam znaleźli śmierć. Pierwszy
bunt zbiegłych niewolników został stłumiony w taki właśnie sposób.
Kiedy odesłano żołnierzy do miejsc ich stałego zamieszkania, przybyli
jacyś ludzie z wiadomością, że zbuntowało się osiemdziesięciu niewolników. Zamordowali oni ekwitę rzymskiego, Publiusza Kloniusza, i utworzyli bandę. Po zwolnieniu większości żołnierzy namiestnik prowincji,
zwiedziony radami innych, zwlekał, czym dał powstańcom dobrą sposobność do lepszego zorganizowania się. Ruszył z żołnierzami, jakimi podówczas rozporządzał, przeprawił się przez rzekę Albę58, z boku obszedł
56

Palikowie (gr. Palikoi) - bracia bliźnięta, synowie Zeusa i nimfy Talei, córki Hefajstosa,
demony podziemne, bóstwa zamieszkujące krater wulkaniczny na Jeziorze Palików (dziś.
Lago di Palici); świątynia Palików - miejsce azylu zbiegłych niewolników, znajdowała się
w mieście Palike założonym w 453 r. przed Chr. koło dziś. Katanii na Sycylii.
57
Halikyaj (gr. Halikyai) - miasto w zach. części Sycylii w pobliżu przylądka Lilibajon.
58
Alba (gr. Alba) - rzeka wywodząca nazwę od miasta Allaba (Allava) położonego
w odległości ok. 15 km od dziś. Sciacca; dziś. rzeka Caltabelletta (?); Hülsen Allava [w:] RE
I (1894), kol. 1584.
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buntowników, którzy rozłożyli się na górze o nazwie Kaprian, i dotarł do
Heraklei59. Ponieważ namiestnik nie zaatakował ich wówczas, rozgłaszali
wieści o jego tchórzostwie i podburzali wielu niewolników do buntu. Ci
przybywali tłumnie; dostarczano im broń we wszelki dostępny sposób.
W ciągu siedmiu pierwszych dni uzbrojono ponad ośmiuset niewolników;
niebawem liczba ich nie wynosiła mniej niż dwa tysiące. Namiestnik
dowiedział się w Heraklei o wzroście ich liczebności. Wyznaczył na
dowódcę działań przeciw nim Marka Tytyniusza, postawił mu do dyspozycji sześciuset żołnierzy stacjonujących w warowniach Enny. Tytyniusz
stoczył bitwę z rebeliantami, którzy mieli przewagę liczebną i znajdowali się
na lepszych, trudno dostępnych pozycjach. Zmuszony został do odwrotu.
Spośród jego żołnierzy jedni padli zabici, drudzy porzucili broń i z trudem
znaleźli ocalenie w ucieczce. Tymczasem powstańcy jednocześnie zagarnęli
dużo broni i odnieśli zwycięstwo, tym śmielej więc atakowali wroga.
Wszyscy niewolnicy żyli jedynie myślą o powstaniu. Tłumnie porzucali
swoich panów; zadziwiająco szybko powiększała się ich liczba, tak że
w ciągu kilku dni było ich już ponad sześć tysięcy. Kiedy zebrali się na
zgromadzeniu ogólnym i wyjaśniono im cele buntu, wybrali sobie na króla
człowieka [388b], który miał na imię Salwiusz; uważano go za biegłego
w sztuce wróżenia i umiejącego wprowadzić się - gdy grał na fletni podczas
widowisk przeznaczonych dla kobiet - w stan uniesienia.
Kiedy został królem, unikał miast, uważając ich mieszkańców za
gnuśnych i wydelikaconych. Rozdzielił powstańców na trzy oddziały,
każdemu z nich wyznaczył odrębnego dowódcę i rozkazał, by trzymali się
razem i atakowali tę samą miejscowość w tym samym czasie. Dzięki tym
najazdom w krótkim czasie zdobyli zwierzęta, a zwłaszcza konie; sformowali oddziały z ponad dwóch tysięcy jeźdźców i nie mniej niż
dwudziestu tysięcy piechurów, którzy już wyróżnili się doświadczeniem
w bojach. Tak więc przypuścili niespodziewany szturm na umocnione
miasto Morgantynę i nękali ją silnymi i częstymi atakami.
Namiestnik ciągnął ku miastu z odsieczą; maszerował jedynie nocą na
czele około dziesięciu tysięcy Italiotów60 i żołnierzy zwerbowanych na
Sycylii. Zaskoczył buntowników zajętych oblężeniem. Napadł na ich obóz;
zastał tam niewielką straż, wiele kobiet trzymanych w niewoli i mnóstwo
innych wszelkiego rodzaju zdobyczy. Bez trudu obóz zdobył, złupił go
59

Herakleja (gr. Herakleia Minoa) dziś. Eraklea Minoa - miasto na płd. wybrzeżu Sycylii
w odległości 25 km od Akragas (dziś. Agrigento); w pobliżu ujścia rzeki Halykos (dziś.
Platani); por. K. Ziegler Herakleia (28) [w:] RE VIII (1912), kol. 437- 439.
60
Italioci (gr. Italiotai) - Italowie, mieszkańcy płd. Italii zwanej Wielką Grecją.
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i skierował się ku Morgantynie. Powstańcy szybko przypuścili kontratak,
korzystając z dogodnych pozycji, gwałtownie natarli i szybko zyskali
przewagę; oddziały namiestnika rzuciły się do ucieczki.
Król buntowników ogłosił, że ten, kto porzuci broń, nie zostanie zabity,
a więc większość żołnierzy porzuciła broń w czasie ucieczki. W ten sposób
Salwiusz pobił wrogów, odzyskał obóz, odniósł wspaniałe zwycięstwo
i zdobył wiele broni. Dzięki jego ludzkiemu zarządzeniu zginęło w bitwie
nie więcej niż sześciuset Italiotów i Sycylijczyków; około czterech tysięcy
wzięto do niewoli.
W wyniku tego zwycięstwa napłynęły do Salwiusza rzesze ludzi, tak że
powiększył on liczebność swoich wojsk, zawładnął rozległymi terytoriami
i ponownie podjął oblężenie Morgantyny, wydając zarządzenie, że nada
wolność niewolnikom tego miasta. Właściciele niewolników również
przyobiecali im wolność pod warunkiem, że będą walczyli po ich stronie.
Niewolnicy wybrali wolność z ręki swoich panów, bili się dzielnie
i przełamali oblężenie; wtedy namiestnik odmówił nadania im wolności [389a]. Spowodowało to przejście większości z nich na stronę
powstańców.
W okolicach Egesty61 i Lilibajonu62, a także na innych pobliskich
terenach ogromne rzesze niewolników zaraziły się myślą o buncie. Na ich
czele stanął jakiś człowiek o imieniu Atenion63, pochodził z Cylicji
i wyróżniał się męstwem. Był rządcą u dwóch niezmiernie bogatych braci
i osiągnął wielką biegłość w astrologii. Najpierw przeciągnął na swoją
stronę niewolników pozostających pod jego rozkazami - było ich dwustu,
potem niewolników z sąsiedztwa, tak że w ciągu pięciu dni zgromadził
ponad tysiąc. Wybrany przez nich na króla, włożył diadem i przyjął sposób
postępowania zupełnie odmienny od dotychczas stosowanego we wszystkich innych powstaniach. Nie przyjmował do siebie wszystkich, którzy
porzucili swoich właścicieli, lecz tylko najlepszych i formował z nich
61

Egesta (gr. Aigesta, Égesta, łac. Segesta) - miasto w płn.-zach. Sycylii, w odległości
10 km na płd. od dziś. Casteilammare di Golfo, ważny punkt oporu niewolników w czasie
buntu.
62
Lilibajon (gr. Lilybaion, łac. Lilybaeum) - przylądek w zach. Sycylii najbardziej
wysunięty w stronę Afryki (dziś. Capo Boeo lub Lilibeo); główne miasto-twierdza o tejże
nazwie (dziś. Marsala) stanowiło ważny punkt strategiczny; Hug Lilybaion [w:] RE XIII
(1926), kol. 542.
63
Atenion (gr. Athenion) z Cylicji - niewolnik i rządca majątku w okolicach Lilibajonu,
w którym pracowało 200 niewolników, organizator buntu niewolników w czasie II powstania
sycylijskiego (104-101 r.), zdobył miasteczko Triokala, pokonany przez rzymskie wojska
Lukullusa (103 r.) pod Skirtają, zginął z ręki konsula Manliusza Akwiliusza (101 r.), jego
następcą został Fimbria.
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oddziały żołnierzy. Pozostałym rozkazał, by trwali przy codziennych zwykłych
zajęciach, zajęli się posiadłością i przebywali na miejscu. Od nich właśnie czerpał
obfite zapasy żywności dla swoich żołnierzy. Wymyślił sobie, że bogowie za
pośrednictwem gwiazd przepowiedzieli mu panowanie nad całą Sycylią i dlatego
nie należało niszczyć kraju, bydła i zbiorów jako jego własnych dóbr.
W końcu zgromadził ponad dziesięć tysięcy żołnierzy i odważył się na
oblężenie Lilibajonu, miasta nie do zdobycia. Kiedy nie mógł zwyciężyć,
odstąpił od oblężenia, mówiąc, że tak mu nakazali bogowie - gdyby dalej
prowadził oblężenie, doznałby porażki. W czasie gdy przygotowywał się do
odwrotu spod obleganego miasta, przybili do brzegu jacyś ludzie, wiozący
ze sobą na okrętach pomocnicze oddziały Maurów64, wysłanych mieszkańcom Lilibajonu na odsiecz; ich wódz nazywał się Gomon. Ten wraz ze
swoimi niespodziewanie uderzył w nocy na żołnierzy Ateniona zajętych
przygotowaniami do wymarszu; wielu z nich położył trupem, niemałej ich
liczbie zadał rany i zawrócił do miasta. Toteż buntownicy dziwili się
przepowiedni wyczytanej w gwiazdach.
Cała Sycylia pogrążyła się w zamęcie, była Iliadą nieszczęść i klęsk. Nie
tylko niewolnicy, ale także ludzie wolni doprowadzeni do nędzy zajęli się
wszelkiego rodzaju grabieżą i żyli niezgodnie z prawem; bezwzględnie zabijali przypadkiem napotkanych niewolników i wolnych, aby nikt nie był
świadkiem ich szaleństwa. Toteż wszyscy mieszkańcy miast [389b] uważali,
że dobra posiadane wewnątrz murów były rzeczywiście ich własnością,
a to, co mieli poza murami, należało do innych i padało łupem przemocy
i bezprawia. Wielu ludzi na Sycylii padło ofiarą zuchwałych niegodziwości.
Salwiusz, który oblegał Morgantynę, pustoszył cały kraj aż po równinę
Leontium 65. Zgromadził całe swoje wojsko liczące nie mniej niż trzydzieści
tysięcy doborowych żołnierzy, w podzięce za odniesione zwycięstwo złożył
ofiary herosom Palikom, poświęcił im jedną z szat oblamowanych
purpurą, ogłosił się królem i kazał za pośrednictwem buntowników
wezwać do siebie Tryfona66. Zamierzał opanować Triokala67 i zbudować
64

Maurowie (gr. Maurusioi) -jedno z plemion koczowniczych zamieszkujących Mauretanię (gr. Maurusia) nad Morzem Śródziemnym (dziś. terytoria Fezu, płn. Maroka i środkowej
Algierii).
65
Leontium (gr. Leóntion) - żyzna równina na pn. od miasta Leontinoi (dziś. Lentini)
w środkowej części Sycylii.
66
Tryfon (gr. Triphon) - niewolnik Salwiusza, króla i dowódcy w czasie II powstania
sycylijskiego niewolników (104 r.), dowodził niewolnikami w środkowej Sycylii, po jego
naturalnej śmierci dowództwo objął Atenion.
67
Triokala (gr. Triokala) - miasteczko na Sycylii w pobliżu Akragas; w 103 r. przed Chr.,
oblegał je bezskutecznie Lukullus, ważny punkt oporu niewolników. Nazwa miasteczka jest
„mówiąca", oznacza „po trzykroć piękne".
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tam paląc królewski. Posłał także po Ateniona, wzywając go do siebie, tak
jak król wzywa swego dowódcę.
Wszyscy myśleli więc, że Atenion zakwestionuje jego najwyższą godność
i że dzięki waśni buntowników łatwo będzie zakończyć wojnę. Tymczasem
los jakby umyślnie wzmocnił siły zbiegłych niewolników i sprawił, że ich
przywódcy doszli do zgody. Tryfon szybko przybył z wojskiem do
Triokala; dotarł tam również Atenion na czele trzech tysięcy żołnierzy
i podporządkował się Tryfonowi, tak jak wódz stawia się na rozkaz króla:
przedtem jeszcze wysłał mu swoje pozostałe wojsko, by łupiło kraj
i wzywało niewolników do buntu.
Potem Tryfon zaczął podejrzewać Ateniona, że w sprzyjającej chwili
napadnie na niego, i oddał go pod straż. Twierdza, w której trzymano
Ateniona, była silnie obwarowana. Mimo to Tryfon dodał jej kosztowne
urządzenia i wzmocnił fortyfikację. Triokala nazywają się tak dlatego,
powiada autor, że są tam trzy piękne rzeczy: po pierwsze, wody bijące ze
źródła o wyjątkowo słodkim smaku, po drugie, pobliska miejscowość
porośnięta winnicami i drzewkami oliwkowymi, gdzie ziemia nadaje się
wspaniale do uprawy, i po trzecie, świetne miejsce obronne, jakby wielka,
nie do zdobycia skała. Tryfon otoczył ją murem długim na osiem stadiów
i wykopał fosę; wzniósł sam budowle królewskie, w których było pełno
wszelkiego rodzaju rzeczy potrzebnych do życia. Wzniósł również pałac
królewski i urządził plac, na którym mogło się zmieścić bardzo wielu ludzi.
Wybrał odpowiednie osoby wyróżniające się inteligencją i uczynił je swymi
doradcami, którzy mieli zasiadać wespół z nim w radzie. Nosił togę
obramowaną purpurą, a kiedy sprawował czynności urzędowe, wdziewał
tunikę z szerokim purpurowym szlakiem. Miał również [390a] liktorów
uzbrojonych w topory, którzy chodzili przed nim, i wszystkie inne symbole,
jakie wyrażają i zdobią godność królewską.
Senat rzymski powierzył prowadzenie wojny z buntownikami Lucjuszowi Licyniuszowi Lukullusowi68, który miał do dyspozycji czternaście
tysięcy żołnierzy rzymskich i italskich, ośmiuset Bityńczyków, Tesalczyków i Akarnańczyków, sześciuset Lukanów, na których czele stał
Kleptiusz69, dzielny dowódca i zawołany żołnierz; ponadto rozporządzał
jeszcze sześciuset innymi wojownikami; razem było wszystkich szesnaście
tysięcy i nimi opanował Sycylię.
68

Licyniusz Lukullus (Lucius Licinius Lucullus) - pretor miejski w 104 r. przed Chr.,
stłumił powstanie niewolników wywołane przez Wettiusza w Lukanii (płd. Italia); por.
przyp. 53.
69
Kleptiusz (gr. Kleptios, Klepitios) -jeden z przywódców Lukanów w czasie powstania
sprzymierzeńców przeciwko Rzymowi; por. przyp. 6.
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Tryfon wycofał swoje oskarżenie przeciw Atenionowi ze względu na
zamierzoną wojnę z Rzymianami. Miał zamiar walczyć w Triokala,
podczas gdy Atenion doradzał, by nie zamykać się w mieście, narażając się
tym samym na oblężenie, ale żeby toczyć boje w otwartym polu. Ta rada
przeważyła i wojska stanęły obozem w pobliżu miejscowości Skirtaja70,
żołnierzy było nie mniej niż czterdzieści tysięcy. Obóz Rzymian znajdował
się w odległości dwunastu stadiów od ich obozu.
Zaczęło się od silnej strzelaniny z dużej odległości, potem wrogie wojska
zwarły się ze sobą. Losy bitwy przechylały się na jedną bądź na drugą
stronę, po obu stronach padło wielu żołnierzy. Atenion, wspomagany
przez swoich dwustu jeźdźców, zwyciężał, pokrył trupami cały teren, na
którym walczył, ale został ranny w oba kolana. Gdy otrzymał trzecią
ranę - ta wyłączyła go z boju. W tej chwili niewolnicy upadli na duchu
i rzucili się do ucieczki. Atenion, pozostawiony na polu bitwy jako trup, nie
został rozpoznany; udawał zabitego i z nastaniem nocy uszedł cało.
Rzymianie odnieśli wspaniałe zwycięstwo. Wojska Tryfona poszły w rozsypkę; on sam ratował się ucieczką. Podczas ucieczki wielu żołnierzy padło;
razem zginęło nie mniej niż dwadzieścia tysięcy buntowników. Reszta,
korzystając z ciemności nocy, zbiegła w kierunku miasteczka Triokala.
Pretor mógłby z łatwością wyciąć ich w pień, gdyby puścił się za nimi
w pościg. Część niewolników osłabła do tego stopnia, że nawet chciała
powrócić do swoich panów i powierzyć się im; przeważyło jednak zdanie
tych, którzy doradzali walczyć do końca i nie poddać się wrogom.
Po dziewięciu dniach przybył pretor i przystąpił do oblężenia Triokala.
Wielu pobił, wielu zgładził, po czym poniósł klęskę i wycofał się,
a buntownicy znowu podnieśli się na duchu. [390b] Pretor nie osiągnął
żadnego z postawionych sobie celów, czy to z powodu gnuśności, czy
przekupstwa. Dlatego właśnie Rzymianie wytoczyli mu później proces
i wydali wyrok skazujący.
Pretor Gajusz Serwiliusz71, wysłany jako następca Lukullusa, nie dokonał niczego godnego pamięci. Z tego powodu został później skazany, jak
Lukullus, na wygnanie. Po śmierci Tryfona władzę przejął Atenion i albo
oblegał miasto, albo bezkarnie pustoszył cały kraj; odniósł wiele zwycięstw,
a Serwiliusz nie podejmował ze swej strony żadnych przeciwdziałań.
Minął rok, w Rzymie wybrano po raz piąty Gajusza Mariusza72 na
70
71

Chr.
72

Skirtaja (gr. Skirthaia) - miejscowość na Sycylii.
Gajusz Serwiliusz (Caius Servilius) - pretor (propretor?) na Sycylii w 102 r. Przed

Gajusz Mariusz (Caius Marius) - konsul w latach 104-101; jego kolegą w urzędzie
był Akwiliusz (Aquilius).
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konsula wraz z Gajuszem Akwiliuszem73; jako wodza w wojnie z buntownikami wysłano Akwiliusza, ze względu na jego osobistą odwagę; odniósł
on zwycięstwo nad powstańcami w sławnej bitwie. Wydał ją królowi
rebeliantów Atenionowi, stoczył z nim bohaterski bój; zabił go, a sam
został ranny w głowę, ale wyleczył się. Wyprawił się przeciw pozostałym
buntownikom, których było dziesięć tysięcy.
Ci nie czekali na atak. Schronili się w swoich warowniach. Akwiliusz
jednak nie dawał im wytchnienia i robił wszystko, by oblężonych zmusić do
kapitulacji i dostać w swoje ręce. Pozostawało jeszcze tysiąc tych, którzy
za dowódcę mieli Satyra. Tych jako pierwszych postanowił Akwiliusz
pokonać za pomocą oręża, ale oni niebawem wysłali posłów i poddali się.
Odstąpił więc od ukarania ich na miejscu; wszystkich wysłał do Rzymu
i przeznaczył na gladiatorów do walk z dzikimi zwierzętami. Niektórzy
utrzymują, że zgotowali oni sobie wspaniały koniec. Odmówili walki
z dzikimi zwierzętami i pozabijali się wzajemnie przy ołtarzach publicznych. Po zabiciu ostatniego, kiedy już wszyscy nie żyli, Satyr sam,
własną ręką, skończył ze sobą po bohatersku. Wojna, wszczęta przez
niewolników na Sycylii, trwała pawie cztery lata i miała tragiczne
zakończenie.
Z Pisinuntu74, powiada autor, położonego we Frygii, przyjechał jakiś
człowiek, który miał na imię Batakes75 i był kapłanem Wielkiej Matki
bogów. Utrzymywał, że przybył z rozkazu bogini. Zwrócił się do urzędników senatu mówiąc, ze zbezczeszczono świątynie bogini i trzeba
w Rzymie dokonać ku jej czci publicznych obrzędów oczyszczających.
Nosił on dziwaczną szatę i inne osobliwe części ubrania, [391 a] na które
nie zezwalają obyczaje rzymskie; miał na sobie wielką ponad miarę koronę
ze złota i szatę wyszywaną złotymi kwiatami, co wskazywało na godność
królewską. Kiedy zaczął przemawiać z mównicy76, poraził tłum zabobonnym strachem. Przyjęto go z honorami i urzędową gościnnością,
zakwaterowano i obdarzono podarunkami, ale nie pozwolono, by jeden
73

Akwiliusz (Manlius, nie Caius, Aquilius) - pretor w 104 r. przed Chr., stłumił ostatecznie
powstanie niewolników na Sycylii, odniósł zwycięstwo w pojedynku z Atenionem; pozostał na
Sycylii jako prokonsul 100/99 r. przed Chr.
74
Pisinunt (gr. Pissinus, Pessinus) - osada na terytoriach Frygii graniczących z Galacją,
nad górnym biegiem rzeki Sangarios (dziś. Sakarya w Turcji), ze słynną świątynią Wielkiej
Matki bogów Kybeli (dziś. Ballihisar w Turcji); W. Ruge Pessinus [w:] RE XIX, kol.
1104-1113.
75
Batakes (gr. Battakes) - frygijski kapłan Kybeli, por. Thramer [w:] RE III (1894), kol.
146.
76
Mównica (łac. rastra) - mównica na Forum Romanum w Rzymie ozdobiona u dołu
dziobami (rastra) okrętów zdobytych na Latynach pod Antium (338 r. przed Chr.).
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z trybunów, Aulus Pompejusz, nosił jego koronę. Przyprowadzony do
mównicy przez drugiego trybuna i zapytany o to, jakich ceremonii
oczyszczających należy dokonać w intencji świątyni, udzielał odpowiedzi
zawierających wiele zabobonów. Sprzeciwił mu się Pompejusz i potraktował obraźliwie, odprowadzając go do jego kwatery. Batakes nie pokazał
się więcej, oświadczając, że znieważono i potraktowano bezbożnie nie
tylko jego, lecz także boginię. Pompejusza od razu chwyciła silna
gorączka; stracił głos i po trzech dniach umarł na ropne zapalenie
gardła. Wielu przypuszczało, że to opatrzność boska pozbawiła go życia
za jego zachowanie wobec kapłana i bogini; Rzymianie bowiem są
bardzo zobobonni. Batakes otrzymał więc zgodę na noszenie swego
świętego stroju; wielu mężczyzn i wiele kobiet wręczyło mu kosztowne
dary, a kiedy odjeżdżał, odprowadzało go w orszaku.
Był taki zwyczaj wśród żołnierzy rzymskich: kiedy ich dowódca wydał
wrogom bitwę, w której oni brali udział, a po niej okazało się, że zabito
ponad sześć tysięcy wrogów, wówczas obwoływali go „imperatorem", to
znaczy „królem".
Z ksiąg XXXVII, XXXVIII
i następnych
Diodor powiada, że wojna zwana marsyjską77 , która toczyła się
za jego życia, była większa od wszystkich poprzednich konfliktów
zbrojnych. Zyskała miano marsyjskiej od nazwy tych, którzy pierwsi
dali hasło do oporu, gdyż wszyscy Italikowie podjęli tę wojnę z Rzymianami. Pierwsza przyczyna wojny leżała w tym, że Rzymianie porzucili uregulowany, surowy i powściągliwy tryb życia, który wyniósł ich
na takie wyżyny, i pogrążyli się w zbytku i bezkarnej swobodzie. W wyniku tego zepsucia lud zbuntował się przeciwko senatowi. Senat wezwał
na pomoc Italików przyrzekając, że nada im tak bardzo upragnione prawo
obywatelstwa [391b] i potwierdzi je ustawą. Ponieważ żadna z obietnic
złożonych Italikom nie została spełniona, rozgorzała wojna między nimi
i Rzymianami. Konsulami w Rzymie byli wówczas Lucjusz Marek Filip78
i Sekstus Juliusz; działo się to w czasie sto siedemdziesiątej drugiej
Olimpiady.
77

Bellum Marsicum - patrz przyp. 6.
Lucjusz Marek Filip (Lucius Marcus Philippus), Sekstus Juliusz (Sextus Iulius) konsulowie w 91 r. przed Chr.
78
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Podczas tej wojny udziałem obu walczących stron były rozmaite
i zmienne doświadczenia, szturmy i zdobywanie miast. Zwycięstwo
przechylało się, jakby rozmyślnie, z jednej strony na drugą i nie trwało
zdecydowanie przy jednej lub drugiej. Dopiero kiedy padły niezliczone
rzesze żołnierzy w obu wojskach, późno i z trudem Rzymianie wywalczyli
sobie i zapewnili zdecydowaną przewagę. Przeciwko Rzymianom walczyli
Askolanowie80,
Lukanowie81,
Picenowie82,
Nolanowie83
Samnici79,
oraz inne ludy i miasta. Wśród nich najznaczniejszym, największym
i niedawno uznanym za główne miasto Italików było Korfinium84.
Italikowie urządzili w nim między innymi podstawowymi rzeczami,
które świadczą o wielkości miasta i państwa, wielki rynek, wznieśli
budynek posiedzeń rady i zgromadzili obfite zapasy wszystkiego, co
jest potrzebne do prowadzenia wojny, mianowicie bardzo dużo pieniędzy i wiele wszelkiego rodzaju żywności. Utworzyli również wspólny
senat złożony z pięciuset członków, w których skład miano powoływać
ludzi godnych kierowania sprawami ojczyzny i umiejących troszczyć się
o wspólne bezpieczeństwo. Im to właśnie powierzyli sprawę prowadzenia wojny; senatorów wyposażyli w pełnię władzy. Ci powzięli uchwałę,
żeby co roku wybierać dwóch konsulów i dwunastu pretorów. Konsulami zostali: Kwintus Pompediusz Silon85, z pochodzenia Mars86
i przywódca plemienia marsyjskiego, oraz jako drugi - wywodzący się
z plemienia Samnitów Gajusz Aponiusz Motulus, który dzięki swej
sławie i czynom również stał na czele swojego ludu. Całą Italię podzielili na dwie części, które nazwali prowincjami i okręgami konsularnymi. Pompediuszowi przyznali kraj rozciągający się od miejscowości
79

Samnici (gr. Samnitai) - wojownicze plemię italskie zamieszkujące krainę Samnium
położoną na wsch. od Lacjum. Prowadzili z Rzymem trzy wojny, zwane samnickimi (343-341 ;
327-304; 298-290).
80
Askolanowie (gr. Askolanoi) - mieszkańcy miasta Asculum, głównego punktu strategicznego Picenów (dziś. Ascoli Piceno).
81
Lukanowie (gr. Leukanoi) -jedno z plemion samnickich zamieszkujących kraj w płd.
Italii, graniczący od płn. z Kampanią, leżący nad Zatoką Tarencką.
82
Picenowie (gr. Pikenoi) - mieszkańcy krainy w Italii na wybrzeżu Adriatyku.
83
Nolanowie (gr. Nolanoi) - mieszkańcy miasta Nola w Kampanii przy głównej drodze
prowadzącej z Kapui do Nuceni (dziś. Nola).
84
Korfinium (gr. Korphinion) - główne miasto-twierdza w kraju Pelignów w Samnium,
w dolinie rzeki Aternus (dziś. Corfinio; patrz przyp. 88).
85
Kwintus Pompediusz Silon (Quintus Pompaedius [Poppaedius] Silo) - dowódca wojsk
marsyjskich w wojnie z Rzymem, zadał klęskę armii rzymskiej pod wodzą Kwintusa
Serwiliusza Cepiona w 90 r. przed Chr.
86
Marsowie - patrz przyp. 6.
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Kerkola87 do Morza Adriatyckiego, czyli ziemie położone w kierunku
zachodnim i północnym, i podporządkowali mu sześciu pretorów. Pozostałą czcść Italii, która leżała na wschodzie i południu, przydzielili Gajuszowi Motulusowi i dali mu do pomocy również sześciu pretorów.
W ten sposób kierowali oni sprawnie wszystkim; mówiąc ogólnie,
wzorowali się jako dowódcy na dawnej organizacji rzymskiej i odtąd
bardziej zdecydowanie prowadzili wojnę. Swemu miastu nadali nazwę
[392a] Italia88 i dalej wiedli działania wojenne przeciw Rzymianom. Przeważnie odnosili sukcesy, dopóki Gneusz Pompejusz89, wybrany na
konsula i naczelnego wodza w tej wojnie, oraz Sulla, dowódca pod
rozkazami drugiego konsula, Katona90, nie pobili ich w przesławnych
bitwach - i to nie raz, lecz wielokrotnie, i nie wpędzili ich w beznadziejne
położenie.
Mimo to Italikowie wciąż walczyli. Dopiero kiedy wysłano do Japygii91
Gajusza Koskoniusza92 jako wodza, ponieśli wiele klęsk. Potem wyczerpary się ich siły; niewielu pozostało z licznego przedtem wojska. Opuścili za
ogólną zgodą swoje miasto Korfinium, ponieważ Marsowie i wszystkie
sąsiednie plemiona przeszły na stronę Rzymian. Pociągnęli do Esernii93
położonej w kraju Samnitów, tam osiedlili się; wybrali sobie pięciu
pretorów; naczelne dowództwo powierzyli Kwintusowi Pompediuszowi
Silonowi, dając mu pierwszeństwo przed pozostałymi ze względu na jego
zdolności strategiczne i sławę wojenną.
Silon za pełną zgodą pretorów przygotował wielkie wojsko, które wraz
z dotychczasowym liczyło trzydzieści tysięcy żołnierzy. Ponadto wyzwolił
niewolników, uzbroił ich, jak tylko pozwoliły mu na to okoliczności,
87

Kerkola (gr. Kerkola) - miejscowość w środkowej Italii.
Italia (lub Italica) - nazwa nadana miastu Korfinium przez sprzymierzeńców, socii,
civitates foederatae, jako stolicy własnej organizacji państwowej podczas wojny z Rzymem
o uzyskanie pełnych praw obywatelskich (90-88 r. przed Chr.); patrz przyp. 84.
89
Gneusz Pompejusz Strabon - ojciec Pompejusza Wielkiego, o którym mowa dalej
(s. 201, por też Cod. 57 przyp. 4; Cod. 190 przyp. 127), konsul w 89 r. Sulla (Lucius
Cornelius
Sulla) - rzymski polityk i dowódca wojskowy (138-78), walczący z wojskami sprzymierzeńców, głównie z Samnitami w latach 90-88. Sulla został konsulem w 88 r.
90
Katon (Marcus Porcius Cato) - syn Katona Salonianusa, trybun ludowy w 99 r. przed
Chr., przyjaciel Sulli.
91
Japygia (gr. Iapygia) - grecka nazwa Kalabrii zamieszkanej przez plemię Japygów
(płd.-wsch. Italia).
92
Gajusz Koskoniusz (Caius Cosconius) - pretor w 89 r. przed Chr., brał udział w wojnie
ze sprzymierzeńcami w Apulii; odniósł kilka zwycięstw.
93
Esernia (gr. Aisernia, łac. Aesernia) - miasto w kraju Samnitów, kolonia latyńska
od 263 r. przed Chr. (dziś. Isernia).
88

188

i utworzył z nich oddziały liczące nie mniej niż dziesięć tysięcy pieszych i jeden tysiąc jazdy. Starł się w bitwie z Rzymianami, którymi
dowodził Mamerkus; niewielu położył trupem, a stracił ponad sześć
tysięcy swoich,
W tym samym czasie w Apulii Metellus94 zmusił do kapitulacji oblegane ważne miasto, jakim była Wenuzja95, w której znajdowała się
silna załoga wojskowa; zagarnął tam ponad trzy tysiące jeńców. Kiedy
Rzymianie zyskiwali coraz to większą przewagę, Italikowie wysłali poselstwo do Mitrydatesa96, króla Pontu, którego sprawy wojenne i zasoby materialne były w kwitnącym stanie. Zaproponowali mu, by wprowadził swoje wojska do Italii i użył ich przeciw Rzymianom. W ten
sposób, gdy zjednoczą się, łatwo złamią potęgę rzymską. Mitrydates
odpowiedział, że wprowadzi wojska do Italii, gdy podbije pod swoje
panowanie Azję; tego właśnie wówczas dokonywał. W końcu powstańcy
całkowicie upadli na duchu, gdyż pozostało im niewielu Samnitów
i Sabelów97, którzy ostali się w Noli, a ponadto Lamponiusz98 i Klepitiusz99 wraz z pozostałą częścią Lukanów.
Toteż w czasie, gdy wojna marsyjska prawie wygasała [392b],
w Rzymie znowu doszło do zamieszek wewnętrznych, które powstały już przedtem z tego powodu, że wielu sławnych ludzi współzawodniczyło ze sobą, ubiegając się o naczelne dowództwo w wojnie
z Mitrydatesem ze względu na spodziewane wielkie sukcesy. O dowództwo walczyli Gajusz Juliusz100 i Gajusz Mariusz101, który siedmiokrotnie był konsulem, a lud dzielił swoje sympatie między ich
obu.
94

Metellus (Quintus Caecilius Metellus Pius) - dowódca wojsk rzymskich w wojnie ze
sprzymierzeńcami, odniósł kilka zwycięstw nad Marsami i w 88 r. przed Chr. i zajął szereg
miast apulijskich.
95
Wenuzja (gr. Uenusia, łac. Venusia) - miasto na granicy Apulii i Lukanii (dziś.
Venosa).
96
Mitrydates VI Eupator (Wielki) - król Pontu (120-63 r. przed Chr.), zagorzały
przeciwnik Rzymian, powiększał swoje państwo drogą podbojów Azji Mn., co stało się
bezpośrednią przyczyną I wojny Rzymu z Pontem (89-84).
97
Sabelowie (gr. Sabelloi) - plemiona italskie w środkowej i płd. Italii, do których
należeli m.in. Marsowie, Pelignowie i Sabinowie; ulegli orężowi Rzymian w czasie wojny ze
sprzymierzeńcami.
98
Lamponiusz (Marcus Lamponius) z Lukanii - dowódca sprzymierzonych wojsk
italskich, zadał klęskę armii rzymskiej Licyniusza Krassusa pod Grumentum, miastem
w środkowej Lukanii.
99
Klepitiusz - patrz przyp. 69.
100
Juliusz Cezar - patrz Cod. 57 przyp. 5.
101
Mariusz - patrz wyżej przyp. 72.
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Powstały również inne niepokoje. Sulla, będąc wówczas konsulem,
wyjechał z Rzymu do swoich wojsk zgromadzonych w okolicach Noli.
Porażając strachem wiele sąsiednich ludów, zmusił je do uległości i poddania mu miast. Następnie wyprawił się na czele wojska do Azji przeciwko
Mitrydatesowi. Rzymem wstrząsały wielkie rozruchy i mordy popełniane
na obywatelach. Marek Aponiusz i Tyberiusz Klepitiusz, a także Pompejusz, którzy dowodzili resztkami Italików, przebywali w Bruttium102;
długo już oblegali twierdzę Isia103 i nie mogli jej zdobyć. Pozostawili tam
część wojska, a z resztą przystąpili do potężnego oblężenia Regium104
w nadziei, że jeśli je zdobędą, łatwo przeprawią swą armię na Sycylię
i opanują tę najbogatszą pod słońcem wyspę. Ale dowodzący obroną
miasta Gajusz Norbanus105 rozporządzał świetnie uzbrojonymi wielkimi
siłami wojskowymi i środkami materialnymi, nie brakło mu też zapału do
walki; przeraził Italików mocą swego oręża i uwolnił mieszkańców od
oblężenia. Potem na nowo rozgorzała w Rzymie wojna domowa między
Sullą i Mariuszem. Jedni walczyli po strome Sulli, drudzy przyłączyli się
do Mariusza. Z tych większość padła na polach bitew, reszta poddała się
zwycięskiemu Sulli. Tak oto wygasła wraz z wojną domową największa
wojna zwana marsyjską.
Wielka wojna bratobójcza wybuchła wówczas, gdy wojna marsyjską
dobiegała końca. Wywołali ją Sulla i młody Mariusz, syn Mariusza, który
był wielokrotnym konsulem (siedem razy piastował godność konsula).
W czasie jej trwania zginęły dziesiątki tysięcy ludzi. Zwycięstwo odniósł
Sulla i został dyktatorem106. Nazwał się Epafrodytem i nie ukrywał, że
się tym chełpi, gdyż ten zwycięzca na polach bitewnych zmarł śmiercią
naturalną. Mariusz walczył dzielnie w bitwie z Sullą, ale - [393a] pobity wycofał się do Preneste107 wraz z piętnastoma tysiącami żołnierzy.
102

Bruttium (gr. Brettia) - płd. część Italii zamieszkana przez Brutiów (dziś. Kalabria na
płd. od Lukanii); miasta Bruttium tworzyły konfederację miast ze stolicą w Cosentia (dziś.
Cosenza).
103
Isia (gr. Isia) - miasto-twierdza w kraju Brutiów.
104
Regium (gr. Rhegion) - patrz Cod. 80 przyp. 29.
105
Gajusz (Caius) Norbanus - trybun ludowy w 103 r., pretor Sycylii w 88 r., konsul
w 83 r. wespół z Lucjuszem Korneliuszem Scypionem Azjatykiem, poniósł klęskę w Kampanii zadaną mu przez wojska Sulli; F. Münzer Norbanus (5) [w:] RE XVII (1939), kol.
930-931.
106
Sulla został dyktatorem na czas nieokreślony w 82 r. przed Chr. Przechwalał się, że
pozostaje pod szczególną opieką Afrodyty i przyjął grecki przydomek Epaphróditos
(Ulubieniec Afrodyty); por. Plutarch Sulla 34; Appian Bellum civile 1,97.
107
Preneste (gr. Praineston, łac. Praeneste) - prastare miasto w Lacjum na płd.-wsch. od
Rzymu (dziś. Palestrina).
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władzę absolutną zatrzymał dla siebie na całe życie, a władza konsularna straciła swoją godność i znaczenie.
Godność ilustriuszy zajmuje trzecie miejsce po randze patrycjuszy,
powiada autor.
Przed jedynowładztwem Augusta Rzymianom znani byli następujący
urzędnicy: patrycjusze, czyli członkowie rady starszych zwanej również
senatem, trybuni przewodzący ludowi, edylowie, konsulowie sprawujący
najwyższą władzę i ponoszący odpowiedzialność za swe czynności, dyktator posiadający tę samą władzę, lecz nie zdający rachunku ze swej
działalności, oraz inni mający większy [393b] zakres kompetencji: propretorzy, pretorzy, prokonsulowie i inne tego rodzaju godności. Insygniami urzędu prokonsula było dwunastu liktorów, toga z szerokim
purpurowym szlakiem, a urzędu dyktatora - liktorzy...

245
Przeczytaliśmy różne fragmenty Żywotów sławnych mężów1 Plutarcha2,
z których nasze dzieło zawiera różnorodny wybór najcenniejszych urywków, dając obraz całości.
Z żywota Diona3
Gorliwość i wierność Filista4 wobec tyranii dały Tymeuszowi5 w pełni
słuszny powód do obrzucenia go obelgami. Można wybaczyć pokrzyw1

Tytuł oryginału Bioi paralleloi znaczy właściwie „Życiorysy porównawcze, ułożone
równolegle" - tak nazwał swoje dzieło autor, omawiając biografie wybitnych postaci greckich i rzymskich: polityków, retorów, wodzów, założycieli miast i in., zestawiając ich
parami, jak Temistoklesa z Kamillusem, Demostenesa z Cyceronem, Aleksandra Wielkiego
z Cezarem. Takich par życiorysów jest 23, ponadto zachowały się 4 biografie pojedyncze.
Dzieło zachowało się: wyd. C. Lindskog-K. Ziegler, t. I-IV, Leipzig 1914-1939, wyd. drugie
1957 nn. Tradycyjny polski przekład nosi tytuł Żywoty sławnych mężów, przekład (niepełny):
M. Brożek, Wrocław 1953, wyd. piąte 1976.
2
Plutarch - patrz Cod. 161 przyp. 24.
3
Dion z Prusy - patrz Cod. 209; por. Sinko III, 1, s. 354-355.
4
Filist (gr. Philistos) - patrz Cod. 176 przyp. 35.
5
Tymeusz (gr. Timaios) - wybitny historyk grecki (ok. 345-ok. 250 przed Chr.), syn
Andromacha, tyrana w mieście Tauromenion, (dziś. Taormina) na Sycylii, wypędzony
z rodzinnego miasta zamieszkał na stałe w Atenach, autor dzieła Sprawy italskie i sycylijskie
(gr. Italika kai Sikelika) w 38 księgach, z których zachowały się fragmenty; FHG, 1193-233;
IV 625 nn.; 640 nn.; FGH nr 566.
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dzonym, że wpadli w gniew i nie mogli go opanować, ale pisarzy
opisujących późniejsze zdarzenia, którzy nie zaznali od nikogo obrazy za
życia i postępują rozumnie, troska o dobre imię powinna powstrzymać od
obraźliwej i ośmieszającej krytyki nieszczęść, jakie z wyroku losu spadają
bez żadnej przeszkody na najlepszego człowieka.
Tymczasem Efor6 nie jest przy zdrowych zmysłach, kiedy wynosi
w pochwałach Filista; on, który jest najbieglejszy ze wszystkich w otaczaniu słusznych racji niegodnymi faktami i złymi obyczajami i świetnie
potrafi układać o nich piękne mowy, nie może mimo swych wszystkich
krętactw uniknąć oskarżenia, że był największym wśród ludzi zwolennikiem tyranii, najbardziej podziwiał przepych, znaczenie, bogactwa,
związki małżeńskie tyranów i zazdrościł im tego wszystkiego. Ale ten, kto
nie pochwala czynów Filista, ale też i nie natrząsa się z jego nieszczęść,
jest najrozsądniejszym człowiekiem.
Z żywota Brutusa7
A więc takie to sprawy Brutus poruszał w swych pierwszych listach.
Rzymianie już się poróżnili; jedni stanęli po stronie Cezara8, a drudzy - po stronie Antoniusza9. Wojska mógł kupować każdy, kto
więcej zapłacił, jakby wystawiano je na licytacji. Brutus, pod wpływem okoliczności całkowicie zrezygnowany, postanowił opuścić Italię. Przebył pieszo Lukanię, dotarł do Elei10 nad morze. Stąd
właśnie postanowiła wrócić do Rzymu Porcja11; usiłowała ukryć
swój głęboki smutek, lecz mimo że była w ogóle dzielna [394a],
jej stan ducha zdradzało jakieś malowidło. Temat malowidła zaczerpnięto z dziejów greckich: Andromacha żegna się z Hekto6

Efor - patrz Cod. 176 przyp, 38.
Brutus - patrz Cod. 244 przyp. 109.
8
Cezar - patrz Cod. 57 przyp. 5.
9
Antoniusz (Marcus Antonius) - siostrzeniec Cezara, trybun ludowy (49 r.), konsul
(44 r.) wespół z Cezarem, dążył do przejęcia władzy dyktatorskiej, początkowo zwolennik,
później przeciwnik polityczny Oktawiana, uległ sile jego oręża pod Akcjum (31 r.), wraz
z Kleopatrą odebrał sobie życie w 30 r. przed Chr.; patrz Cod. 244 przyp. 111, 112; Cod. 57
przyp. 6.
10
Elea (gr. Elaia) - patrz Cod. 97 przyp. 14.
11
Porcja - siostra Katona Młodszego, żona Lucjusza Domicjana Ahenobarba, zmarła
trzy lata po zgonie męża w bitwie wojsk cezariańskich i pompejańskich pod Farsalos w 48 r.
przed Chr. Pochwałę, laudatio, Porcji napisał Cyceron (Ad Atticum XIII 37, 3); patrz
Porcia (27) [w:] RE XVII (1953), kol. 216.
7
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rem12, bierze z jego rąk synka i odchodząc odwraca się, by z dala
jeszcze raz spojrzeć na męża. Gdy Porcja przyglądała się malowidłu,
wyobraziła sobie ich ból i zalała się łzami. Kilkakrotnie jeszcze powracała w ciągu dnia i płakała na ten widok.
Z żywota Emiliusza13
Z wszelkiego rodzaju namiętności i wad, jakie w nim były, pierwsze
miejsce zajmowała żądza pieniędzy (tak mówi Plutarch o królu macedońskim Perseuszu).
Z żywota Demostenesa14
Kiedy posłowie przybyli z Aten do Filipa15, Filip wysłuchał ich
wszystkich, ale z największą dbałością odpowiedział na mowę Demostenesa. Jednakże innymi oznakami szacunku i dowodami życzliwości nie
obdarzył Demostenesa w takim stopniu, lecz zwrócił się z nimi przede
wszystkim do Ajschynesa16 i Filokratesa17. Gdy oni obaj wynosili Filipa
w pochwałach za jego zdolności krasomówcze, urodę i, na Zeusa, za
możliwość wypicia wielkich ilości wina, Demostenes nie mógł się powstrzymać od wtrącenia złośliwej uwagi mówiąc, że pierwsza pochwała
należy się sofiście, druga - kobiecie, a trzecia - gąbce, ale przenigdy
królowi.
Po śmierci swojej córki i otrzymaniu poufnej wiadomości o zgonie
Filipa Demostenes promieniejący radością zjawił się w Radzie i podtrzymywał Ateńczyków na duchu, by z ufnością patrzyli w przyszłość.
Powiedział, że przyśnił mu się sen, dzięki któremu oczekuje czegoś wielce
pomyślnego dla Ateńczyków. Niedługo potem przyjeżdżają wysłannicy
z wieścią o śmierci Filipa. Demostenes pokazuje się publicznie, uwień12

Spotkanie Hektora z Andromachą i wzruszająca scena pożegnania są tematem VI ks.
Iliady, w. 37(M96.
13
Emiliusz (Aemilius Lucius Aulus Paullus Macédonicus) - konsul w 181 r. przed Chr.,
odniósł zwycięstwo nad Perseuszem, ostatnim królem Macedonii, pod Pydną (pld.-wsch.
Macedonia) w 168 r. przed Chr.; por. Cod 244 [381b]. Uwaga w nawiasie pochodzi od
Focjusza.
14
Demostenes - patrz Cod. 161 przyp. 40. Focjusz poświęcił mu cały Cod. 265.
15
Filip II, ojciec Aleksandra Wielkiego - patrz Cod. 61 przyp. 7.
16
Ajschynes - patrz Cod. 165 oraz cały Cod. 264.
17
Filokrates (gr. Philokrates) - Ateńczyk z demu Hagnos, zwolennik stronnictwa
promacedońskiego, brał udział w poselstwie do Filipa II (Demostenes Oratio 18, 17).
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czony, we wspaniałej szacie - i to w siedem dni po zgonie córki, jak
utrzymuje Ajschynes i wyrzuca mu to, oskarża go o brak uczucia do
rodzonego dziecka, tymczasem sam Ajschynes jest podły i zniewieściały,
skoro uważa przygnębienie i lamenty za oznaki wrażliwej duszy i potępia to, że ktoś znosi takie doświadczenia losu bez okazywania bólu
i w pogodzie ducha.
Nie mógłbym powiedzieć, że Ateńczycy postąpili ładnie, nosząc wieńce
i składając ofiary bogom w chwili śmierci dobrotliwego króla, który
wśród własnych sukcesów obchodził się z nimi po ludzku nawet wówczas,
kiedy postępowali wobec niego niewłaściwie. Zasługuje się na gniew
bogów i postępuje nieszlachetnie, kiedy się czci kogoś za jego życia
i obdarza obywatelstwem, a potem, gdy padnie obalony przez innego,
wyraża się swoją radość [394b] bez umiarkowania i skacze z uciechy
nad jego zwłokami. Naturalnie, Demostenes nieszczęścia rodzinne, łzy,
wyrzekania, pozostawił kobietom, po to by samemu robić to, co uważał
za pożyteczne dla miasta; chwalę go za to i oceniam jako człowieka
o duszy męskiej i obywatelskiej, zawsze nastawionego na dobro ogółu,
który własne sprawy i niepowodzenia postawił na drugim miejscu po
sprawach państwowych; zachowa on swą godność w dużo większym
stopniu niż grający role królów i tyranów aktorzy, których oglądamy
w teatrach; nie płaczą oni i nie śmieją się wtedy, kiedy chcą, lecz wówczas,
gdy wymaga tego treść sztuki.
Poza tym nie należało pozostawiać nieszczęśliwego bez pociechy,
pogrążonego w bólu, trzeba było przemawiać do niego słowami niosącymi
ulgę w cierpieniu i kierować jego myśli ku sprawom przyjemniejszym,
tak jak chorym zaleca się nie patrzeć na kolory jaskrawe i odbijające
światło, lecz zwracać wzrok na barwy łagodne i stonowane. Skąd
mógłby ktoś czerpać lepszą pociechę niż z połączenia własnych nieszczęść z przeżyciami ogółu obywateli przy pomyślnym stanie ojczyzny
i z unicestwiania rzeczy gorszych za pomocą lepszych?
Demostenes, powiada autor, ujęty przez Harpala18 podarunkami tak
skutecznie, jakby trzymano go pod strażą, stanął po jego stronie. Zwołano zgromadzenie dla rozpatrzenia tej sprawy. (Demostenes bowiem
opowiedział się przeciwko tym, którzy chcieli go uratować i podejmo18

Harpal (gr. Harpalos) - syn księcia z Elimiotis, Macedończyk, przyjaciel Aleksandra
Wielkiego, zarządzał skarbem Achemenidów, popełnił nadużycia finansowe i uciekł przed
odpowiedzialnością do Grecji (332 r.); uzyskał przebaczenie Aleksandra, wziął udział w jego
wyprawie do Indii (327-325 r.), po czym ponownie sprzeniewierzył znaczną część skarbu
i schronił się w Atenach (324 r.); tam udało mu się przekupić kilku wpływowych polityków, m.
in. Demadesa i Demostenesa, który z tego powodu musiał na pewien czas opuścić Ateny.
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wać u siebie, zanim położył rękę na złocie); przyszedł na zgromadzenie z szyją mocno owiniętą wełnianą tkaniną i wąskimi opaskami.
Kiedy kazano mu powstać i mówić, zaczął poruszać głową, dając znaki,
że cierpi na zanik głosu. Ludzie domyślni żartowali sobie i pokpiwali, że
mówca zapadł w nocy nie na „dławicę gardła", lecz na „dławicę pieniądza"19.
Po wyroku skazującym na wygnanie za udział w aferze Harpala
Demostenes usiłował odciągać od polityki młodzież, która przyjeżdżała
do niego i pozostawała z nim na dłużej; mawiał, że gdyby na początku
stanęły przed nim otworem dwie drogi, jedna wiodąca na mównicę
i zgromadzenie ludowe, a druga wprost ku zagładzie, i gdyby mógł znać
kłopoty, w jakie wciągają człowieka sprawy polityczne, niepewności,
wszelkiego rodzaju zawiść, pomawiania i niepokoje, to nie zwlekając
puściłby się na drogę prowadzącą prosto do śmierci.
[395a] Z żywota Cycerona20
Niemało (powiada autor) korzyści w przekonywaniu przynosiły Cyceronowi jego zdolności aktorskie. Wyśmiewał mówców, którzy przemawiali podniesionym głosem; mawiał, że uciekają się do krzyku z powodu niemocy, tak jak kulawi wskakują na konia. Posługiwanie się
złośliwymi żartami wobec wrogów czy przeciwników w procesie sądowym uchodzi w retoryce, ale takie traktowanie ludzi przypadkowych
dla wywołania śmiechu przysporzyło Cyceronowi dużo nienawiści. Dlatego też stał się dla wielu nieznośny, a zwolennicy Klodiusza21 sprzysięgli się przeciw niemu od pierwszego tego rodzaju postępku. Najdrobniejszą monetę z brązu Rzymianie nazywają kwadransem22. Zgodnie z przekazami, mówi autor, Cezar walczył przez pierwsze dni
w obronie Cycerona, na trzeci dzień porzucił swego przyjaciela i wydał
19

Dowcipna i nieprzetłumaczalna gra słów: synanche - ropne zapalenie migdałków,
angina; argyranche - pieniężne zapalenie migdałków, angina „pieniężna".
20
Cyceron - patrz Cod. 190 przyp. 129; por. K. Kumaniecki Cyceron i jego współcześni,
Warszawa 1959 (wyd. drugie 1990).
21
Klodiusz (Publius Appius Claudius [Clodius] Pulcher) - trybun ludowy, przeciwnik
polityczny i osobisty wróg Cycerona, który składał obciążające go oskarżenia w procesie
rozwodowym Cezara z Pompeją (Klodiusz był jej kochankiem).
22
Kwadrans (gr. kuadrantes, łac. quadrans) - ćwierć, czwarta część asa zawierająca trzy
uncje, czyli 1/4 funta (libra).
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go23. Warunki wymiany były następujące: Cezar miał zrezygnować
z Cycerona, Lepidus porzucić brata, Paulusa, Antoniusz wyrzec się swojego wuja, Lucjusza Cezara. Tak oto wskutek zapalczywości i wściekłego
zapamiętania się stracili oni ludzki rozum, co więcej, dowiedli, że żadne
dzikie zwierzę nie jest bardziej okrutne niż człowiek, kiedy swą władzę
sprzęgnie z namiętnością.
Z żywota Focjona24
Focjon, mówi autor, był człowiekiem szorstkim i ponurym. Dlatego
kiedy sykofanta Arystogejton25, który go zwalczał na zgromadzeniach
i pobudzał lud do czynnych wystąpień, szedł w trakcie robienia zaciągu do
wojska z obwiązanymi nogami i opierając się na lasce, Focjon stojąc na
mównicy spostrzegł go z daleka i krzyknął: „Zaciągnij się i ty, Arystogejtonie, kulawcze i łotrze!" Można się dziwić, jak człowiek tak rubaszny
i ponury zyskał sobie przydomek Dobry. Myślę, że to jest trudne, ale nie
niemożliwe; tak jak wino, ten sam człowiek jest zarazem przyjemny
i cierpki, podobnie inni ludzie - mają pogodne usposobienie, a są bardzo
nieprzyjemni dla tych, z którymi się stykają, i szkodzą wszystkim, jak
tylko mogą. Tymczasem powiadają, że Hiperejdes26 powiedział kiedyś
do ludu: „Ateńczycy, nie pytajcie tylko, czy jestem przykry, lecz czy
jestem taki nie bez powodu!"
Focjon nigdy nie obraził żadnego obywatela z powodu osobistej nieprzyjaźni do niego, nikogo też nie uważał za wroga; tylko wówczas gdy
musiał stawić czoło przeciwnikowi, który sprzeciwiał się jego przedsięwzięciom podejmowanym dla dobra ojczyzny, stawał się szorstki, nieustępliwy i bezlitosny; w życiu [395b] codziennym dla wszystkich był
życzliwy i bardzo ludzki, gotów do niesienia pomocy tym, którzy po23

Chodziło wówczas o osiągnięcie zgody miçdzy triumwirami na umieszczenie na listach
proskrypcyjnych osobistych wrogów politycznych jednych, a zwolenników drugich, równało
się to skazaniu ich na śmierć; por. wyżej przyp. 20.
24
Focjon (gr. Phokion), ok. 402-317 - Ateńczyk, wielokrotny dowódca wojskowy, zwolennik stronnictwa promacedońskiego, szukał porozumienia z Filipem II, zwalczał Demostenesa. Skazany przez sąd na śmierć (wypicie cykuty) za dopuszczenie do niespodziewanego
zajęcia portu w Pireusie przez wojska macedońskie Nikanora. Por. Cod. 161 przyp. 43.
25
Arystogejton (gr. Aristogeiton) - polityk ateński i sykofanta współczesny Demostenesowi, po bitwie pod Cheroneją (338 r.) był przeciwnikiem dalszych walk z Filipem-II.
Sykofanta - to zawodowy donosiciel, grożący wniesieniem skargi do sądu, otrzymywał część
majątku oskarżonego, któremu sąd udowodnił winę.
26
Hiperejdes - patrz Cod. 165 przyp. 2.
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padli w kłopoty, i do obrony tych, którym w sądzie groził wyrok skazujący.
Podobno Antypater27, wódz macedoński, powiedział, że z dwóch
przyjaciół, jakich miał w Atenach, Focjona i Demadesa28, pierwszego nie
mógł nakłonić do przyjęcia podarunku, drugiego nasycić podarunkami.
Z żywota Katona29
Kiedy Katon zabierał się do nauki, przychodziła mu ona z trudem;
ociężały i tępy, miał kłopoty w jej rozumieniu, ale gdy już zrozumiał,
zapamiętywał na trwałe i mógł sobie przypominać. To właśnie zdarza się
powszechnie: ludzie najzdolniejsi mają przede wszystkim pamięć usłużną, ci, którzy uczą się z trudem i uporem, mają pamięć trwałą, gdyż coś,
czego się wyuczyli, staje się jakby piętnem wypalonym w ich duszy.
Z żywota Aleksandra30
Aleksander, powiada autor, miał białą cerę; ta biel przechodziła
w czerwoną barwę na piersiach i na twarzy. Skóra jego wydzielała bardzo
przyjemny zapach; powietrze wychodzące ustami miało miłą woń; były nią
przesiąknięte także całe ciało i bielizna, o czym pisało wielu. Przyczyna tego
leżała prawdopodobnie we właściwości jego organizmu, zawierającego
dużo ciepła i substancji ognistej, gdyż przyjemny zapach, jak twierdzi
Teofrast31, pochodzi z przetrawienia się płynów ustrojowych pod wpływem ciepła. Tak samo istnieją na ziemi miejscowości suche i gorące, które
wydzielają bardzo dużo przemiłych zapachów, gdyż pod wpływem słońca
27

Antypater (gr. Antipatros, 400-319 przed Chr.) syn Jollasa - wybitny dowódca
wojskowy Aleksandra Wielkiego i jego przyjaciel, był członkiem poselstwa macedońskiego
do Aten, gdzie zaprzyjaźnił się z Demostenesem (346 r.); później stał się jego wrogiem;
w czasie nieobecności Aleksandra w państwie sprawował rządy w jego imieniu.
28
Demades - patrz Cod. 243 przyp. 219.
29
Katon (Marcus Porcius Cato Minor Uticensis, 95-46 przed Chr.) - polityk, dowódca
wojskowy i filozof, należał do grona przywódców partii senackiej, nieustępliwy rzecznik
ustroju republikańskiego Rzymu, zwalczał Cezara i jego obóz polityczny, zwolennik
Pompejusza, po bitwie pod Farsalos (48 r.) schronił się w afrykańskim mieście Utyka, gdzie na
wieść o klęsce wojsk pompejańskich pod Tapsus (46 r.), widząc upadek republiki, popełnił
samobójstwo.
30
Aleksander Macedoński (Wielki) - patrz Cod. 58 przyp. 2, zwłaszcza Cod. 91.
31
Teofrast - patrz Cod. 190 przyp. 79.
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wyparowuje z nich wilgoć, która pochodzi jakby z rozkładającej się
materii istniejącej w ciałach. Jeśli chodzi o Aleksandra, to właśnie żar
jego temperamentu pchał go do pijatyk i sprawiał, że był popędliwy.
Kiedy przyprowadzono Bucefała32, wystawionego przez Tesalczyka
Filonika na sprzedaż za sumę trzynastu talentów, Filip postanowił odesłać
go, gdyż rumak nie pozwolił się dosiąść żadnemu jeźdźcowi i nie znosił
głosu żadnego człowieka z jego świty. Wówczas Aleksander sprzeciwił się
oddaniu konia i poprosił ojca o pozwolenie na zajęcie się nim. Gdy
przyprowadzono zwierzę, które wydawało się dzikie i niedostępne dla
nikogo, Aleksander podbiegł do niego, schwycił za uzdę i obrócił ku
słońcu; spostrzegł bowiem od razu, że rumak boi się widoku swego cienia,
który pada i porusza się przed nim. W ten sposób uspokoił go i ugłaskał;
gdy zobaczył, że koń jest pełen ognia i zapału, powoli odrzucił płaszcz,
dodał sobie animuszu i ostrożnie [396a] wskoczył na siodło, po czym ze
wszystkich sił popędził rumaka.
Jedni, ogarnięci strachem, trwożyli się, żeby młodzieńcowi nie przydarzyło się jakieś nieszczęście, drudzy klaskali i cieszyli się, patrząc na to
widowisko; wszyscy byli w równym stopniu zaskoczeni. Kiedy Aleksander
zatoczył łuk i powrócił prosto, dumny i uradowany, wszyscy zaczęli
krzyczeć z radości, a ojciec także z radości płakał. Gdy młodzieniec zsiadł
z konia, ojciec ucałował go w głowę i powiedział: „Chłopcze! S::ukaj
królestwa równego tobie! Macedonia nie może ci wystarczyć".
Aleksander uważał (powiada autor), że królowi bardziej przystoi
panować nad sobą niż odnosić zwycięstwa nad wrogami. Nie tknął żadnej
z córek Dariusza, które odznaczały się wyjątkową pięknością, i przed
małżeństwem nie znał żadnej kobiety oprócz owdowiałej Barsyny.
Owca (powiada autor) urodziła jagnię mające wokół głowy znamię
w kształcie tiary, po obu stronach znamienia były jądra. Przerażony tym
wróżebnym znakiem, Aleksander poddał się oczyszczeniu u Babilończyków, których zwykle miał przy sobie na wypadek tego rodzaju
wydarzeń, i powiedział przyjaciołom, że niepokoi się nie o siebie, lecz
o nich. Obawia się, by jego władzy, gdyby ich opuścił, jakieś bóstwo
nie oddało w ręce człowieka przeciętnego i słabego. Zresztą niebawem
pojawił się pomyślniejszy znak wieszczy, który usunął jego obawy.
Oto dowódca strażników jego łoża, Proksen, kopał ziemię pod namiot
32

Bucefał (gr. Buképhalos) - słynny rumak Aleksandra Wielkiego, którego nikt poza
Aleksandrem nie mógł dosiąść. Padł ze starości w Indiach (327 r.) przed bitwą nad rzeką
Hydaspes, w miejscu, gdzie później Aleksander kazał założyć miasto o nazwie Bukephala;
por. Plutarch Aleksander 6; Pliniusz Naturalis Historia 8, 154.
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królewski koło rzeki Oksos33 i natrafił na źródło z gęstą i oleistą cieczą.
Kiedy usunięto to, co pływało na powierzchni, od razu trysnęła czysta
i jasna oliwa; nie różniła się ona od oliwy z oliwek ani zapachem
i smakiem, ani też przejrzystością czy świetlistą barwą, chociaż w tej
okolicy nie rosły drzewa oliwne. Opowiadają zresztą, że Oksos ma
bardzo miękką wodę, lekko natłuszcza ona skórę kąpiących się w niej
ludzi; Aleksander ucieszył się z tego wróżebnego zjawiska.
Filina, nędzna dziewczyna publiczna, urodziła Filipowi Arydajosa.
Brakło mu inteligencji, cały jego rozum zaatakowała choroba, ale nie
była to choroba wrodzona, gdyż podobno w dzieciństwie miał naturalny
wdzięk, nie był też pozbawiony szlachetności. Z czasem zachorował, gdyż
Olimpiada34 podawała mu truciznę, która wywarła zgubny wpływ na
jego rozum.
Z żywota Cezara35
Cezar, jak mówią, w nocy poprzedzającej jego przyjazd [396b] do
Ariminium36 (jest to duże miasto w Galii celtyckiej, które zdobył nagłym
szturmem) przeżył, jak na jawie, potworny sen, wydawało mu się, że
obcował z matką w haniebnym stosunku płciowym.
Z żywota Eumenesa37
Sprzyjający los uwzniośla również umysły ludzi z natury przeciętnych, tak że kiedy już dochodzą oni do wysokiej godności, widzi się
w nich jakąś wielkość i jakieś dostojeństwo. Tymczasem człowiek, który
jest rzeczywiście szlachetny i stały, okazuje swe dostojeństwo raczej
33

Oksos (gr. Oksos) - największa rzeka w Azji środkowej o dł. 2620 km, wpada do Jeziora
Aralskiego, tworząc deltę, o powierzchni 10 tyś. km2 (dziś. Amu Daria); A. Herrmann Oxos
[w:] RE XVIII, kol. 2006-2017; H. Myśliwiec [w:] RE Suppl. XI 1022-1030.
34
Olimpiada - patrz Cod. 92 przyp. 28.
35
Cezar - patrz Cod. 57 przyp. 5.
36
Ariminium - miasto w Umbrii (Italia) nad Adriatykiem zdobyte przez wojska Juliusza
Cezara w 49 r. przed Chr., na początku wojny domowej z Pompejuszem (dziś. Rimini).
37
Eumenes (gr. Euménes) z Kardii na Chersonesie (362/61-315) syn Hieronima - jeden
z wybitnych dowódców armii Aleksandra Wielkiego, podbił Paflagonie, Kapadocję i terytoria
nad Morzem Czarnym, w walce o sukcesję po Aleksandrze uległ wojskom Antygona w bitwie
w kraju Parajtene (zach. Iran) i został stracony na rozkaz Antygona w 315 r. przed Chr.; por.
Cod. 161 przyp. 50; Cod. 82 [64a]; Cod. 92 [72b].

199

przekonanie nieobce też barbarzyńcom, że tam właśnie leżą Pola Elizejskie; są one miejscem, gdzie przebywają błogosławieni zmarli opiewani
przez Homera40.
Po wysłuchaniu tej opowieści Sertoriusz zapałał zadziwiająco wielką
chęcią zamieszkania na tych wyspach i życia tam w spokoju z dala od
rządów jedynowładców i nie kończących się wojen. Lecz zamiary jego
unicestwiły, stając im na przeszkodzie, rozruchy wzniecone przez Cylijczyków z jego otoczenia oraz troska, którą wzbudzili nowi wrogowie.
Żaden z ówczesnych wodzów nie był od niego odważniejszy w otwartej
walce, także jeśli chodzi o wszystko, co na wojnach jest dziełem podstępu,
co dotyczy zapewnienia sobie przewagi w wyborze lepszych stanowisk
bojowych, ruchów wymagających szybkości, a w razie potrzeby przebiegłości i pozorowania, w tym był on najzręczniejszym mistrzem. W nagradzaniu za mężne czyny okazywał się hojny, w karaniu za winy umiarkowany. Mimo to pod koniec życia dopuścił się ciężkiego, okrutnego czynu wobec zakładników, co świadczy, jak się wydaje, o jego
naturze nie znającej pobłażliwości, lecz z konieczności powściąganej
rozumem. Wydaje mi się, że cnota bez skazy, oparta na rozumie, nie
może się zmienić w swoje przeciwieństwo pod wpływem niepowodzenia,
ale też jest rzeczą możliwą, że los zmienia charakter decyzji i dobre
natury ludzkie, kiedy poczują się niesłusznie pokrzywdzone przez niepowodzenia. To właśnie, sądzę, przydarzyło się Sertoriuszowi, kiedy
opuściło go szczęście; przybity okolicznościami, stał się bezwzględny
wobec tych, którzy wyrządzili mu krzywdę.
Z żywota Demetriusza41
Demetriusz (powiada autor) nie dorównywał ojcu wzrostem, chociaż
był również wysoki. Kształt i piękno jego twarzy zasługiwały na podziw
i były tak niezwykłe, że żaden rzeźbiarz czy malarz nie mógł ich
wiernie oddać. Istotnie, ta sama twarz wyrażała wdzięk i powagę,
była straszna i piękna; w jej młodzieńczym, zuchwałym wyglądzie była
domieszka jakiejś cechy bohaterskiej i majestatu królewskiego trudnego
do oddania w sztuce. Tak samo było z charakterem Demetriusza, na40

Odyseja IV w. 563-568.
Demetriusz (gr. Demetrios Poliorketes - Zdobywca obleganych miast) syn Antygona król Macedonii i Tesalii (293-287), znakomity dowódca, uległ dopiero koalicji wojskowej
m.in. Ptolemeusza i Seleukosa (286 r.); zmarł jako jeniec wojenny w Apamei (283 r.).
41
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tura tak go ukształtowała, że jednocześnie wprawiał ludzi w konsternację i ich oczarowywał.
Autor powiada, że do najdziwniejszych pomysłów Stratoklesa42 [397b] był on wynalazcą pewnego rodzaju pochlebstw - należało wydanie
zarządzenia, żeby tych, których państwo wysyła do Antygona43 czy do
Demetriusza, nazywać nie jak dotychczas - posłami, lecz teorami44,
czyli tak jak tych, którzy wieźli ofiary od swojej ojczyzny do Delf lub
do Olimpu na uroczystości panhelleńskie.
W ten sposób ludzie kpili sobie z Demetriusza, mącili mu w głowie,
zresztą i tak nie był on zdrowy na umyśle.
Ateńczycy, oblegam przez Filipa, schwytali wiozących korespondencję i przeczytali wszystkie listy. Nie otwierali jedynie listu skierowanego
do Olimpiady; zwrócili go Filipowi z nienaruszoną pieczęcią, taką, jaka
była.
Nic tak nie przystoi królowi, powiada autor, jak sprawiedliwe postępowanie. Ares jest tyranem, jak mówi Tymoteusz45, podczas gdy,
według Pindara46, prawo panuje nad wszystkimi.
Aż do czasów Demetriusza, syna Antygona, zwanego też Zdobywcą
miast, nikt nie widział okrętu o piętnastu czy szesnastu rzędach wioseł.
Później Ptolemeusz Filopator47 kazał zbudować okręt czterdziestorzędowy, którego długość wynosiła dwieście osiemdziesiąt łokci, a wysokość - czterdzieści osiem łokci, licząc od ozdoby na dziobie. Obsługiwała go czterystuosobowa załoga oraz cztery tysiące wioślarzy, ponadto mógł on pomieścić w wewnętrznych korytarzach i na pokładzie
42

Stratokles (gr. Stratokles) syn Eutydema - polityk i mówca ateński (poł IV w. przed
Chr), zwolennik stronnictwa macedońskiego, przebywał na dworze Demetriusza Pohorketesa, przeciwnik polityczny Demostenesa i jego główny oskarżyciel w procesie
Harpala (patrz przyp 18)
43
Antygon (gr Antigonos I Monophthalmós - Jednooki, 382-301) - wybitny dowódca
wojsk Aleksandra Wielkiego, po jego śmierci został satrapą Frygii, Pamfilii i Licji,
rozszerzył swoje państwo o terytoria Syrii, poległ w bitwie z koalicją pozostałych satrapów
pod Ipsos we Frygii (301 r )
44
Teor (gr. theorós) - poseł wysłany do wyroczni, na uroczystości lub poseł do
ubóstwionego króla.
45
Tymoteusz - patrz Cod. 243 przyp. 126; z 18 ksiąg jego poezji zachowały się fragmenty
(wyd. E Diehl Anthologia Lyrica Graeca II 1942, fasc. 5, 169-194) Powiedzenie Tymoteusza
o Aresie, bogu wojny = frgm 10B
46
Pindar - patrz Cod. 161 przyp 27; jego myśl o prawie = frgm 49, t IV, s 218,
wyd A. Puech, Pindare, vol. I-IV, Pans 1922 - 23
47
Ptolemeusz (gr Ptolemaios IV Philopator) - król Egiptu (221-204), przyczynił się
do upadku swego państwa
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prawie trzy tysiące hoplitów. Lecz [czterystu marynarzy, cztery tysiące
wioślarzy i niemal trzy tysiące hoplitów; w sumie siedem tysięcy czterystu ludzi48] okręt niewiele różnił się od stałych budowli; okazał się
przedmiotem do oglądania, nie do użytku; wprawiano go w ruch z trudem
i z narażeniem się na niebezpieczeństwo.
Z żywota Antoniusza49
Antoniusz (powiada autor) nie wiedział o wielu sprawach, które działy
się pod osłoną jego władzy, nie tyle ze względu na swoją beztroskę, ile
z powodu zaufania, jakie w swej naiwności żywił wobec ludzi z własnego
otoczenia. Istotnie, w jego charakterze leżała prostota; był powolny
w postrzeganiu tego, co się dzieje, lecz kiedy już zdał sobie sprawę
z popełnionych błędów, wyrażał szczerą skruchę, zwłaszcza przed tymi,
wobec których postąpił niesprawiedliwie. Tak samo wielką wagę przykładał do odmierzania nagród za krzywdy, jak i kar, wydawało się
jednak, że przekraczał miarę raczej w zadośćuczynieniu niż w karaniu.
Nadmiar jego żartów i drwin leczono nadmiarem tychże; na żarty można
było mu odpowiedzieć żartami, docinkom przeciwstawić docinki, a on
znajdował radość w tym, że śmiano się z niego, a on śmiał się z innych. I to
właśnie bardzo często szkodziło jego sprawom, gdyż nie uwierzyłby nigdy,
że ci, którzy rozmawiali z nim otwarcie [398a] w żartach, schlebiali mu
w sprawach poważnych. Łatwo dawał się uwodzić pochwałom, ponieważ
nie uświadamiał sobie faktu, że jest pewna kategoria ludzi, którzy mieszają
wolność słowa z pochlebstwem jakby z jakąś ostrą przyprawą usuwającą
uczucie przesytu po to, żeby coś zdobyć dla siebie w atmosferze swobodnych rozmów prowadzonych przy kielichu. Ustępowali mu i schlebiali
w różnych sprawach, stwarzając pozory, że mówią tak nie po to, by mu
sprawić przyjemność, lecz dlatego, że ustępują mu w mądrości.
Z żywota Pyrrusa50
Twarz Pyrrusa (powiada autor) wyglądała bardziej niż strasznie, natomiast charakter miał szlachetny i królewski. Zęby nie oddzielały mu się
48

Zdanie w nawiasach zostało powtórzone w uwadze na marginesie i po raz drugi
mechanicznie umieszczone w tekście.
49
Marek Antoniusz - patrz Cod. 57 przyp. 6, Cod. 244 przyp. 111.
50
Pyrrus - patrz Cod. 83 przyp. 4, Cod. 161 przyp. 54.
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jeden od drugiego, lecz stanowiły jedną zwartą całość. Na jej powierzchni występowały małe zgrubienia zaznaczające zęby. Uchodził za
umiejącego pomóc w chorobach śledziony; w czasie gdy składał w ofierze białego koguta, chorzy leżeli na plecach, a on prawą nogą lekko
uciskał im brzuch. Nie było nikogo tak biednego lub niskiego pochodzenia, komu by nie przyszedł z pomocą lekarską, jeśli ten o nią prosił. Przyjmował też ofiarnego koguta; był to dla niego najprzyjemniejszy
podarunek. Powiadają, że duży palec u nogi Pyrrusa miał szczególną
moc; po jego śmierci i spaleniu zwłok, znaleziono ten palec zupełnie nie
naruszony przez ogień.
Z żywota Mariusza51
O tym, że Mariusz (powiada autor) odznaczał się opanowaniem
i wytrwałością, mówią świadkowie. Dowodem jego wytrwałości jest to,
jak zachował się w czasie zabiegu chirurgicznego. Miał obie nogi pełne
żylaków, a że ta dolegliwość mu dokuczała, postanowił oddać się w ręce
lekarza. Wyciągnął ku niemu nogę, nie pozwolił się związać i nie poruszając się, bez jęków, ze spokojem na twarzy i w milczeniu znosił
okropne bóle w czasie cięć chirurgicznych. Ale gdy lekarz zamierzał
zająć się drugą nogą, Mariusz nie zgodził się, mówiąc, że poprawa, jaką
widzi, nie jest warta takiego cierpienia.
Po powrocie z Libii wraz z wojskiem Mariusz otrzymał godność konsula i prawo odbycia triumfu, którym sprawił Rzymianom niewiarygodne
widowisko: Jugurta - jeńcem! Jugurta, za którego życia nikt nie mógłby
mieć nadziei, że odniesie nad tym wrogiem zwycięstwo! Był on człowiekiem zaradnym, niezwykle rzutkim w wykorzystywaniu okoliczności, jakie
nadarza los, łączył odwagę z wielką przebiegłością. W pochodzie triumfalnym niesiono, jak mówią, trzy tysiące siedemset funtów złota, pięćset
siedemdziesiąt pięć funtów srebra w sztabach i dwadzieścia osiem tysięcy
siedemnaście drachm.
Ludzi pracowitych, którzy w milczeniu i chętnie wykonują [398b]
rozkazy, nazywano „mułami Mariuszowymi", Mariusz bowiem był nieznużony, sam załatwiał większość spraw i uczył, by go w tym naśladowali,
tak jak to czynią żołnierze, Inni - według autora - mówili, że nazywano
51

Mariusz - patrz Cod. 57 przyp. 3, Cod. 224 przyp. 138, Cod. 244 przyp. 48.
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ich tak dlatego, iż Mariusz, niegdyś żołnierz pod rozkazami Scypiona 52 , zajmujący się pieczołowicie uzbrojeniem i zwierzętami jucznymi,
przyprowadził świetnie utrzymanego konia i muła wyróżniającego się
wśród innych tym, że był rączy, pojętny i silny. Dowódca zadowolony ze zwierząt Mariusza często o nich mówił i dlatego, kiedy chciano
żartobliwie pochwalić żołnierza za wytrwałość, uporczywość i pracowitość, nazywano go „mułem Mariuszowym".
Kiedy Mariusz pokonał Teutonów53, których było sto tysięcy, Masalioci54 zrobili z ich kości płot do grodzenia winnic. Ziemia tak się użyźniła
rozkładającymi się ciałami poległych - a dzięki zimowym deszczom, które
właśnie spadły, wchłonęła do głębi zgniłe trupy - że w okresie zbiorów
dała przeogromną obfitość płodów i poświadczyła słowa Archilocha55,
wedle których taką zgnilizną użyźniają się pola. Tak się zwykle dzieje, że
po wielkich bitwach spadają ulewne deszcze; czy to jakieś, jak mówią,
bóstwo poprzez czyste wody spadłe z nieba oczyszcza pola i zmywa je
ze zmazy, czy to przelana krew i rozkład trupów wydzielają wilgotne
i ciężkie wyziewy, które unoszą się, zagęszczają powietrze podatne na
zmiany, łatwo ulegające wielkim przemianom pod wpływem nikłej przyczyny.
Niewolnicy Kornuta56 zasługują na podziw. W czasie rewolty wybuchłej
w mieście skazano na śmierć wielu niewinnych ludzi, wciąż popełniano
w różnorodny sposób dziesiątki tysięcy zabójstw. A oni ukryli swojego
pana; z mnóstwa trupów wybrali jednego, zaciągnęli mu pętlę na szyję
i powiesili; włożyli mu złoty pierścień, pokazali wisielca przybocznym
strażnikom Mariusza, następnie ubrali w szatę żałobną i pochowali jako
Kornuta. Nikt niczego nie podejrzewał. Tak Kornut ukrył się dzięki
niewolnikom, po czym odjechał do Galii.
52

Zwierzchnikiem Mariusza w Hiszpanii był Publiusz Korneliusz Scypion Emilian
Afrykański.
53
Teutoni - patrz Cod. 244 przyp. 48.
54
Masalioci (gr. Massaliotai) - mieszkańcy Massali (dziś. Marsylia).
55
Frgm. 148 [130] twórczości Archilocha zachowany u Plutarcha (Vita Marii, c. 21); wyd.
Th. Bergk, Poetae Lyrici Graeci, Leipzig 1882, s. 428-429.
56
Kornut (Mareus Caecilius Cornutus) - legat w czasie wojny ze sprzymierzeńcami,
zwolennik Sulli, ścigany przez Mariusza, dzięki swoim niewolnikom uniknął śmierci
w 87 r. Chr.
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Z żywota Arata51
Arat (powiada autor) dzielnie walczył z tyranem Arystypem58 i żołnierzami z jego świty. Sam tyran poległ z ręki jakiegoś Kreteńczyka,
który miał na imię Tragisk59, liczba innych zabitych sięgnęła [399a]
pięciuset. Arat nie stracił ani jednego ze swoich żołnierzy; nie zdobył
jednak Argos i nie oswobodził jego mieszkańców, ponieważ Agis60
i Arystomach Młodszy61 przybyli niespodziewanie do miasta na czele
wojska królewskiego i zapanowali nad biegiem spraw.
Autor uwolnił Arata od większości oszczerstw, plotek, szyderstw,
drwin rozpuszczanych o nim przez tych, którzy chcieli przypochlebić się
tyranom. Opowiadają im ku ich uciesze, że w czasie bitew przywódca
Związku Achajskiego dostaje zaburzeń jelit, że ogarniają go senność
i zawrót głowy, gdy tylko zabrzmi głos trąbki, a gdy ustawi wojsko
w szyku bojowym i poda rozkaz, zapytuje swoich podkomendnych, czy
jego obecność jest tu nadal niezbędna, gdyż kości zostały rzucone, a on
odjeżdża, by z dala dokładnie obserwować przebieg bitwy. Te bajania
stały się z czasem tak wiarygodne, że filozofowie dociekali w swoich
szkołach, czy bicie serca, zmiana barwy skóry i biegunka w chwili niebezpieczeństwa są objawami tchórzostwa, czy jakiegoś stanu chorobowego i oziębłości organizmu. Arat był zawsze uważany za dobrego
wodza, który stale w czasie walk cierpiał na te zaburzenia.
Ponieważ istniało, mówi autor, stare prawo zabraniające grzebania
kogokolwiek w obrębie murów miejskich, a do tego prawnego zakazu
dołączał się wielki zabobonny strach, wysłano posłów do Delf, by w tej
sprawie zasięgnęli zdania Pytii. Pytia pozostawiła to do rozstrzygnięcia
im samym. Wszyscy Achajowie ucieszyli się z tej odpowiedzi, a zwłasz57

Arat (gr. Aratos) z Sykionu - polityk ateński (272-213), 16-krotny strateg (przywódca)
Związku Achajskiego, prowadził politykę antymacedońską, później sprzymierzył sic z Macedończykami przeciwko Spartanorn; por. Cod. 161 przyp, 53.
58
Arystyp (gr. Aristippos) syn Arystomacha Młodszego - tyran (ok. 240 r. przed Chr.)
w mieście Argos, stolicy Argolidy na Peloponezie, zmierzał do zamordowania Arata
i odniósł nad nim zwycięstwo nad rzeką Chares (235 r.), w czasie wycofywania się
stamtąd wpadł w zasadzkę i stracił życie; patrz Aristippos (5), [w:] RE II (1895), kol. 902,
por. też niżej przyp. 61.
59
Tragisk (gr. Tragiskos) - skądinąd nie znany zabójca tyrana Arystypa.
60
Agis IV - król Sparty (244-241); por. niżej przyp. 66.
61
Arystomach Młodszy (gr. Aristómachos Neoteros) - tyran Argos, ojciec Arystypa (patrz
przyp. 58), udaremnił Aratowi zdobycie Argos (234 r.); poległ z ręki skrytobójcy; por.
Wilcken Aristómachos (17) [w:] RE II (1895), kol. 945-946.
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cza Sykiończycy62, zamienili żałobę na święto i natychmiast, uwieńczeni
i w białych szatach, sprowadzili zwłoki Arata z Egionu63 do miasta wśród
uroczystych pieśni i korowodów. Wybrali widoczne ze wszystkich stron
miejsce i tam go pochowali jako założyciela i zbawcę miasta; to miejsce po
dziś dzień nazywa się Aratejon.
Śmierć zgotowała mu fałszywa przyjaźń; umarł podstępnie otruty. Tej
zbrodni dopuścił się strateg Taurion64 na rozkaz Filipa, przywódcy
Związku Peloponeskiego, który chciał mieć pełną swobodę w popełnianiu
takich zbrodni, na jakie miałby ochotę.
Z żywota Artakserksesa65
Matka Artakserksesa, Parysatyda, była kobietą inteligentną i, jak mówi
autor, biegłą w grze w kości. Tchórzostwo, powiada, jest czymś, co jest
najbardziej zabójcze pod rządami tyranów.
[399b] Z żywota Agisa66
Król Macedonii Antygon67, którego Achajowie, jak mówi
wezwali na pomoc przeciw Kleomenesowi68, odniósł nad nim zwycięstwo
62

autor,

Sykiończycy (gr. Sykyónioi) - mieszkańcy miasta Sykion (gr. Sykyon) w płn. Peloponezie nad rzeką Aspos w pobliżu Koryntu.
63
Egion (gr. Aigion) - prastare miasto w Achai na Peloponezie nad Zatoką Koryncką.
64
Taurion (gr. Taurion) - namiestnik Antygona na Peloponezie, opiekun Filipa V,
króla Macedonii (221-179).
65
Artakserkses II Mnemon, syn Dariusza II i Parysatydy - król perski (404—358), pobił
wojska brata, Cyrusa Młodszego, pod Kunaksą (401 r.), zwyciężył flotę morską Spartan (394
r.), narzucając Grekom niekorzystny dla nich „pokój Antalkidasa", zwany też pokojem
królewskim (387 r.), który oddawał miasta greckie w Azji Mn. pod panowanie perskie;
por. Cod. 72.
66
Agis IV, wspomniany wyżej (patrz przyp. 60) król, usiłował przeprowadzić radykalne
reformy społeczne i polityczne w Sparcie; skazany zaocznie przez oligarchów na śmierć
w czasie, gdy przebywał na wyprawie wojennej przeciw Etolczykom, zawisł po powrocie na
szubienicy; por też Co d. 161 przyp. 49.
67
Antygon (gr. Antigonos Doson) zwany też Epitrop (gr. Epitropos) - król Macedonii
od 227 r.; jako hegemon zjednoczył w latach 224-223 Achajów, Tesalczyków, Epirotów,
Akarneńczyków-Beotów, Focejczyków, Lokrów i Eubejczyków w jedno hellenistyczne
państwo związkowe, zdobył Korynt, zburzył Mantyneję, której nadał nazwę Antygoneja. Po
zwycięstwie pod Selazją (222 r.) zmusił Sparte do wejścia w skład Związku. Zmarł w 42
roku życia.
68
Kleomenes - patrz Cod. 161 przyp. 49.
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w wydanej mu bitwie, i po jego ucieczce zdobył miasto69. Z Lacedemończykami obchodził się łagodnie, nie obraził i nie znieważył godności
Sparty; przywrócił im ich prawa i ustrój państwowy. Na trzeci dzień
wycofał się do Macedonii, gdyż wybuchły tam konflikty wymagające
jego obecności. Ale już wtedy nosił w sobie chorobę: wkrótce rozwinęła się gruźlica i - ponieważ był w ciężkim stanie - spowodowała
gwałtowny ubytek wód ustrojowych. On jednak nie dał za wygraną;
wszczynał boje dla dobra swego kraju, aby umrzeć w aureoli wielkiej
sławy po największym zwycięstwie i ogromnej rzezi sprawionej barbarzyńcom. Jest rzeczą prawdopodobną - i tak mówią ludzie z otoczenia
Filarcha70 - że sam spowodował pęknięcie naczyń krwionośnych, kiedy
w czasie walki krzyczał z całej siły; ale w szkołach słyszało się opowiadania, że gdy krzyknął po odniesionym zwycięstwie: ,,O, co za piękny
dzień!", dostał bardzo silnego krwotoku, wysokiej gorączki i po chwili
umarł.
Kleomenes uciekł do Egiptu po klęsce71, jaką zadał mu Antygon.
Początkowo król Egiptu otaczał go czcią i obchodził się z nim łaskawie,
wkrótce jednak, mimo że nie uczynił on niczego złego, na podstawie
fałszywych podejrzeń i złośliwych oszczerstw zmienił swój stosunek
do niego. Oddał Kleomenesa pod straż bez więzów i zamierzał go
uśmiercić. Kleomenes i jego szesnastu towarzyszy wymknęli się z budynku z mieczami w ręku i puścili się biegiem przez rynek, wzywając
obywateli i innych do walki o wolność. Ci przyklasnęli jego zamiarowi
i pochwalili odwagę, ale nikt ze strachu przed tyranem nie odważył się
przyjść im z pomocą. Gdy już zabili tych, którzy nawinęli się im pod
ręce, a wśród nich dwóch najbardziej znienawidzonych, rzucił się na nich
tłum ludzi; wielu z nich zabili, ale sami zostali ranni, schwytani i ukrzyżowani.
W kilka dni później strażnicy pilnujący ciała Kleomenesa na krzyżu
ujrzeli ogromnego węża oplecionego wokół jego głowy. Wąż zasłonił mu
twarz tak, żeby żaden drapieżny ptak nie mógł nadlecieć i usiąść na niej.
Ten cud wzbudził u króla zabobonny lęk, że zgładził bogom miłego
i z natury niezwykłego człowieka [400a]. Mieszkańcy Aleksandrii przychodzili oglądać to widowisko i głosili, że Kleomenes jest herosem
69

W bitwie stoczonej w 222 r. przed Chr. pod Selazją, miastem-twierdzą leżącym w dolinie
rzeki Ojneus (Kelephina) przy głównej drodze ze Sparty do Argos.
70
Filarch (gr. Philarchos) -jakiś Smyrneńczyk (Smyrna - patrz Cod. 71 przyp. 6).
71
Kleomenes schronił się na dworze Ptolemeusza III, który wkrótce umarł; jego następca,
Ptolemeusz IV, odmówił Kleomenesowi pomocy, uwięził go i skazał na śmierć w 219 r.
przed Chr.
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i synem bogów; postępowali tak dopóty, dopóki ludzie mądrzy nie położyli temu kresu wyjaśniając, że jak z gnijących wołów rodzą się pszczoły,
z rozkładających się koni powstają osy, a z padliny osłów biorą się
skarabeusze, tak samo i ludzkie ciała, w których tworzą się płyny ustrojowe i gromadzą wokół szpiku, dają życie wężom. Rozumieli to starożytni i dlatego połączyli z kultem herosów przede wszystkim węża, a nie
inne zwierzę.
Z żywota Tytusa12
W czasie Igrzysk Istmijskich73 ludzie tłumnie zasiedli na stadionie
i przyglądali się zawodom gimnicznym, ponieważ Hellada w tym okresie
świętowała w atmosferze wolności w słońcu i pokoju. Trąbka nakazała
ciszę; herold wszedł na arenę i obwieścił, że senat rzymski i konsul Tytus
Kwintus odnieśli zwycięstwo nad królem Filipem i Macedończykami i od
zaborczych wojsk uwolnili Hellenów74: Koryntian, Lokrów, Eubejczyków, Focejczyków, Achajów, Ftyotów, Magnetów, Tesalczyków, Perebów, przywrócili im wolność, ojczyste prawa i uwolnili od danin.
Początkowo nie wszyscy wyraźnie to usłyszeli. Na stadionie powstało
hałaśliwe bezładne poruszenie ludzi, którzy zadziwili się, zapytywali
i żądali, by herold jeszcze raz odczytał to obwieszczenie. Kiedy już
przywrócono spokój, herold silniejszym głosem powtórzył je. Nieprawdopodobnie wielki krzyk wdzięczności niósł się aż do morza; wszyscy na
stadionie wstali, nie było mowy o zawodach gimnastycznych; wszyscy
72

Tytus (Titus Quinctius Flamminus, 230-175 r.) - polityk, wielki przyjaciel Greków
i wódz rzymski, konsul w 198 r., zorganizował koalicję antymacedońską, prowadził jako
naczelny wódz wojnę na Bałkanach przeciw Filipowi V Macedońskiemu (200-197). W bitwie
pod Kynoskefalai w Tesalii odniósł świetne zwycięstwo nad wojskami macedońskimi (197 r.)
i uroczyście proklamował na Igrzyskach Istmijskich wolność państw-miast greckich. Jako
wyzwoliciel Greków, został prokonsulem w Grecji (197-184). Plutarch nazywa go: Titos
Kóintos Phlaminios.
73
Igrzyska Istmijskie (gr. Isthmia) - ogólnogreckie igrzyska ku czci Posejdona, odbywały
się w ósmym dniu kwietnia co cztery lata; uświetniały je zawody gimniczne, hipiczne
i muzyczne.
74
Hellenowie (gr. Hellènes) - w starożytności ogólna nazwa wszystkich pobratymczych
plemion greckich, jak wyżej wymienieni Koryntianie - mieszkańcy Koryntu, Lokrowie ludność Lokrydy (Grecja środkowa), Eubejczycy - ludność wyspy Eubei, Focejczycy - ludność Focydy (Grecja środkowa), Achajowie - ludność Argolidy, Ftyoci - mieszkańcy
Ftyotydy (Ftyi, część Tesalii), Magneci - ludność Magnezji (wsch. część Tesalii), Tesalczycy ludność Tesalii, Perebowie - ludność płn. Tesalii.
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radośnie skakali, obejmowali się, wznosili okrzyki na cześć zbawcy
i obrońcy Hellady. To, co się często opowiada o nadzwyczajnym zasięgu
i sile głosu, objawiło się wówczas. Krążące tam przypadkowo kruki spadły
na stadion. Przyczyną tego zjawiska było rozerwanie się powietrza. Kiedy
wielki, silny głos bije w górę, powietrze rozrywa się pod jego wpływem
i już nie utrzymuje ptaków w locie, sprawia że spadają one, jak ludzie,
którzy idąc natrafiliby na próżnię, chyba że - na Zeusa! - spadają
martwe pod wpływem uderzenia czegoś w rodzaju pocisku. Jest też
rzeczą możliwą, że miało miejsce zawirowanie powietrza, które, jak
wiry fal morskich, powoduje swą masą ruch kołowy [400b]. Tymczasem
Tytus miałby zapewne trudności z wydostaniem się z tłumu, który go
otaczał ze wszystkich stron, gdyby natychmiast po skończonym widowisku nie przewidział niebezpieczeństwa i zawczasu nie umknął przed
rozentuzjazmowanym ludem.
Plutarch żył za czasów Nerona75, o czym sam mówi w niniejszej
biografii i w innych miejscach.

246 [400b]
Przeczytaliśmy Panatenaikos1 Arystydesa zawierający wybór zwrotów,
wyrazów, okresów krasomówczych oraz myśli ułożonych ze względu
na ich kunsztowną ekspresję i piękno. Ziemia była w pełni sił rozrodczych, gotowa do przyjęcia wszelkiego rodzaju nasion. Ateńczycy przyjmowali dary [od] bogów i do tego stopnia naśladowali dawców tych
podarunków, że sami odgrywali rolę bogów wobec innych ludzi.
I pierwszym z ich strony dowodem tego, że zasłużyli na otrzymane
dobrodziejstwa, było to, że właściwie z nich korzystali. Nie uważali
75

Neron - patrz Cod. 175 przyp. 3.
Panatenaikos (gr. Panathenaikós) - najbardziej znana Oratio 13 poświęcona wybitnym
mężom stanu w Atenach. Eliusz Arystydes - patrz Cod. 158 przyp. 9. Najnowsze wyd :
Aristides L, The Panathenaic Oration, In Defense of Oratory I. II. Text and Translation
by C. A. Behr, London 1973 (Loeb Class. Libr.). Tytuły i fragmenty tekstu wyróżnione
kursywą są wstawkami-komentarzami (scholiami) w tekście pochodzącymi
najprawdopodobniej od scholiasty z XIII w., który zamieścił je w rękopisie Marcianus M
(patrz Focjusz Biblioteka, t. I, s. XXV-XXVI) na marginesach bądź między wierszami w
postaci poszczególnych wyrazów czy zdań. W kopiach rkp. Marcianus M, zwłaszcza w
Cod. Parisinus 1226 „ręka trzecia", Marcianus3, wprowadziła wiele dodatków
uwzględnionych w wyd. I. Bekkera z lat 1824-25, który nie znał kodeksu M. R. Henry
zatrzymał je w swoim wydaniu opartym na rkp. M. i umieścił w nawiasach kwadratowych,
podkreślając linią ciągłą wstawki interlinearne rkp. M3. Zostały one uwzględnione również
w przekładzie polskim.
1
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bowiem za słuszne, że wystarczy ukrywać te dobra w ziemi. Do tego
stopnia byli dalecy od obawy, że z innych zrobią równych sobie ludzi, iż
sądzili, że najlepszym sposobem okazywania swojej wyższości nad innymi jest okazywanie się dobroczyńcą wszystkich.
Ale moja mowa jak rwący potok poniosła mnie ze sobą wbrew mej
woli, czas więc powrócić do punktu, z którego wyszedłem. A więc słali
Ateńczycy w świętym pochodzie po całej ziemi środki do życia, jakby
rozdawali pieniądze na pokrycie kosztów wstępu do teatru. Swymi
dobrymi uczynkami wyprzedzali tych, którzy na nie oczekiwali. Nie ma
bowiem, by tak rzec, żadnego plemienia w Helladzie, które by nie znało
tego miasta. Jest rzeczą niemożliwą zacząć od przypomnienia tych
wszystkich ludzi i poświęcenia im opowiadań godnych ich pamięci.
Opowiem zatem o nich, kreśląc najznakomitsze czyny starożytnych, które
stały się jakby pczątkiem wielu dalszych. Kiedy Herakles2 odszedł ze
świata ludzi, to miasto pierwsze wznosiło mu świątynie i ołtarze.
Poprzednie zdanie ma budowę eliptyczną; zawiera ono w sobie
coś powabnego; autor stosuje ją wielokrotnie.
A teraz Meseńczycy istnieją dzięki Atenom. To miasto bowiem jedyne,
by tak rzec, prowadziło walkę ze złym losem wszystkich innych i usilnie
dążyło do zmiany ich nieszczęsnego losu na lepszy. Zmieniło też sens
przysłowia udowadniając, że nie porzuciło przyjaciela, który popadł
w nieszczęście, lecz zyskało wielu przyjaciół właśnie z powodu ich
niepowodzeń, nawet wśród dawnych przeciwników. Nie związało się
z tymi, którym sprzyjał los [401a], aby nimi wzgardzić, gdy wpadną
w tarapaty, i nie uzależniało swej przyjaźni od ich losu. Przeciwnie,
okresy ich niepowodzeń zamieniało na okresy powodzenia, wielu z nich
obdarowywało swoimi majętnościami i sprawiało, że uczestniczyli oni
w tym wszystkim, czego się nawet nie spodziewali, także wówczas, gdy
im się powodziło bardzo dobrze.
A teraz na dwóch krańcach ziemi mieszkają dzieci naszych dzieci.
Jedne zajęły terytoria rozciągające się od Massalii3 do Gadejra4, drugie
osiedliły się w okolicach Tanaisu5 i terenów bagnistych. Teraz następuje część mojej mowy, na którą, moim zdaniem, czeka się od dawna.
2

Herakles - patrz Cod. 186 przyp. 50; Cod. 190 [147b].
Massalia - patrz Cod. 80 przyp. 47.
4
Gadejra, Gades - patrz Cod. 241 przyp. 52.
5
Tanais - patrz Cod. 241 przyp. 112.
3
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Chodzi tu o czyny dokonane wśród niebezpieczeństw dla [dobra wielu
Hellenów]. Boję się, żeby te czyny nie stały się bardziej niebezpieczne
dla opowiadającego je, niż były dla Aten wówczas, gdy ich dokonywano.
Mimo to trzeba obecnie i je poruszyć. Oczywiście, wpierw należałoby
powiedzieć: Wszyscy, którzy potrzebowali pomocy, uciekali ile tylko
mieli sił w nogach do miasta, szukając tam schronienia, i nie spoglądali
na żadne inne miasto; tam był wielki, widoczny, bardziej okazały od
pomnika symbol tego, że nie było to miasto nieznane, lecz od początku
górowało nad innymi i dawało świadectwo [przynajmniej] swym dwóm
najwspanialszym cnotom - cnocie męstwa i cnocie życzliwości, a jeśli
ktoś chce, zamiast „cnocie życzliwości" powiem „cnocie sprawiedliwości". Wszyscy ludzie, którym przyszło ono z pomocą, byli dla niego
jakby heroldami głoszącymi na podstawie samych faktów, że nikt nie
troszczył się o sprawiedliwość bardziej niż Ateńczycy, nikt lepiej niż oni
nie przeciwstawiał się temu, co było przeciwne dobremu prawu. Wszystkie
pozostałe miasta, ile ich tylko liczy sobie Hellada, potrzebują Ateńczyków, natomiast Ateny wznoszą się rzeczywiście jak miasto wśród osiedli
wiejskich, tak wspaniałe dzięki swemu przepychowi i inteligencji mieszkańców, mocniejsze od tych, którzy szanują sprawiedliwość, bardziej
rzetelne od ludzi sprawujących władzę, czy raczej dokładniejsze w pojmowaniu sprawiedliwości od tych, którzy cenią sprawiedliwość, i w końcu
silniejsze od tych, którzy uciekają się do przemocy, tak że przewyższa
ono obie wzmiankowane jakości swymi własnymi jakościami. [Takie są
zatem te ogólne dowody.]
Taki sposób wysławiania się ma różne nazwy: nazywa się
rozwiązaniem i wzajemną zależnością, gwałtownym, przekątnym, chiazmem, mową, dysputą „krzyżową", zbiorczym i usuwającym wewnętrzne zło. Rozwiązaniem - dlatego że niweluje to,
co się mówi za pomocą przeciwstawnych terminów; gwałtownym
- gdyż wydaje się, że w sposobie przedstawiania myśli zachodzi tu
[401b] walka; chiazmem i dysputą "krzyżową", ponieważ przy
dwóch pojęciach, jakimi są tu sprawiedliwość i siła, to, co trzeba
było odnieść do sprawiedliwości, odnosi się do siły, a to, co
należało przypisać sile, przypisuje się sprawiedliwości, a więc
odwraca się porządek myśli. Nazywa się to również usunięciem
wewnętrznego zła, ponieważ ludziom sprawiedliwym łatwo jest
cierpieć i doznawać niesprawiedliwości, a jednocześnie ludziom
silnym - łatwo jest dopuszczać się niesprawiedliwości; mówca
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pozbawił jednych i drugich zła, które mogli mieć w sobie, to
znaczy, że miasto, chociaż jest sprawiedliwe, nie zazna niesprawiedliwości, i że nie popełni niesprawiedliwości, chociaż jest
silne. Jeśli bowiem na końcu używa się wyrazu w formie
porównawczej, figura nie jest porównawcza, lecz, jak powiedziano, polega na usunięciu wewnętrznego zła.
Jeźdźcy zwarli się w bitwie z Amazonkami6, które swymi czynami
naruszyły naturalny porządek rzeczy, i wybili je doszczętnie, chociaż
nikt im się nie oparł aż po Attykę, tak że opanowały one ziemie począwszy od Termodonu7 i jak od słupa granicznego [parły naprzód].
Stąd, jak zerwana lina, cofnęły się. Taki był koniec królestwa Amazonek
i ich najazdu. [Miasto] przyszło z pomocą naturze i przeniosło Amazonki
w sferę fantazji budzącej obecnie wątpliwości, czy w ogóle istniały one
kiedykolwiek. Teraz trudno jest ustalić, co należałoby pominąć, aby
opowiedzieć godnie o odniesionych zwycięstwach; nikt nie dokonał ich
przeglądu nawet w zwykłym opowiadaniu, natomiast o tym jedynym
mieście mówią wszyscy bardzo dużo. Co więcej, opowiedziano o nim tak
wiele jak o żadnym ze wszystkich pozostałych miast. Dlatego nie jest rzeczą
możliwą omówić wszystko dokładnie; przeciwnie, trzeba pominąć większość faktów, by zatrzymać się tylko nad najważniejszymi. Któż bowiem
nie byłby szczęśliwy, podając je do wiadomości ogółu? Kiedy więc
rozstrzygnęły się losy Hellenów i barbarzyńców, kiedy mały kraj walczył
z krajem zajmującym ogromną część ziemi, a walka szła i o ocalenie,
i o cnotę, wówczas miasto odniosło dwojakie zwycięstwo, większe, niżby
można było się spodziewać, mimo że pierwsze, jak się okazało, przyniosło
mu małą korzyść, a drugie wydało się o tyle mniejsze, o ile przedtem
uważano je za większe.
W tamtych okolicznościach słowa więcej znaczyły niż czyny - mam
na myśli nasze słowa i czyny innych - uchwała ważniejsza niż pomnik
triumfalny sprawiła, że pamięć zatriumfowała jednocześnie poprzez
słowo i czyn. Od razu przyjęta, była skuteczna nie tylko w wyniku
głosowania przez podniesienie rąk, a więc na podstawie prawa, lecz także
przez śmierć posłów. [402a] Wobec tłumacza, który przełożył listy,
6

Amazonki (gr. Amazónes) - mityczne plemię kobiet: córki boga wojny Aresa i Harmonii, ich królestwo umieszczano m. in. w Tracji lub Kapadocji czy w kraju Scytów nad
Dunajem. Z zemsty za zabicie ich królowej wyprawiły się na Ateny; pokonały je wojska
ateńskie pod wodzą Tezeusza. Iliada VI 186, Plutarch Tezeusz 27.
7
Termodon (gr. Thermodon) - rzeka w Kapadocji (Azja Mn.), dziś. Terme Çayi w Turcji.
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podjęto w głosowaniu odrębną decyzję. Ponieważ był on Hellenem,
chodziło o to, żeby ta decyzja miała wyższą formę wyroku sądowego, lecz
i jego skazali na śmierć, gdyż uznali za rzecz niegodną wysługiwanie się
barbarzyńcom, nawet w tak nieznacznym stopniu, jak słowem; owa
wyższa forma obróciła się więc przeciwko niemu. Uważali bowiem, że
kolonista pochodzący z miasta nie powinien zostać tłumaczem u naturalnych wrogów miasta i Hellenów. Tak więc strącono go w przepaść, aby
inni, a nie on, zanieśli odpowiedź królowi.
Uśmiercony tłumacz był rodem z Samos, nazywał się Mys.
Wyglądało raczej na to, że miasto obchodzi wielką uroczystość, niż
przygotowuje się do walki. Wszystkie świątynie były otwarte; zebrali się
w nich wszyscy kapłani; miasto wysyłało swoich przedstawicieli do bogów
zgodnie ze starodawnym obyczajem. I wpierw przywołali w pamięci biegi
o wieńce podczas zawodów, ukazując swój zapał o tyle bardziej zasługujący
na podziw, że walczyli o najwspanialsze nagrody. Barbarzyńcy przygotowywali się i działali z tak wielką pychą, że wydawało im się, iż wystarczy, by się
tylko pokazali. Sądzili bowiem, że - jak na zawodach - wszyscy od razu
zrezygnują i poddadzą się bez walki. Taki przebieg miała pierwsza publiczna, zademonstrowana wszystkim ludziom próba sił między męstwem i bogactwem, między inteligencją helleńską i masą barbarzyńców wraz z ich
wyposażeniem wojennym. Nie zadecydowało o niej piękno słów, lecz
okazane czyny i odwołanie się do aktualnych wydarzeń. To widowisko nie
wzbudziło wśród Ateńczyków strachu, nie przerazili się oni, patrząc na coś
zupełnie dla nich nowego, przeciwnie, ucieszyli się widząc, nad jak wielką
masą wojska odniosą zwycięstwo. Uważali, że los zesłał im okazję, by
męstwem pokonali tych wszystkich ludzi, i że przewaga tak ogromnego
wojska polega na posiadaniu nieprzebranych zasobów materialnych. Sądzili, że teraz pójdą na wystawną, godną ich męstwa ucztę, którą wydadzą dla
nich barbarzyńcy; gdyż konie, broń, okręty, bransolety, naszyjniki, psy
i wszystkie bogactwa stanowią dar losu leżący przed dzielniejszymi.
O tym mówili ze sobą także dowódcy, to było przedmiotem ich rozmów. Potem zaczęli od bogów i od swego przyjaciela Peana8; ruszyli
pędem, jakby biegli przez pustą równinę, [402b] tak że nie dali barbarzyńcom możności ujrzenia tego, co się dzieje; od razu rozerwali szyki
8

Pean (gr. Paian) - prastare bóstwo zdrowia i sztuki lekarskiej utożsamiane z Apollinem, jego imię stało się przydomkiem tego boga: Apollo Paian (Uzdrowiciel). Por, Homer
Iliada V 401, 900; Odyseja IV 322.
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bojowe wojska, kładli trupem żołnierzy, chwytali konie, ściągali okręty
do brzegu, zajęli tabory; cała akcja wyglądała na zbiorowy taniec Pana9.
[Jakiś żołnierz, przeszyty strzałami barbarzyńców, już nieżyjący, podniósł się, czym przeraził pozostałych przy życiu, jakby był nieśmiertelny.]
Wówczas dopiero wrogowie uświadomili sobie, że naprawdę są hordą
i sami sobie wzajemnie przeszkadzają; mając liczebną przewagę, byli gorsi
od tych, z którymi na początku mieli śmiało stanąć do boju. Tak więc
słusznie trzeba powiedzieć, że miasto po takich osiągnięciach powinno
uczcić Zeusa Wyzwoliciela, a pozostali Hellenowie powinni oddać cześć
miastu i uznać lud Aten za wyzwoliciela ich wszystkich. Dlatego też, jeśli
oznaką słabszych jest to, że nie mogą być na tym samym poziomie, to
właśnie oni zyskali przewagę nad wszystkimi ludźmi. Natomiast ten, kto
okazał się lepszy w swoich planach od wszystkich królów - to Kserkses10,
syn Dariusza, który oskarżył swego ojca o to, że źle przygotował wyprawę
wojenną, i który pogardzał miastem i Hellenami, ponieważ, jak sądził,
nie mieliby oni odwagi nawet się pokazać - nie pozostawił po sobie niczego, co by można było uznać za nadzwyczajne. Wydał bitwę w dwojakim celu: by przewyższyć Dariusza i wywrzeć srogą, okrutną zemstę na
mieście. Wydaje mi się, że Kserkses szedł w zawody ze znakami niebieskimi i z tym wszystkim, co by ludzie mogli widzieć i słyszeć nadzwyczajnego; postępował tak, jakby chciał udowodnić, że ziemia bezspornie
należy do niego.
Izokrates11 wypowiedział się w sposób bardziej kwiecisty,
wyrażając myśl następująco:,, Jakby podzielił się światem z Zeusem; pozostawił mu niebo, a sobie wziął ziemię".
Jakich to obaw dotyczących ziemi i morza nie mógł rozproszyć wśród
swoich on, który nie umiał usłyszeć gróźb docierających do jego pewnych
siebie uszu? Pociągnęli aż do krańców ziemi, a on zapowiadał rzeczy,
których nikt poza nim [jedynym] nie mógł sobie wyobrazić. Co więcej,
groził, że ujarzmi kolonie założone na Oceanie Atlantyckim i utworzy
z nich jedną, którą umieści poza obrębem zamieszkanej ziemi, zmuszając
okaleczonych kolonistów do zasypywania morza ziemią [do czerpania
wody i drążenia skał] i pozostawi im tylko te członki ciała, które są
niezbędne do pracy. Wypowiadał groźby tak niezwykłe, przekraczające
9

Pan (gr. Pan) - patrz Cod. 190 przyp. 177.
Kserkses - patrz Cod. 60 przyp. 4; Cod. 72 [38b-39b].
11
Izokrates - patrz Cod. 159 przyp. 1.
10
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wszelką miarę i większe niż sam strach przed nimi nie po to, by na nich
skończyć; jego czyny sprawiały, że zapomniano o samych groźbach; nie
mógł jednak, powiadam, dostać miasta w swe ręce. Athos [403a] również
pozostał nam jako stela - pomnik12.
Wielbłądy lśniły od złota i srebra; ich stada rozprzestrzeniały się tak
daleko, jak sięgał wzrok. Jeśli Kserkses chciał być w cieniu, dawało mu
go złote drzewo. Także w nocy sprawiał, że błyszczało srebro i złoto; za
dnia sprowadzał noc wszędzie tam, gdzie kazał strzelać z łuków. Miasto
wezwało wszystkich Hellenów do wspólnej walki, zawstydzone, jak mi się
wydaje, faktem, że ukazuje się barbarzyńcy takie samo jak niegdyś pod
Maratonem13. Nie ono bowiem pokładało nadzieje na ocalenie w innych;
to od niego wszyscy oczekiwali ocalenia. [A tak naprawdę] jakiż to zapał
bardziej wspaniały, jakie męstwo bardziej widoczne, u jakich Hellenów
i w ogóle wśród jakich ludzi okażą się oczom badacza? Ci, którzy opuścili
swój kraj, by nie dostać się do niewoli na ziemi czy morzu, uważali, że
pilnowanie swoich majętności - to początek niewoli. Ze strony swych
posiadłości uczynili punkt wyjścia do uzyskania dóbr w przyszłości;
porzucając własne dobra, uratowali tych, którzy strzegli swoich.
[Z kolei wybierajcie jedną z dwóch tez] czy w rozmowie uznaliby
wypowiedziane słowa za przeczące sprawiedliwości, czy uznaliby je za
usprawiedliwione ówczesnymi koniecznościami? I jeśli wszystko zostałoby wspólne, to nikt nie wyróżniałby się spośród nich, jeśli wszyscy
płaciliby jednakowe podatki, jeśli wodzowie byliby z natury równi [sobie], byłoby to coś w rodzaju wspólnej uczty i trzeba byłoby wyznaczyć
przywódców zależnie od okoliczności - to dlaczego nie mieliby oni
błyszczeć wśród innych jak gwiazdy?
Bynajmniej! Jak w przypadku rozkazów i odwodowych oddziałów
wojska, tak samo w akcji pozostawiali dowództwo innym. Dlaczego?
Dlatego, że jedni podawali imię dowódców, a drudzy określali działania
wojenne; ich znaczenie okazało się o tyle lepsze, że do nich należało
zwierzchnictwo nad dowódcami. Ilekroć bowiem Ateńczyk nie wyrażał
zgody, wszystkie decyzje Hellenów stawały się nieważne [tak, że dowódca
floty Spartan był zwierzchnikiem wszystkich dowódców, a dowódca floty
Ateńczyków miał pod swymi rozkazami dowódcę dowódców].
12

Athos (gr. Athos) - wsch. rozgałęzienie Półwyspu Chalcydyckiego nad Morzem
Egejskim i potężny, w kształcie-piramidy, gęsto porośnięty lasem szczyt górski (1935 m nad
p. m.). Żegluga koło Athosu była bardzo niebezpieczna, tu uległa rozbiciu flota perska
Mardoniusza (492 r. przed Chr.); Kserkses kazał przekopać przylądek Athosu, by uniknąć
katastrofy swoich okrętów wojennych. Herodot Dzieje 7, 22-24.
13
Maraton - patrz Cod. 243 przyp. 73.
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Ale troska o podanie dowodów i wyciąganie wniosków zaprowadziła
mnie zbyt daleko. A zatem powracam do samych czynów, ponieważ
dotąd [403b] mówiłem osobno o tym, o czym tylko chciałem. Jacy byli
najlepsi szermierze cnoty? Czy ci, którzy kiedykolwiek wśród ludzi dali jej
świadectwo w większym stopniu zadowalające? Czy ci, którzy byli
nieugięci wobec złota, srebra, żelaza i wszystkich bogactw i wykazali, że
są one dla króla bezużyteczne, jakby leżały ukryte w ziemi; cenili
ubóstwo, a nie bogactwo; woleli niebezpieczeństwa od ostrożności i wybrali sprawiedliwość, a nie tego rodzaju życzliwość króla.
Aby jednak nie odchodzić od tematu, a także uniknąć dłużyzn, wrócę
teraz do naturalnego ciągu mojej mowy; tam zboczyłem z drogi jakby
wbrew swej woli, powodowany [bardziej] samym tokiem narracji niż
zamiarem, gdyż, zapatrzony, nie ku temu zmierzałem.
W toku opowiadania, czyli normalnie, autor opowiada, jak wiedzie prosta droga, i jak to się dzieje na drodze; często ten, kto idzie
po niej, zbacza na inną dlatego, że ciągnie go na nią przyjaciel.
Przeciwstawiając się zbrojnie całemu królestwu Persów, jednocześnie
[na lądzie] zabili lub wzięli do niewoli nie tylko ogromną liczbę żołnierzy,
lecz także wiele plemion. I oto w ciągu jednego dnia odnieśli dwa wielkie
zwycięstwa: w bitwie morskiej i w boju na lądzie. Tylko ci, którzy żyli
w ustroju demokratycznym, uważali swoje rodzinne miasto za obce; mieli
je za obce, ale nie dla siebie, lecz dla tych, którzy żyli w nim nieszczęśliwi.
Pędzili życie strażników, lecz nie takich, którzy czegoś pilnują lub strzegą
jakiegoś miejsca powierzonego im do ochrony; tacy potrzebni są jako strażnicy wszystkiego, co jest helleńskie na całym świecie. Do czasu, aż król
zrozumiał, że występować przeciw miastu znaczy prawie tyle, co zwalczać
szalejący pożar rzucaniem nań wielkiej ilości drewna. Nie [było] bowiem
niczego, czego by nie przeszedł, niszczył sam siebie w pełnej świadomości,
że jego kraj stał się twierdzą wzniesioną przeciwko jego własnemu ocaleniu.
Jego własny kraj przeciwko niemu: z tego bowiem kraju, to
znaczy z Azji, ruszyli Ateńczycy jakby z bazy operacyjnej, by go
zniszczyć.
Dotychczas posiadł [właśnie] ziemie rozciągające się aż do Penejosu14.
Pominąłem inne rzeczy niezwykłe i zadziwiające, sądząc, że już to, co
14

Penejos - patrz Cod. 186 przyp. 113.
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powiedziałem, jest niezwykłe i zadziwiające. A więc opanował wszystkie
ziemie po Attykę, aż zetknął się [404a] na morzu z jej mieszkańcami.
Dotarł dalej niż tam, gdzie znajduje się środek świata i Hellady, mianowicie do Delf15. Ale w wyniku walk prowadzonych przez miasto i wojennych wypraw morskich musiał wyrzec się dalszego wypływania poza
granice, które stanowiły od południa Wyspy Chelidońskie16, a od północy Wyspy Kyaneańskie17. Trzymał się w odległości pięciuset stadiów
od morza, tak że krąg jego wojsk był czymś w rodzaju wieńca na głowach
Hellenów; strefą załogi obrońców na samej ziemi królewskiej.
Czy ktoś mógłby coś więcej powiedzieć o piękniejszym ukoronowaniu
pokoju lub wojny tak po stronie Hellenów, jak i barbarzyńców niż to
ukoronowanie, jakim miasto zakończyło swoje czyny? Dokonało ono ich
tak wiele i tak znacznych mimo wielu sprzeciwów ze strony Hellenów,
którzy, wszyscy, ciągnęli jakby w przeciwnym kierunku. Za jak wielkoduszne trzeba uznać miasto za to, że w czasie wojny i w atmosferze zawiści nie
przestało troszczyć się o wszystkich Hellenów, lecz dalej prowadziło wojnę
z królem wszędzie - na lądzie i na morzu - dla ogólnego dobra? Poza tym, że
miasto było tak podzielone, jakby każdy był sam, i osiągnęło wszystkie cele,
czy nie daje ono powodu, by należycie podziwiać jego odwagę w decyzjach
i znakomite przygotowanie wojskowe? Działania wojenne przeciw barbarzyńcom prowadziło ono tak, jakby było wolne od innych trosk, a Hellenowie, którzy mu w tym przeszkadzali, nie mogli wynieść więcej korzyści
z nadarzających się okoliczności; ono również tu im przewodziło, tak że
owe okazje należało policzyć pięciokrotnie i więcej jak wszystko to, co się
liczy zbiorczo. Odnieśli więc zwycięstwo nad Peloponezyjczykami w bitwie
morskiej koło Kekryfalii18, zwyciężyli też Eginetów przy Eginie19 i jeszcze raz pokonali Peloponezyjczyków. Zbudowali dla Megarejczyków20
15

Delfy - patrz Co d. 72 przyp. 81; w adytonie świątyni Apollona stał słynny kamień,
który Grecy uważali za „pępek" (omphalos) całej kuli ziemskiej.
16
Wyspy Chelidońskie (Jaskółcze) - patrz Cod. 243 przyp. 75.
17
Wyspy Kyaneańskie - patrz Cod. 243 przyp. 76.
18
Kekryfalia (gr. Kekryphàleia) - wyspa w Zatoce Sarońskiej, gdzie Ateńczycy odnieśli
zwycięstwo nad flotą peloponeską w 458 r. przed Chr. (dziś. Angistri). Tukidydes
Wojna peloponeska 1, 105.
19
Egina (gr. Aigina) - wyspa na Morzu Egejskim w Zatoce Sarońskiej między Attyką
i Argolidą; Ateńczycy podbili wyspę (455 r. przed Chr.) i wysiedlili jej mieszkańców,
Eginetów, którzy odzyskali wolność dopiero po wojnie peloponeskiej (431-404).
20
Megarejczycy (gr. Megareis) - mieszkańcy miasta Megara (gr. Mégara) na Istmie
Korynckim nad Zatoką Sarońską; po wojnach perskich sprzymierzyli się z Atenami.
Ateńczycy połączyli Megäre murami z portem Nisaja (461 r.). Podczas wojny peloponeskiej
usunięto z miasta załogę wojskową Ateńczyków; Ateny podbiły Megäre w 410 r. przed Chr.
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mur ciągnący się aż do morza; uratowali im wolność i [ich] kraj. Pobili
również Koryntian jeszcze przed Megarejczykami i nie minęło dwanaście
dni, a zwyciężyli ich po raz drugi, aby odebrać im niepięknie ich trofeum21.
Nie były to wielkie osiągnięcia, ale opowiem o nich, chociaż nagli mnie
czas, gdyż dodatek objaśnia całość. Wojska miasta znajdowały się daleko;
jedna ich część przeznaczona [dla] potrzeb Egipcjan [zawierała większą
liczbę okrętów, niż było ich w posiadaniu Hellenów; stacjonowały tam
prawie wszystkie]; druga część oblegała Eginę, co w dużym stopniu
pobudziło nieprzyjaciół Megary do jej zaatakowania [404b]. Sądzili oni
bowiem, że bezczynność Ateńczyków jest korzystna dla ich sprawy.
I nawet jeśliby miasto miało odnieść zwycięstwo po raz drugi, powinno
było odstąpić od kolejnego oblężenia Eginy, gdyż Ateńczycy nie mogliby
przyjść z pomocą w jakikolwiek sposób. Tymczasem Ateńczycy kpili
sobie z tego sposobu rozumowania, ponieważ ich wojska znajdujące się
w pobliżu Eginy bynajmniej nie ruszały się z miejsca, podobnie jak wojska
stacjonujące w Egipcie, które o niczym nie wiedziały.
W rzeczywistości jednak wśród innych miast tylko Ateny na własne
ryzyko śpieszyły z pomocą wszystkim plemionom helleńskim; jedynie one
zyskały hegemonię przez dobrodziejstwa im wyświadczone; one też zmieniły
dawne uświęcone tradycją prawo: zdobyły przywództwo nad miastami, nie
ujarzmiając ich, lecz przynosząc im wyzwolenie. Tak więc te same czasy
przyniosły Hellenom korzyść w postaci wolności, a miastu - w postaci
hegemonii. Jedynie Ateńczycy dowodzili ludźmi za ich zgodą; jeden spośród
wszystkich lud, wybrany na jednego przywódcę, odniósł zwycięstwo nad
barbarzyńcami mocą oręża. Nie nakłonił swoich pobratymców, lecz dał się
nakłonić do objęcia nad nimi przywództwa i zatrzymał sobie to przywództwo jako symbol sprawiedliwości, a niejako oznakę niesprawiedliwości. I jeśli
trzeba to wszystko powiedzieć krótko: Ateny były wśród miast jedyne, które
odniosły zwycięstwo nad barbarzyńcami wbrew ich woli i zachowały
hegemonię nad Hellenami zgodnie z ich wolą.
Z jaką cechą duszy ludzkiej trzeba podchodzić do przedstawienia
wielkich wydarzeń? Czy nie należy ich podziwiać bardziej niż jakiekolwiek inne szczęśliwe zrządzenie losu? Nadeszła wielka próba, nie pominę jej
[więc] milczeniem, wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że przez jej opisanie
ukażę jeszcze bardziej wielkość miasta. Dzięki innym swoim osiągnięciom było ono traktowane tak, jakby opanowało całą Sycylię. Nigdy
bowiem Ateny nie wyglądały na miasto pozbawione siły, lecz na takie,
które ją dopiero co nabyły. I łagodność obyczajów, i umiar, który wybrali
21

Por. Tukidydes Wojna peloponeska 1, 106-107.
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mieszkańcy, aby nie godzić się z tym, co jest złe - nikt nie mógłby o nich
powiedzieć tak godnie, jak na to zasługują.
Wszyscy Hellenowie osaczyli Ateńczyków, a ci, którzy byli ich wrogami, zaczęli wówczas po raz pierwszy mieć nadzieje i ożywiać się pod
wpływem pomyślnego losu. Zbuntowali się niemal wszyscy sprzymierzeńcy, mieszkańcy Sycylii i innych wysp oraz ludność osiadła na lądzie;
wszyscy, by tak rzec, wystąpili jako ich wrogowie. Ateńczycy znaleźli się
w okrążeniu. Co więcej, doszło do czegoś nieoczekiwanego i pozbawionego
rozsądku: ci, których miasto swymi czynami zbrojnymi obroniło przed
królem, wezwali tegoż króla do walki przeciw miastu; [a on] z wielką chęcią
przyłączył się do nich i [405a] wszczął wraz z nimi wojnę, rozporządzając
wojskiem, flotą morską i złotem22. Jakich to dogodnych miejsc strategicznych na lądzie i morzu nie wykorzystał on w swej wojnie?
Nie było nikogo, kto by nie oczekiwał, patrząc na to z zewnątrz, że
miasto już wkrótce padnie łupem wrogów [tak było uciskane działaniami
wojennymi prowadzonymi wspólnie przez barbarzyńców i Hellenów].
Tymczasem Ateńczycy zmienili bieg wydarzeń tak, jakby to wszystko
działo się dla ich dobra, a nie przeciwko nim, czy też jakby wrogowie
walczyli po ich stronie.
Opanowali Hellespont, znacząc go pomnikami zwycięstw, ścigali jednych
tu, drugich tam, jakby przeprowadzali ćwiczenia swoich wojsk, a nie staczali
ciągłych bitew morskich z wrogami, na których się natknęli. Mówiono już na
ten temat i ja tak myślałem, jak ktoś, kto przede mną o tym powiedział.
W końcu Ateńczycy starli się koło Cyzyku23 jednocześnie z Lacedemończykami i barbarzyńcami z Hellady i Azji oraz z Farnabazosem24; zagarnęli
wszystkie okręty, których nie zniszczyli. W rezultacie miasto, chociaż tak
bardzo nękane przez związek zbuntowanych, nie myślało nawet o słowie
pokój, natomiast ci, którzy zaczęli od tak licznych i tak wielkich sukcesów,
zostali pokonani i od razu szukali ratunku, dążąc do zawarcia pokoju.
Samo miasto było także zmuszone do działań wojennych jednocześnie
ze wszystkimi, którzy na nie napadli lub wystąpili przeciw niemu. Większość wrogów umieściła część swoich wojsk przed miastem; z nimi wszystki22

Są to dalsze dzieje wojny peloponeskiej; nieudana wyprawa sycylijska Alcybiadesa
(415 r.), blokada Aten w okresie tzw. wojny dekelejskiej (413-404), rozpad ateńskiej
hegemonii i wmieszanie się Persów do spraw greckich w Europie i Azji Mn.
23
Cyzyk - patrz Cod. 186 pfzyp. 158.
24
Farnabazos (gr. Pharnóbazos) syn Farnakesa - satrapa Bitynii i Frygii, od 413 r.
wspierał Lacedemończyków również w czasie walk pod Abydos i Cyzykiem, dopiero w 409 r.
zawarł układ pokojowy z Ateńczykami za pośrednictwem Alcybiadesa, którego przyjął
u siebie, uwięził i kazał zamordować (404 r.); Ksenofont Hellenika 1, 1,6; 14, 2, 16; 3, 8 nn.
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mi nikt nie mógł się zmierzyć; w końcu Ateny odniosły wiele znacznych
zwycięstw i zostały takie, jakimi były, niezwyciężone. Ale najważniejsze
w tym wszystkim jest to, że nikt miastem nie zawładnął (nikt bowiem nie
złamał jego woli, a wszystkie niepowodzenia były niepowodzeniami wojskowymi), natomiast ono podporządkowało sobie plany [przeciwników] i ku swej
dumie jednocześnie odważnymi czynami zmusiło Kserksesa25 do ucieczki
i doprowadziło do tego, że Lacedemończycy poddali się - zarówno ci, którzy byli posłuszni, jak i ci, którzy brali udział w walkach i ponieśli klęskę.
Do czego zmierzało miasto? Czy nie ożywiało go pragnienie
pokoju?
Zawarcie pokoju z Tebańczykami Lacedemończycy uważali za coś, co
jest ich niegodne; sądzili jednak, że ulec jedynie Ateńczykom znaczy dla
nich zachować w nieszczęściu godność osobistą. Lecz kiedy połączyli się
z resztą ich wrogów, nie mogli ocalić [405b] innych i wymagać od innych,
by ci ich samych ocalili.
[Nie było ich więcej niż pięćdziesięciu; oni pierwsi] powzięli postanowienie, by wystąpić jednocześnie przeciw hegemonii lacedemońskiej na morzu
i na lądzie oraz przeciw wrogom w mieście; podjęli ryzyko w przekonaniu, że
powinno się albo żyć w wolności, albo nie oglądać słońca, które byłoby
świadkiem ich tchórzostwa. Miasto ogarnęła choroba właściwa naturze ludzkiej, lecz wyleczyło się z niej zupełnie samo, tak że przyniosła mu ona więcej
zawiści niż nieszczęścia. Kiedy Ateńczycy odnieśli zwycięstwo nad wrogami
zewnętrznymi dzięki swemu męstwu, pokonali nieprzyjaciół wewnętrznych
dzięki swej łagodności. Zastosowali dwie metody działania: męstwo w walkach i właściwe decyzje po akcjach wojskowych. W ten sposób przywrócili
dawny stan rzeczy w mieście. Jeśli więc ktoś nie chciałby powiedzieć
wszystkiego, mógłby zręcznie ukryć całe to nieszczęście, jakie spowodowała
wojna; tak że zgodnie z wcześniejszymi doświadczeniami wybrali oni te
czyny, których dokonali później, doprowadzając je do pomyślnego kcńca.
[Jaką przewagą dysponowało miasto, które - trzeba to przyznać górowało nad innymi?] Oto fakt, który zasługuje na wzmiankę i ocenę
w nie mniejszym stopniu niż jakikolwiek inny, dokonany przez nich: kiedy
Lacedemończycy zażądali od Trzydziestu26 pożyczki dla zaspokojenia
25

Kserkses - patrz Cod. 60 przyp. 4.
Trzydziestu Tyranów stanowiło komisję powołaną dla opracowania nowej konstytucji
po dokonanym przewrocie oligarchów ateńskich obalających ustrój demokratyczny; praktycznie pełnili oni rolę ówczesnego rządu pod przewodnictwem świetnego mówcy i sofisty,
Krycjasza, ucznia Sokratesa,
26
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żądań ludu, uzyskali zgodę, a lud miał ją spłacić i czynem uwierzytelnić
zawartą umowę. I stali się dla wszystkich ludzi przykładem nadziei w nieszczęściu. Lud już się zebrał niemal gotowy do natychmiastowych czynów
i rozmów, jak gdyby dwa stronnictwa walczyły o wspólną sprawę, a nie
każde o swoją, tak że nie można było rozstrzygnąć, czy należało potępić
spór obu przeciwników, czy przyłączyć się do ludzi dobrej woli w ich
modłach za miasto, ponieważ wojna domowa skończyła się w ten sposób;
a że wspomniałem o pokoju, chciałbym teraz powrócić do niego na krótko.
A więc Ateny były pierwszym i jedynym miastem, które pokonało
barbarzyńców, a kiedy połączyło się z innymi miastami, zyskało nie
mniejszą przewagę nad sprzymierzeńcami niż nad swoimi wrogami. Osoby
nie umiejące polować nie wypuszczą z ręki niespodziewanej zdobyczy;
jeśliby ktoś zechciał ją od nich odkupić, nie potrafiłyby podać jej wartości,
lecz podałyby cenę o tyle wyższą, o ile same mniej się na tym znały;
natomiast Ateny zdawały sobie w pełni sprawę ze swej wyższości pod
każdym względem. Nigdy nie były małostkowe, ponieważ liczyły na swoje
dobra - i te odległe, i te, które już posiadały. [406a] Dlatego łatwiej im
przyszło zwrócić wrogom wszystko, niż wrogom domagać się zwrotu tego,
co do nich należało.
Może się wydawać, że i ja postępuję dziwnie ganiać tych, którzy
porównują Lacedemończyków z Ateńczykami, i sam uciekam się do
podobnych słów; mówię o nich w taki sposób, w jaki, jak twierdzę, nie
należy mówić. Na tej podstawie każdy może się przekonać, że wdzięczność
należna, według niego, miastu nie ma w sobie nic dziwnego i nie trzeba
o tym dyskutować specjalnie, lecz potraktować to jako rzecz drugorzędną,
tak jak ja to teraz robię.
Lacedemończycy, ubiegający się o przywództwo nad Hellenami i [kiedy
zachodziła potrzeba, wysuwający się naprzód w obliczu niebezpieczeństwa], są dziećmi w porównaniu z miastem. Także i ja chciałbym, żeby
trofea, o których zamierzam mówić, miasto zgromadziło u siebie, zdobywając je na innych wrogach, a nie ma konieczności dodawać, że większość z nich
została zdobyta na Lacedemończykach. Ale naprawdę, to same wydarzenia dały miastu powód do tego. Nie będę zatem mówił po to, by porównywać, lecz po to, żeby nie pominąć jego wielkich czynów, gdyż są i takie,
które już pominąłem. Trzeba, jak mi się wydaje, zrobić coś innego niż
dokonać ich szybkiego przeglądu; wydarzenia te bowiem nie ukazały tylko
jedynego rodzaju dobrodziejstwa, ale też i nie pominęły żadnej jego formy.
Rozłożyłem wokół siebie różnego rodzaju materiały, jakbym miał pisać
dzieje tego okresu. Nie jest rzeczą łatwą dokonać przeglądu wszystkich
wydarzeń i omówić po kolei wszystkie operacje wojenne głównodowodzą-
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cego. Cóż zatem mam pominąć, o czym wspomnieć? Oto dlaczego przede
wszystkim trzeba podziwiać wrodzone cechy Ateńczyków i uznać je za
wyższe od zwykłych cech ludzkich: kiedy mieli możność podporządkować
sobie Lacedemończyków na lądzie i morzu lub widzieć, jak pogrążają się
pod wpływem buntu swoich sprzymierzeńców, periojków i [wszystkich]
niewolników, wówczas uznali ich za równych sobie. I kiedy potęga
wojskowa Teb27 dotarła jak pożar do miasta Lacedemonu i reszty
Peloponezu, wówczas jedynie Hellenowie i barbarzyńcy przystąpili do jej
powstrzymania. Dlatego wszyscy patrzyli na Ateńczyków z uznaniem, tak
że umieszczono w ich mieście siedzibę całego ich związku. Czy nadal będzie
się obwiniało miasto, czy wydarzenia? Jeśli ktoś oskarża miasto, to znaczy,
że nie zna, jak się wydaje, spraw najważniejszych i zapomniał [406b] o tym,
dzięki czemu miasto zyskało rozgłos. Jeśli gani wydarzenia, to - jak się
wydaje - gani dlatego, że uważa je za odmienne od tych, z którymi miasto
miało przedtem do czynienia. Tak że ci, którzy ganią wydarzenia, tym
samym chwalą miasto. Krytyka pojawia się w mieście albo u jakiegoś
obywatela wówczas, gdy powstaje coś, co zasługuje na naganę, albo
kiedy ktoś stwierdza, że złe rzeczy biorą górę nad dobrymi. I tak jest
rzeczywiście. Ilekroć w badaniach nad całością uchwycisz się jednego czy
dwóch faktów, to bezwiednie będziesz chwalił to, co pominąłeś, zwłaszcza
jeśli osądzasz nie człowieka prywatnego, lecz miasto [i to takie], które jest
najstarsze ze wszystkich miast helleńskich i może poszczycić się ogromną
ilością osiągnięć wynikłych z zobowiązań. Całe państwo należy przecież do
silniejszych wbrew prawu o równości obywateli. Gdyby tak nie było, to jak
pogodzić równość czy sprawiedliwość z tym, że pobiera się podatki od
innego miasta, że nadaje się prawa tym, którzy ich nie potrzebują, że
osądza się ich postępowanie, wydaje im rozkazy, narzuca wojnę czy zabiera
to, co nie stanowi ich własności? W ogóle żadne z powyższych działań nie
wynika z równości. Jeśliby więc ktoś chciał dokładnie określić sprawiedliwość i zamierzał raczej zająć wieloznaczne stanowisko sofisty niż uznać
istotę faktów, to nie omieszkałby usunąć z tego, co pisze, jakiegokolwiek
państwa czy panowania, gdyż jedno i drugie pozostaje w związku z prawem
silniejszego. Następnie, powodowany mądrością, dojdzie do bogów i mając do nich pretensje, powie im, że oni także nie obcują z ludźmi na zasadzie równości, lecz wybrali sobie pozycje silniejszych.
27

Kiedy po wojnie peloponeskiej Sparta narzuciła swą hegemonię również Tebom,
a wojska lacedemońskie zajęły Kadmeję, akropol tebański (382 r. przed Chr.), wybuchła
wojna beocko-spartańska, zakończona w 371 r. walnym zwycięstwem Tebańczyków pod
Leuktrami (dziś. Parapungia w Beocji); por. Cod. 186 przyp. 142.
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Ale taki sposób rozumowania jest, moim zdaniem, właściwy ludziom
żyjącym w ukryciu, którzy nigdy nie widzieli słońca odbierającego blask
wszystkim gwiazdom. I jeśli zachodzi konieczność, żeby te charakterystyki
odnosiły się do każdej władzy i każdego panowania, i jeśli zasadą władzy
jest to, że nie można sądzić poddanych tak samo jak rządzących, to niech
odejdzie w poczuciu zwycięstwa ten, kto wskaże wśród wszystkich potęg
helleńskich i królestw barbarzyńskich jakąkolwiek władzę, która by
stosowała mniejszą siłę od potrzebnej dla własnej korzyści! Tego nie
stwierdzi się u ludu ateńskiego.
Można więc będzie przyjrzeć się, jakie to ważne postanowienia powziął
lud ateński, działając tak jak najlepsza jednostka ludzka, za co zresztą
niektórzy robili mu wyrzuty. Nie były to błędy właściwe naturze ludzkiej,
lecz były pochodną rozkazów wydawanych przez rządzących. Dzięki swej
sile lud ów doszedł na początku do władzy; w swej życzliwości do ludzi nie
cierpiał władzy, sam zrzekł się jej i [407a] niemal sam ponosił winę za
stawiane mu zarzuty. Najczęściej bowiem kierował się zwykłym prawem
i umiarkowaniem we wszystkim, aby w pewnym stopniu sprawować
władzę wspólnie ze sprzymierzeńcami zamiast rządzić nimi mocą prawa
silniejszego; i spotkało go to, co przydarza się dobrym panom: u niektórych
nie zyskał żadnej wdzięczności za swą zwykłą łagodność, a kiedy czegokolwiek wymagał, uważali, że stosuje oczywistą przemoc.
I doprawdy, jeśli jest rzeczą oczywistą, że lud postępował w ten sposób
wobec ludzi od siebie zależnych, to pozostawmy go tym, którzy chcą mówić
o nim źle; jeśli natomiast tak zachowywał się wobec buntowników i ludzi,
którzy go niesprawiedliwie poniżali i okazali się jego oczywistymi wrogami, to komu godzi się stawiać zarzut? Ja [przynajmniej] sądzę, że tym,
którzy doprowadzili do sytuacji przymusowej. Ci ludzie bowiem, jak mi się
wydaje, rozzuchwalili się, ponieważ mieli rodzaj rękojmi i będąc pewni,
popełniali wykroczenia; pokładali pełną ufność w tym mieście. Postępowali tak nie dlatego, że będzie ono panowało zawsze, byli przekonani, że
nie spotka ich nic strasznego nawet wtedy, gdy zostaną pokonam, gdyż
Ateny były z natury skłonne do przebaczenia. Oto oczywisty przykład.
Ateńczycy zmienili zdanie w stosunku do Mityleńczyków28, jakie miasto
może zwyciężyć w wyniku pierwszych podjętych przedsięwzięć? To, co
28

Mityleńczycy (gr. Mitylenaioi) - mieszkańcy wyspy Mityleny (Cod. 82 przyp. 10),
należeli do Związku Ateńskiego od 479 r. przed Chr., podczas wojny peloponeskiej (431-404)
opowiedzieli się po stronie Sparty; ulegli wojskom ateńskim (427 r.), które osadziły na wyspie
swoich kolonistów, kleruchów. Po kiesce Ateńczyków na Sycylii uwolnili się od nich, ale gdy
zawarto pokój Antalkidasa ze sprzymierzeńcami (384 r.), sami dobrowolnie przystąpili do
sojuszu z Atenami.
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wczoraj uchwalili, było dziełem sądu i rezultatem doznanych od nich
krzywd; to, co nazajutrz znieśli, było dziełem samego miasta. Jedna triera
dołączyła do drugiej. Ku memu zdziwieniu wszyscy pochwalają to, że broni
się zwykłych obywateli na podstawie faktów, podczas gdy ludzie szanowani w mieście nie widzą licznych i znacznych [dokonań], które miasto
mogłoby przedstawić na własną obronę. Nie oskarżamy słońca i księżyca
o szkody, jakie powodują, podziwiamy natomiast wiele dobrodziejstw,
które sprawiają. A miasto? Czy mamy osądzać je na podstawie krzywd,
jakie wyrządziło niektórym ludziom, a nie dobrodziejstw wyświadczonych
wszystkim, z powołaniem się na całe jego naturalne postępowanie? Nie
sądzę w każdym bądź razie. To tak, jakby ktoś miał pretensje do bogów
o pioruny, grzmoty [trzęsienia ziemi], zapominając o tym, że traci z pola
widzenia zwykłe dobrodziejstwa z ich strony.
Mógłbym jeszcze opowiedzieć o wielu późniejszych wydarzeniach,
niezwykłych bitwach, zadziwiająco zuchwałych czynach i nadzwyczajnych
przykładach wytrwałości, ale widzę, że nie wystarczy mi na to czasu.
Niewiele zatem spraw mam do dodania w mej mowie na ten temat i na tym
będę kończył.
Tak jakby od początku natura przewidziała, o ile Ateny swoimi dziełami miały przewyższyć pozostałe miasta. Wyposażyła je w odpowiadającą
ich godności literaturę, aby same przyozdabiały się własnymi dobrami,
a gdyby inni potrzebowali - żeby mogły [407b] im zrobić podarunek
z tych i jeszcze innych rzeczy. Przedtem wy, Ateńczycy, ocaliliście
Hellenów, którzy jako uciekinierzy zbiegli, szukając u was schronienia, teraz przyjmujecie wszystkich ludzi, wszystkie narody nie znające
sztuki i obdarzacie je najpiękniejszym ze wszystkich dobrodziejstwem;
staliście się ich przewodnikami w wychowaniu i we wszystkich rodzajach
mądrości.
Zachowała się pamięć o pięciu monarchiach; oby nie było ich więcej! Za
najstarszej z nich, monarchii asyryjskiej, miały miejsce pierwsze dokonania
miasta - wszystkie nadzwyczajne czyny przypadły na ten okres. Za drugiej
monarchii miasto powiększyło się, nad trzecią odniosło całkowite zwycięstwo, za czwartej - jedynie ono mogło stawić opór i świetnie sobie
poradziło w porównaniu z innymi miastami. Za monarchii pod każdym
względem najlepszej i największej, istniejącej do dziś, miasto zajmuje
pierwsze miejsce w całej Helladzie i tak się ma, że niełatwo można by mu
wspólnie życzyć, żeby dawne panujące w nim stosunki zastąpiły obecne.
Można byłoby stwierdzić, pod jakim względem miasto od najdawniejszych czasów przewyższało inne, gdyby się wzięło pod uwagę to, co do
niego należy. Wziąć wszystko nie jest jednak możliwe, czy raczej jest
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oczywiście niemożliwe, więc gdyby przynajmniej mu się zabrało to, co się
da, podzieliło na części i dało każdemu miastu i każdemu krajowi po jednej
z nich, aby z kolei doprowadzić do porównania - tak jak się urządza
konkursy dla poetów i chórów taneczno-wokalnych - wówczas niełatwo,
jak sądzę, znalazłoby się miasto, które [by] odniosło zwycięstwo. Jedno
miasto, na przykład, przechwalałoby się, że pierwsze przyczyniło się do
powstania rodzaju ludzkiego, drugie chełpiłoby się tym, że pierwsze dokonało zbioru plonów, trzecie - że podzieliło się nimi z większością
innych, czwarte - że ustanowiło prawa, piąte - że wprowadziło uroczystości religijne, szóste - że leży w najpiękniejszym zakątku ziemi, nad
najpiękniejszym morzem, siódme chlubiłoby się swymi dobrami mądrości,
ósme przedstawiłoby własne czyny wojenne; inne wyliczyłoby, ilu Hellenom udzieliło gościnnego przyjęcia, następne - ile założyło kolonii,
jeszcze inne - jaką to otrzymało część dóbr należących do miasta. Twierdzę z całym przekonaniem, że przede wszystkim w ten sposób wyszłoby na
jaw, jakimi znakomitymi osiągnięciami miasto przewyższyło wszystkie
inne; ono bowiem rozdawało Helladzie dobra, których mu nie brakło,
gdyż posiadało je wszystkie.
Istotnie, nie jest rzeczą łatwą ustalić, jaki wśród darów jest [jednoznacznie] największy. Miasta mogą o to współzawodniczyć z sobą; jedno
przedstawi plony Demetry, drugie płody Dionizosa i to nie tylko z winnic,
lecz także z innych upraw; trzecie może okazać dar Ateny i to podwójny.
Czy wielu [408a] miastom nie wystarczy to, że każde z nich chlubi się
posiadaniem najpiękniejszego daru, danego mu przez bogów? [Zgoda! - ale
o tym była już mowa.] A z kolei jeśli chodzi o wielkość miasta i jego
wszystkie osiągnięcia, któż nie uznałby ich za godne Przeznaczenia tego
miasta i wielkiego imienia Ateńczyków? Chociażby same mury miejskie:
największe w całej Helladzie, przepiękne, jakich nie ma nigdzie na świecie.
Mam przemilczeć to, że niegdyś sięgały one aż do morza [ich długość
równała się jednemu dniu marszu]. Od strony morza ciągnęły się także inne
mury położone naprzeciw murów miasta. Należy również zwrócić uwagę
na demy29 - niektóre z nich są bardziej upiększone niż gdzie indziej całe
miasta. Wszystkie ozdoby naturalne i architektoniczne idą ze sobą
w zawody tak w samym mieście, jak i w jego okolicy. Wśród darów natury
sam klimat jest niezrównany; porty są takie, że każdy z nich jest wart więcej
niż wiele innych; do tego dochodzi położenie Akropolu i wspaniałe
29

Dem (gr. demos) - gmina, podstawowa jednostka terytorialna w państwie ateńskim.
Przynależność obywatela do demu była dziedziczna; dlatego każdy Ateńczyk nosił trójczłonowe imię: imię własne (ónoma), imię ojca (patronimikon) i nazwę gminy (demolikón)
(Sokrates Sophroniskou Alopekethen - Sokrates syn Sofroniska z gminy Alopeke).
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powietrze, które jakby wszystko muskało swymi powiewami. Pośród tych
wszystkich uroków i to jeszcze zasługuje na wzmiankę: w innych miastach
[przecież] niezależnie od panującego w nich klimatu zdarza się, że jest on
w jakiejś mierze gorszy w porównaniu z klimatem okolic, tymczasem
powietrze w całej Attyce jest takie, jakie jest, ale nad miastem jest ono
najlepsze i najczystsze. [Można je zobaczyć ponad głową wysoko na niebie:
jest jakby światło widoczne z daleka.] Ponadto jeszcze jego naturalne uroki
wśród wielu innych! A piękno dzieł sztuki, które z nich [trzeba] wymienić jako pierwsze i największe? Przecież świątynie są [tam] przeogromne i najpiękniejsze ze wszystkich, jakie gdziekolwiek się znajdują. Posągi starożytne i nowe są dziełami sztuki najwyższej klasy, nie mówiąc
już o tych, które spadły z nieba. Oprócz tego są tam wielkie księgozbiory, jakich nie można zobaczyć w żadnym innym miejscu na ziemi,
a także zdobienia charakterystyczne tylko dla Aten jako świadectwo
ich bogactwa i sposobu życia; są również łaźnie publiczne o wspaniałym wyglądzie i niebywałym przepychu, są tory wyścigowe i szkoły
gimnastyczne. Gdyby ktoś pozbawił miasto Erychtoniuszy30, Kekropów31, zgromadzonych plonów, trofeów, dóbr, jakimi rozporządza na
lądzie i na morzu, wybitnych jednostek i tego wszystkiego, z czym szło
przez wieki, i gdyby spojrzał nań jako na miasto, które jest teraz dumne
z siebie, to i tak miałoby ono czym górować nad innymi, mianowicie tym
wszystkim, co można w nim [408b] oglądać. [Lecz] Ateny są miastem,
które przewyższa starożytności innych swymi starożytnościami, a nowości innych swymi nowościami lub, jeśli ktoś woli, przewyższa starożytności innych swymi nowościami, a nowości innych swymi starożytnościami, chciałbym powiedzieć: wszystko, co jest innych - wszystkim,
co jest jego.
Autor często używa figur krasomówczych; można by podać
w tym miejscu jedną, tłumacząc ją w taki sposób: Miasto przewyższa starożytności nowościami, nowości starożytnościami.
I jeszcze lepiej zamiast: „Jeśli ktoś woli" itd.: I jeszcze starożytności przewyższa starożytnościami, a nowości nowościami. Następnie, jak to powiedzieć? Lecz także starożytności nowościami
i nowości starożytnościami. Można byłoby powiedzieć jeszcze
lepiej i wyjaśnić, wyrażając się w sposób bardziej właściwy albo
,,nie omyliłby się ten..." i ,,na wiele różnych sposobów..."
30
31

Erychtoniusze - tzn. bohaterowie na miarę Erychtoniusza (patrz Cod, 243 przyp. 61).
Kekropi - tzn. mężowie, herosi na podobieństwo Kekropa (patrz Cod. 243 przyp. 60).
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By tak powiedzieć, jedynie u was jest wszystko czy od was pochodzi
wszystko. I za jednym razem spotkało was rzeczywiście potrójne szczęście:
pewne rzeczy bowiem zaczęły się u was, najpiękniejsze są również u was,
a także jest ich największa liczba. Z pewnością istnieją ludzie, którzy nie
mogą pokazać niczego znacznego ani nic powiedzieć o swej własnej
twórczości, ani powołać się na coś, czym mogliby się zasłużenie chełpić,
odwołują się więc do czasów trojańskich i roszczą sobie pretensję do sławy.
Nie potrafią jednak niczego powiedzieć wszystkim o swoim dziele i czepiają
się sławy jakiegoś jednego herosa, tak jak jacyś małorolni wieśniacy, którzy
robią z siebie bogatych tylko dlatego, że jeden z nich jest bogaty. Miasto
poza tym, że nie musi uciekać się do tego rodzaju wybiegu, wcale nie jest
pozbawione także tu pierwszeństwa, przecież poeta wszystkich Hellenów
powiedział w Katalogu okrętów o wodzu ateńskim, że poszedł on jako
najlepszy, aby ustawić w szyku bojowym rydwany i wojowników uzbrojonych w tarcze32.
Robi aluzję do Menesteusza33 Aleksandra.
Jeśli trzeba mówić tylko o demokracji, porzucając inne tematy, wówczas
okaże się, że wszyscy zwolennicy tego ustroju politycznego byli dużo
bardziej władczy i zarozumiali w swych postanowieniach i ambicjach niż
Ateny, ale także nie należeli do tych, którzy by w godności i wielkoduszności ustępowali miastu. Oczywiście, miasto pierwsze wysunęło zasadę: Nie
przywiązywać się do bogactwa i nie podziwiać go. Nigdy też nie wysławiało
ludzi, którzy swym bogactwem przewyższali innych; przeciwnie, [uważało]
za swój obowiązek zezwalać im na korzystanie z niego tak, by samo nie
poniosło przez to szkody. Nigdy też, w żadnych okolicznościach, nie ceniło
niżej tych, którym los nie dał majątku, ale którzy górowali nad innymi
swymi zaletami [409a], i przyznawało, sądzę, że jest rzeczą haniebną nie
uważać za swe najlepsze sługi bogatszych, lecz najwierniejszych i powierzać
urzędy ludziom określającym się jako wolni, i nie oceniać każdego według
tego, jaki jest. Nie wydaje mi się, żeby pięcioboiści, którzy odnoszą
zwycięstwa w pięcioboju, byli najlepsi we wszystkich konkurencjach
sportowych.
32

Por. Iliada II 552-556.
Menesteusz (gr. Menesteus) Ateńczyk, syn Peteosa - prawnuk Erechteusza, sprawował
władzę królewską w czasie, gdy Tezeusz (patrz Cod. 161 przyp. 34) przebywał wraz
z Pejrottosem w Hadesie.
33
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[Wymieniał czynności zamiast osób, gdyż trzeba było powiedzieć:
zawodnicy zwyciężający w boju; natomiast on powiedział: pięcioboiści.]
Do tej kombinacji wchodziło pięć konkurencji: zapasy, bieg, rzut
oszczepem, rzut dyskiem, pankration; albo zamiast: ,,ci, którzy
biorą udział w pięciu konkurencjach", albo: „ci, którzy odnieśli zwycięstwo w pięciu konkurencjach", a nie, że pięcioboiści zwyciężyli
we wszystkich konkurencjach. Wystarczy zwycięstwo odniesione
w trzech konkurencjach napięć, by zwyciężyć we wszystkich. Peleusz34, jak głosi legenda, w czasie gdy przebywał z Argonautami35,
pierwszy ustanowił te zawody sportowe. Pięć konkurencji - to wyżej wymienione. Niektórzy zamiast pankrationu wymieniają skok.
A jaki lud był bardziej żywy umysłowo i bardziej wyrafinowany? Jacy
mężowie stanu zasługują na większy podziw niż jego? Orłem w chmurach
bóg nazywa to miasto w porównaniu z innymi. Tylko jemu, jak się wydaje,
przypadł w udziale podwójny sprzeczny w sobie los. [Ludzie] wygłosili
o nim bardzo dużo i bardzo pięknych mów; nie ma ani jednej, która by
zaliczała się do gorszych. Miasto podziwiano bardziej niż pozostałe, lecz
nigdy nie usłyszało ono czegoś, co by odpowiadało jego godności.
Pewnego razu wpadłem w zachwyt słysząc, że miasto nazwano siedzibą
mądrości, rodzinnym ogniskiem Hellady i jej fundamentem; podobnie, kiedy słuchałem tego wszystkiego, co o nim śpiewano. Teraz wszystko wydaje
mi się za słabe. Lecz jeśli trzeba nazwać jakieś miasto namiestnikiem bogów
czy ich krewnym, czy też obrazem i miarą natury ludzkiej, to właśnie ono,
jak mi się wydaje, zasługuje, by je tak nazywano. Oto dlatego, Hellenowie,
nie godzi się żywić zazdrości wobec tego miasta ani wstydzić się tego, że mu
się ustępuje w pierwszeństwie. Wręcz przeciwnie, trzeba gorliwie, ze
wszystkich sił zabiegać o jego wielkość. Przecież kiedy Ateńczycy zostali
zwycięzcami, to i wyście odnieśli zwycięstwo. Byłoby niemożliwe, żeby
wszyscy byli najlepsi wśród wszystkich. Kiedy dowódca odnosi sukcesy,
miasto uczestniczy w jego sławie, tak samo gdy miasto-przywódca przyjmuje należne mu zaszczyty, wszyscy są dumni z tego. Sądzę, że nie zawstydziłby Ateńczyków ktoś, kto by przede wszystkim wysławiał Akropol.
34

Peleusz - patrz Cod. 190 przyp. 152.
Argonauci (gr. Argonautai) - żeglarze herosi, uczestnicy wyprawy po złote runo do
Kolchidy na okręcie Argo (Odyseja XII, 70); opisał ją Apoloniusz Rodyjski z Aleksandrii (III w. przed Chr.) w epopei Argonautikà w czterech księgach. Utwór zachowany (wyd. H. Fränkel, Oxford 1964) przełożył częściowo W. Klinger [w:] „Kwartalnik
Klasyczny" 1938, 1939; por. Sinko II, l, s. 264-280.
35

228

[409b] Zamiast: jeśliby ktoś mówił, że Akropol bardziej
zasługuje na cześć i sławę niż cała Attyka.
[Należy więc, żebyście i wy uważali miasto za Akropol i jakby za szczyt
Hellady, a jej mieszkańców - za swoich braci; powinniście ozdobić je i swymi
czynami, i mowami, powinniście też wiedzieć, że uczestniczycie w jego sławie i że nie jesteście jej pozbawieni. My, zamiast sprawienia peplosu, ułożyliśmy mowę, aby uświetnić uroczystości Panatenajskie i podziękować tej
samej bogini, której zostały poświęcone i moja mowa, i miasto.]
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Przeczytaliśmy wśród dzieł Arystydesa 1 cztery mowy Przeciw Platonowi
w obronie retoryki2. Są one tak samo wartościowe jak i poprzednio
omówiona.
Ktokolwiek chce dobrze mówić i [właściwie rozporządzać] głosem
wyborczym, nie powinien, sądzę, patrzeć z zazdrością na kogoś, kto wśród
dawno żyjących i sławnych ludzi mówił inaczej na ten sam temat. Niech
zawsze, także w tym wypadku, zajmuje się zbadaniem, po której strome jest
prawda, i zgodzi się z tym, że to ona przeważa. Jest rzeczą paradoksalną, że
na zgromadzeniach ludowych nie daje się wiary temu, kto przemawia
pierwszy, podobnie na rozprawach sądowych, ale wszyscy dobrze wiedzą,
że gdyby w ten sposób przebiegały procesy, żaden oskarżony nie zostałby
uniewinniony, dlatego wszyscy przemawiają oczywiście po oskarżycielu.
Z utworami literackimi sprawa ma się przeciwnie, w ich ocenie przeważa
sąd tych, którzy mówią pierwsi, a nie tych, którzy potem przedstawią
przedmiot dysputy. Czyż więc nie jest rzeczą zdumiewającą, że ludzie,
którzy troszczą się o swoją sprawność fizyczną i przywiązują do swej
kondycji cielesnej dużą wagę, jednocześnie cenią wysoko - i to przede
wszystkim - piękno i prawość rozumu [albo: właściwego porządku, gdyż
wszystko, co jest uporządkowane, pozostaje w zgodzie z rozumem, to zaś,
co jest pozbawione porządku, jest też pozbawione rozumu], podczas gdy
ludzie, którzy osiągnęli wysoką pozycję w literaturze i nie zgodziliby się żyć
bez pisarstwa, zachowują się w tym względzie biernie czy raczej nieuczci1

Arystydes - patrz Cod. 158 przyp. 9; oraz o fragmentach tekstu wydrukowanych
kursywą lub podkreślonych patrz Cod. 246 przyp. 1.
2
Mowa 45. Focjusz nadal jej tytuł Cztery mowy... dlatego, że traktat W obronie retoryki
składa się w rękopisach z dwóch ksiąg, dzieło zadedykowane Do Kapitona uważa się za
trzecią, a W obronie czterech... - za czwartą mowę Platona; Platon - patrz Cod. 37 przyp. 4.
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wie - we wszystkim obdarzają zaufaniem jedynie tego, który przyszedł
pierwszy. Wolą podziwiać słowa zamiast prawdy, jakby trzeba było
rozpoznawać dobro, a nie odkrywać je i zmieniać same prawa [410a], kiedy
to jest potrzebne, nie uznają wysuwania na pierwsze miejsce słów, które
mówią o tym, co jest ze swej natury stałe. Odnoszą się do tych, którzy
przybyli pierwsi, z czcią, jak do kamieni granicznych i pomników, i nie
porzucają tego rodzaju postępowania. Tak jak wówczas, kiedy chodzi
o prawa, muszą zastąpić dawne im przeciwstawnymi i zgodzić się na to, by
inne zajęły ich miejsce i że ponadto trzeba dopisać, że zezwala się na
usunięcie czegoś z formuł przysiąg publicznych lub na dodanie do nich
tego, co u późniejszych badaczy znajdzie uznanie. Tymczasem utwory
literackie, które trzeba stale badać z taką samą niezależnością, oni
porównują jedynie z przeszłością, tak jak gdyby ktoś utrzymywał, że
jedynie pierwsi ludzie wiedzieli, co to jest zdrowie, i nie pojmował, że tego
rodzaju sąd i takie rozumowanie nie przysparzają sławy także dawniej
żyjącym, których sami otaczają czcią.
Jeśli więc trzeba będzie iść zgodnie z czasem i nim mierzyć zasługę, wówczas nie będzie już miejsca na szacunek, który [teraz] wszyscy żywią do
starożytnych. Wtedy pierwsze miejsce [w literaturze] zająłby Jasos3 a wraz
z nim Krias4 i Krotop5 [i Foroneusz 6], a ponadto Argej7 z mitu [i Deukalion8 zamiast współcześnie wychwalanych]. Jeśli my będziemy oceniać w ten sposób, to Kodrus 9 nie będzie miał prawa do dumy, gdyż on
także okaże się dzieckiem w porównaniu z tymi, o których mówiłem, i przestanie być uznawany za starożytnego. I tak krok za krokiem dojdziemy
do tego, że będziemy badać, czy istniał już jakiś człowiek, kiedy jeszcze
nie było księżyca. Homer10 i Hezjod11, i pierwsi w naszych czasach,
3

Jasos (gr. Iasos) syn Foroneusza - król Argosu, stolicy Argolidy na Peloponezie.
Krias (gr. Kriasos) - kolejny król Argosu (Apollodor Biblioteka 2, 1, 2).
5
Krotop (gr. Krótopos) - syn Agenora, króla Argosu (Pauzaniasz Opis Grecji 1, 43, 7).
6
Foroneusz (gr. Phoroneus) - syn Inachosa i Melii, heros argiwski, założyciel miasta
Argos w Argolidzie na Peloponezie.
7
Argej (gr. Argeios) - prawdopodobnie autor ma tu na myśli Argeja, który "wraz
z Melosem i Heraklesem wyprawił się, aby zdobyć Ojchalie, i padł w walce. Herakles zwrócił
go ojcu, Likimniosowi, jak obiecał, ale w postaci prochów w urnie.
8
Deukalion (gr. Deukalion) - syn Prometeusza i Klimeny ocalały wraz z żoną Pyrrą
z potopu zesłanego przez Zeusa na ludzkość za jej nieprawości. Po dziewięciodniowej
żegludze
w arce para sprawiedliwych małżonków wysiadła na ląd i odnowiła rodzaj ludzki przez
rzucanie kamieni za siebie; z kamieni rzucanych przez Deukaliona powstawali mężczyźni,
z kamieni Pyrry - powstawały kobiety, por. Owidiusz Metamorfozy I 125-415.
9
Kodrus - patrz Cod. 186 przyp. 96.
10
Homer - patrz Cod. 68 przyp. 4.
11
Hezjod - patrz Cod. 161 przyp. 16.
4
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Platon12, a jeśli ktoś chce, Demostenes13 i ci, którzy żyli niedawno przed
nimi, nie mogliby mieć nadziei, że w krótkim czasie spotka ich taka sama
sława, ponieważ czas posuwa się bezustannie naprzód z jednakową
szybkością dla jednych jak i dla drugich.
Jeśli dla wszystkich jest oczywiste to, że owi pisarze, wyniesieni
na szczyty dzięki wrodzonym zdolnościom i sile twórczej, przyćmili
swych wszystkich w ogóle poprzedników, to byłoby wbrew logice, gdyby
odrzuciło się także tych, którzy nastąpili po nich, i by nie miało się zaufania do kogoś, kto by także wśród współczesnych miał coś do powiedzenia na dany temat [ale wydaje się, że możemy dowiedzieć się od
tych, których cenimy, jaka jest różnica między słowami „poprzedzać"
i „przewyższać"]. Tak więc jest rzeczą ze wszech miar słuszną cenić
wszystkich starożytnych, ale nie godzi się drżeć przed nimi ze strachu,
chyba że nie powinno się wcale okazywać tego, że otacza się czcią tych,
którzy są cenieni za swe dzieła bardziej, niż ceni się same dzieła [że,
jeśli trzeba mieć taki stosunek do innych, a zwłaszcza do Platona, to
ja nie muszę mieć innego świadka, gdyż on sam wystarczy - nie tylko
dlatego, że wszędzie głosi i zaleca, żeby niczego [410b] nie wynosić
ponad prawdę, ale również i z tego względu, że pokazuje to na drobnym
przykładzie.]
Jeśli Platon gani Homera, swego odległego w czasie poprzednika,
za wiele rzeczy, to nie z braku podstaw po temu, ma bowiem argumenty dla oburzających się na to, co mówi. Według niego samego, jak
się wydaje, i ludzi, który go pochwalają i uważają, że nie można mu
niczego zarzucić, zawsze warto odważyć się na wysłuchanie kogoś innego, kto przypuszczalnie mówi coś zupełnie przeciwnego, i nie robić
mu z tego powodu zarzutu, chyba że nie ma on racji w poruszanych
sprawach.
Kiedy Platon wystąpił publicznie z zarzutami wobec retoryki, jakoś nie
odmówił dyskusji nad nią, lecz wprowadził do dysputy w formie dialogu
dwóch lub trzech oponentów. Dlatego byłoby rzeczą dziwną, żebyśmy my,
chcąc mu przyjść z pomocą i podejmując się jej, nie odważyli się postąpić
tak samo, jakby można było sprzeciwić się Platonowi jedynie o tyle, o ile on
sam pozwoliłby na taki sprzeciw wobec siebie. Toteż wydaje mi się
niedorzeczne twierdzenie, że Platon bez wstydu ganił retorykę i jednocześnie posługiwał się nią. My natomiast, broniąc retoryki, wstydzimy się
obrazić kogokolwiek z jego powodu.
12
13

Platon - patrz Cod. 37 przyp. 4.
Demostenes - patrz Cod. 161 przyp. 40.
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Jeśli poza tym nie trzeba byłoby niczego powiedzieć w obronie retoryki,
lecz wydać na nią wyrok skazujący, jak w sądzie, podczas gdy jest ona
sztuką mówienia, to byłby to jakiś zupełnie odmienny nakaz. I jeśli ktoś
ma obowiązek jej bronić, to zapewne nam godzi się to zrobić, abyśmy
mogli ukazać sprawiedliwość przede wszystkim tam, gdzie sami zostaliśmy jej obrońcami. Jest bowiem rzeczą rozumną, by umożliwić korzystanie z dóbr, które zawdzięczamy jej samej - od niej przecież otrzymaliśmy sposób przemawiania w obronie innych. Jedna z dwóch rzeczy:
albo musi ona okazać się taką, jaką chciał ją mieć Platon, albo uczyni się
z nią coś, że będzie się taką wydawała. Nie zawsze bowiem dobra jest
zasada, że milczenie potwierdza oskarżenia. W tym wypadku przecież nie
odda się jej sprawiedliwości; jej godność ulegnie pomniejszeniu, gdyż
okaże się ona niezdolna do ocalenia sprawiedliwości.
Nie ma tu jakiegokolwiek twierdzenia i dowodu przedstawionego
w sposób rozstrzygający; mamy w tym miejscu do czynienia jakby
z prostym odstąpieniem od tego, co przedtem pochłonęło tak wiele trudu;
to zupełnie tak jakby retoryka wymagała od słuchających tego odstąpienia, prosząc ich o łaskę. I właśnie, jeśli śmieszne jest przypuszczenie, że
przedmiot badań jest rzeczą dopuszczalną, to czy byłoby rozsądne
podejmować badania nad tym, co od początku jest śmieszne? Jakże
bowiem nie byłyby śmieszne dociekania, gdyby sztuka krasomówcza
i sztuka kulinarna były tej samej natury? Platon natomiast przyjął [411a]
to za rzecz dopuszczalną.
Można byłoby się o tym przekonać, kiedy usunie się termin „retoryka",
zastąpi się go terminem „filozofia" i posłuży się jednocześnie wszystkimi
tymi samymi argumentami. I niech nikt nie potępia niezręczności i chłodu
tego zdania! Kiedy bowiem dwie dziedziny nauki czy umiejętności
występują blisko siebie, a ludzie są najlepszymi przedstawicielami jednej
z nich, to nawet gdy źle się wyrażą o drugiej, nie powiemy, że mają w sobie coś z prostactwa. Ich przeciwnikom pozwolimy, żeby bronili się za
pomocą innych argumentów, dopiero potem zabierzemy głos nie w tym
celu, by uznać, że brak im okrzesania, lecz żeby wysunąć dowód, który twierdzimy - nie występuje nigdzie u naszych przeciwników. [Znaczyłoby
to, że nam brakuje rozumu w większym stopniu niż im.] Mamy zresztą
świadectwo i aprobatę, pochodzące od wszystkich, by tak rzec, bogów:
nie ma żadnej wartości mowa, która dba jedynie o sztukę krasomówczą,
ani ta, która gani wszystko, co nie ma w sobie w ogóle niczego ze sztuki.
A zatem, na Zeusa! - mówienie wierszem z natchnienia muz bez
retorycznych środków wyrazu nie jest zjawiskiem zadziwiającym, lecz
często boskim. Zastanawiające byłoby natomiast to, czy można by
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wygłaszać tak [jak retorzy] wspaniałe mowy, ale bez stosowania sztuki?
Osobiście nie sądzę, żeby to było możliwe. Jakże nie byłoby dziwne, żeby
poeta, naśladując mówce, dobrze tworzył wiersze bez sztuki i wspaniale
przemawiał, a z drugiej strony, by sam mówca nie wygłaszał wspaniałych
mów, jeśli nie robiłby tego [za pomocą] sztuki? Jeśli więc - o Zeusie
i bogowie! - jakiś rodzaj szału jest lepszy od mądrości i jeśli mądrość
ludzka pochodzi od bogów, to jak można ganić wszystko, co nie powstaje
bez udziału sztuki i jak można uważać sztukę krasomówczą za coś [wprost]
haniebnego?
Platon nie uważa retoryki za sztukę; tymczasem sam głosi [zarazem], że
nie należy doszukiwać się sztuki w wielu największych dziełach. I jeśli
Platon zasługuje na zaufanie, to on właśnie pozbawił sztukę godności.
Co więcej, jeśli ktoś [co byłoby najbardziej wiarygodne] nie zgadza się
z tym, to jak sztuka krasomówcza byłaby czymś niegodnym w świetle
jego wypowiedzi? Ja w ogóle uważam, że Platon zasługuje w nie mniejszym stopniu na zaufanie niż jakikolwiek inny Hellen, i zapytałbym
chętnie uczniów Platona, czy lepiej jest wierzyć tej czy innej jego
wypowiedzi. Oczywiście, należy on do najbardziej czcigodnych i sam
świadczy nam o tym; to dla naszego dobra jest on taki. Ale gdy my
mówimy to samo co on, wówczas to, co on mówi, nie zgadza się ani z nim,
ani z nami; [411b] jest to nie tyle sprzeczność, ile dowód na to, że nie
mówi on prawdy.
Nie będę się spierał z Platonem o to, że wielu ludzi ocaliło się z woli
bożej. Ani Ajschynes14, syn Lizaniasza, ani ktokolwiek inny nie wystąpi
przeciwko mnie z zarzutem, gdy stwierdzę, że sam mogę to poświadczyć
wprost własnymi słowami i nie jest mi do tego potrzebne jego świadectwo.
Ale naprawdę, jak natchnieni wróżbici zostali wtajemniczeni przez poszczególnych bogów - każdy w swoją dziedzinę, tak i ja od bogów
otrzymałem swoją wiedzę. Uniknąłem tych wszystkich chorób, o których
żaden lekarz nie miał pojęcia, których nie potrafił nazwać, a tym bardziej
wyleczyć, nie wiedział też, jak one powstają [w] organizmie ludzkim. Żyję
nadal wbrew temu wszystkiemu, co się wie zgodnie z dzisiejszym stanem
wiedzy.
Przecież nikt z wyleczonych nie ma najmniejszego pojęcia o sztuce
lekarskiej; ale widocznie z powodu lekceważenia tej sztuki człowiek
14

Ajschynes (gr. Aischines) ze Sfettos w Attyce zwany Socraticus, syn Lizaniasza - żył
w pierwszej poł. IV w. przed Chr., jeden z najwierniejszych uczniów i apologetów Sokratesa,
któremu towarzyszył w ostatnich chwilach życia, autor mów sądowych i wielu dialogów
zachowanych we fragmentach (wyd, H. Dittmar, Berlin 1912; Diogenes Laertios 2, 60-64;
Sinko I, 2, s. 491-495).
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ucieka się do opieki bogów. A jednak gdy mówimy: „z pomocą bogów",
bogowie nie wzgardzą takim naszym rozumowaniem i wielu, którzy
wybrali raczej los wyznaczony im przez bogów niż sztukę lekarską, nie
żałowało tego. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, żeby samych lekarzy
ogarniał strach, gdy słuchają o licznych swych dokonaniach. Czy to sny
sprawiają, że sprawy człowiecze docierają do bogów? Czy też troska
bogów o ludzi sprawia, że ludzie odzyskują zdrowie poprzez sny? Ja
właśnie tak sądzę, I cóż ty, najwspanialsza mowo Hellenów [jak mawiał
Kratyn15]? [I twoje utwory oceniano jako tak podobne i tak zbliżone do
geniuszu Sokratesa, że ta opinia zyskała sobie posłuch.] Wydaje mi się, że
i sam Sokrates, chociaż nie zachowało się żadne z jego dzieł, nie
daje gorszego świadectwa niż czcigodny Platon i wytworny Ajschynes,
owszem, daje jeszcze piękniejsze i przeznaczone naprawdę dla wszystkich.
Sokrates, jak przyjmuje się powszechnie, powiedział, że nic nie wie16,
i wszyscy, którzy go znali, potwierdzają to powiedzenie, ale przyjmuje się
również, że Pytia orzekła, iż [jest] on najmądrzejszym człowiekiem. Jakże
więc jest z tym? Nie godziłoby się niemal wierzyć w to, że bóg uznał za
najmądrzejszego z ludzi tego, który się mylił we wszystkim. A jeśli chodzi
o sztukę, to - wydaje się - on sam mówił, że nie zajmuje się nią. I prawdę
mówiąc, nie cenił poglądów Anaksagorasa17, u którego [412a] bądź co
bądź pobierał naukę.
Co więcej, jest rzeczą nieprawdopodobną, żeby człowiek, któremu
[zresztą] towarzyszyło bóstwo, nie wiedział tego, co powinno się wiedzieć.
Tymczasem on sam mówił, że nic nie wie. Mówiąc to nie kłamał,
w przeciwnym razie bóg nie nazwałby go najmądrzejszym człowiekiem.
I jeszcze jedno: co w ogóle ma znaczyć to, że on nic nie wie? Sądzę, że
znaczy to [niczego nie wiedzieć] zgodnie ze sztuką. Lecz [istotnie, jeśli]
tak czy owak nie był on najmądrzejszym i do tego, mówiąc o sobie, nie
kłamał, jako że kłamstwo jest czymś haniebnym, nie mówił też prawdy.
Jeśli nieuprawianie sztuki należy po prostu do rzeczy niegodnych, to
Sokrates [także] daje w swojej wypowiedzi dwojakie świadectwo: i tego,
co odrzucał, i tego, co przyjmował. Właśnie przez Sokratesa bóg po15

Kratyn - patrz Cod. 190 przyp. 123; tu: aluzja do powiedzenia Kratyna o „wspaniałym jeżyku greckim" (o megiste glotta ton Hellenon); frgm. 293: Comicorum Atticorum
Fragmenta, ed. Th. Kock, vol. I Lipsiae 1880, s. 98.
16
Znane powiedzenie Sokratesa: „Wiem, że nic nie wiem" (gr. Oida oudén eidos, łac. scio
me nihil scire), przytacza je Platon w dialogu Obrona Sokratesa, VI 21 D. Por. świetne
studium o Sokratesie, jego „bóstwie", daimónion, i całej filozofii: A. Krokiewicz Sokrates,
Warszawa 1958, a zwłaszcza rozdz. IV o dialektycznej pasji filozofa, s. 71-104; por. Cod. 243
przyp. 45.
17
Anaksagoras - patrz Cod. 243 przyp. 51.
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świadczył i jedno, i drugie, orzekając za pośrednictwem wyroczni, że on
jest najmądrzejszy, i poprzez tę drugą porękę uwiarygodnił podwójne
świadectwo Sokratesa.
Niniejsze rozumowanie jest dylematem i zawiera następującą
myśl: Sokrates (mówi autor) powiedział, że nic nie wie. Jeśli
przypuścimy, że mówi prawdę, to nie jest mądry, jeśli natomiast
kłamie, to również nie jest mądry, ponieważ kłamać, znaczy
dopuszczać się hańby. Jeśli zatem nie jest mądry z obu powodów,
to z drugiej strony właśnie jest nim z obu powodów: dlatego że
mówi, iż nie wie (nie wie bowiem zgodnie ze sztuką i wówczas
mówi prawdę, że nie wie), iż tego względu, że wyznaje, iż bóstwo
przemawiało do niego. I świadectwo Sokratesa jest podwójne,
po pierwsze dlatego, że mówi, iż to bóstwo go ostrzegło, a po
drugie z tego powodu, że twierdzi, iż niczego nie wie. Każde
z obu świadectw przypieczętował Apollo oznajmiając, że jest on
najmądrzejszy, to znaczy, że nie kłamie i że nie ma niczego
niegodnego w tym, że nie wie zgodnie ze sztuką.
Czy trzeba przytaczać świadectwa poetów? Tu wyłania się kwestia, czy
należy cytować wszystkich, czy tylko tych, którzy wyróżnili się wśród
nich; a przecież byłoby lenistwem, gdyby ktoś miał zaniechać przytaczania najbardziej znanych świadectw przynajmniej w wyborze. A więc
wszyscy poeci, jak jeden mąż, rzeczywiście dają świadectwo temu, że są
poetami z tytułu intelektu [który góruje nad sztuką]. Ale nie to świadectwo jest mi teraz potrzebne (gdyż zawiera się ono w tym, co już
powiedziałem); potrzeba mi świadectwa dosłownego.
I wcale nie chodzi o to, by dołączyć to wszystko jako przypadkowy
dodatek i uzupełnienie [do tego, co wyżej powiedziano, ale żeby wykazać
i jednocześnie [412b] potwierdzić, że piękna artystyczna wypowiedź i jej
okazałość mają źródło nie w rzemiośle poetyckim, lecz w natchnieniu
boskim].
A więc, Platonie, zapytuje autor, natchnienie jest ważniejsze od wiedzy?
Sztuka zajmuje drugie miejsce po wrodzonym talencie. Dlatego Hezjod
mądrze myśli i mówi o tym, zachowując stale w pamięci gałązkę lauru,
która sprawiła, że gdy tylko ją otrzymał, z pasterza [stał się] poetą.
Zresztą, same sztuki i rzemiosła wynaleźli zapewne wybitni ludzie, z natury zdolniejsi od innych. [To nie sztuki stworzyły to, co naturalne, lecz
najlepsze natury stworzyły najlepsze sztuki, tak że zgodnie z porządkiem
rzeczy i siłą twórczą pierwszeństwo należy do natury.] Jeśli [więc] nie
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przypisujemy wprost samym ludziom wynalezienia [sztuk], lecz utrzymujemy, że władają nimi bogowie, którzy odsłonili je ludziom, to czy nie
jest jest zupełnie oczywiste, że sztuka siłą rzeczy jest darem jakiejś dużo
wyższej istoty? Naturalnie, [jeśli] to jest oczywiste dla wszystkich i [jeśli]
wszyscy zgodnie mówią, że to nie bogowie otrzymali całą wiedzę od ludzi
[lecz ludzie od bogów], i że bogowie pełnią rolę nauczycieli, a my uczniów,
to o tyle natchnienie góruje nad wiedzą, o ile bóg przewyższa człowieka.
Bogowie wynaleźli wszystko, a my, sądzę, otrzymaliśmy wszystko i z tego
korzystamy. Dlatego jest to prawidłowe, rozumne, sprawiedliwe [i całkowicie naturalne ze strony człowieka, że mieszkańca Helikonu, który
otrzymał od bogów natchnienie pozwalające mu mówić, ogłosił bogiem,
zbliżył do bogów, uznał za pierwszego i] niezrównanego tego, kto
samoistnie poznał wszystko, a na drugim miejscu umieścił tego, który
słuchał i nauczył się.
Jeśli uczenie się jest rzeczą wspaniałą i najważniejszą, to nie zajmuje
ono tym samym [pierwszego miejsca], gdyż trzeba było [oczywiście] uczyć
się u kogoś innego, a nauczający także nie byłby pierwszy, jeśli uczenie
się byłoby czymś lepszym i pierwszorzędnym. O ty, ozdobo Stoi Pojkile18! Kogo będziesz słuchał, komu dasz się przekonać, jeśli uczący się
jest lepszy od tego, który pierwszy zdobył wiedzę, i jeśli nie jest siłą rzeczy
gorszy od niego, przynajmniej wtedy, gdy zamierza nauczyć się czegoś?
Każdy uczący się z pewnością uznaje, że jest gorszy, dlatego chce się
uczyć. [Gdyby bowiem wpierw nie uświadamiał sobie, że czuje potrzebę
nauki, to jakżeby mógł się uczyć? Albo jak mógłby słuchać słów kogoś
innego?] Jest więc całkiem dziwne, że [tego samego] kto uznał [413a] swą
niższość, można by uznać za lepszego - i to wówczas, gdy chwali się go
za to, że właśnie uznał swą niższość, ponieważ zapragnął się uczyć.
Z drugiej strony jest [także] rzeczą dziwną19, że nie dostrzega się tego,
iż nie tylko dary naturalne stworzyły sztuki na początku, a także tego, że
w dziedzinie samych sztuk właśnie ludzie górowali nad nimi i wyróżnili
się dzięki wrodzonym zdolnościom. Ci, którzy uczyli się sztuki, muszą
być niemal tacy sami, doszli do niej jako drudzy i powinni być, sądzę,
zawsze gorsi od tych pierwszych, aż dojdzie do upadku sztuk. Człowiek,
który pobierał nauki u innego, nie mógłby opanować wszystkich dokładnie, zawsze musiałby pominąć którąś z nich. Dzięki sile talentu i naturalnej żywotności najlepsi z nich osiągnęli sławę. Nikt nie podziwiał De18

Stoa Pojkile (patrz Cod. 243 przyp. 31) jako siedziba od ok. 300 r. przed Chr.
filozoficznej szkoły Zenona z Kitionu, zwanej stąd stoicką.
19
Cały ten akapit jest wypowiedzią Focjusza.
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dala20 ani jego poprzedników bardziej od Fidiasza21, wręcz przeciwnie,
od małych, skromnych początków sztuki pięły się coraz wyżej, do wielkości i doskonałości.
Wynoszenie sztuk w ogóle ponad naturę nie wychodzi, jak się wydaje,
na korzyść samym sztukom, gdyż nie mogłyby one rozwijać się ani
osiągnąć swego obecnego kształtu, ani też zyskać sobie uznania. To nie
sztuki, moim zdaniem, nadały ludziom wielkość, lecz ci, którzy dzięki
swemu talentowi wybili się i dokonali tego, że sztuki zaczęto cenić. Nie
pozostawili ich bowiem na tym poziomie, na jakim je zastali. I to jest
właśnie oczywiste dla wszystkich, nawet jeśli dopiero teraz, a nie wcześniej,
była o tym mowa. Najwybitniejsi na polu sztuk zostali najwybitniejszymi
nie dlatego, że mieli w nich swój udział, ale dlatego, że je wyprzedzili.
[Ale jedni ulegli naturze słów] drudzy poddali się naturze rzeczy, czym
wszyscy dowiedli przez swój wrodzony talent, że ich poprzednicy byli
dziećmi. A więc wszystkie sztuki, jak powiedziałem, wynalazła natura.
Gdyby bowiem sztuki miały stworzyć sztuki, nie mogłyby mieć początku,
a jeśli sztuki w ogóle nie istniały, to nie można by było wynaleźć sztuki;
jak bowiem sztuka, której nie było, mogłaby wynaleźć inną? A zatem
natura góruje zarówno nad tymi, którzy pierwsi wynaleźli sztuki, jak
i nad tymi, którzy w nich celują. Okazuje się więc [również zgodnie
z tymże tokiem rozumowania], że natura występuje jako władca, a sztuka
wywodząca się z nauki - jako sługa posłuszny swemu możnemu panu.
Jeśli zatem nie przyjmujemy, że retoryka jest sztuką, to co mógłby ktoś
powiedzieć w [413b] jej obronie. Wiele [jest] tych i temu podobnych
zagadnień, które pominąłem. Można też będzie sądzić po tych wywodach,
że zmierzamy w złym kierunku, jeśli usiłujemy nauczać za pomocą sztuki.
Ja nie zmieniam niczego w tym, co powiedziałem; nie zgadzam się
z Platonem, że retoryka nie ma niczego wspólnego ze sztuką; przeciwnie - ma ona w sobie coś ze sztuki [będę posługiwał się słowami samego
Platona] i szedł dalej.
20

Dedal (gr. Daidalos) - prawnuk ateńskiego króla Erechteusza, mityczny artysta rzeźbił postacie w ruchu - konstruktor i wynalazca narzędzi rzemieślniczych, budowniczy
labiryntu dla Minosa na Krecie; skonstruował skrzydła, na których wzbił się wraz z synem
Ikarem w przestworza i uciekł z Krety, protoplasta rodu Dedalidów, z którego miał
pochodzić Sokrates.
21
Fidiasz (gr. Pheidias) syn Charmidesa - najwybitniejszy artysta rzeźbiarz, działał
w Atenach oraz m.in. w Delfach' i Olimpu w połowie V w. przed Chr., za czasów Peryklesa, z którym jako jego doradca artystyczny pozostawał w przyjaźni (por. Co d. 161
przyp. 41). Twórca greckiej rzeźby monumentalnej epoki klasycznej, przebudował Akropol w Atenach (patrz K. Michałowski Jak Grecy tworzyli sztukę, Warszawa 1986,
s. 90-105).
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Jakże nie jest sprzecznością, kiedy się utrzymuje, że retoryka zmierza
do określonego celu, i jednocześnie twierdzi, że z tego samego względu
nie odwołuje się ona do rozumu? Przecież wszyscy, którzy dążą do
wytyczonego sobie celu, bezsprzecznie zmierzają do niego, kierując się
rozumem. Jest rzeczą niemożliwą iść do celu i nie postępować zgodnie
z rozumem; przecież rozumne myślenie o jakimś przedmiocie, powodujące dążenie do celu, opiera się na rzeczywistości. Zmierzać do celu znaczy
osiągać upatrzony przedmiot; ci bowiem ludzie, którzy go nie mają od
początku, nie osiągną celu. A więc nie dlatego ktoś nie osiąga celu, że go nie
ma, lecz dlatego, że do niego nie dąży. I to jest normalne. Nikt bowiem
nie chybił celu dlatego, że powodował się rozumem, lecz tylko z tego
względu, że nie kierował się rozumem i zszedł z właściwej drogi. [Wybrali
to, co powinno być pożyteczne dla każdego.] I to, Platonie, zostało
wykazane w twoich wymaganiach twardych jak stal.
[Dlaczego dziwisz się retoryce, że zmierza do osiągnięcia celu?] Przecież
retoryka w sposób oczywisty jest podobna do sztuki wieszczenia, tyle
tylko, że wieszczba kończy swoje zadanie wówczas, gdy osiągnęła cel,
natomiast retoryka nie tylko usiłuje osiągnąć realne rzeczy, lecz za
pośrednictwem tych, którzy się jej poświęcili, wprowadza w czyn wszystkie najlepsze osiągnięcia, do jakich doszła. Spełnia więc ona jednocześnie funkcję wieszczbiarstwa i funkcję sztuki wojskowej, o której
Platon nie powie, że nie ma ona nic wspólnego z polityką. Jakże retoryka
mogłaby być zwierciadłem części polityki22, gdyby tak nie było? Ale
w takim ujęciu na pewno nie jest ona zwierciadłem.
,,W taki sposób" - powiedziano ironicznie, na przykład: jeśli
tak nie jest z podobieństwem retoryki do sztuki wojskowej i do
innych, gdyż się od nich różni, nie mogła ona być zwierciadłem
w takim rozumieniu.
Tak więc [w sumie] występuje tu sofizmat, według którego retorzy dają
tłumom takie rady, jakie przyjmują one z upodobaniem, i jedynie to mają
na celu. Fałsz tego twierdzenia może wykazać nawet dziecko lub każdy
człowiek przy zdrowych zmysłach. Według mnie to wszystko ma się całkiem odwrotnie: w samej istocie retoryki nic nie występuje w większym
stopniu [414a] jak dążenie do tego, by nie pozwolić tłumom [od razu] na
robienie tego, co im się podoba. Mówcy również nie mają [niczego bardziej] na widoku niż to, co jest najlepsze, a sami ludzie dobrze wiedzą, że
22

Por. Platon Gorgiasz 463D.
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retorzy są lepsi od nich w rozważaniu spraw, w całym sposobie ich życia
i w ich losie; wynika to jasno choćby z zaszczytów, jakimi obdarzają retorów.
Jeśli powiadasz, że retorzy ustępują tłumom i wykonują ich nakazy,
zamiast im nakazywać, to bierzesz służebną za panią domu, a ganiać
niewolników wykonujących funkcje publiczne, wyrządzasz krzywdę retorom; niewolnicy miejscy nie mają powodu do wielkiej dumy z siebie,
ponieważ zawsze spełniają wolę miasta; retorzy przeciwnie, powody do
dumy czerpią z tego, że nie mówią tłumom rzeczy im miłych, lecz to, co
sami uważają za najlepsze dla tłumów. [Gdyby byli sługami pragnień ludu
i zawierali w swoich mowach to, co się podoba słuchaczom, to nigdy nie
mogliby przemawiać z pełną swobodą ani tak, żeby okazać im swoją
wyższość nad innymi.] Myślę, że jednak mają oni świadomość tego, że nie
powinni służyć zachciankom tłumów, lecz miarkować ich żądze [nie mają
oni oczu utkwionych w tłum, to tłum jest w nich zapatrzony]; zdają sobie
sprawę z tego, że nie kierują nimi prości obywatele, lecz że to oni kierują
ludem. Dlatego właśnie lud nadał im taką, a nie inną nazwę symboliczną,
świadczącą o ich władzy, mam na myśli nazwę „demagogów"23. Retorzy
otrzymali tę nazwę nie z tego powodu, że dają się kierować ludowi o ty, który przekręcasz każde znaczenie od góry do dołu! - lecz dlatego,
że oni nim kierują. Sprawa ma się [zupełnie] tak samo jak z tymi, których
nazywamy „pedagogami" nie dlatego, że popadli oni w zależność od dzieci, lecz z tej przyczyny, że nimi kierują. I cokolwiek mógłbyś powiedzieć, takie nazwy przystają do retora i takie chciałby [on słyszeć]: przywódca, opiekun, nauczyciel. Te wszystkie nazwy właściwie określają retora.
Wszyscy przywódcy w każdej czynności górują dzięki wrodzonym
zdolnościom nad sobie podległymi ludźmi. Prawdziwym politykiem jest
ten, kto z pełną swobodą potrafi przekonywać, nie stosuje przymusu,
usiłuje zachować swoje stanowisko i zmierza do spełnienia żądań wysuwanych przez rządzonych. Nie mów więc tak, jakbyś rzucał obelgę na retorów za to, że się podobają, wyrażaj się o retorach tak: zmierzają oni do
osiągnięcia tego, co jest najlepsze, i chcą jednocześnie podobać się ludowi.
I za to właśnie oddaj retoryce należną jej cześć [aby widziano, że
odwdzięczasz się [414b] jej tym samym za to, coś od niej otrzymał]. Jakże
ktoś stanie na usługi ludu mającego różnorakie zapatrywania i wysuwającego sprzeczne ze sobą [żądania? Kiedy bowiem trzeba służyć wielkiej
liczbie ludzi, którzy nie mają tych samych poglądów, i kiedy wszystkim]
23

Gr. demagogoi - wyraz złożony z demos - lud, tłum, motłoch i ago - prowadzę,
przewodzę: prowadzący lud, polityk, później przywódca tłumu, motłochu; jak pedagog (gr.
paidagogós) znaczy: (niewolnik) prowadzący dziecko (do szkoły), nauczyciel, wychowawca.
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tak nastawionym podobać się w równej mierze jest rzeczą niemożliwą, to
w jaki sposób retor ma zaspokoić żądania ludu i zyskać jego sympatię?
Jednym spodoba się, innych zaniepokoi, tak że przemawiając nie tyle
zyska sympatię, ile wzbudzi niechęć ku sobie.
Jeśli więc retoryka ma moc przekonywania, a przekonywanie jest
właściwością retorów, to retorzy nie są pochlebcami, a więc nie stoją na
usługach tłumu, lecz go przekonują. Jeśli natomiast retorzy mówią to, co
podoba się tłumowi, to retoryka nie jest tym, co przekonuje, ponieważ
robi z retorów ludzi posłusznych tłumowi, a nie takich, którzy nakłaniają
go do swych przekonań. Wobec tego wybieraj, po której stronie jest
kłamstwo! Dla nas wynika z tego, że Platon występował przeciwko
Platonowi i, co najpiękniejsze, nie za pomocą argumentów wziętych
skądinąd, lecz zaczerpniętych na chybił trafił z własnych pism. Retoryka
[nie jest sumą wielu sztuk, które dopiero co omówiłem, lecz] godzi się
wykazać, że jest ona rozumna; i coś jeszcze więcej - że cała tkwi
w rozumowaniu, że jest największa i pierwsza w życiu społecznym ludzi,
jest czymś doskonałym i, jeśli można tak powiedzieć, kresem wszystkiego,
czego można by sobie życzyć.
Jednak, moim zdaniem, wszyscy, którzy tylko potrafią, zgodzą się
z tym, że ludzie nie są do siebie podobni, lecz dzielą się na dwie grupy.
Pierwsza z nich skłania się do posługiwania się przemocą [i do panowania; mógłby ją ktoś nazwać warstwą silnych, przy czym mam tu na myśli
tych, którzy panują, opierając się na sile, a nie za pomocą środków
szlachetniej szych ]; druga zmierza do podporządkowania się [wbrew swym
zamierzeniom, ponieważ nie ma ona żadnego sposobu na to, by czemukolwiek się przeciwstawić; rozpoznajemy w niej warstwę ludzi słabych].
To właśnie było przyczyną tego, że ludzie wynaleźli środek dla własnej
obrony albo taki, który by sprawił, żeby bogowie znaleźli sposób na
obronę ludzi, a ten powstrzymałby przemoc, stałby się jakby zabezpieczeniem równości i sprawiedliwości. Byłby on dla wszystkich korzystny:
tak dla ogółu, jak i dla tych, którzy urodzili się po to, by stosować przemoc.
Ci bowiem nie mogliby uchronić się przed skutkami swych nieprawości
i złych czynów. Po uśmierceniu najsłabszych i z kolei po wybiciu takich czy
innych i ciągłym usuwaniu tych, którzy jeszcze pozostali przy życiu, ludzie
silni doszliby w końcu do tego, że sami wzięliby się za siebie, tak jak to
podobno zrobili Spartowie24, jeśli mit o nich ma takie właśnie znaczenie.
24

Spartowie (gr. Spartoi - Posiani) mężczyźni zrodzeni z posianych przez Kadmosa za
radą Aresa zębów smoka, którego zabił w miejscu, gdzie miały być założone Teby. Spartowie
wyszli z ziemi w pełnej zbroi, stoczyli ze sobą walkę; ci, którzy przeżyli, pomagali
Kadmosowi w budowie Kadmei, grodu Teb (por. Cod. 186 [138a]).
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A więc trzeba było wynaleźć jakiś [415a] sposób dla całego rodzaju
ludzkiego, który byłby korzystny dla wszystkich: i dla silnych, i dla słabych, i dla dzielnych, [albo] uniemożliwiłby on jednym popełnianie czynów występnych albo karałby ich za nie, natomiast innym zapewniał
bezpieczny tryb życia i wyrażał należną wdzięczność ludziom, którzy
z pełną świadomością cenili sprawiedliwość. Z tych właśnie powodów
wynaleziono retorykę - pojawiła się ona jako sprawiedliwość i więź życia
łącząca ludzi - aby o ich czynach nie decydowały siła, broń [ani prawo
posiadania, liczba czy wielkość], czy cokolwiek innego, co wprowadza nierówność, lecz żeby rozum w pełni spokojnie uznawał sprawiedliwość. Taka
jest [więc] zasada i natura retoryki, jej wolą jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim ludziom i usunięcie przemocy drogą przekonywania.
Jest rzeczą oczywistą, że retoryka posiada tę samą naturę co i prawodawstwo [jeśli się chce dokładnie zbadać jedno i drugie]. Co więcej,
prawodawstwo stanowi część [retoryki] i we wszystkim zajmuje drugie po
niej miejsce. Jak to? Po pierwsze dlatego, że same prawa wymagały
dyskusji, która polega na przekonywaniu. [Jeśli jest oczywiste, że prawa
powinny być tak ułożone, żeby wszyscy otrzymali to, co im się należy,
albo żeby silniejsi mogli coś narzucić innym, to jak można byłoby od
samego początku obyć się w dyskusji bez przekonywania?] Nie byłoby
możliwe użycie przemocy wobec przeciwników równości - nie taki był
początek prawodawstwa, ponieważ ustanawiano prawa dla obrony przed
przemocą. A zatem nie można było ustanawiać praw z użyciem przemocy, gdyż wpierw trzeba by było je przekroczyć.
A więc [tu także] wyraźnie widać, że retoryka i sądownictwo wyrażają
tę samą wolę, ale pierwsza jest o tyle ważniejsza, że sama w sobie zawiera
[prawodawstwo i sądownictwo]. Sądownictwo bowiem chcąc, tak jak na
polu bitwy, przychodzić z pomocą prawodawstwu, doświadczało takiego
samego jak ono losu. Wcześniej odczuwało potrzebę retoryki, żeby ta
otworzyła mu drogę do praw; przyjęło rolę pomocnika praw, a samo od
początku oczekiwało pomocy ze strony retoryki. Powinno ono pomagać, a było to niemożliwe bez udziału retoryki.
Czy retoryka jest teraz obrazem jakiejś części polityki czy też, jak ty
powiadasz, [415b] są to części polityki, wszystkie razem podtrzymywane
przez retorykę? Nie wydaje mi się tak naprawdę, żeby Platon ganił retorykę albo uważał ją za obraz części polityki. Przeciwnie - wziął on jakby
pewnego rodzaju obraz retoryki i zajął się nim gorliwie, nie ruszając
samej retoryki; podobnie jak Trojanie Stezychora25, którzy mając
25

Stezychor - patrz Cod. 186 przyp. 74.
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u siebie widmo Heleny, traktowali je tak, jakby było nią samą. Zachodzi tu
taka różnica, że widmo retoryki w niczym nie jest podobne do samej retoryki.
Autor powiada, że nie chce dopuszczać się niesprawiedliwości ani jej
doznawać. Jest więc rzeczą jasną, że doznawanie niesprawiedliwości uważa
za zło mniejsze od wyrządzania niesprawiedliwości, ale za większe niż to, że
się jej nie popełnia i nie doznaje [tak, moim zdaniem, myśli się, mówi
słusznie]. Jeśli więc retoryka stanowi przeszkodę w doznawaniu niesprawiedliwości, a z drugiej strony zmusza do jej popełniania, to wówczas
[zapewne] nie może być bezwzględnym złem, ponieważ byłaby złem przeszkadzającym w doznawaniu niesprawiedliwości; podobnie byłaby ona złem
w porównaniu z dobrem wyższego rzędu [ponieważ doznawanie niesprawiedliwości jest lepsze niż jej wyrządzanie]. Jeśli jednak retoryka nie zmusza do czynienia niesprawiedliwości i przeszkadza w jej doznawaniu, to
w pierwszym wypadku nie jest ani dobrem, ani złem (zgódźmy się na to
przynajmniej teraz), a w drugim —jest dobrem w pełnym tego słowa znaczeniu.
Człowiek, który postanowił nie popełniać niesprawiedliwości, nie zabezpiecza się przed jej doznawaniem tylko dlatego, że powstrzymuje się od
wyrządzania zła. Także dopuścić się niesprawiedliwości znaczy to samo, co
wyrządzić krzywdę temu, któremu nie powinno się tego zrobić. Dopóki
ludzie będą dla siebie źli, tak długo będzie się wyrządzało niesprawiedliwość. Ten, kto wystrzega się popełniania niesprawiedliwości, jednocześnie
uniemożliwia jej wyrządzanie; kiedy jeden wyrządza niesprawiedliwość,
drugi jednocześnie zaznaje tejże niesprawiedliwości, a ten, kto ma siłę, by
nie ulec niesprawiedliwości, tym samym dysponuje wystarczającą siłą, by
do niej nie dopuścić. Jeśli więc Platon zakłada, że celem retoryki jest
niedoznawanie niesprawiedliwości, natomiast zadanie filozofii polega na
tym, żeby nie wyrządzać niesprawiedliwości, to retoryka jest o tyle gorsza
od filozofii, o ile popełnianie niesprawiedliwości jest gorsze od jej doznawania. Ale kiedy przed tym wysuwa on myśl, żeby nie wyrządzać niesprawiedliwości i jej nie doznawać, to tym samym retoryka staje się lepsza
od filozofii, ponieważ [rzeczywiście] retoryka usuwa zarazem i doznawanie
niesprawiedliwości, i jej wyrządzanie; również prawa chronią przed
doznawaniem niesprawiedliwości i jednocześnie przed jej zadawaniem.
To, co mówi Arystydes, jest bardziej przekonujące niż zobowiązujące. Myśli wypowiadane o niedoznawaniu niesprawiedliwości
i o retoryce, którymi chełpi się, wykazując wyższość retoryki
[416a] nad filozofią, można byłoby bez żadnej zmiany wykorzystać do kwestii niepopelniania niesprawiedliwości i do filozofii, aby
wykazać jej wyższość nad retoryką.
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Jeśli [w ogóle udowodnimy, że retorykę wynaleziono po to, by służyła
pomocą sprawiedliwości i żeby pełniła całkowicie] taką samą rolę jak
prawa, co już wykazano, to wydaje się, że retor ma do odegrania nie tylko
tę rolę; on sam również nie uniknie niesprawiedliwości, lecz ją wzmocni.
Nie, nic mu nie będzie stało na przeszkodzie tak jak niesprawiedliwość.
Będzie mógł przewidzieć nie tylko to, co go dotyczy, będzie też czuwał, żeby
nikt inny nie doznał krzywdy, jeśli panuje pogląd, że retoryka została
wynaleziona w tym samym celu, co i prawa. Oczywiście, ten, kto zmusza
innych do postępowania w duchu sprawiedliwości, sam [rzeczywiście]
będzie gorliwie przygotowywał się do tego. Nie jest przecież możliwe, żeby
ktoś śpieszył z pomocą sprawiedliwości i jednocześnie sam był pierwszy do
tego, by ją zniszczyć.
Jeśli Platon z całym przekonaniem twierdzi, że retoryka [naprawdę] nie
przynosi wielkiego pożytku i że [nie jest warta wysiłku i słów] z tego
względu, że doznawanie niesprawiedliwości nie stanowi tak wielkiego zła
jak jej zadawanie, to cóż stoi na przeszkodzie, by - zgodnie z takim
rozumowaniem - znieść wszystkie prawa?
[Ale jakby chodziło o wydanie wyroku skazującego na jakiś tajny
związek, retoryka będzie skazana na wygnanie wraz z prawami, które mają
to samo, co i ona, na celu.] I my będziemy wypędzali retorykę, obrzucali ją
błotem, ilekroć [uznamy za słuszne wygnać wraz z nią] prawa, które także
usuniemy z miasta i z naszego życia. Ty, osobliwy szaleńcze, wynalazco
tych wszystkich dziwów, jeśli doznawanie niesprawiedliwości [jest] niczym,
jeśli siła, która to uniemożliwia [nie jest godna żadnego względu i jeśli
wszystko, co istnieje i powstaje dzięki niej, nie jest pożyteczne, lecz tak
bezecne i służalcze, że stanowi część pochlebstwa26 i cienia], to po co
nadawać zakładanemu przez ciebie w twoim traktacie miastu konstytucję,
która nie uchroni go od wszelkiego zła? Po co każesz umieszczać na
pierwszym miejscu obrońców, aby miasto w niczym nie ucierpiało i nie
doznało żadnej krzywdy ze strony jakichkolwiek wrogów? Jeśli wystarczy
nie popełniać niesprawiedliwości, to czego się obawiasz [od kiedy zabezpieczyłeś miasto przed tym niebezpieczeństwem]? Jeśli też los ludzi
wyrządzających niesprawiedliwość jest jeszcze gorszy, gdy nie poniosą oni
kary, to czy - według ciebie - trzeba byłoby, kiedy się popełni niesprawiedliwość, oskarżać i samego siebie, i swoje dzieci, i ojca, a pozostawić
w spokoju swoich wrogów? Jeśli tak, to dlaczego jednocześnie nie prosisz
wrogów [416b], by nadciągnęli pod miasto, zdobyli je i, na Zeusa, wycięli
w pień wszystkich dorosłych mężczyzn - i to u stóp ołtarzy, a dzieci i żony
26

Por. Platon Gorgiasz 466A.
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uprowadzili w niewolę, zrabowali i zburzyli wszystkie świątynie i grobowce [wszystkie, nie pozostawiając nawet tych, które są zabezpieczone
przed ich zachłannością], aby popełnili przeogromne zbrodnie, pławili
się w największych występkach i nie ponieśli kary? Nie godzisz się na to,
chcesz temu zapobiec i wynalazłeś system życia pod bronią, by nic
podobnego się nie stało. A jeśli ujawni się jakiś zdrajca, nie każesz go
uwieńczyć [i nie podasz tego do publicznej wiadomości], lecz osądzisz go
tak samo jak inni.
Powiedz, na Zeusa Cudotwórcę, co mamy myśleć o tym wszystkim?
[Dalej, cny mężu, dlaczego chcesz ustanowić nam prawa?] Jeśli bowiem,
mój drogi, wymierzanie kary i niezezwalanie na wyrządzanie niesprawiedliwości nie jest czymś ważnym, to po co wydajesz prawa? Dlaczego
czuwasz, by żaden obywatel w mieście nie doznał niesprawiedliwości?
A jednak w omawianych sprawach pozostajemy w zgodzie z innymi
poglądami, które są bliskie poglądom Platona; ale to, co on powiedział
w tym miejscu, stoi w sprzeczności nie tylko z wymową faktów, lecz także
z wypowiedziami i zamiarami samego Platona. Jeśli są to nasze zdania,
które uznajemy za prawdziwe, to zdanie i słuszna aprobata ze strony
innych świadczą na ich korzyść, lecz jeśli przyjmiemy, że panują zasady
Platona, to niewiele brakuje, żeby inne pozostawały z nimi w zgodzie.
I lepiej jest pozostawać w zgodzie ze wszystkimi i z Platonem [tak tu, jak
i gdzie indziej. Nie pominiemy też jego świadectwa z powodu świadectwa
innych, ale do świadectwa innych dołączę swoje]. Myślę, że wniosę tu
dodatkowo świadectwo faktu. Przeciwstawiając słowa słowom wykazać,
że przeciwnik wnosi świadectwo w postaci poważnych wypowiedzi - to
znaczy dać świadectwo faktowi. Ja chcę pójść jeszcze dalej, aby wykazać, że
zgadza się on ze mną w słowie i czynie, dlatego że przyjmuje, iż jedyny
przeciwnik, z którym prowadzi dysputę, także przystaje na głosowanie.
To dla cudzoziemca z Syrakuz, który był wrogiem twojej ojczyzny,
odbywałeś w podeszłym wieku długą podróż morską [417a] nie raz, lecz
dwa i trzy razy27, i nie obawiałeś się tego, że okażesz się przyjacielem
tyrana. Na usprawiedliwienie swego tam pobytu miałeś bowiem to, że
Dion28 mógł przebywać u niego w pałacu i władać swoimi wielkimi
27

Platon dwukrotnie przerywał swą działalność w Akademii i na zaproszenie tyrana
Dionizjusza II podróżował drogą morską do Syrakuz (366 r., 361 r.), by pozyskać go dla
urzeczywistnienia swych idei o państwie i władcy. Filozof liczył sobie wówczas 61 i 66 lat;
w starożytności był to już bardzo podeszły wiek.
28
Dion z Syrakuz wspomniany w Cod. 93 przyp, 5 i w Cod. 161 przyp 46 - filozof
i szwagier Dionizjusza II, usiłował wprowadzić w czyn ideały platońskiego władcy na Sycylii,
w czym pomagał mu sam Platon.
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dobrami ziemskimi. Jeśliby ktoś żył we własnym kraju, stał na straży
współobywateli, rodziców i braci, osłaniał ich przed niesprawiedliwością,
dbał o ich i swoją całość, potrafił, na Zeusa, dzięki temu zaniknąć drogę
komuś zamierzającemu zostać tyranem na modłę Dionizjusza i był w stanie
swymi mowami zniweczyć jego czyny i zapewnić wszystkim bezpieczeństwo, jakie dają prawa, to czybyśmy powiedzieli, że nie ma w tym wszystkim niczego nadzwyczajnego i że ta sztuka, którą trzeba tu [tak nazwać],
albo nie trzeba, nie zasługuje na pochwały? Przecież, na Zeusa, [byłoby
tu] wielkim złem popełnić niesprawiedliwość, a niczym - doznać niesprawiedliwości.
Jeśli chodzi o mnie, ja [oczywiście] nie robię Platonowi zarzutu, że uznał
za potrzebne pojechać na Sycylię; nie wchodzę w to, kiedy i z jakiego
powodu uznał to za właściwe; i nie sądzę, że byłoby mądre, gdyby ktoś inny
zarzucił mu coś takiego; w ogóle nie obchodzi mnie nic, co nie dotyczy
poruszanej kwestii, ale nie tak, żeby cena za zwycięstwo nie miała dla mnie
żadnej wartości. Ale o tym, czego on dokonał i dlaczego dokonał, sam
mówi wyraźnie; ja uważam, że te wszystkie wypowiedzi pozostają w zgodzie z mowami, którymi broni się retoryki. Oczywiście, o ile mądrość
przewyższa męstwo, o tyle retoryka góruje nad zapałem wojennym. I jeśli
trzeba powiedzieć krótko, retoryka nie jest niczym innym niż mądrością,
która dobrała sobie za pomocnika siłę wymowy [tak aby retor sam nie
tylko dokonywał najpiękniejszych czynów, lecz także nakłaniał do nich
innych ludzi]. Sądzę więc, że są to dostateczne lub więcej niż dostateczne
dowody prawdy. Teraz sięgam „szczytu", by się posłużyć tym słowem29,
ulubionym przez Platona. Nie chciałbym go pokazać jedynie jako dającego
świadectwo, o które spieram się z nim, ale także takim, jaki by ukazał się we
własnej osobie, by poświadczyć to swoim głosem. [Tak więc, ponieważ
retoryka ani nie zmusza do wyrządzania niesprawiedliwości, ani nie
zezwala na jej popełnianie] to z takiego rozumowania wynika, że retoryka
nie pozwala zarówno na popełnianie niesprawiedliwości, jak i na jej
doświadczanie. Jeśli cel filozofii jest taki sam, to retoryka oczywiście jest
filozofią. I jeśli filozofii wystarcza, żeby nie wyrządzać niesprawiedliwości,
to retoryka jest od niej bez porównania lepsza.
[417b] Któż nie wie, że retoryka i tyrania są tak dalekie od siebie, jak
przekonywanie jest odległe od przemocy? [Oczywiście, nikt nie mógłby się
wstydzić twierdząc, że mają one dwie zupełnie różne natury]. Jak można
zaliczać retorów jednocześnie do pochlebców i ludzi sprawujących władzę?
29

Tym ulubionym słowem jest kolophon - szczyt (góry), uwieńczenie, zakończenie
(wnioskiem). Platon Prawa II 673 D, 674 C, Teajtet 153 C.
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Tyrani trzymają się przecież tak bardzo daleko od pochlebstwa, że
brutalnie odtrącają od siebie wszystkich, i nie można zdobyć u nich nawet
najbardziej słusznych względów, a tym bardziej stanowiska wyższego niż
normalne [tak że tyran przekracza niemal władzę despoty]. Nie ma
niczego bez wątpienia podlejszego od pochlebcy [niczego, co by było
bardziej podatne do służenia], i nie można byłoby wymienić nikogo
okrutniejszego od tyrana, nikogo, kto byłby bardziej skłonny do samowolnych rządów. A zatem jeśli retoryka jest pochlebstwem, zarzuty
wysuwane przeciw tyranii jej nie dotyczą. I jeśli wespół z tyranią retoryka także przekroczyła szerokie granice pochlebstwa, oba zarzuty są
bezpodstawne. Między retoryką i tyranią zachodzi jednak taka różnica,
jaka - jeśli już trzeba to powiedzieć - istnieje między Platonem i Dionizjuszem. Jest rzeczą oczywistą, że wszędzie tam, gdzie jest retoryka,
nie ma tyrana [tak długo, dopóki dba się o nią], natomiast tam, gdzie
panuje tyran, nie ma retoryki. Retor robi wszystko, by nie pojawił się
żaden tyran [tak we własnym, jak i we wspólnym interesie czuwa on,
żeby nikt nie pozbawił go możności przekonywania za pomocą mów
i żeby nikt sam nie sprawował rządów]; nic bowiem nie sprawia tyranom większego kłopotu i niczego bardziej się oni nie obawiają niż pojawienia się człowieka, który potrafi przemawiać i przekonywać, gromadzić tłumy ludzi, być ich doradcą i mentorem, wskazującym, jak
należy postępować, kto może ich pozbawić władzy i pełnej wolności
w podejmowaniu decyzji. Dlatego obie strony: tyrani i retorzy żywią
do siebie, siłą rzeczy, naturalną wrogość; bezpieczeństwo osobiste i władza jednych opierają się na tym, że drudzy w ogóle nie istnieją.
Jak więc się to dzieje, powiada autor, że retorzy mówią rzeczy, które
są ze sobą sprzeczne? [Tego nie ma w tym, co mówił Platon. Zresztą,
żeby w ogóle wyczerpać temat do końca, nie pozostawimy i tej kwestii
bez rozpatrzenia. I to] jest niemal najbardziej trwałe w kłamliwych
słowach [418a] Platona [że, moim zdaniem, my w czasie rozmowy
sami sobie zaprzeczamy tak, jak i ja to przed chwilą uczyniłem]. Ale
wywód od początku w niczym nie ulega zachwianiu; przecież nie wszyscy
uważani za filozofów posługują się tymi samymi zasadami myślenia, lecz
opierają się w swoim rozumowaniu na przeciwstawnych sobie przesłankach. Ludziom dbającym o prawdę wcale to nie przeszkadza, że
filozofia jest piękną rzeczą, a nie jest ona bez wątpienia dwoistą dyscypliną wiedzy ani zbiorem sprzeczności. Jakże więc mógłby ktoś twierdzić powiemy to - że ludzie, którzy sobie wzajemnie przeczą, zajmują się
filozofią, czy też, że filozofia jest piękną rzeczą? Jak już powiedziałem,
można też być naocznym świadkiem widowiska, jak sternicy walczą ze
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sobą na morzu, a mimo to istotą sztuki żeglarskiej jest ratowanie statku.
Tak więc ilekroć - jak by ktoś mógł powiedzieć - retorzy przeczą sobie
wzajemnie, to zawsze główną zasadą retoryki jest: nie niszczyć siebie;
trzeba więc dokładnie zbadać, co pozostaje w zgodzie z rozumem, i stale
mieć w pamięci to, w jakim celu retoryka została wynaleziona, a wynaleziono ją - sztukę mówienia - dla obrony prawdy. [Taka jest zatem
ta mowa o retoryce.]
[Pierwsza mowa dotyczy jedynie retoryki; jest poświęcona obronie
retoryki i retorów.]
Z pism Arystydesa
przeciw Platonowi w obronie retoryki.
Ze wstępu do mowy drugiej.
Chociaż Platon zabrał się również za Miltiadesa30, Temistoklesa31,
Cymona32 i Peryklesa33 twierdząc, że w rządzeniu miastem nie kierowali się jego najwyższym dobrem, nie ma teraz pilnej potrzeby dyskutować o tych sprawach. Jeśli Platon słusznie ich oskarżał, można
również słusznie uważać, że byli oni niewiele warci. Jeśli natomiast
przyjmiemy, że byli poniżej wszelkiego poziomu, retoryka nie potraktuje
ich dużo gorzej; gdy zgodzimy się z tym, nasza mowa w obronie retoryki nigdy nie straci na aktualności. I jeśli Platon z przekonania nie
myślał o nich całkiem życzliwie, to w ogóle okaże się, że był człowiekiem kłótliwym pod każdym względem. Dlatego właśnie warto mówić
o tych mężach stanu.
Sami jesteśmy przykładem dla innych, jak należy być wytrzymałym, okazując wśród przeciwności życiowych i największych niebezpieczeństw - jeśli pozwolisz tak powiedzieć - nasze męstwo. Dlaczego więc
zarzucasz nam pochlebstwa i służalczość, skoro sam zgodziłeś się z tym, że
ludzie, którzy w życiu prywatnym nie chcą ponosić kosztów utrzymania,
są nic nie warci? Dlaczego nie odpłacasz się nam serdeczną wdzięcznością
[418b] za ocalenie wszystkich Hellenów i ich wyżywienie, z czego korzystaliście, ty i inni, żyjąc w wolności? Jeśliby tak mówili ci wielcy mężowie, to jakie pokrętne argumenty rozwinąłby on albo co by powiedział
30
31
32
33

Miltiades - patrz Cod. 72 przyp. 54.
Temistokles - patrz Cod. 72 przyp. 77; Cod. 161 przyp. 33,
Cymon - patrz Cod. 161 przyp. 38.
Perykles - patrz Cod. 161 przyp. 41.

247

i czy byłby w stanie dać im na to wszystko odpowiedź? Wszyscy oczywiście potrafią [na to] odpowiedzieć lepiej niż Platon. Dlaczego? Dlatego,
że odpowiedź jest zawarta w jego pismach skierowanych do przyjaciół
Diona i w słowach, które wypowiada, jakby jeszcze żył zmarły już Dion.
Natomiast najbardziej zadziwia to, że daje on przykłady, które służą za
dowód, iż retoryka jest tylko pochlebstwem, jako że ci mężowie byli
retorami, a znowu gdzie indziej pomija milczeniem ich pochlebstwo,
ponieważ przedstawiając ich losy, nie mówi, że posługiwali się nim.
I kłamie tu bezwzględnie w jednym i drugim wypadku. Jeśli retoryka jest
pochlebstwem, to owi mężowie jako retorzy siłą rzeczy byli pochlebcami.
Jeśli natomiast nie mają oni żadnego związku z pochlebstwem, to w jaki
sposób retoryka jest pochlebstwem z ich powodu, po co byłyby mu
potrzebne przykłady? Nie jest to, moim zdaniem, sprawiedliwe, że kiedy
dokonuje się przeglądu ich decyzji, to w równej mierze bierze się pod
uwagę porażki, których zaznali. Nie dlatego byli oni złymi przywódcami, że nie mieli najlepszych pomysłów, ale dlatego, że nie podejmowali najwłaściwszych decyzji w danych sprawach. W pierwszym wypadku
należy mieć pretensje do losu, w drugim - trzeba krytykować ich
postanowienia.
Ja właśnie usiłuję zastanowić się nad tym, jak można utrzymywać, że
Alcybiades34 i Krycjasz35 pozostawali w zażyłości z Sokratesem36,
oni, którzy byli celem tak wielu oskarżeń [nie tylko ze strony zwykłych
ludzi, ale także powszechnie znanych; tak przecież nie można sobie
wyobrazić kogoś bardziej okropnego niż Krycjasz. Stał on na czele
Trzydziestu37 najpodlejszych ze wszystkich Hellenów] i jak można jednocześnie twierdzić, że nie należy ich brać za dowód tego, iż Sokrates
psuł młodzież [podobno ich występki nie mają nic wspólnego z Sokratesem, który nie zaprzeczał, że dyskutował z młodymi.] I jeśli lud ateński
w licznych i wielkich sprawach, podejmowanych dla własnego dobra
i w interesie Hellenów, powziął decyzje mądre [i właściwe], jeśli czasem
popełniał omyłki co do swych przywódców, to uważa się, że trzeba je
przypisywać samym przywódcom.
34

Alcybiades - patrz Cod. 161 przyp. 32.
Krycjasz (gr. Kritias) - wybitny mówca i poeta ateński, cioteczny brat Platona i uczeń
Sokratesa. Zagorzały przeciwnik demokracji, po jej obaleniu (404 r. przed Chr.) był
jednym z Trzydziestu Tyranów, odznaczał się bezwzględnością i okrucieństwem. Zginął w
czasie walk z Trazybulem (403 r.), który na czele powstańców przywrócił ustrój
demokratyczny w Atenach i innych miastach.
36
Sokrates - patrz Cod. 243 przyp. 45.
37
Trzydziestu Tyranów - patrz Cod. 246 przyp. 26.
35
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Rzecz ma się zupełnie tak, jakby ktoś wysuwał zarzut przeciwko
bóstwu [zgodnie z tym samym rozumowaniem] twierdząc, że powinno
ono tak skutecznie działać, by w ogóle [419a] wykorzenić z życia ludzkiego niesprawiedliwość i bezwzględność [i by absolutnie żaden człowiek
nigdy i nigdzie nie popełnił wykroczenia. Istotnie, jeśli należy dawać
wiarę temu, że przewidywanie należy do czynności samych bogów, to
czym można wytłumaczyć, że podlegli im ludzie nie ustają w popełnianiu wykroczeń i że niesprawiedliwie zostali porzuceni przez niektórych bogów?] Woźnica, który ujmuje wierzgające konie, obłaskawia je i uspokaja [w końcu kieruje nimi bezpiecznie i bardzo łatwo
tam, dokąd chce]. Bogowie natomiast nie usunęli dotychczas niesprawiedliwości z życia ludzkiego, mimo że panują nad światem od tak
dawna, od prapoczątków [w dodatku trzeba stwierdzić, że patrzą oni
na to, jak ludzie popełniają przeciwko nim wykroczenia]. Ale oczywiście,
jeśli ktoś przy zdrowych zmysłach nie może poważnie mówić czegoś
podobnego, chyba że po to - jak to my teraz robimy - by dać argument
na zbicie takiego rozumowania, to dlaczego Platon nie dopuściłby się
oszczerstwa? Jeśli sami bogowie nie osiągnęli tego i jeśli Platon nie mógł
prosić o to samej Ateny Poliady38, to dlaczego wymaga tego samego
od Temistoklesa i Peryklesa; pytam więc, czy nie jest oszczercą?
Myślę, że ci przywódcy nie mogli zmienić natury ludu, a nie jest ona
ani całkiem dobra, ani całkowicie nieomylna. To wszystko powinni byli
przewidzieć, licząc się z każdym niebezpieczeństwem i tym samym
[mogliby] zostać dobroczyńcami tak ludu, jak i najwyższej warstwy
społecznej. Dzięki swemu wpływowi mogliby odciągnąć lud od najgroźniejszych rzeczy i zawsze sprowadzać do minimum to, co wynika z jego
błędnych z natury poczynań - to wszystko widać dzięki ich osiągnięciom i nie można byłoby powiedzieć, że jest inaczej. Sam Platon potwierdza to - ponad naszą argumentacją - dowodami; jest tu dla
przywódców równie życzliwym świadkiem jak przedtem - zawsze wtedy,
kiedy zachodzi po temu potrzeba.
Czyż przeto nie [byłoby] dziwne upiększanie czynów tych, których
postępowanie można ganić? Czy to, co ktoś uważa za oznaki cnoty
ludzi pokonanych, nie daje podstawy, żeby uznać, iż wpierw były one
oznakami cnoty tych, którzy ich przekonali?
To wszystko znajduje się [być może] w opowiadaniu [bez jakiegoś
złego zamiaru], ale, moim zdaniem, nie bez zamysłu [ani bez zastanowienia], ani przypadkowo; przeciwnie, zostało ukryte jak można naj38

Atena Poliada - patrz Cod. 243 przyp. 63.
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lepiej po to, żeby wówczas, kiedy ktoś odsłoniłby ten argument i posłużył się nim, wcale nie wydawało się, że zostało to pominięte przez
autora [lecz w opowiadaniu]. Platon także wynalazł termin „środkowy"39
i umieścił na końcu mowy to wszystko, co umieszczone na początku nie
pozwoliłoby mu, jak sądzę, wykorzystać tego, co z kolei nadejdzie.
[419b] W rzeczywistości nie chodziłoby o to, by zastanawiać się, czy
łatwo jest, czy nie, być prawdziwym retorem, ponieważ i my również, jeśli
trzeba, damy świadectwo temu, I gdybyśmy posiadali głos Stentora40,
wołalibyśmy, że nie jest łatwo, nawet gdyby Nil - mój kochany! potrafił przemówić swymi siedmioma ustami41, jak Skamander42 u Homera. Ale istota zgadnienia polega na tym, czy to jest możliwe, czy nie,
i czy jest rzeczą naturalną, żeby zdarzyło się coś takiego.
Nie jest rzeczą łatwą, co teraz [wykazujemy], podjąć dysputy, w których
Platon przeczy sam sobie. Powody, z jakich obwinia on innych, nie
pozwalają mu chwalić Arystydesa; albo, jeśli słusznie wynosi w pochwałach Arystydesa, tym samym nie ma powodu do obwiniania innych.
Dlaczego? Dlatego, moim zdaniem, że ma on dowód na ich złe rządzenie
Ateńczykami, z tym że sami zaznali od nich krzywdy. To tak, jak gdyby ci, których uznali za najlepszych, nie mogli popełniać błędów wobec
tych, którzy ich pouczyli, by nie popełniali błędów w stosunku do
innych.
Po wyłożeniu powyższych zasad i przywołaniu obrazu woźnicy i innych
temu podobnych, Platon nie tylko nie powiedział o Arystydesie niczego
złego, lecz wyraźnie wybrał go spośród innych jako najlepszego. A zatem,
jeśli fakt złego traktowania kogoś przez Ateńczyków świadczy o tym, że
niedobrze ten ktoś nimi kierował, to Arystydes również niedobrze nimi
rządził, i dlatego nie uszło mu to także bezkarnie: został skazany przez
nich na wygnanie. Dodam jeszcze, że dotknęło go nieszczęście nie w wyniku
procesu sądowego, jak Miltiadesa i Peryklesa, i nie z powodu ludzi,
39

Termin „środkowy" gr. he mese taksis - sylogizm: jeśli A jest B i B jest C, to A jest C.
Stentor (gr. Stentor) - herold tracki lub arkadyjski w wojsku greckim pod Troją,
rozporządzał tak potężnym, „spiżowym" głosem (gr. chalkeóphonos), że potrafił wydać
okrzyk równy sile głosu pięćdziesięciu mężczyzn, co weszło w powiedzenie „stentorowy
głos"; bóg wojny Ares, zraniony w czasie bitwy, narobił tyle krzyku, jakby krzyczało
dziewięć czy dziesięć tysięcy walczących żołnierzy (Homer Iliada, V 785, 859).
41
Nieprzetłumaczalna gra słów: gr. stómata - znaczy usta i ujście (rzeki).
42
Skamander (gr. Skamandros) - bóg rzeki o tejże nazwie, syn Zeusa, przemówił i zagroził
Achillesowi, że go zatopi w swej rzece za rzeź, jakiej dokonał wśród wrogów; krew ich
spływała potokami do rzeki i ją kalała: Iliada XXI 131 n.; Hezjod, Teogonia 337 n. Rzeka
Skamander (dziś. Menderes Su) bierze początek z góry Ida w pn.-zach. Mizji (Azja Mn.),
przepływa przez równinę trojańską i wpada do Hellespontu (dziś. Dardanele).
40
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z którymi popadł w konflikt, kiedy występował w obronie ludu, lecz na
mocy wyroku sądu skorupkowego, wydanego przez tenże lud.
Wiadomo o tym i sternikowi, i każdemu człowiekowi, że sternikiem jest
ten, kto nieraz uratował bardzo wielu ludzi, [ponad] tysiąc; tymczasem
nie zliczy się tych wszystkich, którym retor ocalił życie, a nie jest to
na miarę liczebności załogi statku egipskiego ani całej floty. Pod władzę
retoryki i do jej zakresu wchodzą nie statki mogące przewieźć dziesięć
tysięcy amfor, lecz [także] porty i miasta, zarówno te, które liczą
dziesięć tysięcy mieszkańców, jak i takie, których obywateli trudno
wprost zliczyć. Sternikowi po przybiciu do brzegu nie są już potrzebne
jego umiejętności zawodowe, podczas gdy retorowi wszystkie umiejętności są wciąż niezbędne. Ale żeby moja mowa nie tworzyła jednego
ciągu z następną, a my zadowalamy się tym, co jest istotne - obecnie
pomijam dyskusję [420a] na ten temat.
Retoryka łączy się ze wszystkimi dziedzinami cnoty. Wynalazła ją
mądrość; wynaleziono ją dla obrony sprawiedliwości, na jej straży
stoją mądrość i odwaga. Można to zobaczyć w mowach [które zamierzam o niej wygłosić]. Uprawiać sztukę wymowy, znaczy [oczywiście]
wynajdywać to, czego się potrzebuje, działać i wypowiadać to, co
właściwe, w sposób wykwintny i dobitny. Naturalnie, koncepcja wypływa z głębszych myśli [jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby człowiek
pozbawiony głębszych myśli odkrył coś, co byłoby pożyteczne]. Mądrość
oznacza zastosowanie i zestrojenie głównych elementów z tymi, które się
z nimi wiążą [ale też w miejsce samej sprawiedliwości stawia przyzwoitość.] To właśnie narzuca rodzaj i liczbę elementów, które trzeba
sobie przygotować dla każdej sprawy. Natomiast jeśli chodzi o odwagę,
to nic jej bardziej nie wymaga w takim stopniu i tak bezzwłocznie jak
elokwencja; nic też tak nie odtrąca pospolitości i prostactwa, nic tak
tym nie gardzi jak elokwencja. [Zgoda! Ten, kto ostrzega, dokonuje
swego; ten, kto oskarża, przekonuje.]
I oczywiście ten, kto wie, co mu wypada mówić, wie też, co mu wypada
robić. Nikt bowiem nie mógłby mówić, co mu wypada robić, gdyby nie
wiedział, co mu przystoi robić; nie ma też nikogo, kto by nie wiedział,
co mu wypada robić, i mógłby powiedzieć, co mu wypada robić. O ile
lepiej jest władać niż służyć, o tyle też jest trudniej mówić o tym, czego
potrzeba, niż robić to, co jest potrzebne. Ten, kto mówi, staje się, moim
zdaniem, doradcą bardzo wielu ludzi i każdy człowiek jest tu równy
drugiemu. Jak architekci, siłą rzeczy, są ważniejsi od budowlanych,
chociaż ich zawód jest [także] związany z działalnością tych drugich,
tak też poeta umieścił tych, którzy wybijają się na zgromadzeniach

251

ludowych i w sztuce wymowy, wyżej od słuchających ich. Mówiąc to,
zupełnie słusznie uznał mówców za „wybitnych".
Jeśli trzeba opowiedzieć jakąś historyjkę, to obawiam się, żeby któryś
komediopisarz nie wyśmiał nas mówiąc, że przegramy proces o przywłaszczenie sobie prawa starych kobiet do opowiadania historyjek.
Mimo to opowiem jedną, która nie kończy się, ale jednocześnie świadczy
sama w sobie o prawdziwości przedstawionych faktów. A więc Prometeusz43 [na początku] dał wszystkim ludziom zmysły, jeden po drugim,
i członki ciała. Zeus zakazał Hermesowi44 rozdawania czegokolwiek
[420b], tak jak rozdaje się wszystkim obywatelom pieniądze na opłacenie wstępu do teatru, aby wszyscy posiedli sztukę wymowy w równej
mierze, jak posiadają oczy, ręce i nogi; przeciwnie, rozkazał Hermesowi
wybrać najlepszych, najszlachetniejszych, obdarzonych przez naturę niezwykłą siłą, i wręczyć im ten dar elokwencji, aby mogli zapewnić
bezpieczeństwo i sobie, i innym. Kiedy retoryka przeszła w ten sposób
od bogów do ludzi, ludzie mogli odstąpić od podłego trybu życia, takiego
jaki wiodą zwierzęta, przestali być dla siebie ustawicznymi wrogami, odkryli zasadę przebywania we wspólnocie. Opuścili góry, porozchodzili się
w różne strony świata. Początkowo mieszkali gromadnie pod gołym
niebem, potem, kiedy już osiągnęli w pełni sztukę porozumiewania
się, zbudowali sobie miasto [poniechali przypadkowego rozdzielania
się, jak to robili przedtem], i z czasem, powoli dorośli do obecnych
form organizacji godnego życia.
Niech na tym skończy się nasza historyjka, której początek, sądzę, nie
był bez wartości! To wcale nie była [tu] zmyślona historyjka, nie był
też sen, lecz rzeczywiste przedstawienie samych faktów, oczywiście na
ich podstawie. Jeślibym wszelako prowadził swoje wywody jeszcze dalej,
byłoby to pewnym nadmiarem w dowodzeniu i bez wątpienia nikt nie
pojąłby mojej myśli ani nie miałby nadziei na silniejsze kontrargumenty;
przecież już dawniej często wykazywaliśmy i to nie tylko dawniej, lecz
także w tych wywodach, że sam Platon uznał w swym zadziwiającym
dziele, że sprawą [retoryki] jest wprowadzać w czyn to wszystko, co
jest najlepsze.
Wszystkie pozostałe umiejętności, aby powiedzieć najogólniej, albo
mają w sobie wiele wdzięku, albo dostarczają dużo pożytku, ale jedynie
43

Prometeusz (gr. Prometheus - patrz Cod. 241 przyp. 91.
Hermes (gr. Hermes) - syn Zeusa i Mai, zmyślny i przedsiębiorczy bóg, mistrz handlu,
kradzieży, podstępów i wymowy, osobisty pełnomocnik Zeusa, przekazywał ludziom wolę
bogów; por. Cod. 243 przyp, 104.
44
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sztuka krasomówcza posiada jedno i drugie w stopniu najpełniejszym;
poza korzyścią, jaką przynosi, odznacza się ona zadziwiającym wdziękiem. Ilekroć dochodzi do konfliktu zbrojnego między ludźmi, przyjmują
oni lub wysyłają do siebie posłów, a ci przybywają od tych, którzy
chcą wyciąć w pień swoich wrogów. Dzieje się tak dlatego, że liczą się
oni ze wszystkimi bez wyjątku retorami, cenią sobie wysoko istotę
elokwencji i otaczają ją szacunkiem w przekonaniu, że od prapoczątków
powstała ona dla ocalenia całego rodzaju ludzkiego i dla ogólnego
pożytku.
W związku z Platonem ktoś może wysunąć przeciwko nam zarzut, że
[retoryka], o której wypowiedział się on źle, nie jest tą samą, w której
obronie my teraz przemawiamy, i może stwierdzić, że istnieją dwie sztuki
krasomówcze, a Platon gani tylko jedną z nich. Ale przede wszystkim
nie zakwestionowano [421a] skutecznie tego, cośmy powiedzieli [przeciwnie, to wszystko samo przez się świadczy, że zostało przeprowadzone
dobrze i we właściwy sposób]. Jeśli Platon słusznie potępia złą retorykę,
to cóż nam przeszkadza pochwalać retorykę przeciwstawną tamtej i jednocześnie dobrze postępować? I dalej, samo to usprawiedliwianie retoryki
nie niweczy naszych argumentów; lecz także i tu okazałoby się, że Platon
przeczy sam sobie, kiedy sądzi, że istnieją dwie retoryki, a jednocześnie
występuje z oskarżeniem, tak jakby była tylko jedna, zwykła retoryka.
Jest bowiem rzeczą oczywistą, że jeśli to jest prawdziwe, powinien on
ganić jedną i chwalić drugą retorykę, robiąc różnicę między nimi, tak
jak to widać w jego wywodach o miłości: dobrą miłość uznał za godną
dużo większych pochwał niż nagan, których nie szczędził drugiemu
rodzajowi miłości.
To [samo] rozumowanie odnosi się również do całej filozofii i wszystkich
aspektów cnoty. Gdyby ktoś chciał, mógłby dokonać zróżnicowania
i ogłosić, że istnieją dwie filozofie; jedna, której zawdzięczamy rozumienie najlepszych pojęć, i druga, wiodąca do złego postępowania.
Następnie można by podać do wiadomości, że istnieje podwójna wiedza;
jedna warta zabiegów, godna wolnego obywatela, i druga - właściwa
dla ludzi leniwych i tępych. Podobnie miałaby się rzecz z podwójną
sprawiedliwością i dwojakim męstwem; jedno byłoby przemyślane i rozważne, drugie - desperackie i szalone. Tymczasem wszystkie te rozróżnienia powstały w umyśle tych ludzi, którzy mylą wyrazy [a zachodzi
różnica między mądrością i nikczemnością, między wiedzą i głupotą,
sprawiedliwością, męstwem i tchórzostwem; w każdej z tych par wyrazów nie chodzi ani o dobro niemożliwe do osiągnięcia, ani o dobro
osiągalne]. Między tymi pojęciami zachodzi wielka różnica i nie trzeba
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upiększać występków, posługując się nazwami cnoty ani obniżać wartości
cnót, dodając do każdej z nich nazwę występku.
Jeśli zwłaszcza Platon myślał w ten sposób, to ja tego nie kwestionuję.
Ale jeśli zrobił wyjątek dla retoryki czystej i prawdziwej, to - słusznie nie trzeba dać się wprowadzić w błąd, że większość ludzi dobrze zna ten
[sam] rodzaj myślenia i że nie pospieszy, jak na zwykłym głosowaniu,
z wydaniem wyroku w [tych] kwestiach szybciej, niż jest to potrzebne.
Przecież wszędzie i we wszystkim wypada nam głosować. Pierwszy głosuje
sam Platon, głosuje również [powiadają] w środku i na końcu. Odważę
się na wywołanie wrażenia, że przeciwstawiam się Platonowi i raczej
pozostaję przy swoim zdaniu. I jeśli można nieco zażartować, ja wyglądam [421b] tak, jak aktorzy komediowi: ciągnę umykającego Platona
w stronę retorów, ponieważ popisuje się on tym, czego się od nich
nauczył.
Z mowy Arystydesa zatytułowanej
"Trzecia mowa platońska do Kapitona"45
Wstęp

Teraz kochamy ciebie, Kapitonie, jeszcze bardziej, gdyż z takim
zapałem zbliżasz się do Platona, o którym mogę powiedzieć za Homerem, że [cenię go] jak „swoją własną głowę"46. Jeśli bowiem wszyscy
inni są w porównaniu z Platonem całkiem przeciętni, to jednak każdy
sam dla siebie jest, jak to powiadają, najcenniejszy. Cóż więc mam
powiedzieć? Nie wiem przecież, czy mi wierzysz, ale będę mówił prawdę.
Gdybyś powiedział, że jest on daleki od nas, nie ucieszyłbyś mnie w tym
stopniu, jak gdybyś okazał mu swoje względy, tak bardzo jest mi ten
człowiek drogi, bardziej niż przyjaciele. [Zdarzyło mi się coś podobnego z Demostenesem: opowiem ci to również.] Członek senatu rzymskiego, pochodzący ze starożytnego rodu libijskiego, miał na imię Maksym, był człowiekiem godnym, o ile był [(ludzie, którzy go znali, utrzymują, że należał do najlepszych mówców rzymskich), a więc tenże] zabrał
się gorliwie do czytania mów Demostenesa i, nie wiem jakim trafem,
pociągnęły go moje mowy.
45

Oratio XLVII (wyd. W. Dindorf, Leipzig 1829). Kapiton - nie znany skądinąd adresat tego listu Arystydesa.
46
Iliada XVIII 83: ison eme kephale.
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Wówczas skończyłem właśnie trzecią mowę przeciw Leptynowi [którą
zacząłem w taki oto sposób]. Miałem w rękach mowę Demostenesa
i kiedy dotarłem do rozdziałów urywających na tym, że Leptyn47 miał
zaraz przemawiać, odłożyłem lekturę i oddałem się własnym rozważaniom. Kiedy natrafiłem na dwa lub trzy potrzebne mi miejsca, szukałem
następnych. Moje wysiłki zawsze dawały ten sam wynik. W ten sposób
odtworzyłem płaszcz, począwszy od obramowania albo, jeśli ktoś woli lwa, począwszy od jego pazura. Tę mowę napisałem po to, aby ją pokazać Maksymowi, i [kiedy już miałem mu ją pokazać j, uprzedziłem go,
[że to, co odkryłem przeciw Leptynowi, znajdzie on dzięki mej mowie
przeciw Leptynowi]. „Czy ja postąpiłem źle [wobec ciebie?" - zapytałem] A on - na Zeusa! - szlachetnie i jakby z pełną miłością i podziwem,
właściwym każdemu zwolennikowi mów, powiada: „Czy wiesz, że tkwię
w mowach Demostenesa?" Ja na to: „Ty napawasz się słowami tego
samego, co i ja, retora. Jeśli przewyższa mnie on, to nie jest mi przez to
wrogiem nagrodzonym wieńcem, lecz tym, któremu i ty, i ja jednakowo
serdecznie sprzyjamy". Kiedy [422a] poprosił mnie, bym mu pokazał moje
własne utwory dla dokładnego przyjrzenia się im, i kiedy cali pogrążyliśmy
się w pracy, powiadam: „Tak więc ja mam to samo zdanie o Demostenesie
co i ty, sądzę, że nie jest łatwo przewyższyć tego człowieka". Gdy to
usłyszał, ucieszył się, tak jak ja po wysłuchaniu jego słów również
ucieszyłem się, że jest on gorliwym zwolennikiem Demostenesa [i poprosił, bym mu pokazał moją mowę]. Jak ją przyjął po zapoznaniu się
z nią, wie to być może on sam. Ty powinieneś wiedzieć, [że] zachodzi
pewne pokrewieństwo między nami i Platonem i jeśli nie jest ono takie,
jakie łączy filozofów, to jest dostatecznie silne, abyśmy mogli cieszyć
się tym człowiekiem.
Przyjrzyjmy się [bliżej] temu, co cię kiedyś zaskoczyło w wypowiedziach,
które skierowaliśmy przeciwko niemu - jak utrzymują pewni ludzie
i o co nas obwiniają. Usiłowałem wykazać, że [on pozostaje] wszędzie
w całkowitej zgodzie ze mną; a więc albo powiedziałem coś niedorzecznego i wcale nie jest mi potrzebna palinodia Stezychora48, przecież
gąbka zmazę wszystko; albo w moich mowach jest coś o tyle wartościowego, że zasłużyły one na inną nagrodę. Ty natomiast, jeśli jesteś
takiego samego zdania, nie chwal mnie więcej, raczej zgódź się tu
47

Leptyn (gr. Leptines) - polityk ateński, projektodawca ustawy mającej znieść podatki dla Ateńczyków (356 r. przed Chr.); wprowadzenie ustawy w życie uniemożliwił
Demostenes, występując przeciwko niej w Mowie XX.
48
Palinodia Stezychora - patrz Cod. 186 przyp 74.
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ze mną i jeśli uważasz, że nie zasługuję na szacunek, uznaj mnie
przynajmniej za zasługującego na wyrozumiałość. Byłeś, jak się dowiaduję, niezadowolony, że w swoich mowach wspomniałem wyjazd Platona na Sycylię i że wystąpiłem gwałtownie, jak ci się wydawało, przeciwko sposobowi jego życia. Trzeba było pozostawić to wszystko gdzieś
na uboczu i zająć się krytyką samego dzieła. To były zarzuty nie
tylko zgorzkniałego miłośnika jego pism, lecz także człowieka umiarkowanego w prowadzeniu dysput. Bacz, byś nie obwiniał mnie niewinnego! Naprawdę nie chciałem mówić źle o Platonie, jakbym miał go
oskarżać w sądzie, ani potępiać jego podróży, aby przez to uważano go za gorszego, lecz zamierzałem jedynie powiedzieć, że również
w tych okolicznościach życiowych świadczył on za mną i na rzecz sztuki
wymowy. [Ale jeszcze nie jesteśmy przy tych kwestiach.] Jak zatem,
na Zeusa, miałem postąpić? Czy w ogóle nie wspominać o [podróży]
na Sycylię, tak jak gdyby miało to być wyjawieniem tajemnicy świętych obrzędów? Nie wiedziałem, że istnieje rozporządzenie zabraniające
tego; dla mnie była to pomoc w rozumowaniu i jednocześnie coś
prawdziwego. Tak oto odbył on niejedną podróż morską, aby Dionowi
stało się zadość.
Na Zeusa! To jest przykre dla przyjaciół Platona. Tu chodzi o inną
sprawę, która dotyczy nie mnie, lecz kogoś innego. Czyżbym ja wyrządził mu krzywdę [422b] tym, że przytoczyłem cytaty z jego Praw?
Zgoda, niech wykażą [i to także], ponieważ są niezadowoleni; a on
niech nie zaprzecza swoim własnym słowom, kiedy mówi: „Po to, by
szczęśliwie żyć, trzeba przede wszystkim, koniecznie, nie wyrządzać
krzywdy innym i samemu nie doznawać krzywdy od innych49" itd.
[Czy więc] wyrządzamy mu krzywdę i popadamy w przesadę, kiedy
wprowadzamy jego słowa do dyskusji, a jednocześnie nie padamy przed
nim kornie na twarz jak wierni na widok torby zawierającej święte
przedmioty tajemnego kultu? Osobiście nie sądziłem, że [było] to ujawnienie tajemnic religijnych i innych tego rodzaju rzeczy. Dlatego właśnie
uważałem, że jeśli ktoś chciał przyjrzeć się temu sporowi i wydać
o nim sąd trafny i sprawiedliwy, powinien był wysłuchać mnie do
końca.
Arystydes nazywa „rekapitulacją" streszczenie tego, co już
zostało powiedziane. Można to również nazwać podsumowaniem,
zakończeniem mowy, przeglądem ogólnym, przypomnieniem
49

Por. Platon, Prawa VIII 829 A.
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i wyciągnięciem wniosków z całości, jak mówi Demostenes,
wnioskowaniem, zwięzłym powiedzeniem, policzeniem i wyliczeniem oraz innymi tego rodzaju określeniami: odtworzyć i zwięźle
streścić.
W ten sposób oddaliśmy Platonowi pełną [cześć i] szacunek tak, że
jeśliby nawet on sam chciał mówić przeciwko samemu sobie, nie mógłby,
moim zdaniem, bardziej się oszczędzić. Ale najdroższy Kapitonie, przyszło mi na myśl, że dla Platona wszystko, co istnieje, to widma50; a więc
poeci naśladują widma cnoty, a retoryka jest widmem części polityki,
[Przedsionek jest pełen widm, powiedziałby o nim Homer51.] Czy ta
wypowiedź nie jest bardziej zuchwała i gwałtowniejsza od mojej? Jeśli
mówię, że Platon wyjechał w podróż [dla widm], to - twierdzę - nie
mówię tego po to, by potępić jego podróż, lecz po to, by potwierdziła
ona moje rozumowanie. Zaiste, pozbawiliśmy go sławy filozofa dokładnie tak, jak on nie uznawał poetów-tragediopisarzy, a Homera
uznał za poetę-tragediopisarza nie po to, by go ozdobić tym określeniem, lecz żeby poniżyć tragediopisarzy i jednocześnie zdyskredytować
Homera przez nadanie mu epitetu, który traktuje z szacunkiem. Jest
rzeczą dziwną, że Platon posługuje się dla swych celów poetami twórcami tragedii i komedii, ustrojem, miastem [i prawami], podczas gdy
nam, przeciwnie, nie będzie wolno polemizować [423a] z nim na [jakikolwiek] temat, nawet wówczas, gdy bez namaszczenia go wonnym
olejkiem, składamy mu hołd naszymi najbardziej pochlebnymi mowami,
takimi, których on sam nie uznałby za warte tego, by ich nadal wysłuchiwać na jego temat.
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Przeczytaliśmy w wyborze utwór tegoż autora1 O wspólnej apologii, wyposażony w takie same kwieciste ozdoby. [W obronie Peryklesa].
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Widma - gr, eidola; przedmiotem wiedzy jest platoński świat transcendentny, świat
idei, których odwzorowaniami, eidola, jest materialny świat rzeczy - przedmiotów spostrzeżeń.
51
Odyseja XX 355: eidolon dé pléon prothyron.
1
Mowa XLI. Eliusz Arystydes - patrz Cod. 158 przyp. 9. O fragmentach tekstu
wyróżnionych kursywą - patrz Cod. 246 przyp. 1.
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Z mowy Arystydesa przeciw Platonowi w obronie czterech2
Wstęp

Nie wiem, dlaczego trzeba często prosić o wyrozumiałość w sprawie
tych samych tematów, zwłaszcza gdy zamierza się mówić nie tyle po to, by
napadać na lud, ile by przemawiać w interesie osób znakomitych, których
było wielu i to nie mniej starożytnych niż Platon. Nie byli oni starsi
od niego, jeśli owa starożytność wydaje się także temu czy owemu godna
szacunku. Ponieważ zgodziliśmy się już co do obrony tematu, do którego
zmierzała cała mowa, i w sprawie wszystkiego, co jej dotyczyło, to cóż stało
na przeszkodzie, by nie napadać na te osoby? A on3 teraz jakby cierpiał
bóle porodowe i krążył po drodze, z jakiej miał ich zaatakować. I tak
wydawało się, że podstępnie doszedł do wypowiedzi skierowanych [przeciwko nim]. Z pewnością różnica nie jest mała: pierwsza metoda polegała na walce o samą prawdę, druga - abym już więcej o tym nie
mówił - sprowadzała się do tego, że ktoś inny, nastawiony nieprzychylnie, może powiedzieć, że była ona niezbyt daleka od złośliwości.
Istotnie, Perykles był w życiu nieskazitelny; nikt nigdy nie widział go
uśmiechniętego. Dzięki przestrzeganiu zasad ustroju demokratycznego
i dzięki temu, że zawsze chciał być taki sam jak wszyscy obywatele,
dbał (bardziej niż ktokolwiek inny) o to, żeby nie różnić się od zwykłego człowieka. Ale dostojeństwo jego myśli i brak jakichkolwiek
przywar właściwych tłumowi pozwalały na dorównanie mu tylko nielicznym.
Powiadają, że to, co szczególnie wyróżniało Sokratesa wśród filozofów,
wyróżniało też Peryklesa wśród przywódców politycznych. Kiedy lud
podniecał się i rozważał zbyt górnolotne kwestie, on doskonale potrafił
sprowadzić go do właściwej miary, na ziemię i dokonać tego, by obniżył
swoje wymagania; umiał też swymi mowami dodać mu animuszu, gdy ten
podupadł na duchu i czuł się poniżony, a także wzbudzić w nim pełnię
nadziei. Tak samo Sokrates zwykł postępować z młodzieżą. Krótko
mówiąc, osobistością miasta był Perykles. Nie ulegał on niewolniczo
zachciankom tłumu, wręcz przeciwnie, sam panował nad nim; nie uważał
za właściwe mówić tłumowi tego, co by mu wydawało się dobre, lecz
2

Czterech wybitnych mężów stanu: Perykles (Cod. 161 przyp. 41), Cymon (Cod. 161
przyp. 38), Miltiades (Cod. 72 przyp. 54), Temistokles (Cod. 72 przyp. 77; Cod. 161
przyp. 33).
3
Platon - patrz Cod. 37 przyp. 4.

258

zmuszał go, by postępował zgodnie z tym [423b], co on, Perykles,
uznał za właściwe. [I nie przyjmował roli pochlebcy, ale też nigdy nie
dawał pochlebcom przystępu do siebie.] Dzięki swej dobroci i łagodności
był dla ludu prawdziwym ojcem, ale z drugiej strony trzymał wszystkich
w karbach i wszystko mu podlegało, dlatego właśnie był potężniejszy od
tyrana. Na tej podstawie można, jak się wydaje, od razu wyciągnąć
wniosek, że był on bardzej niż ktoś inny mężem samym z siebie
sprawiedliwym. Nigdy bowiem nie stawiał korzyści ponad prawa ani
też nigdy nie myślał o tym, w jaki sposób wznieść się wyżej ponad
stanowisko, jakie zajmował; a przyszłoby mu to dużo łatwiej niż jakiemuś Pizystratowi4. Perykles postępował tak jak ktoś, kto dowodzi
akropolem miejskim5: przestrzegał praw i działał dla dobra wszystkich
w środku [ludu].
Zapewne chodzi o to: to, co jest w środku, znajduje się w równej
odległości od wszystkich, tak jak w kole; a może dlatego, że
Akropol leży w środku miasta6.
Po śmierci Peryklesa przywódcy państwa roili sny o Sycylii, mieli chęć
na Italię, zmierzali do zdobycia Kartaginy7 i Libii, rozglądali się wokół
po wszystkich ludach i nic nie mogło ich zadowolić [uwikłali się
nadto w akcję uboczną, która trwała dłużej niż wojna]. Sprawcą tego
wszystkiego - o Platonie i Sokratesie! - był ten, którego można nazwać
nie waszym wspólnym znajomym, lecz dobrym przyjacielem, jak sam
mógłbyś powiedzieć o nim, zresztą i nazwałeś go tak. Czyż więc można
byłoby słusznie oskarżać [o to] Peryklesa, a nie, i to bezwzględnie,
Alcybiadesa,8 który przejął władzę nad miastem umiejącym przecież
słuchać doradców, a następnie doprowadził je do takiego szaleństwa?
Tak więc Perykles wzniósł się ponad jakąkolwiek chęć zysku, czym
w sposób oczywisty wykazał, że kierował się tylko sprawiedliwością;
przedkładał uporządkowany tryb życia nad przyjemności dnia; dawał
dowody jawnej mądrości, ale też i świadectwa męstwa w postępowaniu
skierowanym nie na chęć przypodobania się ludowi czy usłużność wobec
4

Pizystrat - patrz Cod. 243 przyp. 13.
Nieprzetłumaczalna gra słów: (gr. akrópolis) akropol - twierdza, warownia miasta
położona na szczycie góry; u jej stóp rozciąga się miasto „dolne".
6
Włączona do tekstu marginalna uwaga anonimowego scholiasty; por. Co d. 246 przyp.
1.
7
Kartagina - patrz Cod. 244 przyp. 35.
8
Alcybiades - patrz Cod. 161 przyp. 32.
5
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niego, lecz przede wszystkim na obronç wolności. On jedynie potrafił
powiedzieć, jak się potoczą sprawy, i wyciągać korzyści z aktualnych
wydarzeń. Jakże więc nie mógł zyskać w oczach tego, kto jeszcze chce
rozumować po ludzku, zasłużonej sławy jako człowiek mądry i to
mądrością najbardziej pożyteczną? Był on też tym, który odznaczał się
wszystkimi cnotami: męstwem, sprawiedliwością, rozwagą, mądrością.
I takiego człowieka Platon zaliczył do rzędu pochlebców! [Zrobił on
z Ateńczyków - powiada - gadułów, leni [424a], tchórzy, chciwych
na pieniądze przez to, że płacił im za udział w służbie publicznej.]
A co do gadułów, leni i tchórzy, to natychmiast ścisz głos, Platonie,
aby jakiś bóg nie obudził także Trojan.9
Ścisz głos, uspokój się, przestań, zamilknij.10
Ty, Platonie, potrafisz wychwalać cudzoziemkę z Mantynei11 czy jakąś
Milezyjkę12 [bardzo łatwo przywiązujesz wielkie znaczenie do tego, co ci
się spodobało], a tymczasem pochopnie poniżasz najwybitniejszych spośród Hellenów, których sława dotarła wszędzie! Postępujesz tak dlatego, że
nie znasz ich zasług; zastanawiam się, jak mam to właśnie wyrazić? Jesteś
postacią z twoich mów.
Zamiast: jesteś wykwitem swego własnego gadulstwa, a nie
rzeczywistych faktów.13
Jak Perykles mógł zrobić z Ateńczyków gadułów, on, który także
w swoich mowach - co jest widoczne - nie oceniał niczego lekkomyślnie
ani przypadkowo? Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że sam przyzwyczaił
ich do tego, żeby w żadnej sprawie nie mówili byle czego i nie działali pod
wpływem pierwszego wrażenia. I jeszcze jedno, powoływać się w każdej
sprawie na świadectwo komediopisarza - nie należy do mocnej strony
dowodzenia; obym nigdy nie był tak butny w ocenie elokwencji, żebym
9

Cytat z Iliady X 511 : Me pou tis kai Troas egeiresin theós allos.
Wtręt scholiasty.
11
Cudzoziemka z Mantynei - Diotyma (gr. Diotima), kapłanka w Mantynei (patrz
Cod. 190 przyp. 66), spowodowała odroczenie zarazy na dziesięć lat, nakazując
Ateńczykom złożenie ofiar; Platon Uczta 201 D.
12
Jakaś Milezyjka - Aspazja z Miletu (patrz Cod. 97 przyp. 7), przybyła do Aten na
początku lat czterdziestych V w. przed Chr., intelektualistka, powiernica i towarzyszka
życia Peryklesa, Platon Meneksen 235E; Plutarch Perykles 24,5; 30; A. Krawczuk
Perykles i Aspazja, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 63-69.
13
Objaśnienie scholiasty, scholion.
10
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pogardzał tymi ludźmi, jakby nie zasługiwali w ogóle na nic. Jeden
z nich14 powiedział, że Perykles był wielkim językiem, mając na myśli
coś w rodzaju „głosu"; lecz pomieszał tu jakiś rzeczywisty szczegół
z gorzką ironią jego sztuki krasomówczej. Nie uchylił się jednak od
tego, żeby nie przyznać mu pierwszeństwa i nie ukazać wzniosłości jego
słów. Inny15 znowu powiada, że Perykles miotał błyskawice, ciskał
gromy i ryczał, kiedy przemawiał do tłumów. Niewiele mnie to obchodzi, że w ten sposób go potępia; bierzmy z tego świadectwa to, co
odpowiada naszym obecnym wywodom.
Czy to nie dzięki swej wielkiej przewadze nad innymi przeżył on życie
tak, jak sobie zaplanował? Sam trzymał się z dala od gadulstwa, a jeszcze
bardziej od tego, by innych do niego przyzwyczajać. Jakże więc człowiek,
który tak bardzo wyróżniał się od innych, że jedyny w ocenie sędziów
uniknął pochopnie mu przypisywanej opinii gaduły, mógłby zostać uznany
za tego, kto prowadził Ateńczyków w niepożądanym pod tym względem
kierunku?
Jestem tu zupełnie przeciwnego zdania. Według mnie [zarzucano mu], że
częściej milczał, niż wypowiadał się w sposób nieprzemyślany. Wiemy
przecież, że tam, gdzie w różnych dziedzinach jest wielu zdolnych ludzi,
dorównują oni sobie i niemal współzawodniczą ze sobą, tam też powstaje
wiele kwestii i jeszcze więcej niezgody. Ale kiedy ktoś zabłyśnie swą
wyższością, natychmiast wszyscy [424b] mu ustępują. Dzieje się tak
i wówczas, gdy ktoś wybije się w sztuce krasomówczej; większość ludzi
z konieczności zaczynała go lubić, przestawała się tym zajmować i zabiegała o to, by opracowywać swe mowy jak najbardziej inteligentnie
i wytwornie. Nie przez to bowiem ktoś jest najlepszy, że może pomniejszyć
znaczenie innych, lecz przede wszystkim dlatego, że po prostu jest w swojej
dziedzinie najlepszy.
Wstydziłbym się przed bogami wymowy, gdybym usiłował wykazać, że
umiejętność przemawiania nie ma w sobie niczego, co by przynosiło
hańbę i [bynajmniej] nie zasługiwało wcale na naganę, oskarżenie czy na
pobłażliwość, lecz przeciwnie, zasługiwało na jakąś większą nagrodę. Mogę
powiedzieć jedynie to: [Jeśli ktoś oburza się, że to obraca się przeciwko
mojej osobie, i jednocześnie zrzuca wszystko na mnie, ja nie będę zanosił
skarg do bóstwa, gdyż z radością poświęcę się sztuce wymowy, prowadząc przyzwoity, mądry tryb życia i w miarę moich możliwości żyjąc
najpiękniejszym życiem ludzkim; wolałbym to, niżbym miał po tysiąc14
15

Kratyn - fragment 293 (wyd. Kock); por. Cod. 190 przyp. 123.
Arystofanes, w komedii Acharnejczycy, w. 530 n.; por. Cod. 158 [101b].
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kroć być Dariuszem, synem Hystaspesa; wobec takiego celu wszystko
wydaje mi się już naprawdę drobnostką]. Wiem również, jeśli nadal
nie łudzę się, że dokonania Platona sprowadzają się, by tak rzec,
do słów; jestem mu wdzięczny za jego styl i jeśli żartując w ten sposób
chciał mnie przekonać, że nie bardzo dbał o styl, nie bardzo dam się
temu przekonać, lecz będę wiedział, że jest on zupełnie poważny i to
szczególnie wówczas, kiedy mówi, jak się wydaje, żartobliwie; tak że
roztrwonilibyśmy własny skarb, gdybyśmy wyszydzali jego myśli.
Przysłowie: odnosi się ono do ludzi, którzy źle mówią o swoich
sprawach.16
Lecz nie warto przemawiać w obronie tych ludzi i to tym bardziej, im
elokwencja ich ma więcej siły. [Niech będzie!] I dalej, czy miałbym wierzyć
[ja], że ten człowiek tak wnikliwy, czujny, górnolotny - powiedziałbym
najchętniej, był gnuśny i nakłaniał innych do gnuśności? Czyż nie
wyglądałbym wtedy na takiego, który wcale nie zna się na tych sprawach?
On nie tylko Ateńczyków, ale nawet ich wrogów nie zachęcał do bezczynności, lecz trudził się nad tym, by zmienili swoje nawyki. Stawiał
ich przed tak wielkimi wyzwaniami [że byli w ciągłym ruchu], i to
było słuszne - mówił Demostenes. Tymczasem Platon oskarżył Peryklesa
o to, że zrobił z nich leni i tchórzy. [Doprawdy] Kreteńczyk nie zna
morza!
Przysłowie: mówi o ludziach udających nieznajomość rzeczy,
ponieważ Kreteńczycy są świetnie obznajomieni z morzem. Mówi
się również: Wyspiarz nie zna morza oraz: Sycylijczyk nie zna
morza.
Tak więc inni upadli na duchu wobec ówczesnych wydarzeń, a on
[425a] uznał to za rzecz bardzo poważną, kiedy patrzył na obywateli
będących w takim stanie; byli w ogóle bezradni i nie nadawali się do
niczego. Nie doszli do tego, by się poddać wrogom, lecz mieli do niego
pretensje o to, co się wówczas działo. Widząc, że do dwóch nieszczęść
[wojny i wyspy17], które spadły na nich z wyroku losu, doszły jeszcze
dwa: udręka i oburzenie na niego, Perykles poczuł się wśród ogromnych
16

Objaśnienie scholiasty. Podobnie następne przysłowie.
Wyspa - wzmianka o nieszczęsnej wyprawie wojennej Alcybiadesa na Sycylię w 415 r.
przed Chr.
17
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nieszczęść opuszczony, by tak rzec, przez wszystkich. Nie bal się, nie
ustąpił; nie zmieniło się też jego postanowienie, jak i wyraz twarzy,
wówczas gdy przeciwstawiał się swoim obywatelom i wrogom. Przeciwnie, jakby uczył ich jakiejś innej wiedzy, nadal dokładnie wyjaśniał,
tak jak dawniej, swój punkt widzenia i nie zmieniał decyzji powziętych w obliczu zagrażającego niebezpieczeństwa. Nie był jedynie filozofem czasów dobrobytu, lecz takim, który jakby udzielał odpowiedzi na pytania o liczby i miary; ponadto wygłaszał te same co i przedtem mowy na wszystkie tematy. Wiedział, że nie powinien ani ustąpić
przed niebezpieczeństwem, ani robić sobie wyrzutów; przeciwnie, uważał, że to Ateńczycy powinni się wstydzić sami przed sobą, że zmienili się
pod wpływem bieżących wydarzeń.
Nie mówmy więc, że Perykles nie zgodził się na wyruszenie wojsk,
lecz popatrzmy, czy wtedy, gdy trzeba było rzucić wojska do boju,
on mylnie ocenił sytuację. Lacedemończycy bowiem, o czym chyba
wiemy, oblegani swego czasu przez Tebańczyków, którzy wezwali ich
do wyjścia z miasta i stoczenia bitwy - w przeciwnym wypadku przyznaliby się, że są od nich gorsi - odpowiedzieli pytaniem: Kto z nich,
oni czy Tebańczycy, mają większe podstawy do oceniania czynów,
jakich dokonali jedni i drudzy w obronie Hellenów? Oni nie będą walczyli w czasie sprzyjającym wrogom ani wówczas, kiedy by chcieli
wrogowie, lecz wtedy, gdy sami uznają to za celowe, a rady Tebańczyków
są im tu niepotrzebne.
Mnie osobiście, jak mówiłem, ponad wszystko sprawia radość to
dostojeństwo i jestem co do tego w pełni przekonany. Widzę, że w miastach jest wiele spraw, które są czymś w rodzaju następstw choroby.
Trzeba zająć się nimi tak, jakby chodziło o ciało ludzkie. Ciała ludzkie,
jak wiem, i te najbardziej cherlawe, i te najpiękniejsze, są przecież
zbudowane z tych samych elementów i stanowią ich połączenie. Występowanie większej lub mniejszej liczby [każdego] z tych elementów
decyduje o rozróżnieniu ciała źle zbudowanego i dobrze zbudowanego.
Tak samo ma się rzecz i z miastami: niewątpliwie mają one naturę ludzką,
nawet wówczas gdy wydają się najlepiej zorganizowane. Także w całym
świecie, w którym występuje również tyle pięknych rzeczy [425b] i taki
[dobry] los, nie braknie oczywiście niczego, co jest dobre, ale można
znaleźć również wiele niedostatków, które by się nam wcale nie spodobały. Nie jest to powód do oskarżania świata ani jego stwórcy, nie ma
też podstaw, by myśleć, że kiedyś zapewne pojawi się inny, [lepszy]
stwórca nowego świata; należy przyjąć, że to wynika z samej natury
i nic nie można na to poradzić.
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Cóż więc dziwnego, że również w Atenach jakieś zdarzenie wśród innych przebiegało [bez wątpienia] w ten sam sposób jak i w innych
miastach. I tu przywódcy szli na ustępstwa, jednocześnie usiłowali zaradzić biedzie i potrzebom ludu - a są to nie mniejsze przyczyny
popełnianych wykroczeń, którym, jak sądzili, zapobiegali, postępując
tak jak dotychczas - i zarazem czuwali, by nie pogarszać zła i nie
doprowadzać ludu do chwycenia się ostatecznych środków [skierowanych
przeciw nim].
Dlaczego nie można było przewidzieć, jak postąpią tacy ruchliwi
ludzie, gdy będzie ich tłum, na widok ogromnych bogactw, jeśli nikt
nie da im jakiejś umiarkowanej ich części? Czy nie będą usiłowali zagarnąć wszystkiego? Ale rzecz ma się nie tak, Platonie! Jedno z dwojga:
albo Ateńczycy nie byli tacy, jakimi ich przedstawiałeś, albo wszyscy
ponoszą większą winę niż Perykles, gdyż on nie pokazywał im podstępnych chwytów w zapasach ani nie dawał im mętnych, zwodniczych
i pokrętnych zaleceń.
Z mowy o Cymonie18

Cymon był synem Miltiadesa. Początkowo uchodził za przeciętnego, później w wielu okolicznościach wsławił się jako
dowódca wojskowy. Skazany, przebywał na wygnaniu; z kolei
odwołany, powrócił, został mianowany naczelnym dowódcą i odniósł zwycięstwo na lądzie i morzu koło [rzeki] Eurymedon19.
Umarł w czasie oblegania Kitionu20 na Cyprze21.
Chciałbym wszcząć spór z kim innym, ale nie z Platonem. Mówię
o Cymonie tak, jak mówiłem o innych, abym mógł śmiało wykorzystać
wszystkie materiały, jakie zgromadziłem. I niech mi się nie przydarzy
zrobienie czegoś takiego, jak zwinięcie żagli w czasie żeglugi po morzu
przy sprzyjającym wietrze czy rozmyślne szybkie powściąganie konia na
wyścigach konnych, gdy jest możliwość prześcignięcia współzawodników, by dać szansę temu, który wyprzedza! Ogromną wagę przykła18

Cymon patrz Cod. 161 przyp. 38; Miltiades - Cod. 72 przyp. 54.
Eurymedon (gr, Eurymedon) - rzeka w Pamfilii (Azja Mn. dziś. Korpru-Su w
Turcji). Zwycięstwo w bitwie z Persami Cymon odniósł w 465 r. przed Chr.
20
Kition - patrz Cod. 176 przyp. 6
21
Cymon zmarł w 450 r. przed Chr. Tekst podany kursywą jest kolejnym
komentarzem, scholion.
19
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dam do tego, by przypadkiem nie powiedzieć czegoś nieprzyjemnego
o Platonie i nie sprawiać wrażenia, że bezczelnie zwalczam to, za co
należałoby chwalić każdego z nich. [426a] To bowiem, co jestem mu
winien, nie zasługuje na wdzięczność. Istotnie, gdybym miał dwie możliwości — obalić oskarżenia wysunięte wobec innych i zachować dla
Platona możliwie pełny szacunek i cześć, i gdybym przestrzegał sprawiedliwości, to tej sprawiedliwości byłoby ze wszech miar niewiele.
Jeśli definiujemy pojęcia rzeczy przeciwnych przez przeciwne, to jak
każda rzecz ma zachować swoją naturalną właściwość? Jeżeli władza
jest niewolą, to niczego innego nie uniknęłoby się łatwiej niż niewoli.
I jeślibyśmy przyjęli, że władza jest niewolą, to cóż stałoby na przeszkodzie, żebyśmy opierając się na tym samym rozumowaniu przyjęli, że niewola jest także władzą? Wypływa z tego wniosek, że nasze twierdzenie obraca się w koło i nigdy się nie zatrzyma. Władza,
która wpierw była niewolą, staje się ponownie władzą poprzez niewolę,
i odwrotnie, niewola przedtem uważana za władzę, wraca do stanu niewoli poprzez tęże władzę. [I tak oba te pojęcia będą błąkać się bez celu]
i zmienią znaczenie, ponieważ są pojęciami rzeczy przeciwnych lub, jeśli
ktoś woli, są one przeciwstawne rzeczywistości, którą określają.
Rzeczywiście tak powiedział, i to budzi obawę, ponieważ ze
swego rozumowania wyciągnął wniosek, że władza i niewola
znaczą jedno i to samo.22
Takich to sprzymierzeńców, Platonie, dał Cymon Hellenom, tak że
dopóki żył, barbarzyńcom pozostawało jedynie umrzeć ze strachu przed
Hellenami.
Wyrażenie Demostenesowe, gdyż powiedział: ,,umarli ze strachu przed morskimi wyprawami wojennymi" i ,,ze strachu wobec
Hellenów" zamiast „ze strachu przed Hellenami" albo „ponieważ przycupnęli ze strachu przed Hellenami do tego stopnia, że
niemal stali się martwi".23
Ależ, na Zeusa, oni wyrokiem sądu skorupkowego skazali go na banicję,
aby nie słyszeć w przyszłości jego głosu [przez dziesięć lat]. Odwołali
go z wygnania, zanim upłynęło owych dziesięć lat, aby móc słuchać jego
22
23

Następne scholion.
Scholion zawiera aluzję do Filipik (1, 45) Demostenesa.
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głosu; tak bardzo tęsknili za nim! A ty wymyślasz im za to, że wydali nań
wyrok skazujący; czyżbyś nie wiedział, że zmienili zdanie? I mówisz
o niesłusznych postanowieniach, jakie powzięli w jednym i drugim
wypadku; nie uważasz więc, że ich słuszne decyzje usprawiedliwiają
poprzednie? Odwołany z wygnania zyskał mocne świadectwo swojej
nieskazitelności. I, jak się wydaje, ci ludzie, którzy wydali wyrok skazujący, sami zmienili zdanie i nie pozostali przy swojej pierwszej decyzji,
co ty im wyrzucasz jakby jakieś wielkie przestępstwo; i - nie naśladując
Ateńczyków - nie uważałeś za słuszne uwolnić tego człowieka od winy,
natomiast naśladowałeś Ateńczyków w tym, w czym postąpili zbyt
okrutnie, a pominąłeś resztę.
A przecież to, że się zostało odwołanym z wygnania po wyroku, jest
tytułem do cnoty [426b] dużo większym i dużo piękniejszym niż to,
że się w ogóle nie było skazanym. Taki los może spotkać każdego,
tamten przypada w udziale niewielu ludziom. To, że ktoś nie został
skazany, może być dziełem przypadku, natomiast odwołanie z wygnania
oznacza, że chodzi tu o człowieka wybitnego, przewyższającego innych.
Zazdrość lub jakaś inna [podobna] przyczyna mogą być podstawą
wyroku skazującego i samego wygnania, ale odwołanie z banicji przed
czasem i przebaczenie mają swoje uzasadnienie nie w czym innym, jak
w uznaniu cnoty, co kazało Ateńczykom wstydzić się na myśl o nieobecnym i pozwoliło im pojąć, że jego obecność w mieście przynosi im
korzyść. I rzecz najważniejsza, uznali oni za lepsze wydać wyrok na
siebie niż na Cymona. Jeśli oceniając człowieka trzeba zajrzeć w jego
wnętrze, to jak należy osądzić błąd popełniony wobec takiego człowieka? I jeśli należałoby ocenić go w porównaniu z innymi, to oczywiście
on został uhonorowany w szczególny sposób. [Ale jeszcze nie czas na te
sprawy; niebawem znajdzie się bardziej stosowne dla nich miejsce.]
[Oczywiście: w Apologii ogólnej]
Miltiades. Wstęp.24
Doszliśmy w naszej mowie do samego Miltiadesa; wydaje mi się,
że wszystko, co powiem o nim, to jest mniej, niż chciałbym powiedzieć.
Miltiades już dawno przekonał Ateńczyków, żeby za swego pana
mieli jedynie prawa i nie przejawiali najmniejszego strachu przed do24

Oba tytuły zaznaczone kursywą są również scholiami.
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brem i sprawiedliwością, jak i nie uznawali wyższej konieczności, która by
ich zmusiła do upodlenia się. Takie to sprawy poruszał będąc z nimi.
Ale tak jak rolnicy zbierają plony wiele miesięcy po siewach, a nie
w czasie zasiewów, tak i Miltiades zyskał sobie wśród Ateńczyków
poważanie dzięki dawnym porozumieniom i miał z nich pożytek w każdej
chwili. Nie zaczynali oni uczyć się dopiero wówczas, gdy zaszła konieczność [ponieważ wtedy jego lud spisywałby się źle w walkach], lecz
zaprawiali się pod jego okiem w czasach wolności, mając na względzie
przyszłą potrzebę.
A zatem powiedz, że za czasów Miltiadesa jedni ciągnęli bardzo dużo
korzyści z jego silnej pozycji w państwie, drudzy mniej; i [znowu]
wyprowadź średnią z obu przeciwstawnych pojęć. Zdarza, się przecież, że
ktoś w tłumie ludzi może mieć przytępiony słuch; słońce nie jest w stanie
ogrzać wszystkich, a i w samo południe można drżeć z zimna, gdy nadejdzie
atak febry.
Ale ówczesna sytuacja jak herold wzywała najmężniejszego Hellena,
który od dawna zajmował się szukaniem najlepszych rozwiązań [427a]
i wiedział, w jaki sposób trzeba ocalić komuś życie, ale też i jak ocala
się siebie od śmierci.
Jeśli tuż po przybyciu posłańców i otrzymaniu odpowiedzi podano
Ateńczykom do ogólnej wiadomości, że będą musieli stoczyć bój o wolność Hellenów, że nie mogą porzucać oręża i poddawać się panicznemu
przerażeniu, że trzeba będzie chwycić za broń, przezwyciężyć to uczucie
i żywić jedyny wielki i nie do zniesienia strach przed tym, że się ustąpi
słabszemu wrogowi i utraci godność odziedziczoną po ojcach; jeśli
Ateńczycy mówili tym samym językiem, byli tak przygotowani i uznali
za potrzebne poddać się tej zasadniczej decyzji i zgodzić się z tym, co
nadejdzie, w przekonaniu, że w obu wypadkach wyjdzie im to na korzyść,
to ja nie widzę powodu, z jakiego jego rady były złą przysługą, albo
w czym są one podobne do przewidywań sternika.
Widzisz, o ile przewyższył on umiejętności sternika. Wszyscy bowiem,
którzy dali mu się przekonać, byli ludźmi pełnymi godności i godnie
zginęli, kończąc życie spośród Hellenów najpiękniej; ich grobowiec
jest zarazem pomnikiem ich męstwa. Będąc pod ziemią, strzegą tejże
ziemi, a nie są w jej posiadaniu i chyba mogliby odnieść do siebie słowa
Hezjoda o końcu złotego pokolenia: „Ci, których mienią świętymi
bóstwami podziemnymi, są czcigodnymi bóstwami chroniącymi ludzi
śmiertelnych przed złem"25. I nazywając wielkich ludzi jeśli już nie
25

esthloi, epichthónioi, phylakes thneton anthropon: Hezjod Prace i dni, w. 122-125.

267

bóstwami, to przynajmniej istotami boskimi, można [powiedzieć] dumnie, że są oni podziemnymi opiekunami i zbawcami Hellenów odwracającymi od nich zło, i że są pod każdym względem dobrzy: osłaniają
kraj w nie mniejszym stopniu niż Edyp26 spoczywający w grobie w Kolonos czy ci wszyscy zmarli, których żyjący pochowali w jakimkolwiek
skrawku ziemi ojczystej wierząc, że postąpili stosownie.
Istotnie, Pan27, syn Hermesa, był mistrzem wymowy: tak mówi
Platon28. Zważ więc i to, ile znaczy świadectwo mądrości: gdyby nawet
Platon miał duszę ze złota, nie dałby piękniejszego jej dowodu. Myślę, że
nawet przez bogów zostałby uniewinniony całkowicie, a nie jak Orestes29,
który otrzymał zaledwie połowę głosów uniewinniających. I słusznie,
Orestes zgładził swoją matkę sprawiedliwie, Miltiades ocalił Helladę
sprawiedliwie i przepięknie odwdzięczył się za swoje wychowanie nie
tylko ojczyźnie, ale również całej wspólnocie helleńskiej. [Rzeczywiście
[427b] w każdym mieście kto inny był jego założycielem:30 natomiast jego
można słusznie uważać za założyciela całej Hellady.]
Sądzę osobiście, że oskarżenie, które przeciw niemu później będzie
wysunięte - jeśli już trzeba powiedzieć o tym - jest najlepszym znakiem
rozpoznawczym tego, czym się tak bardzo wyróżniał od innych. Wszyscy
byli przekonani, że nikt nie dorównywał Miltiadesowi w cnocie, i że
tam, gdzie przebywał, nie było niczego niemożliwego ani nieosiągalnego.
Czyż zatem mógłbym wierzyć, że człowiek tak mężny i rozsądny, i mądry,
i tak bezustannie dbający o cnotliwe życie mógłby mieć czas na choćby
trochę pochlebstwa? Kiedy występował przed sądem, nie pokazywał
swoich ran, nie ronił łez, nie stawiał dzieci na ławach sądowych, dla
wzbudzenia współczucia, a miał syna, Cymona; czy mogę takiego człowieka [również] nazwać pochlebcą [w sposób ceremonialny? Czy to
właśnie było głównym celem jego działalności politycznej - pochlebstwo?]
26

Edyp (gr. Oidipous) - syn króla Teb Lajosa i Jokasty, najbardziej tragiczna postać
w mitologii greckiej: zgodnie z wyrocznią zabił nieświadomie ojca, poślubił własną matkę,
z którą miał czworo dzieci; dowiedziawszy się prawdy o swoim pochodzeniu, pozbawił się
wzroku i wędrował po kraju wiedziony przez wierną córkę Antygonę; oczyszczony ze zbrodni
zmarł w gaju w Kolonos koło Aten, Główny bohater tragedii Sofoklesa: Król Edyp i
Edyp w Kolonos (przeł. S. Srebrny, Wrocław 1952; K. Morawski, Warszawa 1969).
27
Pan - patrz Cod. 190 przyp. 177.
28
Por. Platon Fajdros 263D.
20
Orestes (gr. Orestes) - patrz Cod. 241 przyp. 105.
30
Założyciel miasta (gr. heros ktistes archegeles) - bóg lub heros, którego mieszkańcy
miasta uważali za twórcę, założyciela, budowniczego ich miasta, mogła nim być postać
historyczna, którą później uznawano za herosa; Herodot Dzieje 9, 86; Tukidydes Wojna
peloponeska 6, 3.
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Jakże zatem nie mógłby ktoś słusznie oskarżyć nas o pochlebianie
i postępowanie na modłę niewolników, a nie wolnych ludzi, gdybyśmy
dla przypodobania się komuś świadomie zniszczyli prawdę?
Temistokles
Wstęp
Pozostaje nam więc mówić o Temistoklesie, który bardziej niż ktokolwiek inny zasługiwał na zajęcie pierwszego miejsca, a zajmował
drugie. Jest on przecież jedynym człowiekiem, któremu to [samo] się
przydarzyło, i co więcej, zapewne byłoby trudno znaleźć kogoś takiego drugiego31. Dla mnie, gdybym miał to powiedzieć przez odpowiednie porównanie, Temistokles32 o tyle wyrasta ponad wielki Maraton - nazwij go, jak chcesz - w tym wszystkim, co mu przypadło w udziale, o ile Kserkses przewyższa Dariusza w jego przygotowaniach wojennych, o czym zresztą wszyscy wiedzą. Pierwszy zwyciężył
poddanych króla, Temistokles odniósł zwycięstwo nad samym królem.
Po bitwie pod Maratonem [mianowicie] król przedsięwziął ponowną
wyprawę wojenną, po bitwie morskiej pod Salaminą33 ratował się
ucieczką. Przed pierwszą [klęską] zżymał się z gniewu, a przed drugą
zrezygnował ze wszystkiego tak dalece, że uznał za wystarczającą wygraną
to, że sam mógł ujść z życiem. Wiedział przecież, że w pierwszej wyprawie
wzięła udział niewielka część wszystkich jego wojsk, a teraz prawie z całą
armią poniósł klęskę.
W jednej tylko sprawie Miltiades dał dowód swego męstwa, które
przejawiał w całej działalności politycznej. Na Temistoklesa zawsze
oczekiwało drugie miejsce, ważniejsze od pierwszego, i również do niego
odnosi się przysłowie: „Jedna fala morska pozostawiła [428a] go tam,
31

Pierwsze miejsce przyznawano Miltiadesowi, por. niżej [430a].
Temistokles jako twórca potęgi morskiej Aten, budowniczy nowej floty wojennej
i bohater zwycięskiego starcia Greków z Persami pod Salaminą w 480 r. przed Chr.; patrz
Cod. 243 przyp. 73.
33
Kserkses dokonał trzeciego z kolei najazdu wojsk perskich na Grecję, zakończonego klęską pod Salaminą (480 r. przed Chr.) i Platejami (479 r.). Ojciec Kserksesa, król
Dariusz I (patrz Cod. 60 przyp. 7, Cod. 190 przyp. 84) przedsięwziął dwie wyprawy wojenne
na Greków: pierwsza skończyła się rozbiciem jego floty u przylądka Athos (patrz Cod.
246 przyp. 12) i klęską na równinie Maraton (490 r.) zadaną mu przez wojska greckie pod
wodzą Miltiadesa.
32
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druga porwała, a z trzeciej wydostał się zwycięsko". Cóż więc stoi
nam na przeszkodzie, by przedstawić krótko, w jakich trudnych okolicznościach Temistokles okazywał się takim, jakim był naprawdę?
Właśnie, a może [to] nie będzie wcale potrzebne! Jak mógłby ktoś go
obserwować we wszystkich sytuacjach? Nie sposób byłoby też oddać
to słowem, chyba żeby się mówiło o tym, o czym byłoby niemożliwe
mówić tak, jak się chce; on kierował sprawami zgodnie ze swoją wolą.
Przez kolejnych dziesięć lat cały kontynent pracował w znoju, wszyscy
ludzie pałali żądzą pomszczenia bitwy pod Maratonem; wszędzie, na
lądzie i morzu, trwały wielkie przygotowania. Tymczasem zbuntował się
Egipt. Król34 nie przejął się tym wcale, nadal zajmował się tymi
samymi czynnościami; a przecież z łatwością uśmierzył bunt. W ciągu
dziesięciu lat 35 doszło do zgromadzenia w jednym miejscu wszystkich
ludów z najdalszych miejscowości i wszystkich plemion, tak jakby ludność całego świata zmieniła miejsce zamieszkania. Król ruszył, obawiając się, że Hellada nie pomieści takiej masy ludzi, a on, będąc
wodzem swej skoncentrowanej w obozowisku armii, jakby obejmował
władzę nad [całą] ziemią zgodnie ze swoją wolą - na zawsze.
I zaćmienie słońca, które wówczas miało miejsce, mniej ich przeraziło
niż zaćmienie 36 lądu i morza spowodowane, jak mi się wydaje, w większym
stopniu żądzą króla niż potrzebą. Nadto wznoszono mury, aby z nich król
mógł policzyć dziesiątki tysięcy swoich żołnierzy. Słońce przysłoniły
strzały, morze pokryło się okrętami, ziemię szczelnie zapełniły wojska
piesze, w powietrzu roiło się od pocisków. Uczestniczyć w bitwie czy do niej
wchodzić, znaczyło to samo, gdyż wszyscy żołnierze stali ściśnieni;
wszystko się trzęsło, jakby Posejdon schodził z nieba.
Temistokles sam przyjął odpowiedzialność za przebieg wydarzeń. Oparcie miał we własnych planach -jak w twierdzy - i jedynie sam stał wobec
wrogów, przyglądał się bacznym okiem przebiegowi wypadków i następującym po sobie wydarzeniom; nie odwracał oczu, jak to robią inni
patrząc na słońce, a tak właśnie postępowali wtedy niemal wszyscy.
I nie mogę powiedzieć, że nie zawiódł nadziei Hellenów; za to zmienił
34

Kserkses stłumił bunt Egipcjan w 484 r. przed Chr., na cztery lata przed wojną
z Grekami. Egipt podbił Kambyzes, syn Cyrusa Starszego (525 r. przed Chr.) w wyniku
zwycięstwa odniesionego nad Psammetychem III pod Pelusion (dziś. Tineh) u ujścia wsch.
ramienia Nilu,
35
Lata od bitwy na równinie Maratonu (490 r. przed Chr.) do bitwy pod Salaminą
(480 r.) - to czas przygotowań do wojny z Grecją, poprzedzonej najazdem na
zrewoltowany Egipt.
36
„Zaćmienie" spowodowane ogromną liczbą wojsk perskich lądowych i morskich.
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w wielkiej mierze bieg wydarzeń, których oczekiwali. Podczas gdy
większość zastanawiała się, jak ma uniknąć tego, co najgorsze [myślano
o haniebnych machinacjach i nierealnych wybiegach], on zmienił ten stan
rzeczy tak, że gdyby później, po odejściu barbarzyńców, ktoś zapytał
Ateńczyków, czy chcieliby, żeby barbarzyńcy nie wszczynali tej wojny,
a oni nie brali udziału w tych wydarzeniach, czy żeby nie doszło do
niebezpieczeństw, na które się narażali, a ich wielkie czyny wojenne w ogóle
nie [428b] miały miejsca, wszyscy odpowiedzieliby, że [woleliby] raczej
umrzeć, niżby nie mieli dokonać tego, czego dokonali.
Niewiele brakować, niemal, prawie, dotarł w pobliże, był
niedaleko, był niedaleko od tego, żeby powiedzieć, aby powiedzieć, niemal powiem, żeby to powiedzieć, żeby to powiedzieć,
mało brakować, mało brakuje, żebym powiedział, niemal,37
Tak więc nie spełnił on nadziei tych, którzy [i] spodziewali się bardzo
dużo, ale za to dał więcej, niż życzyła sobie większość.
Powiedz zatem, na bogów, a jeśli nie ty, to niech ktoś inny zabierze
głos, niech powie, niech wskaże, co miał Temistokles wówczas robić, jak
powinien postępować wobec takich wydarzeń! Czy powinien był zwołać
zgromadzenie Ateńczyków na Pnyksie38, omówić z nimi swoje poglądy,
pouczyć ich, co to jest sprawiedliwość sama w sobie i czym jest piękno
samo w sobie, wieczność nie mająca początku? Początek, byt i całą
resztę szybko puściliby mimo uszu. Czy może miał zastanawiać się,
skąd się wzięły [po raz pierwszy] określenia: „męstwo" i „tchórzostwo"
i czy wszystko idzie dobrze, czy nie? Dowiedzieliby się, że dla nich
wszystko idzie źle! Cóż więc w ogóle powinien był mówić czy robić?
Trzecia z kolei kwestia narzuca się sama jakby hasło. Od czego zaczniemy rozpatrywać sprawę Temistoklesa? [Kiedy rzeczywiście był doradcą
i kierownikiem, i przywódcą, czy było jeszcze coś innego, co zasługiwałoby na wysłuchanie?] Jedno z dwojga: albo trzeba mieć jakieś
dowody pozwalające na potępienie jego czynów, albo należy wykazać,
jak powinien postępować, i to, że Temistokles nie postąpił tak w danym
wypadku, że przedłożył wygodę [i] to, co łatwe, nad dobro. Tymczasem mądrość, która przychodzi później, po faktach, i zarzuty, które się
wysuwa w warunkach bezpiecznych, nie mają w sobie niczego wspa37

Wtręt w tekście: scholion leksykologiczne.
Pnyks (gr. Pnyks) - skaliste wzgórze, położone na zach. od Akropolu w Atenach, jego
płaski wierzchołek był miejscem zgromadzenia ludowego, ekklesia.
38
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niałego i nie dają żadnego powodu do dumy. Jeśli chodzi o mnie, zgadzam się z tym, i jeśli ktoś potrafi dokonać jakiegoś lepszego czynu,
wygłosić lepsze mowy czy powziąć shiszniejszą decyzję, która okaże się
korzystniejsza dla wszystkich w danych okolicznościach niż wszystko to,
czego dokonał ów wielki człowiek, jestem gotów sam podjąć się jego
oskarżenia.
Można było również wyrazić się tak: ,,Nie mówisz niczego
wspaniałego, co by dawało powód do dumy", ponieważ wiele
decyzji, które teoretycznie wydawały się najlepsze, w określonych warunkach okazało się w sposób oczywisty przyczyną
niepowodzenia. Albo jeszcze tak: ,,Ponieważ wiele decyzji,
które w czasie dyskusji uznano za najlepsze do wykonania,
było powodem niepowodzenia". Niemało jest innych podobnych
wyrażeń. ,,Ale niech tego rodzaju decyzje i te, które w sposób
oczywisty nie były właściwie podejmowane i wykonywane, nigdy
nie dają oskarżycielom dużo pewności siebie." Albo tak: „Oskarżyciele powinni wiedzieć, że nie jest dobrze postępować bez
zwracania uwagi [429a] na przyczyny"; ale w jakiejś mierze
będzie to dotyczyło tego, co miało niepomyślny skutek, jak
i tego, co go nie miało. W pierwszych wypadkach bowiem
zaszła konieczność, z której powstało rozumowanie, w innych
nie pojawiła się żadna konieczność i nie pobudziła do myślenia.
Ów znakomity i wszechstronny człowiek zdawał sobie sprawę, że jeśliby ściśle doszukiwał się sprawiedliwości i gdyby powstał spór o dowództwo, to wszystko skończyłoby się źle i nie wiedziano by, jak dalej
postępować. Przekonał więc Ateńczyków, żeby wówczas ustąpili i powierzyli dowództwo Lacedemończykom, zapewniając ich, że otrzymują je
z woli Hellenów, i nie zawiódł ich. Ale z bliska to wyglądało tak: nakłonił
Ateńczyków, żeby oddali im dowództwo tytularne, a nie rzeczywiste,
ponieważ, prawdę mówiąc, Ateńczycy powierzyli dowództwo sami sobie,
a tytularne dowództwo pozostawili innym. W ten sposób zyskiwali nie
tylko ocalenie wszystkich i podwójne zwycięstwo: nad wrogami dzięki
swemu męstwu i nad sprzymierzeńcami dzięki swej łaskawości, ale także
godność we wszystkim piękniejszą i budzącą jeszcze większy szacunek.
Tego rodzaju uchwały nie wydał (sądzę) ani jakiś zwykły pochlebca, ani
człowiek ze wzrokiem utkwionym w ziemię, ani mówca schlebiający swoim
słuchaczom; ogłosił ją któryś z bogów ustami Temistoklesa.
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Tak że widząc ich, jak płaczą, słysząc, jak dzieci i kobiety wzywają
pomocy, on, zmuszony do porzucenia kilku obywateli, znalazł się w położeniu podobnym w jakiejś mierze do położenia, w jakim znalazłoby się
miasto, gdyby je zdobyto szturmem (gdyż przyszłość dla wszystkich nie
rysowała się jasno, niosła nikłą i niepewną nadzieję, a jednocześnie
było to rozstanie się z miastem, majątkiem i codziennym trybem życia)
[wziął ich, jak dzieci, pod opiekę] i wyprowadził wszystkich, nieustraszony w duszy; a jego postanowienie było tak stanowcze, jak stanowczy był jego wzrok.
O ziemio! O bogowie, którzy kierujecie naszymi myślami i uczynkami!
Czy to nie jest okropne (nie mogę już tego wytrzymać), że chwali się
Sokratesa za ucieczkę z pola bitwy i opowiada się, że uciekał on piękniej
od Lachesa39, natomiast Temistoklesa, który ścigał wrogów i nie uciekał
przed nimi, okazując w ten sposób męstwo, a jego cnota przyniosła
Hellenom pożytek, określa się tymi wszystkimi epitetami, które kojarzą się z tchórzostwem i brakiem męstwa? On po powrocie z Eubei
w aureoli zwycięzcy dokonał w tymże czasie takich czynów, jakich nie
dokonał nikt z tych, którzy spieszyli [aby w jakiś sposób uciec]. Powiadasz dalej, że ocalenie, jakie nam przyniósł, niewiele [429b] jest warte!
Cóż zatem stoi na przeszkodzie, żeby nie powiedzieć tego zbawczym
bogom, którzy troszczą się o każdego z nas z osobna i dają Hellenom
możność doprowadzenia ich poczynań do skutku? Co do mnie, nie zgodzę
się na takie bluźnierstwo! Należy przypuścić, że nastąpi dalszy ciąg
mowy. Ponadto mogłoby się okazać, że to, co mówi, jest słuszne.
Zamiast ,,w żaden sposób" występuje tu ,,z pewnością".
Arystydes posłużył się tym w miejsce ,,dużo więcej", ale w sensie
ironicznym powiedział ,,co więcej" zamiast ,,wcale". Wielokrotnie lub prawie zawsze używał on ,,z pewnością" zamiast "co
więcej".40
Oczywiście, mówić na pełnym morzu o płynących statkach, kiedy
się przebywa na pokładzie jednego z nich i okazuje odwagę - to zupełnie co innego niż rozprawiać o tym, siedząc pod osłoną murów
39

Laches (gr. Laches) syn Melanopa - dowódca floty ateńskiej w wojnie peloponeskiej,
brał udział w wyprawie sycylijskiej (427 r. przed Chr.), poległ w bitwie pod Mantyneją (418
r.). Platon poświęcił mu dialog zatytułowany jego imieniem (przeł. W. Witwicki,
Warszawa 1958).
40
Kolejne scholion.
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z dala od burzy morskiej [wie o tym doskonale Platon, umyślnie
pokpiwa sobie z tego i oskarża Temistoklesa, gdyż wsadził on Ateńczyków
na triery].
Przysłowie: odnosi się ono do tych, którzy wykonują jakąś
czynność lub każą ją wykonać zamiast innej: pochodzi ono
z rozmowy Priama z Heleną41, którzy przyglądają się z murów
Hellenom i rozmawiają o nich42.
Natomiast ja, gdyby nadarzyła mi się możliwość odniesienia zwycięstwa
w inny sposób i jednocześnie mógłbym zapewnić sobie ocalenie, to
zapewne uwierzyłbym, że owe słowa mają sens. Kiedy trzeba było dokonać
wyboru między zwycięstwem na morzu a śmiercią na lądzie, to jakie ten
wybór nastręczał trudności i cóż to za filozofia, która głosi oddanie życia na próżno, podczas gdy istnieje możliwość ocalenia się wraz z zyskaniem wielkiej sławy? Ale przede wszystkim nie widzę jego osądu, że
zwycięstwo odniesione na lądzie jest zaszczytne, a na morzu - hańbiące,
albo żeby hełm i skóra były bardzo cenne, a urządzenia na belkach
i uchwyty wioseł nie miały żadnej wartości.
Brakuje słów: ,,trzeba mniemać". „Hełm" oznacza osłonę
głowy, a ,,skóra" znaczy tyle co tarcza, gdyż jest ona pokryta
skórą. „Oprzyrządowanie" belek są to ,,liny" a „uchwyty" to
kawałki drewna przymocowane do wioseł.43
Jeśli cały kraj został zajęty, wojsko uległo rozbiciu jak fala morska, jeśli
wszystko rozgrabiono doszczętnie i nie można było patrzeć wstecz, lecz
należało urządzić się w wąwozach Peloponezu, co więcej, w wąskich44
perspektywach na przyszłość, a wszystko było tak bardzo odległe na ziemi
i morzu, to dlaczego nie oceniamy tak Achajów z wysokiej wieży?
Przysłowie: jak Priam i Helena z murów.45
Temistokles wydaje mi się jedynym spośród ludzi, albo [rzeczywiście]
jednym z bardzo nielicznych, którzy ukazali prawdę zawartą w słowach
41

Por. Homer Iliada III 132-140.
Następne scholion.
43
Kolejne scholion.
44
Gra słów: gr. en stenois znaczy; w wąskich przejściach, wąwozach i w wąskich
perspektywach na przyszłość. Patrz przyp. 41.
45
Patrz tekst cytowany wyżej: przyp. 41.
42

274

[430a] wypowiedzianych niegdyś przez poetę Alkajosa46, a następnie
przyjętych i powtarzanych przez innych: To nie bloki kamieni ani belki,
ani umiejętność budowniczych sprawiły, że istnieją miasta, sprawili to
ludzie, że mury i miasta są wszędzie tam, gdzie umieją oni zapewnić
sobie bezpieczeństwo.47 Jeśli więc Temistokles realizował tu [jedynie]
swoją własną decyzję, to można by powiedzieć, że sam przyczynił się do
oskarżenia, które przeciw niemu wniesiono; ale ponieważ jest rzeczą
oczywistą, że to sam bóg za pośrednictwem swojej wyroczni polecił tak
postąpić, ja z pewnym wahaniem zastanawiam się, czy można powiedzieć:
Wszyscy potrafią zrozumieć resztę, a więc Temistokles zdecydowanie
pozostaje niewinny. Kiedy mówiący powyższe słowa wyjaśnili mi tę
kwestię, niech udadzą się do trójnogu w Delfach [aż złożą te same hołdy
Apollinowi] i pozostaną przy tymże trójnogu, ufundowanym przez
Hellenów po klęsce barbarzyńców tak długo
[aż pobiją barbarzyńców i zdobędą ich dobra].
Bóg zatem uznał Salaminę za swoją, ponieważ Temistokles miał na tej
wyspie dokonać w przyszłości takich czynów, które przewyższą wszelkie
dokonania ludzkie. Platon mówi również, że Temistokles urzeczywistnił to
wszystko, zawiódł Ateńczyków na Salaminę, ale swym postępowaniem
działał na ich szkodę i wcale nie był lepszy od tych, którzy służyli
Ateńczykom po to, by się im przypodobać.
Po bitwie morskiej, kiedy wszyscy Hellenowie zgromadzili się na
Istmie i głosowali przy ołtarzu Posejdona nad nagrodami za męstwo,
można było ich [wtedy] obwiniać o jakąś niewdzięczność, ale też i chwalić
za wdzięczność i wziąć to pod uwagę przy obronie Temistoklesa. Każdy
dowódca głosował wpierw na siebie, wszyscy jednak byli zgodni co do
tego, żeby drugie miejsce przyznać Temistoklesowi. Sposób głosowania
nad pierwszą nagrodą wynika, jak sądzę, z wrodzonej wszystkim ludziom skłonności, mianowicie żeby nikogo nie wynosić wyżej od siebie;
tak więc pierwsze miejsce nie ma wartości i nie można traktować go
inaczej niż z pobłażliwością. Natomiast głosowanie nad drugim miejscem jest już oczywiście zgodne z prawdą i świadczy o tym, że dowódcy
nie chcieli głosować inaczej. Tak że jeśliby oświadczono na początku, że
każdy powinien głosować nie na siebie, lecz na kogoś innego, to wszyscy
46

Alkajos (gr. Alkaios) z Mityleny na wyspie Lesbos poeta liryczny z VII w., walczył
przeciwko tyranowi Pittakowi, pisał hymny, pieśni wojenne, biesiadne i miłosne; z 10
ksiąg jego twórczości pozostało ok. 150 fragmentów (wyd. E. Lobel-D. Page Poetarum
Lesbiorum Fragmenta, Oxford 1955, s. 112-291); Sinko, I, s. 264-268.
47
Fragm. 426 (wyd. Lobel-Page).
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głosowaliby na Temistoklesa, którego każdy stawiał wyżej od [innych];
wówczas byłby więc on pierwszy, tak jak teraz jest drugi. Również
wtedy, przyznając mu w głosowaniu drugie miejsce, postąpili niemal tak,
jakby uznali go za pierwszego; zresztą w ten sposób nie zajął niższego
miejsca, lecz [430b] tak czy inaczej odniósł zwycięstwo. Pierwsze miejsce
zyskałby dzięki prawdzie i sobie samemu (gdyż to, co zrobił dla innych,
zrobił jak najuczciwiej sam). Drugie miejsce przyznano mu dlatego, że był
pierwszy z woli wszystkich.
Miałbym wiele do powiedzenia także o jego późniejszych losach i o tym,
jak ukartowano całą sprawę, i jak on postępował w tej sytuacji. Chciałbym,
żeby to koniecznie znalazło się w mojej mowie; powinienem dać ogólny
przegląd tych wydarzeń; sądzę bowiem, że nie mówiłbym o sprawach
[mniej istotnych] ani mniej ważnych od tego, co już o nim powiedziałem.
Ale ponieważ te wydarzenia wykraczają poza temat mej mowy, a sama
mowa uległaby powiększeniu, pominę je. Powiem tylko tyle o tej części
jego życia, że kiedy musiał podjąć wyprawę wojenną przeciw Helladzie,
wolał zadać sobie śmierć i przez to nie dał powodu do oskarżania siebie;
pokazał, jaką wagę przywiązywał do swych dawniejszych czynów i działalności politycznej, i to, że nigdy z własnej woli nie stawiał niczego
ponad dobro i obowiązek, [ani bogactwa] ani dzieci, ani nadziei, ani
nawet własnego życia.
Moim zdaniem, kapłani, kapłanki i każdy, kto w Atenach modlił się
w intencji mieszkańców miasta, postępowali mądrze, że co roku prosili oprócz wszystkich innych dóbr o to, by pojawił się wśród nich
na długie lata mąż na miarę Temistoklesa i żeby ziemia, poza innymi
płodami, przyniosła im to dobro. [Wydaje mi się, że byłby to dla nich
z pewnością nie mniejszy pożytek, niż gdyby ziemia wydała im stukrotny i jeszcze większy plon.] Poza tym wstydziłbym się po tylu
słowach, które już wypowiedziałem, odwołać się jeszcze do świadectw,
tymczasem jedno z nich jest przydatne i trzeba je tu przytoczyć. Przyjrzyjmy się zatem temu, co o Temistoklesie powiedział nam [Ajschynes48], przyjaciel Sokratesa i kolega szkolny Platona: „Ponieważ miałeś
odwagę zająć się życiem Temistoklesa, zwróć uwagę, wobec jakiego to
człowieka śmiałeś wystąpić z zarzutami. Zastanów się, gdzie słońce
wschodzi [i gdzie zachodzi]! Ależ, Sokratesie, powiada, to wcale nie
[trudno] wiedzieć".
I po wielu innych pochwałach dodaje także i to:
48

Ajschynes - patrz Cod. 247 przyp. 14.
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[„Tak bardzo górował nad nim mądrością.] A więc kiedy na mocy wyroku opuścił miasto i już znalazł się na wygnaniu49, król wyraził mu jako
[43 la] swemu zbawcy wdzięczność i hojnie obdarzył go różnymi prezentami,
a nadto powierzył mu pełną władzę nad Magnezją, tak że [i] jego status
jako wygnańca był wyższy od statusu wielu Ateńczyków, którzy uchodzili
za dobrze sytuowanych i pozostawali u siebie w domu. Któż zatem w owym
czasie, jeśli nie sam Temistokles, najlepiej świadczy o tym, że posiada największą władzę, on, który w czasie sprawowania dowództwa nad Hellenami podbił króla panującego [nad ludami] od wschodu do zachodu słońca? Zastanów się, powiedziałem, Alcybiadesie, że takiemu jak on człowiekowi tak wielka umiejętność działania, jaką posiadał, nie wystarczyła, by osłonić go przed wygnaniem i utratą praw z wyroku miasta, a wręcz przeciwnie".
Ja, oczywiście, nigdy nie postawię na równi Ajschynesa i Platona, ale czy
miałbym nigdy nie podejmować tego przykrego sporu? Pozostawmy ocenę
sofistom i ich paradoksom. Twierdzę przecież, że, o ile Platon jest większy
i niezrównany w słowach, o tyle bardziej trzeba przyjąć moje powyższe
wypowiedzi życzliwe dla Temistoklesa. Jest rzeczą prawdopodobną albo
niemal prawdopodobną, że pierwszy powtarzał to, o czym słyszał, drugi zaś korzystał ze swych większych wrodzonych zdolności, i poruszał mnóstwo
kwestii jakby pod imieniem Sokratesa, wyznając jednocześnie, że Sokrates
nie zajmował się nimi. [I postępował, moim zdaniem, słusznie; dobrze
o wspaniałym człowieku świadczy to, że uznaje on za właściwe upiększenie
pamięci swego mistrza, a równocześnie uważa, że nie przystoi dodawać
czegoś, co przyniesie ujmę ludziom, którzy na nie zasługują.]
Z Apologii ogólnej50.
Wstęp

To zatem należało słusznie powiedzieć w obronie tych wielkich ludzi
i nie pominąć żadnego z niezbędnych faktów; nie można też było uważać,
że powinno się przedstawiać wszystko po kolei. I my postąpiliśmy tak, by
nie sprawiać wrażenia, że brak nam dobrego smaku. Platon obstaje przy
fakcie, że ci wielcy mężowie zderzyli się z ludem miejskim, tak jakby
49

Skazany przez sąd skorupkowy na wygnanie, Temistokles w wieku 65 lat opuścił Ateny,
wyjechał do Argos, stąd do Persji, gdzie został z nadania króla perskiego władcą, tyranem
Magnezji (dziś. Inekbazar w Turcji, Azja Mn.); podobno popełnił samobójstwo (ok. 459 r.
przed Chr.) przez zażycie trucizny, by nie walczyć przeciwko swej ojczyźnie.
50
Tytuł pochodzi prawdopodobnie od Focjusza.
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należało mieć [o nich] złe zdanie dlatego, że niektórzy dawali po temu
powód, lub tak jakbyśmy nie mogli powstrzymać się od rzucania na nich
kalumni, gdyż inni źle ich traktowali.
Przeciwnie, ponieważ zwykle przebacza się nawet [tym], którzy zawinili,
byłoby rzeczą dziwną, żebyśmy nie przebaczyli tym, którzy prowadzili obywateli ku lepszemu, i tym, którzy nie chcieli dawać posłuchu ich błędom.
Tymczasem Platon nie pozwala uwzględnić dobrych dokonań Ateńczyków
[431b] wypływających z ich rad. A co do błędów, które popełnili wobec nich
przywódcy, wstrzymywali się oni od ich rozmyślnego popełniania, żeby
uniknąć oskarżenia o nie. Platon pomija korzyści, jakie odnieśli Ateńczycy
pod ich przywództwem. A to, co nie było spowodowane ich decyzjami, lecz
wynikało z ułomności natury ludzkiej, Platon obraca przeciwko tym, którzy robili wszystko, co leżało w ich mocy, by uniemożliwić Ateńczykom popełnianie błędów. To tak, jakby nauczyciele, którzy pokazali dzieciom w szkole alfabet i nauczyli je świetnie pisać, ponosili odpowiedzialność za ich błędy,
kiedy, pozostawieni sami sobie, nie piszą zgodnie z regułami gramatycznymi.
Jeśli zatem nie wychowali wszystkich i nie byli w stanie dokonać tego
w sposób idealny ani tak dobrze, jak chcieli, to dlaczego ktoś miałby robić
im zarzuty z tego powodu, że coś wymknęło się spod ich opieki? Nie
obcowanie z przywódcami było przyczyną braków Ateńczyków, lecz
w jakiejś mierze to, że wynieśli oni mało pożytku z tego obcowania,
przynajmniej w tym wypadku. Nie dlatego popełniali błędy, że dawali im
posłuch, lecz z tego powodu, że im go nie dawali. Tak samo rzecz się miała
z tym, o czym Ateńczycy byli całkowicie przekonani; ci, którzy ich
przekonali, przekonywali ich dobrze.
A sprawa świadomości obywateli; gdyby Temistokles, Perykles, Miltiades i Cymon nie wychowali wszystkich Ateńczyków w tym duchu i gdyby
nie uczynili ich wszystkich, jednego po drugim, lepszymi - czy to w większych grupach, czy pojedynczo, rozdając im swą wiedzę jak pieniądze na
wstęp do teatru, to czy nie moglibyśmy powiedzieć, że dokonaliśmy tu
nadzwyczajnego odkrycia świadczącego przeciwko nim, mianowicie, że
oni sami nie byli więcej warci pod tym względem niż ktokolwiek inny? I nie
zadowala cię pogląd Protagorasa51? Jeśli oni [również] doprowadzili lud
51

Protagoras (gr. Protagóras) z Abdery (ok. 485-ok. 415) - znakomity sofista, wędrowny
nauczyciel krasomówstwa, działał w Thurioi (płd. Italia) i w Atenach, gdzie był przyjacielem
Peryklesa; w teorii epistemologicznej głosił, że poznanie jest możliwe tylko dzięki zmysłom,
które są zawodne, stąd wyciągnął wniosek: anthropos metron panton (człowiek jest miarą
wszystkiego). Platon poświęcił mu dialog nazwany jego imieniem (tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958); z twórczości Protagorasa zachowały się jedynie fragmenty (wyd. H.
Diehls-W. Kranz Fragmente der Vorsokratiker, Berlin 1952, 2, 253-271). Sinko I, 2, s.
152-153.
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ateński do czegoś lepszego, a ten lud tymczasem nie postąpił we wszystkim bez zarzutu, tak jak by zrobił to pojedynczy człowiek, to ty wyciągasz
z tego wniosek skierowany przeciwko jego przywódcom.
Cóż jest więc dziwnego w tym, że ci ludzie, którzy dali Ateńczykom wiele
pożytecznych rad i zapobiegli licznym nieszczęściom, nie mogli ich
powstrzymać do końca ani uzdrowić na całe życie i ponieśli klęskę
spowodowaną wrodzonymi cechami ludu, czy też trzeba by powiedzieć naturą ludzką wspólną wszystkim? Przywódcy nie mogli wyplenić niesprawiedliwości, tak jak rolnicy wyrywając co roku z pól chwasty nie byli
w stanie dotrzeć do ziaren [zachwaszczających ich grunty]; tak samo tym
ludziom, kiedy chcieli oczyścić miasto, wymknęło się jedno uciążliwe
ziarno niesprawiedliwości i niewiedzy i pozostało na trwałe [432a], Jeśli lud
nie zawsze słuchał ich we wszystkim, lecz sam podejmował uchwały, to
jakiż stąd wynika brak wiedzy ze strony tych ludzi? Albo dlaczego trzeba
błędy ludu zaliczać na rachunek innych? To tak, jakby w mieście wybuchły
zamieszki i ci ludzie przewodziliby jednemu z dwóch stronnictw, mianowicie stronnictwu umiarkowanemu, a ktoś przypisałby im błędy przeciwnego
stronnictwa i błędy tych, którzy by postępowali wobec nich niewłaściwie.
Jaki to ma sens? Ci przecież nie popełnili tych błędów, a nawet usiłowali
przeszkodzić w ich popełnieniu.
Lecz jeśli ktoś będzie uważał, że dobrze jest posłużyć się tymi samymi
oskarżeniami [także] wobec ludzi, o których nie słyszy się niczego złego,
i to nie w tym celu, by odpowiedzieć im złem na zło, lecz po to, by
usprawiedliwić błędy oskarżonych błędami innych, to jak Platon wzbudzi
w nas przekonanie, że postąpił słusznie, kiedy jako pierwszy wygłosił
napastliwe słowa, do których go nikt nie zmuszał i dzięki którym, jak
sądził, pogrążył innych? Zapomniałeś więc, że to ciebie wyraźnie dotyczą
przysłowia: Grępluje wełnę dla ognia52; gotuje kamienie, sieje kamyki.
Jaką korzyść wynieśli oni z twoich napomnień i mów? Czy Dionizjusz53
lub Dion54 lepiej postępowali w sprawach boskich i ludzkich od dnia,
w którym zaczęli dawać ci posłuch?
Myśmy, Platonie, w dużo większym stopniu uczynili lepszymi ludzi,
którzy obcowali z nami, niż ty dokonałeś tego samego wśród swoich
zwolenników. I jeśli powiesz, że tamci byli lepsi z natury, przyznasz
jednocześnie, że my jesteśmy rozsądniej si, jeśli pokładamy w nich jakieś
nadzieje, a nie tak jak ty; ty pomyliłeś się w ogóle sądząc, że twoi
52

Platon Prawa, VI, 780C (przekł. M. Maykowskiej, Warszawa 1960).
Dionizjusz - patrz Cod. 93 przyp. 6.
54
Dion - patrz Cod. 247 przyp. 28; por. Cod. 93 przyp. 5; Cod. 161 przyp. 46.
53
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zwolennicy wynieśli coś dobrego z rozmów z tobą. Następnie [jak] tam,
gdzie nasi wielcy ludzie przewyższali innych, ty dopatrujesz się przyczyn
w naturze; tak samo, gdyby wydawało [ci] się, że oni postępują zbyt
lekkomyślnie, uznaj, że ich błąd ma swoją przyczynę w ich naturze, a nie
używaj tego jako argumentu przeciwko nam. To, czego oni dokonali pod
[naszym] przywództwem, nie pozbawia [nas], ich doradców i współpracowników, możności chwalenia tego, co najlepsze. Nie mów, że błędy,
których oni dopuścili się przeciwko nam, są naszą winą, gdyż jesteśmy
częściowo odpowiedzialni za pierwsze czyny, ale w najmniejszym stopniu
za ostatnie.
A Pollis55, który [w odwecie] zabrał ze sobą Platona, żywił cześć
dla Dionizjusza. Będąc z dala od niego, pamiętał o jego rozkazach
i wcale nie zwracał na ciebie, Platonie, uwagi, kiedy miał cię przed
oczami i przebywał razem z tobą. [Twój] wspaniały talent i siła przekonywania bijąca z twoich słów [432b] mniej znaczyły niż rozkazy
Dionizjusza. Po stronie Dionizjusza, a nie po twojej, stał Pollis, mimo
że otrzymał inne rozkazy. Dodajmy, że Pollis był Spartaninem wychowanym w tradycji tych praw i instytucji państwowych, które w twojej
ocenie są na drugim miejscu, czy raczej na pierwszym wśród [wszystkich]
innych, jakie w ogóle istnieją. I niczego, wydaje się, nie zyskałeś za swe
liczne [wielkie] pochwały miasta Lacedemończyków. [Dowódca floty
lacedemońskiej zdeptał niegdyś twoją godność osobistą, czego nie dopuściłby się nigdy żaden Pers czy Scyta, którzy w ogóle nie są w stanie
zrozumieć twego języka.] Gdybyś jednak uważał, że dowódca floty
peloponeskiej, Pollis, byłby dla ciebie lepszy niż Dionizjusz albo że
lepiej zdecydowałby o twoim losie - ten sam Pollis, który nie zwracał
na ciebie najmniejszej uwagi i myślał tylko o tym, który był wówczas
nieobecny i wydawał mu najokropniejsze rozkazy - to czy nie byłbyś
w dużo gorszym położeniu niż tyran? I jakie miałeś prawo krytykować
kogoś, komu nie udało się przekonać swego rozmówcy, mimo że dążył
do tego? Jeślibyś natomiast sądził, że powinieneś zadowolić się swoim
55

Pollis (gr. Pollis) - dowódca floty spartańskiej w latach 396-395, w 389 r. poseł Sparty
do Dionizjusza II, tyrana Syrakuz, w misji polityczno-militarnej skierowanej przeciw
Atenom. W Syrakuzach zetknął się przypadkowo z Platonem, zabrał go na pokład swego
statku płynącego w stronę Aten. Kiedy zorientował się, że Platon jest krytycznie nastawiony wobec Dionizjusza i źle się o nim wyraża, wylądował na Eginie i przekazał filozofa w ręce wrogich Atenom Eginetów, tak Platon został sprowadzony do roli jeńca
i niewolnika (388 r.). Ksenofont Hellenika 4, 8, 11; 5, 4 61; Plutarch Dio 5; Diogenes
Laertios III, 14, 19; Arystoteles Physikâ 199b 20; por. H. Schafer Pollis (1) w: REXXV Hlb.
(1952) szp. 1415-1417.
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obecnym położeniem, kiedy on nie uszanował twojego milczenia i nie
uważał, że to milczenie przyczyni się bardziej niż wszystkie mowy do
wzbudzenia w nim myśli życzliwych dla ciebie, to w jaki sposób przypadłby
ci w udziale los godny ciebie, a ty jak byś zebrał owoce odpowiadające
twojej wartości? Na Zeusa! Twojej wartości wcale nie pomniejszyło to, że
Pollis i Dionizjusz stracili rozum; ani też naszej wartości, szczęśliwcze,
to, że jakiś Ateńczyk źle postąpił wobec nas.
I kiedy Pollis wystawił cię na sprzedaż, żaden Hellen nie chciał kupić
ciebie - tej świętej głowy (do tego stopnia twoje mowy owładnęły wszystkimi!) Zrobił to dopiero Libijczyk mający na imię Anicerys56, nikt by go
w ogóle nie znał, gdyby nie wykorzystał twojego nieszczęścia. Wtedy właśnie on nabył sobie nie Platona, lecz sławę i dał się przez to poznać. Nie myśl
jednak, że my nie znamy twoich pism i że nie uznajemy zawartej w nich
prawdy, kiedy twierdzisz, że człowiek dobry nie może doznać zniewagi
i krzywdy od kogoś gorszego od siebie. Rozumiemy to i poświadczamy, że
mówisz prawdę. A jednak [przynajmniej] twój zadziwiający kochanek nie
oszczędził ci ani zniewagi, ani obrazy. Może wcale nie odczuwasz tego jako
krzywdy; [on przecież] wyrządził ci raczej to, co uważał za krzywdę, niż to,
co zgodnie ze swą wiedzą, uznał za złożenie ci czci.
Lecz ty, Platonie, w ocenie [wszystkich] godny podziwu, nie bierzesz
się za nich obu, to znaczy za jednego ze swoich przyjaciół [433a] i za
drugiego [z wrogów]; zabierz się za siebie samego i za tych, którzy - jak
naturalnie myślałeś - są twoimi przyjaciółmi. W przeciwnym razie zastanów się nie nad wysuwanymi przez siebie zarzutami, lecz nad obroną;
wpierw przystąpisz do niej ukazując, że sprawy dotyczące ciebie są również ważne. I jeśli trzeba ocenić twoje postępowanie samo w sobie, słusznie
należy je uznać za nie zasługujące na zarzuty; nasze postępowanie z tych
samych powodów jest również bez zarzutu. Do tego dochodzi także i to,
żeś zapanował nad wydarzeniami, wykraczającymi poza twoje cele, które
i nas dotyczyły. Ty jednak uważałeś, że wprawiłeś nas w zakłopotanie;
mówisz tu przeciw sobie samemu, a my, mówiąc w obronie własnej,
troszczymy się również i o twoje sprawy. Co więcej, i my braliśmy udział
w twojej obronie, kiedy nie miałeś tylu co my argumentów. Tak że jeśli
ktoś będzie nas oszczędzał, to nie jest oczywiste, że będzie oszczędzał
również i ciebie. Jeśliby natomiast ktoś cię oskarżał, to może by nas
usprawiedliwił, a jeśliby znowu nas nie [oszczędził], to tym bardziej
nie będzie oszczędzał i ciebie. Tak więc pokonanie nas przekracza twoje
56

Anicerys (gr. Annikeris) pochodził z Cyreny w płn. Libii (dziś. Cirene), stąd zwany też
Libijczykiem; zyskał sławę dzięki temu, że wykupił Platona z niewoli.
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możliwości. Odtąd nie zważaj na moje położenie, lecz na swoje - powiada
do kogoś Teukros57.
Do Agamemnona, który mu wypomniał58, że pochodzi z nieprawego łoża.
Nie staraj się badać wszystkiego skrupulatnie; kiedy są trzy rzeczy, którym można się przyjrzeć: zamiar, czyn, przypadek, nie pomijaj
dwóch pierwszych, by zająć się trzecią, spełniającą najważniejszą rolę
w naszym życiu. Przecież gdybyśmy mogli przewidzieć te zdarzenia od
początku i poświęcić się rozważnie sprawie obrony Hellady, nie zawahalibyśmy się i nie bylibyśmy dużo gorsi od Kodrusa59. Ty również, jak
sądzę, doradziłbyś nam to samo. Powiedzże, na boga przyjaźni, czy
wolałbyś, żebyśmy nie zrobili dla miasta tego, cośmy zrobili, i żeby
żaden mieszkaniec miasta nie działał na naszą niekorzyść? Czy inni nie
zamierzali postępować źle tak przeciwko nam, jak i przeciw obywatelom? Czy zgodziłbyś się, żeby zrobiono to, co zostało zrobione,
a także - jeśliby zaszła, potrzeba - żeby zdarzyło się to, co się zdarzyło?
Ja tak właśnie myślę. A więc, jeśli powiadasz, że wolisz, by ziściły się
raczej obie możliwości niż żadna z nich, to przyznajesz, że w naszej
działalności politycznej było wszystko, co trzeba, i więcej powodów [do
pochwały] miasta niż do oskarżania go. Jakżebyś więc nie miał dobrych
podstaw raczej do wychwalania miasta niż do obwiniania go? [By rzec
wprost] gdzie podziewa się sprawiedliwość, kiedy nie żąda się zdania
sprawy od ludzi ponoszących tylko częściowo odpowiedzialność za czyny?
Tak więc nie obwiniajmy pierwszych woźniców powożących rydwanami,
jeśli drudzy wzięli po nich te same konie i uznali je za gorsze [433b];
przecież woźnice, ujeżdżacze i treserzy koni cieszą się większą sławą
niż ci, którzy zajmują się tymi samymi końmi i nie otrzymują takich
samych nagród, i to, na Zeusa, w tym samym czasie.
Pozwól zatem, byśmy przyjrzeli się sprawie i przedstawili szczegółowo
to, co się przydarzyło tym ludziom; przecież lud nie w ten sposób wydał
na nich wyrok i nie za sprawą uchwały ogółu znaleźli się oni w nie57

Teukros (gr. Teukros) z Salaminy - syn Telamona i Hezjony, przyrodni brat Ajasa i jego
towarzysz broni, znakomity łucznik w walkach pod Troją, po powrocie z wojny trojańskiej
wypędzony przez ojca za to, że nie zapobiegł śmierci brata, wyjechał na Cypr, gdzie założył
Nową Salaminę zwaną Cypryjską; por. przyp. 79.
58
„Mu wypomniał" - tzn. Teukrosowi; temat zaczerpnięty z Iliady VIII 280-284;
por. Ajas Sofoklesa 1226-1315.
59
Kodrus - patrz Cod. 243 przyp. 62.
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szczęsnym położeniu. Zaczniemy od tego, że nie wszyscy popadli w te
kłopoty. Ale skąd? Przecież Temistokles i Cymon zostali skazani na
wygnanie mocą wyroku skorupkowego, a nie wynikało to z nienawiści
[ani wrogości] ludzi wobec nich. Przeciwnie, istniało w tych sprawach
prawo, o którego wartości (wolę nie mówić, chyba że znajdzie się
ktoś, kto by je pochwalił), a ich błąd nie był niewybaczalny, lecz
miał w tych okolicznościach coś szlachetnego, ponieważ, jak powiedziałem, powstał zgodnie z prawem. Takie było to prawo: tych, którzy
wynosili się ponad innych, poniżano, skazując na dziesięcioletnie wygnanie; żadne inne oskarżenie ich nie obejmowało [ani też nie było
żadnego oburzenia, ani zarzutu ich czynów]. Czyż więc nie byłoby
dziwne, gdybyśmy, idąc za tymi, którzy usunęli ich z miasta, oskarżali
tak wielkich ludzi jak tamci, a także tych, którzy ich - nie zamierzając oskarżać - wygnali? [To tak jakby ludzie, którzy nie wiedzą nic
pewnego, oskarżali kogoś na podstawie pogłoski i to w dodatku niejasnej.
Wracam jednak do głównego tematu. ]
Ten rodzaj wygnania ustanowili Ateńczycy po to, by powściągać
wybujałe ambicje jednostki, co stanowi oczywisty dowód, jak dalece nie
byli oni pochlebcami i jak poskramiali pychę [tych] ludzi, których
skazywali na wygnanie z tego właśnie, a nie innego powodu. Tak więc jeśli
chodzi o to oskarżenie, w ogóle nie zauważyłeś, że sam przemawiałeś nie
przeciwko tym ludziom, lecz za nimi, tak zręcznie potrafisz, jak to mówią,
czatować na okazję i zbijać innych z tropu. Wydaje mi się, że [mieli oni
jeszcze żywo w pamięci] nieszczęścia, które spotkały [ich] za czasów
Pizystratydów60 i nie chcieli [pozwolić] na to, żeby ktokolwiek mógł
wynosić się ponad ogół obywateli, przeciwnie, wszyscy chcieli mieć
jednakowe wpływy na bieg spraw. Czy zatem postępowali zgodnie
z prawem, kiedy skazali na wygnanie Cymona i Temistoklesa? Tego nie
twierdzę, ale zastosowali oni środek nie mający w sobie niczego hańbiącego, można im to wybaczyć; nie był on przecież dla wygnańców
żadnym haniebnym wydarzeniem.
Dopóki Perykles żył, tak jak miasto w czasie pokoju, Ateńczycy nie
wysuwali przeciw niemu ani większego, ani mniejszego oskarżenia; przeciwnie, uwielbiali go na równi z bogami. [A jeszcze wcześniej, kiedy
60

Pizystratydzi (gr. Peisistratidai) - Hipiasz i Hiparch, synowie tyrana Aten Pizystrata (560-527), po śmierci ojca rządzili w Atenach jako tyrani. Gdy Hiparch zginął
z rąk tyranobójców, Harmodiosa i Arystogejtona (514 r. przed Chr.), Hipiasz musiał
uchodzić z Aten i znalazł schronienie na dworze Dariusza; brał udział w bitwie pod
Maratonem (490 r. przed Chr.) po stronie wrogów ojczyzny; wkrótce potem umarł;
Tukidydes Wojna peloponeska 6, 54-59.
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dowodził Ateńczykami w licznych ekspedycjach karnych przeciw tym,
którzy nie chcieli dotrzymać podjętych zobowiązań [434a], nie tylko
pozostawał poza jakimkolwiek podejrzeniem, lecz także pod wieloma
względami był pierwszą osobą w mieście.] Lecz kiedy jednocześnie
trzeba było opuścić kraj i wybuchnęła zaraza niszcząca wszystko, a mieszkańcy miasta nie mieli chwili wytchnienia od nieszczęść, obrócili się
przeciwko niemu. I przypomnij sobie ten przykład woźnicy rydwanu: mógłbyś się stąd zabrać swym własnym powozem, a nie na skrzydłach61.
Tymczasem [Nestor62 nie] tylko nie wiedział, co ma zrobić ze zranionym koniem, lecz także, jak opanować pozostałe konie przerażone tym
wypadkiem63. We wrzawie bitewnej nie mógł łatwo uwolnić rumaka
z zaprzęgu, stał [tkwiąc w miejscu], tak jak wóz z brązu, i starał się
w miarę sił nie drżeć ze strachu. Sami wojownicy znaleźli się w trudnym
położeniu (zamiast: w nieszczęśliwym64). Zepchnęli swego woźnicę na
ziemię, po czym, uwolnieni w ten sposób od niego, uświadomili sobie swój
postępek, uznali, że przedtem kierował on nimi bardzo dobrze, zmienili
zdanie, znowu opuścili głowy i przystali na to, by rządził nimi i prowadził
ich, dokądkolwiek chce.
A ponieważ przedtem, przez wiele kolejnych lat i po powrocie z wygnania, Perykles cieszył się wielkim szacunkiem mieszkańców miasta,
ponownie został pierwszym obywatelem. Jakże nie mógłby być godnym
zazdrości - tak ze względu na początek, jak i na koniec swojej działalności? Jego upadek nie przesłonił dawniejszych wydarzeń; cześć, jaką go
otaczano po wygnaniu, zatarła jego nieszczęście. Czas, jaki upłynął między
tymi dwoma okresami, nie zaciążył nad tymi wydarzeniami: to, co działo
się w obu okresach było ważniejsze od tego, co miało miejsce w przerwie
między nimi. Jeśli trzeba oddać głos na „tak" za jego pierwszym okresem,
to od początku Peryklesa otaczano szacunkiem; jeśli trzeba wypowiedzieć
się pozytywnie o drugim okresie, to obywatele nie mieli zamiaru wydawać
na niego wyroku skazującego, lecz znowu uznali, że jest lepszy od nich.
Nie chodzi o to, że te oba okresy odpowiadają jednemu, lecz o to, że czas,
w jakim one trwały, nie był ani taki sam, ani podobny. Nie należy zresztą
sądzić, że wszyscy wyznaczeni sędziowie wydali w głosowaniu wyrok ska61

Iliada VIII 80-85.
Nestor (gr. Nestor) - syn Neleusza i Chloris, król Pylos w Mesenii na Peloponezie,
najstarszy wódz wojsk greckich pod Troją, znakomity żołnierz i doradca, którego zdanie
ceniono sobie wielce tak w sprawach publicznych, jak i prywatnych.
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Jest to dalszy ciąg opowieści o przerwanej bitwie (Iliada VIII 85 nn.).
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zujący; byli przecież i tacy, którzy, postępując pięknie, głosowali za
Peryklesem. Czy tych Perykles nie uczynił lepszymi, a nawet najlepszymi?
Cóż właściwie mamy o tym powiedzieć, ty najwspanialszy Greku? Czy
owi ludzie słusznie wystąpili niegdyś przeciwko tobie z taką bezczelnością?
Czy to ty jesteś odpowiedzialny za ich szaleństwo? Jeśli chodzi o mnie,
nie potwierdziłbym ani jednego, ani drugiego. Może ten, kto zwalcza twoje
wypowiedzi, mógłby je po dwakroć zwrócić przeciwko tobie i Sokratesowi,
uznając, że jeśli te same nieszczęścia spadły na was zupełnie [434b]
niesprawiedliwie i jeśli ludzie naprawdę są tacy, jakimi ich wychowujecie,
to sami wiecie, w jakiej mierze zasłużyliście na nie. Jeśli więc błędy
uczniów są powodem oskarżeń wysuwanych przeciw ich nauczycielom, to
właśnie raczej ty i - zwłaszcza - oskarżany przez ciebie Sokrates
jesteście tymi nauczycielami, a nie Perykles [czy też] i ci wszyscy,
o których tak sądzisz. Na Zeusa! Jeśli chcesz, zrezygnuję [wobec ciebie]
z określenia „raczej", gdyż wystarczy „nie mniej". Jeśli wy jesteście
niewinni, jeśli [rzeczywiście] pamiętasz, co znaczy równość, i świadomie
nie przekraczasz praw geometrii, to - rzecz oczywista - i oni także z tych
samych powodów są bez winy.
Człowieka stojącego, jak sądzisz, poza oskarżeniem oczerniasz, wysuwając tym samym oskarżenie wobec niego. Jakże więc nie jest niedorzecznością to, że się nie wierzy komuś innemu, kto to mówi, a wysuwa się
oskarżenie przeciwko Peryklesowi? Pogardzasz Peryklesem z tych samych
względów, które skłoniły cię do pogardzania mówiącym o nim? Obwiniając
ludzi, którzy wydali na niego wyrok skazujący, zobowiązujesz nas, byśmy
uczestniczyli w tym oskarżeniu jakby w jakimś pożytecznym dziele, a nie
w niepięknym ich czynie. Oni nie zastanawiali się nad tym, że sami wydali
wyrok skazujący Peryklesa, lecz znowu otaczali go czcią jako człowieka
wartościowego i sprawiedliwego; a my, nie mając żadnego innego powodu
do oskarżenia Peryklesa, mielibyśmy go nie szanować z powodu tego
procesu sądowego? Jeśli chodzi o tych ludzi, zdecydowanie potępimy
ich błędy, ale gdy postąpili mądrze, czyż nie będziemy do tego przykładali żadnej wagi? Czy będziemy całkowicie zgodni w tym tylko, że
popełnili oni błąd, i co więcej, będziemy oskarżali ich o to? Jaki sens
ma to wszystko? Ja tego w ogóle nie rozumiem.
Platon oskarżył nieszczęsny los, jak oskarża się świadomie zły postępek, wziął przypadek za zamiar i przypisał tym ludziom błąd innych.
Sądził, że przemawiał z całą mocą przeciwko oskarżonym, porównując
ich do wierzgających koni, ale gdyby musiał porównać ferujących
wyrok z dwustoma bogami, to by szybko powstrzymał się i nie powiedział niczego złego o skazanych.
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Jeśli zatem Platon ma oskarżyć tych ludzi w jednym i drugim wypadku, jakby tam znalazł jakieś rozsądne uzasadnienie, to co stoi
na przeszkodzie, by mu odpłacić się tym samym w obu wypadkach,
żeby [z kolei] za wszelką cenę podjąć z nim walkę i w ten sposób
obalić jego rozumowanie, mówiąc, że Ateńczycy skazali tych wybitnych
ludzi słusznie i zgodnie z poczuciem sprawiedliwości, z czego wynika,
że nie byli przez nich zdemoralizowani, ponieważ postępowali uczciwie.
Tak więc to bynajmniej nie oni ich zdeprawowali. Jeśli zatem zostali
słusznie skazani, to pod tym względem nie można Ateńczykom niczego
zarzucić [435a]. I jeśli Ateńczycy wydali na tych ludzi wyrok skazujący
niesprawiedliwie, to znaczy, że stali się oni ofiarami niesprawiedliwości
i nie popełnili żadnego złego czynu, a pokrzywdzonym zwykle przychodzi
się z pomocą i nie stawia się im zarzutów. Jeśli nie ma możliwości
udzielenia im pomocy, to również nie godzi się wysuwać przeciwko nim
oskarżeń. Ale pozostawiam tę dysputę pisarzom o bardziej giętkim piórze.
A ja, cóż chciałbym powiedzieć i jakim chciałbym usłyszeć to rozumowanie? Nie jest rzeczą słuszną jednoczesne potępienie obu stron: i ludu, i wybitnych jednostek. Byłoby to, oczywiście, fałszywym oskarżeniem jednej
z dwóch stron. Jeśli obwinianie przywódców jest słuszne, to znaczy, że oni
niewątpliwie postąpili źle, a lud zrobił to, co powinien zrobić, i nie godzi się
oskarżać go w tej sprawie. [Jakże więc? Jeśli porównamy go do dzikich
zwierząt, to czy powiemy, że postępujemy dobrze?] Jeśli natomiast lud
popełnił błąd, to tym samym on nie miał racji i zarzut wysuwany przeciwko
tym wybitnym ludziom upada. [Tak samo i my utrzymujemy, że Ateńczycy
omylili się, skazując ich na wygnanie, grzywny czy jakąkolwiek inną karę,
którą nałożono na każdego. O co chodzi w tym rozumowaniu? O to, że ci
ludzie nie zasłużyli na żadną z tych kar. Oczywiście, jeśliby nie mieli racji,
zasłużyliby na nie. Ponieważ jednak nie zasłużyli, nie popełnili niczego
występnego. Mówić źle o niewinnych i wysuwać przeciw nim fałszywe
oskarżenia - znaczy postępować niesprawiedliwie.] Jeśli chodzi o nas,
to zamiast oskarżać jednych i drugich, bronimy i jednych, i drugich, tak
jak to ze względu na nich przystoi, twierdzimy, że nie całą winę ponosi
lud i nie wypada sądzić, iż wybitni ludzie są nieuczciwi, jeśli narazili się
ludowi.
Coś podobnego nie zdarza się nigdy zapaśnikom; w sztukach, którym patronują muzy, zwycięstwo przypada w udziale najlepszym. Tam
jeszcze są aktualne słowa Pindara65. Całkowicie zgodnie z prawdą
głosi on:
65

Pindar - patrz Cod. 161 przyp. 27.
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„Na igrzyskach los triumfuje szczęśliwy, nie siła"66.
Tak samo Achilles, ujrzawszy upadek Eumela67 z rydwanu, zaczął
biadać i rzekł:
„Najlepszy przybywa ostatni, popędzając konie mocnokopytne"68.
Czy nie jest zaskakujące to, że w ten sposób zestawia się tu ze sobą słowa
i nazywa się tego samego człowieka ostatnim i najlepszym? Ale tak właśnie,
powiada autor, ma się rzecz ze sprawami ludzkimi (takie jest, moim
zdaniem, znaczenie tych słów): ten sam człowiek jest najlepszy i przyjeżdża
jako ostatni. To są słowa, jakie miał wypowiedzieć niegdyś Pers Orontes 69
o palcu, który zawsze jest taki sam, ale zależnie od kształtu, jaki mu się
nadaje, oznacza liczby: albo dziesięć tysięcy, albo tylko jedynkę70. Także
przykład Eumela [435b] świadczy o czymś zupełnie innym [niż przykład
Platona] między innymi dlatego, że Eumel nie tylko nie osiągnął zwycięstwa, lecz jeszcze pozdzierał ze skóry łokcie, usta i nos, a to z powodu rączych
rumaków, które go nigdy nie zawiodły.
Pers Orontes, pozbawiony dowództwa powiada: ,,I palec
również wskazuje albo jedynkę, albo dziesięć tysięcy"71.
Jeśli coś znaczysz dzięki przyjaciołom, majątkowi, jeśli cieszysz się
sławą w mieście, nie podniecaj się tym i nie popadaj w dumę z powodu swego znaczenia. Taka jest ta walka i tak powiada Homer.
Nic, co ludzkie, nie jest pewne, trwałe ani niezawisłe. Przeciwnie, silniejszy ulega słabszemu, kiedy nadejdzie czas po temu. Babilon72
będzie zdobyty wraz ze swymi murami obronnymi, a inne ludy z kolei
unicestwią Persów73; tak to wszystko idzie zmiennymi drogami losu.
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Fragment nieznanego pochodzenia, 9 (wyd. A. Puech, Pindare, Paris 1923, t. IV, s. 205).
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Eumel (gr. Eumelos) - syn Admeta i Alcesty, uczestnik wojny trojańskiej, znakomity
jeździec, brał udział w zawodach hipicznych na igrzyskach żałobnych ku czci Patrokla. Iliada II 714 n.; XXIII 288 n.
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Iliada XXIII 535-536.
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Palec wskazujący wyprostowany ma kształt jedynki, zgięty przybiera postać litery
M oznaczającej liczbę 10 tyś. (Myrioi).
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Babilon - patrz Cod. 238 przyp. 5.
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Potężne państwo perskie za dynastii Achemenidów, później Sasanidów podbił
Aleksander Wielki po czteroletniej wojnie rozpoczętej w 331 r. przed Chr.
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Jeśliby wszyscy sternicy cało przewozili wszystkich, którzy płyną wraz
z nimi, jeśliby wszyscy lekarze ratowali życie wszystkim chorym, jeśliby
zwycięstwo odnosili najlepsi, a przewagę zyskiwali najwięksi, jeśliby
wszystkim przybywało wszystkiego i nikt nie czułby się zawiedziony
wynikami swoich działań, jeśliby „chcieć" w niczym nie różniło się od
„móc", to wszystkie sprawy ludzkie byłyby wieczne i nie trzeba byłoby
mieć żadnych życzeń, i byłaby to wówczas ta wielka beczka, z której
czerpałoby się, jak teraz, pełną ręką74.
Nie dziw się więc, że Perykles, chociaż posiadał wiedzę i umiejętności,
uległ bóstwu i losowi. Nie zapominaj też o ówczesnych okolicznościach,
o których sam mówisz, że odgrywały niemałą rolę i nie były wówczas dla
niego bardzo łaskawe. Wiele spraw zaskakiwało i będzie zaskakiwać ludzi,
a do tych spraw należą niepowodzenia wybitnych jednostek. Któż mógłby
temu zaprzeczyć? To nie jest jednak wystarczający dowód na stwierdzenie,
że nie mieli oni rzetelnej wiedzy i nie potrafili [uczynić] obywateli
lepszymi. Mogli natomiast posiadać umiejętności i być najlepsi, mimo
że w danym czasie zabrakło im bardziej skutecznych sposobów działania.
Gdyby ktoś zamiast Platona zgodził się odpowiedzieć, zapytałbym go
chętnie, kto pouczył Platona, żeby nie zajmował się sprawami państwowymi.
Któż mógłby mu poddać myśl, jeśli - wiadomo - nie Sokrates? To, czego się
obawiałeś, by cię nie spotkało, a co właśnie spotkało któregoś z wybitnych
ludzi, i to, co cię powstrzymuje przed wystąpieniami publicznymi na
zgromadzeniu ludowym, dzieje się, twoim zdaniem, dlatego że on udzielał
najlepszych rad? A jeśli nie groziło [436a] żadne niebezpieczeństwo, dlaczego
nie służyłeś swojej ojczyźnie? Jeśli jednak zagrażało jej największe niebezpieczeństwo, dlaczego dziwisz się, że któryś z nich wziął to na siebie? Jeżeli się
zakłada, że niebezpieczeństwo wynika z samego faktu udzielania najlepszych
rad, to dlaczego z powodu nieszczęścia, jakie dotknęło tych ludzi, odbierasz
im zasługę określenia najlepszego kierunku działania?
Oczywiście, kiedy ci ludzie w poczuciu sprawiedliwości nie brali pod
uwagę tego, że nie przydarzy się im żadne nieszczęście, lecz bez jakichś
wyliczeń i bez rozgłosu poświęcili się dobru ogólnemu, postępowali
zgodnie z tym, co mówił Sokrates. Dlatego trzeba udowodnić, że wybór,
jakiego dokonali, nie był wyborem słusznym, a przedsięwzięcia, które
podjęli, nie były dziełem ludzi dobrych, albo uznać, że ci ludzie, niezależnie od tego, co ich spotkało, byli dobrzy i to tym bardziej, że
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XXIV 527-528 i nn., przekł. K. Jeżewskiej).
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nie lękali się trudności związanych ze swoim działaniem; dlatego też
nie przykładali wagi do słów Sokratesa.
Następnie Demostenes, daleki od tego, żeby ważyć się na odebranie tym
ludziom ich rzeczywistej sławy po to, by jego wydawała się większa,
dostosował swoją politykę do ich polityki; co więcej, siły przeciwników nie
były takie same, ale Demostenes umiał stawić czoło ludziom zdecydowanym, obrotnym, sprawnym, bliskim sąsiadom Ateńczyków, którzy posługiwali się zarazem dyplomacją i bronią i najczęściej trzymali go w cieniu.
Dzięki zdrajcom Filip najczęściej zyskiwał przewagę. Wprowadził na scenę jakby nową dobrą sztukę i sprawił, że przypomnieli
sobie o Peryklesie i o innych zdarzeniach75.
Który z nich dwóch był [jednocześnie] bardziej ludzki w całym swoim
jestestwie i sprawniejszy jako mówca? Czy ten, który bez żadnej konieczności postanowił mówić źle o tych wybitnych ludziach, czy ten, który - zmuszany do tego - nie posunął się tak daleko i nie uznał za właściwe mówić źle
o innych? Na bogów, pomyśl! Jak można było kogoś lepiej przyłapać na
mówieniu rzeczy sprzecznych ze sobą? A tak postępuje człowiek, który
twierdzi, że ci ludzie są pochlebcami, i toczy o to boje, by - wracając do
poprzednich słów - mówić z kolei, że oni nie sięgali po pochlebstwa, i znowu wysunąć oskarżenie, od którego ich uwolnił. Same powody, dla których
chciał pognębić oskarżonych o pochlebstwa, zmusiły go do uznania, że są
niewinni; powody, które przymusiły go do uwolnienia ich od oskarżeń,
uznał za niewystarczające do potępienia retoryki jako pochlebstwa.
A jeśli zamierzał (to [436b] jest przecież bardzo ważne) wykazać na
podstawie oskarżeń, że byli oni w jakiejś mierze pochlebcami, i - trzymając się tego - wysnuwał, być może, bezpodstawne oskarżenia, to czy
można by przyjąć, że jego mowy mają jakąkolwiek wartość? Kiedy jednak
powiedział wszystko, co miał przeciwko nim, to zaraz potem jak sędzia,
który wysłuchał kogoś, kto wniósł do sprawy coś nowego, uznał ich za
wolnych od oskarżenia; jaki pożytek płynie z takich mów? Czyż więc nie
jest jednocześnie kłamstwem i niedorzecznością wszystko to, co powiedział? Przyjrzyjmy się zatem temu, co tam powiedział! Żaden przywódca
nie może zginąć niesprawiedliwie z powodu tego miasta, którym rządzi. Na
Zeusa! Jak ktoś mógłby powiedzieć, że te słowa zawierają jednolitą myśl
i zmierzają ku temu samemu? Ten, kto służy sprawiedliwości, ma zginąć
z powodu miasta, na którego czele stoi? A jeśli już zginie, to takiego
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losu nie zgotowałoby mu niesprawiedliwe miasto, którym zarządza. Jakże
te wypowiedzi mogą być zgodne z prawdą i jak je z sobą pogodzić?
Temu, kto rozważał tę kwestię, przedstawia się ona tak: jeśli retoryka jest
pochlebstwem, to oczywiście ci ludzie powinni wciąż posługiwać się
pochlebstwem, ponieważ są retorami; na jakiej więc podstawie on uwalnia
ich od winy i dlaczego głosi istnienie jednej prawdziwej retoryki? Jeżeli
retoryka jest rzeczą pożyteczną i poważną, to oni powinni zajmować się
tym, co jest najlepsze; dlaczego więc zarzuca się im, że przemawiają, mając
na uwadze największe dobro, czy też z jakiego powodu nazywa on retorykę
pochlebstwem? Jeśli natomiast istota retoryki [jest] czymś dwoistym i z jednej
strony stanowi pochlebstwo [i haniebną umiejętność demagogicznego przemawiania], a z drugiej strony wspiera sprawiedliwość, to oni powinni bez
żadnego wahania wybrać albo jedno, albo drugie. Dlaczego więc pozbawiasz ich tych obu właściwości retoryki? Jeśli usuniesz je, mając ku temu
prawo, musiałaby istnieć jakaś trzeciego rodzaju retoryka oprócz dwóch
powyższych. Tak więc niniejsze rozumowanie prowadzi do wniosku, że istota
retoryki jest dwoista, a Platon nie ujawnił, jaki jest ten trzeci rodzaj retoryki.
Zresztą jeśli krasomówstwo jest tylko zwykłym czarownym wdziękiem
płynącym z mówienia, to po cóż wysuwać przeciwko niemu oskarżenia?
Czy Platon również należy do pochlebców, dlatego że woli mówić to, co jest
przyjemne, niż to, co jest prawdziwe - i to bez żadnej konieczności, która by
go zmuszała do tego? I jeśli jego słowa zawierają samą sprawiedliwość
i prawdę, to jakim bardziej skutecznym środkiem obalił on to oszczercze
oskarżenie? Jakie lepsze świadectwo można by mieć niż samego Platona,
kiedy jest rzeczą jasną, że z jednej strony natychmiast uwalnia on od
oskarżenia tych mówców, a z drugiej, i to od razu [437a], wychwala ich,
naśladując w tym palinodie Stezychora76?
Ten, kto nie chce powiedzieć, że Platon jest najlepszy wśród Hellenów, jest
zapewne najgorszy wśród Hellenów i barbarzyńców. Wydaje się, że Platon
wykorzystywał swój talent tak, jak królowie wykorzystują swoją władzę; na
przykład są miejsca w jego pismach, w których ukazuje się jako poeta piszący
prozą i korzystający z większej swobody w języku i w samej tematyce.
Tworzy wyrazy i wprowadza na scenę osoby zmarłe, które
rozmawiają z żyjącymi, jakby jeszcze były na świecie77,
Nie będziemy utrzymywali, że ten wiersz jambiczny jest autorstwa
Eurypidesa:
76
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Palinodia Stezychora - patrz Cod. 186 przyp. 74.
Scholion.
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„Przebiegli są tyrani, bo obcują z ludźmi przebiegłymi"78. [Nawet jeśli
tego nie powiedział mądry], gdyż wiersz zaczerpnięto z Ajasa Sofoklesa79 chodzi tu o Ajasa Lokryjczyka. Ale są to dowolności występujące
w zwyczajowo swobodnych dialogach, które są przecież zwykłą fikcją
i można je tworzyć z dowolnych składników; zezwala się na to, by
w samych tematach rozmów prawda nie była zbyt ścisła, a z tego wynika,
jak mi się wydaje, [pewna] swoboda i górnolotność; nie ma się na celu
całkowicie pełnej ścisłości wypowiedzi, lecz -jak mówiłem - autor ulega tu
swemu talentowi: a zatem, czy my przyjmiemy to tak po prostu? Będzie
wyglądało na to, że nie znamy jego metody.
Arystydes często dopuszcza słowo „zaniechaj" zamiast „odwlekaj"80.
Nie jest z pewnością tak, że ktoś, kto kocha Ateny, podziwia w Attyce
jedynie Akademię81, a wszystko poza tym uważa za coś obcego i wrogiego.
Nie należy oczekiwać, że będzie się podziwiało Platona dopiero wówczas, gdy się ośmieszy wszystkich pozostałych filozofów. Ten sposób
oceny nie mógłby przynieść Platonowi zaszczytu, raczej ubliżyłby innym,
a - być może - i jemu samemu. Czy nie tego rodzaju oceną jest myślenie,
że jeśli uznało się kogoś z jakiegoś innego powodu za człowieka dobrego, to Platon nie zasługuje już na większy szacunek? Nie należy uważać,
że wrogość, którą się czuje wobec innych, jest punktem wyjścia do
okazywania zaufania innym. Jeśli bowiem wstrzymamy się od mówienia
źle o Platonie, to oddaliśmy tym wielkim ludziom wszystko, co im się
należy; nie sądzę, żebyśmy tu postąpili niesprawiedliwie. Taka jest bowiem postawa [obywatelska] i ludzka; od prawieków podoba się ona
również i bogom.
Jeśli tragedia jest istotnie złym gatunkiem literackim i wytworem złych
ludzi, to jak możemy powiedzieć, że ty tworzysz tragedie? Nie można prze78

Cytat z przypisywanego Platonowi dialogu Teages 125B.
Fragment 14 (wyd. A. C. Pearson The Fragments of Sophocles, wyd. 2, Amsterdam,
1963, s. 12). Mitologia grecka znała dwóch Ajasów: 1. zwanego Wielkim, syna Telamona z
Salaminy najdzielniejszego po Achillesie wojownika greckiego pod Troją (Iliada II 557),
którego losom Sofokles (Cod. 190 przyp. 4) poświęcił tragedię Ajas (przeł. K. Morawski,
oprac. Z. Kubiak, Warszawa 1969); 2, zwanego Małym, syna Ojleusza, króla Lokrów,
zuchwałego i dumnego, który zbezcześcił świątynię Ateny w Troi, naubliżał bogom; za
sprawą Posejdona utonął w morzu w czasie powrotu spod Troi do domu (Iliada XIII
46); por. przyp. 57.
80
Scholion.
81
Akademia - patrz Cod. 242 przyp. 118.
79
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cież nigdy robić dobrze czegoś, co jest w ogóle [437b] haniebne. Powiadasz,
że nie należy naśladować ludzi nijakich [ani upodabniać się do gorszych];
a czy ty sam zwykle tak postępujesz? Czy nie naśladujesz sofistów, nie
naśladujesz donosicieli, nie naśladujesz Trazymacha 82, który nie czerwieni
się nigdy, nie naśladujesz odźwiernych, niewolników i dziesiątków tysięcy innych? Moim zdaniem wypływa to z helleńskiego charakteru
twojej duszy - pogodnego, pełnego uroku, miłego, zmiennego i boskiego;
to on wiedzie cię wszędzie i sprawia, że jesteś dowodem na to, iż można
spożytkować każdy z tych typów osobowości we właściwej chwili,
z wdziękiem i ze smakiem.
Powiadasz następnie, że ci wszyscy ludzie są przywiązani do przyjemności. Czy zatem powiemy, że mówisz o tym za mało, czy za dużo? Poeci
zabiegają o to, żeby się podobać. Zgoda! Tak więc usuwają to, co trzeba by
dodać; powiedziałeś o tym za mało. Co zaś dotyczy zarzucania im
pochlebstwa z tego powodu, to dlaczego nie wyszedłeś poza słuszną miarę
w tym, coś mi powiedział, i dlaczego twoja mowa nie zawiera więcej słów,
niż potrzeba?
Ty, zacny mężu, mogłeś przecież i zachęcać młodych do sprawiedliwości, i oddać starszym to, co im się należy. Gdybyśmy nie mieli żadnej
podstawy do pochwalenia ich wszystkich, to można byłoby przynajmniej
pochwały pominąć milczeniem, a ty nie naraziłbyś się na oskarżenie, że nie
zdałeś sprawy ze swego postępowania. Rzeczywiście, nie można byłoby się
oburzać, że Platon, który tak bardzo wyróżniał się wśród Hellenów i miał
podstawę do wielkiego mniemania o sobie, w aureoli swej wielkości i potęgi talentu uznał za właściwe postawić niektórych ludzi w stan oskarżenia;
natomiast można byłoby się oburzyć z tego powodu, że to ci właśnie ludzie,
nic nie warci, wykorzystali ten precedens i zrobili sobie zawód ze stawiania
tego rodzaju oskarżeń, ośmielili się także rzucać oszczerstwa na Demostenesa (o nim powiedziałbym chętnie, że jest wizerunkiem Hermesa83,
mówcy, który zeszedł z nieba do ludzi). Któż na świecie mógłby znieść
takich ludzi? Popełniają oni więcej błędów, niż wymawiają słów; pogardzają innymi w takim stopniu, w jakim należałoby pogardzać nimi.
[I tropiąc skrupulatnie innych, nigdy nie pomyśleli, że to ich trzeba by było
tropić.] Wysławiają cnotę, lecz sami się nią nie kierują i błąkają się na
82

Trazymach (gr. Thrasymachos) z Chalcedonu - sofista i retor ateński (2. polowa V w.
przed Chr.), wywarł wielki wpływ na rozwój attyckiej wymowy; uważał prawo silniejszego
za prawo naturalne, a sprawiedliwość za to, co przynosi korzyść silniejszemu. Z pism
jego zachowały się fragmenty (wyd. M. Diehls-W. Kranz Fragmente der Vorsokratiker,
Berlin 1952, 2, 319-326).
83
Hermes - mówca ateński z V w. przed Chr.
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próżno jako „zjawy znękanych ludzi"84, trutnie Hezjodowe85, małpy
Archilochowe86; mają dwie zamiast trzech postaci krowy z tragedii87.
Twierdzą, że w niczym nie są gorsi od Zeusa, a za obola daliby się powiesić.
Obrzucają zarzutami innych nie dlatego, że potępiają ich czyny, lecz że są
wściekli z zazdrości, gdyż sami nie mogą dokonać tychże czynów. I jeśliby
[438a] ktoś w czasie, w którym oni dyskutują o panowaniu nad sobą, stanął
przed nimi, przynosząc ciasta i obwarzanki, wyciągnęliby swoje jęzory, tak
jak Menelaos wyciągał miecz z pochwy88. A gdyby ujrzeli Helenę89 we
własnej osobie? Ale po co zaraz Helenę? Służebną Frygijkę, taką, jaką
Menander 90 wprowadził do swej komedii, to - oczywiście - pokazaliby, że
satyry Sofoklesa91 są zaledwie chłopięcą igraszką.
Rabunek nazywają oni uczestnictwem, zazdrość mienią filozofią, niedostatkowi nadają nazwę pogardy dla bogactwa. Głosząc miłość ku całej ludzkości, nigdy nikomu nie zrobili niczego dobrego, obgadywali tych, którzy
przestawali z nimi. Nie zauważali też zwykłych spotykanych ludzi, ale dla
bogaczy ruszali za granicę, jak Frygowie, którzy jeździli na zbiór oliwek [iktórzy czuli zapach oliwek, w miarę jak się do nich zbliżali]. Tacy [bowiem] są ci
ludzie: bezczelność uważają za wolność, złośliwość - za szczerość, przyjmowanie podarunków - za miłość bliźniego. Doszli do takiej mądrości, że sami
nie cenią pieniędzy, ale umieją przyjmować to, co ma wartość pieniądza.
I jeśli przypadkiem ktoś posyła im jakiś drobiazg, nie narzekają, a jeśli
sakiewka wydaje się [im] dobrze wypełniona, to „Perseusz zabił Gorgonę"92.
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Odyseja XI 476.
Hezjod Prace i dnie 305-306, Teogonia 508; por. Platon Republika VIII 552C;
Arystofanes Osy 114.
86
Małpy Archilochowe -jako istoty brzydkie i złośliwe: Archiloch, frgm. 81, 83 (wyd.
B. Snęli Frühgriechische Lyriker, Berlin 1972, s, 54); por. Arystofanes Acharnejczycy 906;
Babrios 81; Plaut Żołnierz Samochwał 179.
87
Krowa z tragedii to gr. he tragike bous. Aluzja do słów Kassandry w Agamemnonie
Ajschylosa (w. 1125-1129, Loeb), patrz Ajschylos Agamemnon 1117.
88
Por. Eurypides Andromacha 620.
89
Helena - patrz Cod. 159 przyp. 5.
90
Menander (gr. Ménandros) z Aten - najwybitniejszy komediopisarz (342 - 291) z okresu
tzw. komedii nowej, kolega szkolny Epikura, mistrz w malowaniu charakterów ludzkich
i komizmu sytuacyjnego. Z całej jego twórczości obejmującej ponad 100 sztuk zachowała się
w całości jedna komedia Dyskolos-Odludek (tłum. J. Łanowski, Wrocław 1959), kilka tytułów i szereg fragmentów (wyd, H. Lloyd-Jones, Oxonii 1960).
91
Satyry Sofoklesa - jurne mityczne postacie, wyobrażane jako mężczyźni z koźlimi
uszami i ogonem, wiodły wyuzdany tryb życia; tu aluzja do dramatu satyrowego Tropiciele
Sofoklesa (tłum. W. Steffen, Warszawa 1960; patrz Cod. 190 przyp. 4).
92
Perseusz, syn Zeusa, zabił przy pomocy Hermesa i Ateny jedną z Gorgon, Meduzę,
i obciął jej głowę, czyli osiągnął swój cel. Iliada XIV 320, VIII 349, Hezjod Teogonia 276 n.
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[W obyczajach są bardzo podobni do bezbożników palestyńskich.
Oznaką ich bezbożności jest to, że nie wierzą w istoty wyższe. Różnią się tu
w pewnej mierze od Hellenów93, a także od wszystkich przyzwoitych
ludzi] w innych sprawach są oni bardziej niemi niż ich własny cień. Kiedy
jednak trzeba o kimś źle powiedzieć i go oczernić, można by ich porównać
nie do brązu dodonejskiego 94 - niech Zeus mi wybaczy! - lecz do
komarów brzęczących w ciemności. Są oni [zupełnie] bezużyteczni, kiedy
trzeba zrobić coś, co jest konieczne, ale okazują się najsilniejsi ze
wszystkich, jeśli trzeba podkopać się pod dom, sprawić zamieszanie,
rozpychać się wśród mieszkańców i rościć sobie pretensje do rządzenia
wszystkim. Ukryci w swych norach, zajmują się zadziwiającym sofistycznym mędrkowaniem, kierując swe mowy do cienia, jak powiada Sofokles95. Dokonują żniw asfodela96, plotą sznurek z piasku, wyciągają wątek
z tkaniny i w miarę jak przechwalają się swymi osiągnięciami w ustawicznym zdobywaniu mądrości, tracą je w wyniku wielkiego mniemania
o sobie, wyrażając się źle o retoryce; postępują jak niewolnicy, a raczej jak
zwierzęta domowe poganiane batem, kiedy obrzucają swoich właścicieli
przekleństwami [mieląc je w zębach]. [438b] Był kiedyś pewien satyr,
postać sceniczna, który przeklinał Heraklesa, a później, gdy Herakles
nadszedł, skulił się przed nim aż do ziemi. Normalnie wyrażają się oni źle
o wszystkich, gdyż siebie wysuwają zdecydowanie na pierwsze miejsce, i nie
powołując się na nikogo, mówią, a mówią oszczerczo. Tak więc robią
podarek z tego, co mają. Z czasem nadali sobie najpiękniejsze miano,
miano filozofów, postępując jak ludzie, którzy zawczasu zajęli miejsce
w teatrze.
Tak oto ja oddałem cześć należną Platonowi i przyszedłem tym wielkim
ludziom z pomocą, jaka im była potrzebna, i nie opuściłem ich. Jeśli ktoś
zechce zaprzeczyć moim słowom, zachowując wobec mnie tyle życzliwości,
ile ja zachowywałem wobec Platona, tego uważam już teraz i na zawsze za
swego przyjaciela, a nie za wroga.
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Hellenowie - w greckim języku bizantyńskim znaczy także tyle, co poganie.
Patrz Cod. 239 przyp. 60.
95
Sofokles Ajas 301 n.
96
Asfodel (gr. Asphódelos) - rodzaj lilii w kilku odmianach i o różnych barwach,
rozpowszechnionej w krajach śródziemnomorskich; roślina zdobiąca, według wierzeń
starożytnych, łąki świata podziemnego, poświęcona boginiom Hadesu, Demetrze i Persefonie, była elementem dekoracyjnym grobów.
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KONIEC TOMU IV.

