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Jan Kucharski
uniwersytet Śląski w Katowicach 

Jak pozbawiać „czci”  
Atimia w starożytnych Atenach 
 

Spośród wszystkich kar i sankcji funkcjonujących w społecznej i prawnej rze-
czywistości starożytnych Aten atimia (ἀτιμία) sprawia współczesnym histo-
rykom najwięcej kłopotów. Niewykluczone też, że sprawiała je samym miesz-
kańcom starożytnych Aten: nawet Arystoteles, który spędził w nich niemało 
czasu, gubił się w historycznych zawiłościach tego zjawiska. Zacznijmy jednak 
od tego, co wątpliwości nie budzi i jednocześnie zbyt często i zbyt łatwo układa 
nam się w przejrzysty obraz.

Czym była atimia i za co groziła?

Atimia niewątpliwie była karą pod każdym względem ściśle powiązaną z ideą 
obywatelstwa, zarówno w swej istocie, jak i w zakresie przestępstw i prze-
winień, z  którymi się wiązała. Samo pozbawienie praw obywatelskich nie 
powinno być jednak utożsamiane z pozbawieniem obywatelstwa jako takim1. 

1 Por. M.H. Hansen: Apagoge, Endeixis and Ephegesis against Kakourgoi, Atimoi and 
Pheugontes. A Study in the Athenian Administration of Justice in the Fourth Century 
B.C. Odense 1976, s. 55; S.C. Todd: The Shape of Athenian Law. Oxford 1993, s. 142; 
D. Kamen: Status in Classical Athens. Princeton 2013, s. 77; w swojej surowej, archa-
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Atimos (ἄτιμος), osoba, na której ciążyła atimia, nie był bowiem równy statu-
sem przebywającym w Atenach cudzoziemcom lub metojkom. Z tymi ostat-
nimi Ateńczycy wielkodusznie podzielili się (niewielką) częścią swoich praw 
i przywilejów; ten pierwszy natomiast był ich pozbawiony niemal w całości. 
Podobnie jak metojkowie, nie mógł on brać udziału w zgromadzeniu ludo-
wym — ani w sposób czynny, przemawiając, ani też bierny, głosując. Nie mógł 
pełnić jakichkolwiek urzędów, czy to wyłanianych losem, czy też poprzez 
wybory. Nie mógł wreszcie zasiadać w sądzie ludowym jako sędzia (δικαστής). 
Na tym jednak podobieństwa się kończą. Inaczej niż metojkowie lub cudzo-
ziemcy atimos nie miał wstępu ani do sanktuariów, ani na agorę2. Zamknięte 
były też przed nim trybunały sądowe: nie mógł występować ani w charakterze 
oskarżyciela, ani świadka, ani też „współmówcy” (συνήγορος)3; ponieważ zaś 
większość trybunałów znajdowała się na agorze, zakazy te przynajmniej częś-
ciowo się pokrywały4. Niejednokrotnie wszakże atimia, jako kara, wymierzana 
była jedynie w postaci „częściowej”, na którą w rozmaitych konfiguracjach 
składać się mogły poszczególne elementy powyższych ograniczeń5.

Jedynym fundamentalnym przywilejem, którym mogła cieszyć się osoba 
dotknięta tą karą, była prawna ochrona jej życia. Ktoś taki n i e  m ó g ł  zostać 
bezkarnie zabity (ale fizycznie maltretowany i ograbiony już tak), choć w okre-
sie archaicznym — zanim jeszcze w pełni ukształtowała się idea obywatelstwa 
oraz związanych z nim przywilejów — atimia oznaczała ni mniej, ni więcej, 
tylko właśnie wyjęcie spod prawa. W tej postaci była ona de facto wyrokiem 
śmierci lub permanentnego wygnania, którym z reguły objęte było również 

icznej postaci („wyjęcie spod prawa”) atimia mogła być również karą wymierzoną 
cudzoziemcowi, czego przykładem jest casus Arthmiosa z Zelei (I poł. V w. p.n.e.); 
por. Dem.: 9.42; S. Dmitriev: Athenian Atimia and Legislation against Tyranny 
and Subversion. „Classical Quarterly” 2015, vol. 65 (1), s. 37—38.

2 Pierwotnie cudzoziemcy byli również wykluczeni z agory, Ateńczycy jednak umoż-
liwili im uprawianie tam handlu pod warunkiem opłacenia specjalnego podatku 
(ξενικὰ τέλη); zob. Dem.: 57.31; por. D. Whitehead: The Ideology of the Athenian 
Metic. Cambridge 1977, s. 77—78; D. Kamen: Status in Classical Athens…, s. 46.

3 Συνήγοροι byli mówcami, którzy wspierali poszczególne strony sądowego kon-
fliktu; nie należy jednak w żadnym wypadku utożsamiać ich z funkcją adwokata 
(συνήγοροι wspierali również oskarżyciela): tego rodzaju wsparcie udzielane za 
pieniądze podlegało bowiem karze; z reguły byli to przyjaciele strony procesu lub 
wrogowie adwersarza; więcej na ten temat zob. L. Rubinstein: Litigation and Co

operation. Supporting Speakers in the Courts of Classical Athens. Stuttgart 2000.
4 U.E. Paoli: Studi sul diritto attico. Firenze 1930, s. 307; D. Kamen: Status in Clas

sical Athens…, s. 74.
5 Zob. U.E.  Paoli: Studi sul diritto attico…, s. 316—320; M.H.  Hansen: Apagoge, 

Endeixis and Ephegesis…, s. 61—62; D.M.  MacDowell: Law in Classical Athens. 
London 1978, s. 74—75.
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potomstwo skazanego: ich życie w Atenach nie podlegało bowiem jakiejkol-
wiek ochronie6. W tej dużo surowszej, archaicznej postaci atimia przetrwała 
do okresu klasycznego7, jednak wyłącznie w  związku z  najcięższymi prze-
stępstwami przeciwko państwu, jak zdrada stanu czy próba obalenia ustroju 
demokratycznego8.

Jej dużo bardziej rozpowszechniona, „standardowa” postać z kolei, sprowa-
dzająca się do pozbawienia praw i przywilejów obywatelskich, dotyczyła prze-
stępstw i przewinień ściśle z owymi przywilejami związanych; przestępstw, 
które podważały kompetencje jednostki jako obywatela lub podstawy instytucji 
obywatelstwa jako takiej9. Należało do nich po pierwsze z a n i e d b a n i e  o b y -
w a t e l s k i c h  p o w i n n o ś c i, jak unikanie służby wojskowej i dezercja10,  

 6 Niekiedy wiązane to jest z alternatywną etymologią epitetu atimos, gdzie zaprzeczo-
na τιμή to nie honor i przywileje obywatelskie (zob. niżej), lecz odpłata, zapłata lub 
kara — za śmierć; kto ginie atimos, ten ginie niepomszczony, jego zabójca nie pod-
lega karze; por. H. Swoboda: Arthmios von Zeleia. „Archaeologisch-epigraphische 
Mittheilungen” 1893, nr 16, s. 64—65; zob. też S. Dmitriev: Athenian Atimia…, s. 36.

 7 Nie wszyscy jednak skłonni są przyjmować funkcjonowanie dwóch form tej kary 
(„wyjęcie spod prawa” i „pozbawienie praw”) obok siebie: np. M.H. Hansen: Apago
ge, Endeixis and Ephegesis…, s. 61—66, 75—80, 118; contra: P.J. Rhodes: A Commen
tary on the Aristotelian ‘Athenaion Politeiaʼ. Oxford 1993, s. 221—222; S. Dmitriev: 
Athenian Atimia…, s. 39.

 8 Ar.: Ath. 16.10; IG II3 320.16—22 (= SEG 12.87), tzw. „uchwała Eukratesa” (336 p.n.e.): 
atimia jako kara za pełnienie funkcji publicznych po obaleniu demokracji; 
por.  tzw. „uchwałę Demofantosa” (And.:  1.95), z niemal identycznym zestawem 
sankcji; nazewnicza tożsamość była niekiedy źródłem nieporozumień: „Ateńczycy 
mieli w tych czasach łagodne prawa przeciwko tyranom” (Ar.:  Ath. 16.10) — za-
pewne pojęcie atimos zostało tu zinterpretowane w mniej surowym, „klasycznym” 
sensie; por.  jednak Dem.:  9.41—46; zob. też P.J.  Rhodes: A Commentary on the 
Aristotelian…, s. 221—222; S. Dmitriev: Athenian Atimia…

 9 „[A]timia was the penalty par excellence which an Athenian might incur in his 
capacity of a citizen” (M.H.  Hansen: Apagoge, Endeixis and Ephegesis…, s. 74; 
por. M. Debrunner Hall: Even Dogs Have Erinyes: Sanctions in Athenian Prac
tice and Thinking. W: Greek Law in Its Political Setting. Justifications not Justice. 
Eds. L. Foxhall, A.D.E. Lewis. Oxford 1996, s. 80).

10 Dezercja (λιποτάξιον) i  unikanie służby wojskowej (ἀστρατεία), wraz z  bliżej 
nieokreślonym „tchórzostwem” (δείλια), unikaniem zaciągu do floty wojennej 
(ἀναυμάχιον) oraz opuszczenie okrętu (λιποναύτιον), składają się na jedną i tę samą 
kategorię przestępstw przeciwko dyscyplinie wojskowej; proces sądowy we wszyst-
kich tych sprawach odbywał się pod przewodnictwem strategów; por. And.: 1.74; 
Lys.: 15.1—4; Aesch.: 1.29; 3.175—176; Isocr.: 8.143; Dem.: 21.58—59; 24.103—105; 
59.26—27; Suid.: s.v. ἀναυμαχίου; zob. też M.H. Hansen: Apagoge, Endeixis and 
Ephegesis…, s. 72; D. Hamel: Coming to Terms with λιποτάξιον. „Greek, Roman and 
Byzantine Studies” 1998, nr 39; idem: Athenian Generals. Military Authority in the 
Classical Period. Leiden 1998, s. 63—64.
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unikanie służby publicznej11 czy niewywiązanie się z finansowych zobowiązań 
wobec państwa (dłużnicy ateńskiego fiskusa stanowili bodaj największy odse-
tek wśród osób, na których ciążyła atimia). Po drugie n i e w ł a ś c i w e  k o -
r z y s t a n i e  z   p r a w  i   p r z y w i l e j ó w  o b y w a t e l s k i c h, jak naduży-
cia podczas sprawowania urzędów12, forsowanie szkodliwych13 lub mających 
korupcyjne tło inicjatyw politycznych (np. podczas zgromadzenia ludowego)14, 
próba unieważnienia określonych praw15, kradzież publicznego mienia16 czy 
wnoszenie bezpodstawnych oskarżeń publicznych przed sądem ludowym17. Po 

11 Chodzi tu o obowiązkową służbę w charakterze publicznego rozjemcy (διαιτητής): 
podjąć się jej musiał każdy obywatel Ateński w roku, w którym kończył 60 lat; 
por.  Ar.:  Ath.  53.5; M.H.  Hansen: Apagoge, Endeixis and Ephegesis…, s.  72; 
P.J. Rhodes: A Commentary on the Aristotelian…, s. 594.

12 Urzędy w przytłaczającej większości wyznaczane były drogą losowania, a wprowa-
dzenie wynagrodzeń za ich sprawowanie przekładało się na ich praktyczną dostęp-
ność dla każdego Ateńczyka; nt. korupcji urzędników zob. D.M. MacDowell: Athe
nian Laws about Bribery. „Revue Internationale des Droits de l’Antiquité” 1983, nr 30, 
s. 74; dotyczyło również nadużycia urzędu publicznego rozjemcy: Ar.: Ath. 53.6; 
S.C. Todd: The Shape of Athenian Law…, s. 128; P.J. Rhodes: A Commentary on 
the Aristotelian…, s. 595—596.

13 Ścigane w ramach publicznego oskarżenia (γραφὴ παρανόμων); atimia funkcjonowała 
tu jednak jako kara dodatkowa, towarzysząca trzeciemu z kolei wyrokowi skazujące-
mu; być może miała ona charakter częściowy; por. Hyp.: Phil. 11; zob. też Dem.: 51.12; 
J.H.  Lipsius: Das attische Recht und Rechtsverfahren. Leipzig 1915, s. 396 i p. 81; 
U.E. Paoli: Studi sul diritto attico…, s. 24—26; A.R.W. Harrison: The Law of At
hens. T. II. Oxford 1971, s. 176; D.M. MacDowell: Law in Classical Athens…, s. 50.

14 Dem.: 21.113; D.M. MacDowell: Athenian Laws about Bribery…, s. 73—74; M. Ca-
nevaro: Documents in the Attic Orators. Oxford 2013, s. 233—236; niewykluczo-
ne, że atimia wspomniana jest tu w surowym, archaicznym sensie „wyjęcia spod 
prawa”; por. D.M.  MacDowell: Athenian Laws about Bribery…, s. 74; idem: De
mosthenes. ‘Against Meidiasʼ. With Introduction and Commentary. Oxford 1990, 
s. 337; warto pamiętać, że korupcyjne inicjatywy polityczne mogły być również 
ścigane w ramach procedury εἰσαγγελία; prawdopodobnie stanowiła ona ἀγὼν 
τιμητός, a  najczęściej wymierzaną karą była śmierć lub grzywna (nie atimia); 
por. Hyp.: Eux. 8; zob. też M.H. Hansen: Eisangelia. The Sovereignty of the People’s 
Court in Athens in the Fourth Century B.C. and the Impeachment of Generals and 
Politicians. Odense 1975, s. 9, 12—14, 33—36.

15 Por. IG I3 46.24—28; Dem.: 23.62; M.H. Hansen: Apagoge, Endeixis and Ephegesis…, 
s. 71; M.  Canevaro: Documents in the Attic Orators…, s. 71—73; chodzi o szcze-
gólne klauzule dołączane do uchwalonych praw, stanowiące dodatkową sankcję 
przeciwko ich unieważnieniu (tzw. „entrenchment clauses”).

16 ὁπόσοι κλοπῆς ἢ δώρων ὄφλοιεν· τούτους ἔδει καὶ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐκ τούτων 
ἀτίμους εἶναι (And.: 1.74); M.H. Hansen: Apagoge, Endeixis and Ephegesis…, s. 73.

17 Kategoria ta obejmuje dwa rodzaje przewinień: 1) wniesienie oskarżenia publicz-
nego i następnie porzucenie sprawy bez doprowadzenia do procesu; 2) uzyskanie 
w tego rodzaju procesie (z oskarżenia publicznego) mniej niż 1/5 sędziowskich gło-
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trzecie p r z e s t ę p s t w a  p r z e c i w k o  s a m e j  i s t o c i e  a t e ń s k i e -
g o  o b y w a t e l s t w a  (którego podstawowym wyznacznikiem było pocho-
dzenie z legalnie zawartego związku dwojga Ateńczyków), jak wydanie za mąż 
cudzoziemki (jako obywatelki)18, adopcja osoby, na której ciążyła dziedziczna 
atimia (zob. niżej), czy nieodprawienie przyłapanej na gorącym uczynku cu-
dzołożnicy (ze względu na niejasny status pochodzącego z takiego związku 
potomstwa)19. Po czwarte wreszcie, przewinienia o charakterze prywatnym, 
uznawane jednak za s p r z e c z n e  z   o b y w a t e l s k i m  e t o s e m  staro-
żytnych Ateńczyków, jak notoryczne nieróbstwo (ἀργία)20, prostytuowanie się  

sów; w obu przypadkach osoba taka podejrzewana była o wnoszenie bezpodstaw-
nych oskarżeń dla pieniędzy (porzucanych po przyjęciu łapówki od oskarżonego), 
co z kolei było jedną z metod działania sykofantów: D. Harvey: The Sycophant and 
Sycophancy: Vexatious Redefinition? W: Nomos. Essays in Athenian Law, Politics 
and Society. Eds. P. Cartledge, P. Millett, S.C. Todd. Cambridge 1990; zob. jed-
nak R. Osborne: Athens and Athenian Democracy. Cambridge 2010, s. 205—228; 
por. M. Christ: The Litigious Athenian. Baltimore 1998, s. 78—116; warto podkre-
ślić, że sankcja ta dotyczyła jedynie publicznych oskarżeń, które uruchomić mógł 
każdy obywatel ateński (zob. niżej); w tej ostatniej sytuacji atimia miała charak-
ter częściowy i obejmowała albo zakaz wnoszenia publicznych oskarżeń w ogóle 
(R.W. Wallace: Unconvicted or Potential ‘Atimoiʼ in Ancient Athens. „Dike” 1998, 
nr 1, s. 66; E.M. Harris: Democracy and the Rule of Law in Classical Athens. Essays 
on Law, Society and Politics. Cambridge 2006, s. 408—409), albo też ograniczała się 
do procedury, w ramach której oskarżyciel poniósł klęskę (M.H. Hansen: Apagoge, 
Endeixis and Ephegesis…, s. 65); zob. niżej.

18 Kobiety w starożytnych Atenach (tj. „obywatelki” ateńskie, w odróżnieniu od np. cu-
dzoziemskiej proweniencji heter) nie miały podmiotowości prawnej, pozostając 
przez całe życie w formalnej zależności od mężczyzny; był nim mąż, a przed za-
mążpójściem najbliższy męski krewny (ojciec, brat etc.); rolą tego ostatniego było 
wydanie jej za mąż; nt. przestępstwa, jakim było wydanie za mąż kobiety niebędącej 

„obywatelką”, por. [Dem.:] 59.52; M.H. Hansen: Apagoge, Endeixis and Ephegesis…, 
s. 76; zob.  jednak M.  Canevaro: Documents in the Attic Orators…, s. 187—190; 
niewykluczone, że ścigane było ono w ramach procedury γραφὴ ξενίας; por. R. Os-
borne: Athens and Athenian Democracy…, s. 197; zob. jednak K. Kapparis: Apollo
doros ‘Against Neaira’ [D.59]. Edited with Introduction, Translation and Commen
tary. Berlin 1999, s. 31—33.

19 [Dem.:] 59.87; M.H. Hansen: Apagoge, Endeixis and Ephegesis…, s. 72; K. Kapparis: 
Apollodoros ‘Against Neaira’…, s. 359—360; zob. jednak M. Canevaro: Documents 
in the Attic Orators…, s. 195—196 (który uznaje to prawo za nieautentyczne).

20 Być może przewinienie to miało związek z  nieudolnym zarządzaniem ziemią 
uprawną, jak sugeruje S.C.  Todd: The Shape of Athenian Law…, s. 106; gdzie in-
dziej jednak (idem: Some Notes on the Regulation of Sexuality in Athenian Law. 
W: Symposion 2003. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte. 
Ed. H.-A. Ruprecht. Wien 2006, s. 98) nieprzekonująco wiąże tę kategorię prawną 
z utracjuszami; zob. niżej; karą w procesie o nieróbstwo była grzywna 1000 drachm, 
trzeci zaś wyrok skazujący wiązał się z  pozbawieniem praw obywatelskich;  
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(chodzi, rzecz jasna, o męską, homoseksualną prostytucję), roztrwonienie — 
dosłownie „przejedzenie” — rodowego majątku oraz maltretowanie swoich 
rodziców (kategoria obejmująca przede wszystkim niezapewnienie im na sta-
rość utrzymania)21.

Jak egzekwowana była atimia?

Surowość ateńskiego prawa, które za tak liczne i niejednokrotnie błahe prze-
winienia wymierzało tak poważną karę, częściowo mitygował sposób jej eg-
zekwowania. W starożytnych Atenach nie istniały bowiem instytucje policji 
i prokuratury, które z urzędu zajmowałyby się ściganiem wszelkiego rodzaju 
przestępstw — w tym przestępstw zagrożonych pozbawieniem praw obywatel-
skich z jednej strony oraz naruszenia wynikających z tej kary ograniczeń z dru-
giej. Podejmowały się tego niemal wyłącznie osoby prywatne, których zadaniem 
było nie tylko doprowadzenie przestępcy przed sąd, lecz także wystąpienie 
w trakcie rozprawy z publicznym oskarżeniem22. Niejednokrotnie wiązało się to 
z koniecznością „obywatelskiego aresztowania” winowajcy i doprowadzenia go 
przed oblicze urzędników zajmujących się daną sprawą. Każdy (pełnoprawny!) 
ateński obywatel był więc zarazem prokuratorem i policjantem23.

Jakich więc sankcji spodziewać mógł się pozbawiony praw obywatelskich 
Ateńczyk za naruszenie obowiązujących go zakazów i ograniczeń? Jeśli nie miał 
osobistych wrogów i żył z ludźmi dobrze, to być może żadnych24. Mieszkańcy 

nie wiemy jednak, czy atimia była wtedy karą dodatkową, czy też główną; 
por. D.L.: 1.55; A.R.W. Harrison: The Law of Athens. T. II, s. 79.

21 Te trzy ostatnie przewinienia kształtowały kategorię „żyjących w hańbie” (αἰσχρῶς 
βεβιωκότες), zob. niżej.

22 Quasi-techniczny termin opisujący takiego oskarżyciela to ὁ βουλόμενος Ἀθηναίων 
οἷς ἔξεστιν; publiczne oskarżenie tym różniło się od prywatnego, że mógł się go 
podjąć każdy pełnoprawny (tj. taki, na którym nie ciążyła atimia) obywatel; oskar-
żenie prywatne mogła wnieść tylko strona pokrzywdzona; D.M. MacDowell: Law 
in Classical Athens…, s. 52—62; S.C. Todd: The Shape of Athenian Law…, s. 91—93; 
M. Christ: The Litigious Athenian…, s. 118—159.

23 Na temat  „policyjnych” czynności prywatnych osób w  starożytnych Atenach 
zob. V. Hunter: Policing Athens. Social Control in the Attic Lawsuits, 420—320 B.C. 
Princeton 1994, s. 120—153; zadania korpusu 300 publicznych niewolników scy-
tyjskich (rozwiązanego na początku IV w.) ograniczały się do kontroli tłumu oraz 
wykonywania poleceń towarzyszących im urzędników w samym mieście, z wyklu-
czeniem reszty Attyki (V. Hunter: Policing Athens…, s. 3, 145—149).

24 Por.  J.J.  Winkler: The Constraints of Desire. The Anthropology of Sex and Gen
der in Ancient Greece. London 1990, s. 60 („rigorous scrutiny… through watchful 
enemies”); zob.  też J.  Kucharski: Vindictive Prosecution in Classical Athens. 



—149—ΘΛΞΓΔΠΣΦΩ——ΩΦΣΠΔΓΞΛΘ—Ξ—Jak pozbawić „czci”. Atimia w starożytnych AtenachJan Kucharski—Ξ—ΘΛΞΓΔΠΣΦΩ—

Aten nieskorzy byli bowiem do uruchamiania pryncypialnie umotywowanych 
oskarżeń; były one wręcz traktowane przez sędziów podejrzliwie25. Jeśli nato-
miast jakiś obywatel — działając przede wszystkim z pobudek osobistych26 — 
postanowił taką osobę ścigać sądownie, to miał do wyboru dwie możliwości, 
a właściwie dwa warianty tej samej procedury (z opcjonalnym trzecim).

Za najbardziej radykalną metodę wypada uznać „obywatelskie aresztowanie” 
(ἀπαγωγή)27. Podejmujący się go obywatel osobiście zatrzymywał przestęp-
cę i następnie odprowadzał przed oblicze odpowiednich urzędników. W tym 
przypadku było to tzw. Kolegium Jedenastu, zespół funkcjonariuszy publicz-
nych, których prerogatywy obejmowały m.in. nadzór nad egzekucjami oraz 
nad ateńskim więzieniem. Tam właśnie, do więzienia, wtrącany był przyłapany 
na przekroczeniu swoich uprawnień (ściślej mówiąc: ich braku) atimos, gdzie 
oczekiwał na proces sądowy28. Dużo powszechniejszym w takich przypadkach 
wariantem tej procedury było „doniesienie” lub „wskazanie” (ἔνδειξις)29. Tu 
również kluczowa rola przypadała obywatelskiej inicjatywie, tym razem spro-
wadzała się ona jednak (jak sugeruje nazwa) do wskazania osoby dopuszczającej 
się przestępstwa odpowiednim urzędnikom — znowu Kolegium Jedenastu. 
Swego rodzaju ogniwem pośrednim, łączącym obie te metody, było tzw. „dopro-
wadzenie” (ἐφήγησις), procedura, w której aresztowania dokonywał urzędnik 
doprowadzony na miejsce (ἐφηγεῖσθαι) przez składającego skargę obywatela. 
Nie znamy jednak żadnych przykładów jej zastosowania wobec atimoi.

Osobliwie jednak żadna z tych procedur nie wiązała się z doraźną karą: 
naruszenie ograniczeń wynikających z pozbawienia praw obywatelskich podle-
gało zawsze oskarżeniu w ramach publicznego procesu (nazywanego tak samo, 
jak prowadzące do niego procedury: ἀπαγωγή lub ἔνδειξις)30. Oskarżenia 

On Some Recent Theories. „Greek, Roman and Byzantine Studies”  2012, nr  52,  
s. 194—195.

25 Por. Ar.: Plut. 898—919; D.M. MacDowell: Law in Classical Athens…, s. 63—64; 
J. Kucharski: Vindictive Prosecution…, s. 167—197.

26 Na temat  znaczenia osobistych motywacji w  publicznych oskarżeniach w  sta-
rożytnych Atenach zob.  J.  Kucharski: Vindictive Prosecution…, passim; contra: 
A. Kurihara: Personal Enmity as a Motivation in Forensic Speeches. „Classical 
Quarterly” 2003, vol. 53 (2), s. 464—477.

27 Dem.: 24.105; por. M.H. Hansen: Apagoge, Endeixis and Ephegesis…, s. 94.
28 Proces sądowy był nieodzowną częścią całej procedury (biorącej swą nazwę od 

samego aktu aresztowania: ἀπαγωγή).
29 M.H. Hansen: Apagoge, Endeixis and Ephegesis…, s. 19—20; 94—96; D. Kamen: 

Status in Classical Athens…, s. 75; przykłady zachowanych mów z takich właśnie 
spraw (procedura ἔνδειξις przeciwko atimoi) to: Dem.: 25, [26], [58].

30 Proces sądowy był nieodzowną częścią procedury ἀπαγωγή / ἔνδειξις jedynie 
w  przypadku atimoi; inni przestępcy ścigani tą metodą, zwł.  tzw.  „złoczyńcy” 
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podejmowała się ta sama osoba, która uruchomiła całą procedurę, a dopiero 
wykazanie winy prowadziło do wymierzenia kary: w  niektórych przypad-
kach była to statutowo zapisana kara śmierci (tj. uznanie winnym równało się 
skazaniu)31, w innych zaś podlegała ona „szacowaniu” (τίμησις), dodatkowej 
rozprawie, w ramach której sędziowie wybierali między propozycjami kary 
składanymi przez oskarżyciela i oskarżonego32.

Jak pozbawiać czci?  
Atimia i metody jej wymierzania

Sama atimia natomiast, jako kara, wymierzana była równie często w sądzie, 
co poza nim. Zdecydowana większość wymienionych wyżej p r z e s t ę p s t w 
istotnie podlegała oskarżeniu przed ateńskimi trybunałami; miało ono prze-
ważnie charakter publiczny, osobliwie jednak wiążąca się z nimi kara zapi-
sana była statutowo i prawdopodobnie nigdy nie podlegała „szacowaniu”33; 
w niektórych rodzajach spraw wymierzano ją jako karę dodatkową w przy-
padku dwukrotnej recydywy (trzeciego z kolei wyroku skazującego za to samo 
przestępstwo)34.

(κακοῦργοι) — kategoria obejmująca włamywaczy, rabusiów, złodziei, porywa-
czy — mogli podlegać doraźnej karze (śmierci); por. M.H. Hansen: Apagoge, En
deixis and Ephegesis…, s. 54, 94—96.

31 Były to tzw. ἀγῶνες ἀτίμητοι; dotyczyło to: pełniących urzędy publiczne dłużników 
skarbu państwa i być może trzykrotnie skazanych o składanie fałszywego świa-
dectwa (δίκη ψευδομαρτυριῶν) nierespektujących ograniczeń, które nakładała 
atimia; por. ibidem, s. 96.

32 Były to tzw. ἀγῶνες τιμητοί; dotyczyło to dłużników skarbu państwa, którzy prze-
mawiali na zgromadzeniu ludowym albo podejmowali się oskarżenia przed sądem; 
wszelkiej maści atimoi, którzy służyli jako sędziwie; dezerterów i dekowników oraz 
osób maltretujących rodziców, skazanych na atimia w procesie sądowym, które 
pokazywały się na agorze lub w publicznych gremiach; por. ibidem, s. 97.

33 Ibidem, s. 67; atimia nie zostaje wymieniona wśród możliwości, które przewiduje 
dla siebie Sokrates (Pl.: Ap. 37a—c), gdzie indziej zaś (Dem.: 25.92) jako jedyna 
możliwość wymierzenia tej kary na drodze τίμησις wskazana jest astronomiczna 
grzywna, która uczyni oskarżonego dłużnikiem skarbu państwa i w ten sposób 
pozbawionym praw obywatelskich.

34 Dotyczyło to osób trzykrotnie skazanych w ramach γραφὴ παρανόμων (zgłoszenie 
uchwały niezgodnej z prawem), γραφὴ ψευδοκλητείας (przedstawienie fałszywych 
dowodów wezwania do sądu), δίκη ψευδομαρτυριῶν (składania fałszywego świa-
dectwa w sądzie) i γραφὴ ἀργίας (oskarżenie o nieróbstwo); por. Hyp.:  Phil. 12; 
A.R.W. Harrison: The Law of Athens. T. I. Oxford 1968, s. 172—176; R.W. Wallace: 
Unconvicted or Potential ‘Atimoiʼ…, s. 66.
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Zdecydowaną większość wśród o s ó b  pozbawionych praw obywatelskich 
natomiast stanowili naznaczeni tą karą na drodze pozasądowej. Byli to prze-
de wszystkim dłużnicy skarbu państwa35, a ponadto oskarżyciele (publiczni), 
którzy zrezygnowali ze sprawy przed uruchomieniem procesu36. Dotyczyło 
to także tych oskarżycieli, którzy podczas samej rozprawy uzyskali mniej niż 
piątą część sędziowskich głosów37, choć w tym ostatnim przypadku trudno 
mówić o „pozasądowej” drodze wymierzania kary pozbawienia praw obywa-
telskich: dużo bardziej pojemnym określeniem, obejmującym wszystkie te trzy 
sytuacje, byłaby atimia „a u t o m a t y c z n a”38.

Utrata praw obywatelskich mogła również zostać o d z i e d z i c z o n a. 
Dotyczyło to z jednej strony potomków osób skazanych na tę karę przez sąd za 
niektóre przestępstwa: kradzież publicznego mienia39 i korupcję polityczną40,  

35 Dłużnikiem skarbu państwa można było zostać na kilka sposobów; zaliczali się do 
nich zalegający z podatkami (εἰσφορά), osoby, które nie rozliczyły się z korzysta-
nia z państwowego mienia (np. trierarchowie), i wreszcie osoby skazane na karę 
grzywny; ci pierwsi mieli czas na spłacenie zaległości do 9. prytanii danego roku 
(zgodnie z kalendarzem buleutycznym rok dzielił się na 10 „miesięcy” zwanych 
prytaniami); ci ostatni natomiast rejestrowani byli jako dłużnicy już w momencie 
wymierzenia kary grzywny; por. And.: 1.73; A.R.W. Harrison: The Law of Athens. 
T.  II, s. 173—175; contra: S.C.  Todd: The Shape of Athenian Law…, s. 144 (który 
uważa, że ukarani grzywną również mieli czas do 9. prytanii).

36 Por. Dem.: 21.47, 103; 58.11; Lex. Cant. s.v. πρόστιμον (= Thphr.: F 636C Fortenbaugh); 
E.M. Harris: Democracy and the Rule of Law…, s. 407—408; była to atimia częś-
ciowa; niektórzy uważają, że obejmowała ona jedynie zakaz wnoszenia oskarżeń 
w ramach tej samej procedury (M.H. Hansen: Apagoge, Endeixis and Ephegesis…, 
s. 63—65; S.C. Todd: The Shape of Athenian Law…, s. 143; D.M. MacDowell: De
mosthenes…, s. 327—328); inni jednak — co znajduje lepsze potwierdzenie w źród-
łach — podkreślają, że dotyczyło to wszystkich publicznych oskarżeń (E.M. Har-
ris: Democracy and the Rule of Law…, s. 408—409; E.M.  Harris: Res ponse to 
R. Wallace. W: Symposion 2003…, s. 67; R.W. Wallace: Withdrawing Graphai in 
Classical Athens. A Case Study in Sycophancy and Legal Idiosyncracies. W: Sympo
sion 2003…, s. 57).

37 Dem.: 18.266; 26.9; Hyp.: Eux. 34; Lex. Cant. s.v. πρόστιμον; E.M. Harris: Response 
to R. Wallace…, s. 67.

38 Dyskusja Hansena poświęcona automatycznej atimia (M.H.  Hansen: Apagoge, 
Endeixis and Ephegesis…, s. 66—67) jest osobliwie wybiórcza i niepełna; najlep-
szym opracowaniem tego zagadnienia jest R.W. Wallace: Unconvicted or Potential 

‘Atimoiʼ…; zob. też U.E. Paoli: Studi sul diritto attico…, s. 330—334.
39 And.: 1.74: οὕτοι [ὧν τὰ μὲν σώματα ἄτιμα ἦν, τὴν δ᾿ οὐσίαν εἶχον] δ᾿ αὖ ἦσαν 

ὁπόσοι κλοπῆς ἢ δώρων ὄφλοιεν (traktując zbiorczo obie kategorie — łapów-
karzy i  złodziei); por.  M.H.  Hansen: Apagoge, Endeixis and Ephegesis…, s.  71; 
D.M. MacDowell: Athenian Laws about Bribery…, s. 71. 

40 And.: 1.73—74; Dem.: 21.113; Aesch.: 3.232; por. M.H. Hansen: Apagoge, Endeixis 
and Ephegesis…, s. 71; D.M. MacDowell: Athenian Laws about Bribery…, s. 73—74; 
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a także — być może — próbę unieważnienia określonych praw41. Z drugiej 
zaś podlegali jej spadkobiercy dłużników skarbu państwa, w przypadku któ-
rych atimia była częścią przejmowanego przez nich „dobrodziejstwa inwen-
tarza”; podobnie jak ich ojcowie, mogli oni jednak zostać przywróceni do 
pełni praw obywatelskich z chwilą uregulowania odziedziczonych długów, 
podczas gdy potomkowie osób skazanych przez sąd objęci nią byli bezter-
minowo42. Na tych ostatnich ponadto atimia ciążyła już od chwili wydania 
wyroku na ich ojców, podczas gdy dziedziczący długi pozbawiani byli praw 
obywatelskich dopiero ze śmiercią dłużnika i  przejęciem „spadku”. Ponie-
waż prawowici synowie dziedziczyli majątek i związane z nim finansowe oraz 
prawne obciążenia automatycznie, jedyną możliwość uniknięcia wątpliwego 
spadku, jakim była atimia, otwierała adopcja do innej rodziny43. Potomkowie 
dłużników skarbu państwa często z tej drogi korzystali, była ona natomiast 
zamknięta dla tych, których praw obywatelskich pozbawił wydany na ojców 
wyrok sądowy: adopcja takiej osoby, jak już zaznaczono wyżej, była narusze-
niem prawa, podlegała sądowemu ściganiu, a karą wymierzaną adoptującemu  
była… atimia.

Podobnie jak dłużnicy skarbu państwa i nieudolni bądź nieuczciwi oskar-
życiele (którzy nie doprowadzili do procesu albo ponieśli w nim zdecydowaną 
klęskę), automatycznie pozbawiane praw obywatelskich były również osoby, 
które w swoim zachowaniu wykazały się niegodną obywatela postawą: dezer-
terzy i dekownicy, maltretujący rodziców (przede wszystkim niezapewniają-
cych im utrzymania na starość), męskie prostytutki oraz utracjusze, którzy 
roztrwonili odziedziczony majątek. Wszyscy oni opisywani byli jako „żyjący 
w hańbie” (αἰσχρῶς βεβιωκότες)44, a Ajschines, któremu zawdzięczamy naj-
obszerniejsze świadectwo dotyczące tego zjawiska, zgoła niedwuznacznie 
wskazuje, że tracili oni prawo do przemawiania w publicznych gremiach już 
z chwilą popełnienia owych „haniebnych” czynów45.

idem: Demosthenes…, s. 337; zob.  jednak M.  Canevaro: Documents in the Attic 
Orators…, s. 233—236; zob. też wyżej.

41 [ἄτιμον] εἶναι αὐτὸν καὶ παῖδας τὸς ἐχς [ἐκένο] (IG I3 46.24—28); ἄτιμον εἶναι καὶ 
παῖδας [ἀτίμους] καὶ τὰ ἐκείνου (Dem.: 23.62); zob. wyżej.

42 Jedyną możliwością cofnięcia tej kary była uchwalona przez zgromadzenie ludowe 
amnestia, poprzedzona specjalnym głosowaniem co do zasadności podjęcia debaty 
w tej sprawie; por. Dem.: 24.45; D.M. MacDowell: Demosthenes…, s. 188. 

43 Is.: 10.17; por. M.H. Hansen: Apagoge, Endeixis and Ephegesis…, s. 71.
44 Aesch.: 1.3, 28, 38, 129, 188 (ze szczegółowym omówieniem w 28—32); Dem.: 22.31.
45 Aesch.: 1.19—20, 27; por. R.W. Wallace: Unconvicted or Potential ‘Atimoiʼ…, s. 64.
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Problemy „żyjących w hańbie”

W tym miejscu jednak pojawiają się sprzeczności. Zarówno dezerterzy oraz 
dekownicy, jak i  osoby „maltretujące” rodziców, podlegały wszak również 
oskarżeniu, i  to z  tytułu tych właśnie przewinień46; jakby tego było mało, 
przewidzianą prawem karą w tych właśnie procesach była… atimia. Co więcej, 
wszyscy „żyjący w hańbie” mogli zostać oskarżeni w ramach procedury „bada-
nia mówców” (δοκιμασία ῥητόρων), jeśli tylko ośmielili się publicznie prze-
mawiać na zgromadzeniu lub w radzie pięciuset47. Karą statutowo wymierzaną 
wraz z wyrokiem skazującym była tu również… atimia. Trudno uniknąć więc 
konkluzji, że mamy do czynienia z dublowaniem tej sankcji. Automatyczna 
atimia, którą naznaczani byli „żyjący w hańbie” z chwilą popełnienia swoich 
przewinień, jedynie potwierdzana była wyrokiem sądu.

Samą w sobie sprzeczność tę trudno uznać za wykluczającą. Tego rodzaju 
zazębianie się rozmaitych praw i procedur było bowiem zgoła nieobce ateń-
skiemu wymiarowi sprawiedliwości48. Problem w tym jednak, że stawia ona 
pod znakiem zapytania znane nam mechanizmy egzekwowania ograniczeń 
wynikających z pozbawienia praw obywatelskich. Dłużnik skarbu państwa, 
który ośmieliłby się przemawiać na zgromadzeniu ludowym, narażał się 
na oskarżenie w ramach surowych procedur „obywatelskiego aresztowania” 
(ἀπαγωγή) i „wskazania” (ἔνδειξις), w ramach których prawo przewidywało 
przynajmniej możliwość kary śmierci; podobnie osoba dziedzicząca utratę 
praw obywatelskich albo naznaczona tą karą na drodze wyroku sądowego. 
Tymczasem „haniebnie żyjący”, przemawiając na zgromadzeniu, podlegał 
jedynie oskarżeniu w ramach „badania mówców” i ryzykował w najgorszym 
wypadku… sądowe potwierdzenie swojego dotychczasowego statusu49.

46 Odpowiednio w ramach procedur: γραφὴ λιποταξίου / ἀστρατείας oraz γραφὴ lub 
εἰσαγγελία κακώσεως γονέων; zob. wyżej.

47 Na temat δοκιμασία ῥητόρων zob. D.M.  MacDowell: The Athenian Procedure 
Dokimasia of Orators. W: Symposion 2001. Vorträge zur griechischen und helleni
stischen Rechtsgeschichte. Eds. R.W. Wallace, M. Gagarin. Wien 2005; por. też 
S.C. Todd: The Shape of Athenian Law…, s. 116. 

48 Por. rozmaite sposoby dochodzenia kradzieży, o których wspomina Dem.: 22.26—
27; zob. też R. Osborne: Athens and Athenian Democracy…, s. 174—177.

49 Por. S.C. Todd: The Shape of Athenian Law…, s. 116 i p. 15 („declaratory consequ-
ence”); U.E. Paoli: Studi sul diritto attico…, s. 328—329 („la sentenza… transforma 
un ἄτιμος incensurato in un ἄτιμος giudizialmente dichiarato”); L.  Gagliardi 
(The Athenian Procedure of Dokimasia of Orators. A  Response to D.M.  MacDo
well. W: Symposion 2001…, s. 94) uważa jednak, że δοκιμασία ῥητόρων formalnie 
wskazywała jedynie niezdolność oskarżonego do przemawiania w politycznych 
gremiach, a z kolei publiczne i oficjalne potwierdzenie statusu oskarżonego jako 
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Wyjątkiem od tej ostatniej reguły, który dodatkowo komplikuje ten i  tak 
pełen sprzecznych i nakładających się procedur model, był (prawdopodobnie) 
casus parających się prostytucją. Istniała bowiem w systemie prawnym staro-
żytnych Aten specjalna procedura sądowa dedykowana tego rodzaju sprawom: 
publiczne oskarżenie o prostytucję (γραφὴ ἑταιρήσεως). Wbrew temu jednak, 
co sugerować mogłaby nazwa, nie dotyczyło ono męskiej prostytucji jako takiej, 
lecz jedynie sytuacji, w której parający się tym zajęciem naruszył ograniczenia 
wynikające z pozbawienia go praw obywatelskich50. Jako taka, procedura ta 
stanowiła więc alternatywną drogę postępowania wobec „badania mówców”51: 
istotną różnicą był jednak fakt, że wyrok skazujący tym razem nie był już tyl-
ko sądową ratyfikacją dotychczasowego statusu oskarżonego, lecz wiązał się 
z „najwyższymi karami”, prawdopodobnie śmierci52.

Wysoce niejednoznaczny okazuje się wreszcie sposób naznaczania tą karą 
osób „żyjących w hańbie”. W każdym innym przypadku wiązało się to bo-
wiem z konkretnym aktem formalno-prawnym: wyrokiem sądowym (również 
w przypadku karanych w ten sposób oskarżycieli), wpisaniem do rejestru dłuż-
ników skarbu państwa, dziedziczeniem z całym dobytkiem inwentarza. Nie 
istniał natomiast żaden centralny rejestr męskich prostytutek ani utracjuszy53. 

αἰσχρῶς βεβιωκώς skutkowało automatycznym pozbawieniem praw obywatel-
skich.

50 D.M.  MacDowell: Athenian Laws about Homosexuality. „Revue Internationale 
des Droits de l’Antiquité” 2000, nr 42, s. 23—24; J.J. Winkler: The Constraints of 
Desire…, s. 62—63.

51 O  ile jednak δοκιμασία ῥητόρων dotyczyła jedynie naruszenia zakazu przema-
wiania w politycznych gremiach, to γραφὴ ἑταιρήσεως mogła również zostać uru-
chomiona przeciwko prostytuującym się osobom, które występowały w sądzie 
(jako oskarżyciel, obrońca lub świadek), które pełniły urząd sędziego, które brały 
bierny udział w zgromadzeniu ludowym (nie przemawiając) i które wchodziły do 
sanktuariów lub na agorę; por. Aesch.:  1.19—20; D.M.  MacDowell: Athenian 
Laws about Homosexuality…, s. 23; N.R.E. Fisher: Aeschines, ‘Against Timarchusʼ. 
Translation with Introduction and Commentary. Oxford 2001, s. 144, 158.

52 Aesch.: 1.20; K.J. Dover: Greek Homosexuality. Cambridge, MA 1989 (oryg. 1978), 
s. 27; S.C. Todd: Some Notes on the Regulation of Sexuality…, s. 97; D.M. MacDo-
well: Athenian Laws about Homosexuality…, s. 25) zwraca uwagę na inną procedu-
ralną różnicę: uruchomienie procedury δοκιμασία ῥητόρων możliwe było w trak-
cie debaty, w której uczestniczył prostytuujący się obywatel; jego przemówienie 
mogło zostać przerwane albo wręcz zablokowane przed rozpoczęciem; w γραφὴ 
ἑταιρήσεως z kolei skarga składana była dopiero po posiedzeniu politycznego 
gremium, w którym czynnie uczestniczył oskarżony; jego wnioski mogły więc 
zostać wstępnie zaakceptowane i zakwestionowane sądownie ex post (co czyniło 
tę procedurę podobną do γραφή παρανόμων).

53 S.C. Todd (Some Notes on the Regulation of Sexuality…, s. 98) sugeruje, że utracjusze 
podlegać mogli oskarżeniu o „nieróbstwo” (γραφὴ ἀργίας); założenie to nie jest 
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Demostenes podobno bronił Timarchosa przed zarzutami prostytuowania 
się, dowodząc, że nie płacił on podatku od prostytucji (πορνικὸν τέλος), co 
oczywiście brzmi jak absurd i być może nim było, bo argument ten znamy 
wyłącznie z nieprzyjaznej relacji Ajschinesa. W rzeczywistości rozstrzygającym 
czynnikiem mogła być tylko „opinia publiczna” albo raczej „plotka” (φήμη)54. 
Niewykluczone wręcz, że niektórzy pozbawieni w ten sposób praw obywatel-
skich sami nie byli tego świadomi55.

W pewnym zakresie obie te osobliwości mogły się nawzajem uzupełniać: 
niejednoznaczny sposób wymierzania kary odpowiadałby pozornie sprzecz-
nym metodom jej egzekwowania. Zgodnie z  tym założeniem nieformalna, 
oparta na pogłosce atimia, którą naznaczeni byli wszyscy „żyjący w  hań-
bie”, zyskiwałaby moc prawną (wraz z pełnym zestawem dalszych sankcji, 
jak ἀπαγωγή / ἔνδειξις) dopiero po sądowej „ratyfikacji” — na drodze pub-
licznego oskarżenia o dekownictwo lub dezercję, o maltretowanie rodziców 
czy też w ramach „badania mówców”. Choć atrakcyjny, model ten jednak nie 
znajduje jednoznacznego potwierdzenia w źródłach i nie jest w związku z tym 
jedynym wytłumaczeniem niejasnych mechanizmów funkcjonowania tej kary 
w systemie prawnym i w społeczeństwie starożytnych Aten. Elementem, który 
wyraźnie nie pasuje do tej układanki, jest natomiast publiczne oskarżenie 
o prostytucję (γραφὴ ἑταιρήσεως): wiązało się ono bowiem (prawdopodobnie) 
z tym samym zestawem sankcji, co surowa procedura ἀπαγωγή / ἔνδειξις — 

przekonujące, jako że w przypadku γραφὴ ἀργίας atimia była karą dodatkową 
wymierzaną przez sąd przy dwukrotnej recydywie, utracjusze zaś naznaczani nią 
byli automatycznie; tak dalece idąca niekonsekwencja wydaje się mało prawdopo-
dobna nawet w ateńskim systemie prawnym; U.E. Paoli (Studi sul diritto attico…, 
s. 328) z kolei sugeruje, że podlegali oni oskarżeniu w ramach γραφὴ παρανοίας, 
procedurze dotyczącej osób niebędących w stanie zarządzać majątkiem ze wzglę-
du na szaleństwo (por. Ar.:  Ath. 56.6; S.C.  Todd: The Shape of Athenian Law…,  
s. 108).

54 Aesch.: 1.129; por. J.J. Winkler: The Constraints of Desire…, s. 58—59; V. Hunter: 
Policing Athens…, s. 105; warto podkreślić, że prawo dotyczące zniesławienia (νόμος 
κακηγορίας) przewidywało możliwość (prywatnego) oskarżenia (δίκη κακηγορίας) 
za pomówienie o niektóre przewinienia wiążące się z automatycznym pozbawie-
niem praw obywatelskich, jak porzucenie tarczy (= dezercja) czy bicie rodziców 
(= maltretowanie); por. Lys.:  10.8—9; zob. też J.H.  Lipsius: Das attische Recht…, 
s. 648; R.W. Wallace: The Athenian Laws against Slander. W: Symposion 1993. Vor
träge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte. Ed. G. Thür. Köln 1994, 
s. 117; idem: Unconvicted or Potential ‘Atimoiʼ…, s. 76—77; nt. plotek i pogłosek 
oraz ich znaczenia dla społeczeństwa i wymiaru sprawiedliwości w starożytnych 
Atenach zob. V. Hunter: Policing Athens…, s. 96—119.

55 R.W. Wallace: Unconvicted or Potential ‘Atimoiʼ…, s. 75; D. Kamen: Status in Clas
sical Athens…, s. 77.
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kara śmierci — za przekroczenie ograniczeń, które wyznaczała ciążąca na 
prostytuujących się Ateńczykach automatyczna atimia.

Instytucjonalizacja hańby

Dlaczego jednak miałby ktoś zostać — formalnie bądź nie — pozbawiony 
obywatelstwa za przewinienia o charakterze zgoła prywatnym? Istotnie, de-
zercja i dekownictwo oraz maltretowanie rodziców (szczególnie niezapew-
nienie im utrzymania na starość) to ewidentne przykłady naruszenia zobo-
wiązań osoby względem państwa lub względem innej osoby (w starożytnych 
Atenach nie było instytucji emerytury). Konsekwentnie też podlegały nie 
tylko automatycznemu pozbawieniu praw obywatelskich, ale także ściga-
niu przed sądem (nawet jeśli efekty obu tych sankcji jedynie się dublowa-
ły). Co jednak z męskimi prostytutkami i utracjuszami? Ich „przewinienia” 
w najlepszym wypadku rozumieć można, za Ajschinesem, jako skierowane 
przeciwko nim samym56. Jako takie nie podlegały więc ściganiu przed są-
dem, bo też niczym nie naruszały relacji między obywatelami lub obywa-
telem i  państwem57. To przewinienia, które  — jak sugeruje samo określe-
nie „żyjący w hańbie” (αἰσχρῶς βεβιωκώς) — należały do zupełnie innego 
porządku moralnej oceny, zorganizowanego nie wokół kwestii „sprawiedli-
wości” (δίκαιον) i „prawa” (νόμος), lecz szeroko pojętego „wstydu” (αἰδώς;  
αἰσχρόν)58.

56 E.g. εἰς τὰ ἑαυτῶν σώματα ἐξαμαρτανόντων (Aesch.: 1.22)А τὸ σῶμα τὸ ἑαυτοῦ ἐφ᾿ 
ὕβρει πεπρακότα (1.29); καταγελάστως μὲν κεχρημένου τῷ ἑαυτοῦ σώματι (1.31); 
εἰς τὸ σῶμα τὸ ἑαυτοῦ ἡμάρτηκεν (1.39).

57 Por. K.J. Dover: Greek Homosexuality…, s. 29—30; D.M. Halperin: One Hundred 
Years of Homosexuality. And Other Essays on Greek Love. London 1990, s. 95—98; 
S.C. Todd: Some Notes on the Regulation of Sexuality…, s. 95, 99; zob. też L. Ga-
gliardi: The Athenian Procedure of Dokimasia…, s. 92; U.E.  Paoli (Studi sul di
ritto attico…, s. 328) sugeruje, że wszystkie przewinienia objęte kategorią αἰσχρῶς 
βεβιωκότες podlegały oskarżeniu jako takie, wskazując na procedury γραφὴ 
ἑταιρήσεως (prostytucja) i γραφὴ παρανοίας (utracjusze); zakres zastosowania 
tej ostatniej pozostaje jednak wciąż nieznany, ta pierwsza natomiast uruchamiana 
była przeciwko prostytuującym się osobom, które naruszały ograniczenia wynika-
jące z utraty praw obywatelskich. 

58 Na temat różnych dyskursów wartościujących (w tym dyskursu wstydu) w kulturze 
starożytnych Aten zob. A.W. Adkins: Merit and Responsibility. A Study in Greek 
Values. Oxford 1960, zwł. s. 154—164; K.J. Dover: Greek Popular Morality in the 
Times of Plato and Aristotle. Oxford 1974, s. 69—71; B.  Williams: Shame and 
Necessity. Berkeley 1993, zwł. s. 219—225; D. Cairns: Aidōs. The Psychology and 
Ethics of Honour and Shame in Ancient Greek Literature. Oxford 1993, zwł. s. 5—47).
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Według Ajschinesa — którego mowa Przeciwko Timarchosowi jest najbar-
dziej szczegółowym świadectwem dotyczącym „żyjących w hańbie” — podsta-
wa prawna takiej sankcji jest prosta (choć w świetle nowożytnej filozofii prawa 
w najlepszym wypadku wątpliwa): nie jest możliwe, „by ten sam człowiek mógł 
być nicponiem w sprawach prywatnych, a pożytecznym obywatelem w pub-
licznych”; nie może zatem cieszyć się pełnią praw i przywilejów obywatelskich 
osoba parająca się prostytucją, bo „kto bezwstydnie kupczy swoim ciałem, ten 
łatwo przehandluje i wspólne interesy polis”; nie może cieszyć się nimi osoba, 
która roztrwoniła odziedziczone dobra (a być może również też wykazywała 
się notorycznym „nieróbstwem”), bo „kto źle zarządza swoim własnym ma-
jątkiem, nie będzie także umiał kierować sprawami polis”59. Trudno rozstrzyg-
nąć, czy rozważania te istotnie oddają ducha ateńskich praw, czy może są one 
jedynie ich erystyczną egzegezą na potrzeby retoryki chwili, choć zasada, na 
której opiera swój wywód Ajschines (nie można być nicponiem prywatnie 
i  jednocześnie pożytecznym obywatelem), wydaje się w swej ogólnikowości 
argumentacyjnym wytrychem.

Hańba, którą Ateńczycy wiązali z tymi formami zachowania, jest jednak 
dużo ściślej związana z obywatelskimi przywilejami (konkretnie ich brakiem), 
niż mogłaby to sugerować ta błyskotliwa egzegeza. Samo określenie αἰσχρῶς 
βεβιωκότες jednoznacznie wskazuje, że wszystkie objęte nim przewinienia 
(niezależnie od tego, czy były ściganymi prawnie przestępstwami, czy nie) 
uznawano w Atenach za przynoszące hańbę, dyshonor. Jeszcze wymowniej 
ilustruje to eufemizm, za pomocą którego Ajschines opisuje męską prostytucję: 

„poniżające traktowanie” (ἐφ᾿ ὕβρει) własnego ciała60. Dyshonor zaś, będący 
skutkiem takiego „poniżającego traktowania” (ὕβρις)61 to nic innego jak… ati
mia, rozumiana, rzecz jasna, w dalece „nieformalny” sposób. Jednoznacznie 
związek ten podkreśla Demostenes, opisując przypadek ὕβρις, której ofiarą 
padł niejaki Euaion, spoliczkowany podczas uczty: „to nie sam cios wzbudził 
u niego gniew, ale dyshonor (atimia)”62.

59 Aesch.: 1.30, 188; por. Dem.: 24.201; Lys.: 31.22—23; odwróconą wersję tego toposu 
(kto przykładnie wypełnia publiczne obowiązki, ten w prywatnym życiu musi być 
uczciwy) spotykamy w Hyp.: Lyc. 18; zob. też K.J. Dover: Greek Popular Morality…, 
s. 298—299; N.R.E. Fisher: Aeschines…, s. 161—162.

60 τὸ σῶμα ἑαυτοῦ ἐφ᾿ ὕβρει πεπρακότα (1.29); por. D.M. Halperin: One Hundred 
Years of Homosexuality…, s. 96—97; N.R.E. Fisher: Aeschines…, s. 160.

61 Na temat hybris jako koncepcji w starożytnych Atenach zob. N.R.E. Fisher: Hybris. 
A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient Greece. Warminster 1992, 
s. 86—150; D. Cairns: Aidōs…, passim.

62 οὐ γὰρ ἡ πληγὴ παρέστησε τὴν ὀργήν, ἀλλ᾿ ἡ ἀτιμία (Dem.: 21.72); συνείλοχ᾿ 
ὕβρεις αὐτοῦ καὶ ἀτιμίας τοσαύτας (21.23); por. Ar.: Rhet. 1374a (οὐ γὰρ εἰ ἐπάταξεν 
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Atimia jako kara z kolei to nic innego jak dyshonor zinstytucjonalizowany. 
Nie jest to jedynie czcza gra słów; nawet wtedy bowiem, gdy pojęcie to stoso-
wano w znaczeniu kary „pozbawienia praw obywatelskich”, jego podstawowe, 
wyjściowe znaczenie słownikowe — pozbawienia honoru, czci (τιμή) — było 
czymś dużo więcej niż tylko luźnym skojarzeniem: τιμή to bowiem jednocześ-
nie honor i przywileje obywatelskie (częściej w liczbie mnogiej: τιμαί)63; przy-
wileje, należałoby dodać, elitarne (na tle całej populacji Attyki, obejmującej 
niewolników, metojków i kobiety) i przez to zazdrośnie strzeżone64. Wymow-
nym tego przykładem jest sprawa mówcy Antyfonta, jednego z przywódców 
pierwszego oligarchicznego przewrotu w Atenach (411 p.n.e.), po przywróce-
niu demokracji skazanego na śmierć i straconego. Oprócz kary głównej, którą 
wykonano, częścią wyroku była również atimia; naznaczeni zostali nią także 
potomkowie Antyfonta65. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z surową, 
archaiczną postacią tej kary; nawet w tym charakterze jednak jej zastosowanie 
wobec nieżyjącego już Antyfonta zakrawać mogłoby na absurd. Atimia, którą 
został on obciążony, to pośmiertne pozbawienie czci i honoru. Ten właśnie 
brak honoru i czci odziedziczony miał zostać przez jego żyjących potomków, co 
w ich przypadku z kolei miało dużo bardziej wymierne, konkretne konsekwen-
cje — w postaci pozbawienia praw obywatelskich albo wyjęcia spod prawa.

Pozbawienie praw obywatelskich było więc zarazem formą dyshonoru. 
Ścisły związek tych dwóch zjawisk to jednak dużo więcej niż tylko pojęciowa 
tożsamość. To także aspekt do bólu wręcz praktyczny. Najbardziej wymow-
nym i oczywistym symbolem poniżenia — nie tylko w kulturze starożytnych 
Aten — jest spoliczkowanie. Tak właśnie potraktowany został wspomniany wy-
żej Euaion; powodowany gniewem za doznaną zniewagę (atimia) zabił napast-
nika. „Dla Euaiona i każdego, kto tylko dochodził swego (αὑτῷ βεβοήθηκεν) 

πάντως ὕβρισεν, ἀλλ᾿ εἰ ἕνεκά του, οἷον τοῦ ἀτιμάσαι); zob. też N.R.E. Fisher: 
Aeschines…, s. 10, 57.

63 Por. M.H. Hansen: Apagoge, Endeixis and Ephegesis…, s. 60; D. Kamen: Status in 
Classical Athens…, s. 78; S. Dmitriev: Athenian Atimia…, s. 36.

64 Por. M.H. Hansen: Demokracja ateńska w czasach Demostenesa. Struktura, zasady 
i  ideologia. Przeł. R.  Kulesza. Warszawa 1999, s. 105—108; nt. skomplikowanej 
procedury nadawania ateńskiego obywatelstwa zob. M.J. Osborne: Naturalization 
in Athens. T. 3—4. Amsterdam 1983, s. 139—209.

65 καὶ ἄτιμον εἶναι Ἀρχεπτόλεμον καὶ Ἀντιφῶντα καὶ γένος τὸ ἐκ τούτοιν; 
[Plut.:] Mor. 834a; M.H. Hansen (Apagoge, Endeixis and Ephegesis…, s. 60—61), 
a za nim J. Roisman, I. Worthington, R. Waterfield (Lives of the Attic Orators. 
Texts from PseudoPlutarch, Photius, and the Suda. Oxford 2015, s. 101) rozumieją 
tę atimia, jako pozbawienie praw obywatelskich; zob. jednak P.J. Rhodes: A Com
mentary on the Aristotelian…, s. 222; D. Kamen: Status in Classical Athens…, s. 64; 
S. Dmitriev: Athenian Atimia…, s. 45, 48, którzy optują za sensem „wyjęcia spod prawa”.
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znieważony (ἀτιμαζόμενος), mam wiele zrozumienia”66, deklaruje przytacza-
jący tę historię Demostenes. Euaion został wprawdzie oskarżony i skazany, nie 
dlatego jednak, że „dochodził swego”, lecz ze względu na „przekroczenie miary 
w odwecie” (ὑπερβολή τῆς τιμωρίας)67; jedyną bowiem społecznie akcepto-
walną drogą dochodzenia tego rodzaju krzywd, wymierzonych w godność, 
cześć i honor (τιμή) obywatela ateńskiego, był proces sądowy, przede wszyst-
kim publiczne oskarżenie o ὕβρις (zagrożone karą śmierci)68.

Proces sądowy zaś był z definicji poza zasięgiem osoby dotkniętej karą 
pozbawienia praw obywatelskich: ktoś taki nie mógł bowiem występować 
przed żadnym z ateńskich trybunałów ani jako świadek, ani jako współmówca 
(συνήγορος), ani jako — oskarżyciel. Ktoś taki, jak podkreśla Lizjasz, „nawet 
skrzywdzony przez wrogów nie mógł dochodzić sprawiedliwości”69. Osoba 
niebędąca w stanie obronić się (αὑτῷ βοηθῆσαι — również zemścić) w spo-
łecznie akceptowalny sposób wobec tego rodzaju napaści, jest więc skazana na 
życie w permanentnym dyshonorze. Tak właśnie opisuje ją Platon w Gorgiaszu, 
przytaczając rozmowę sofisty Kalliklesa z Sokratesem. Kto nie potrafi prze-
mawiać w sądzie, ten nie potrafi „dochodzić swego” (αὑτῷ βοηθεῖν): kogoś 
takiego można bezkarnie obrabować, a co najgorsze, można mu „dać w pysk” 
(swój kunszt dialogi platońskie zawdzięczają m.in. takim kolokwializmom) 
i nie obawiać się jakichkolwiek sankcji; osoba taka, według Kalliklesa, wiedzie 

„życie bez honoru” (ἄτιμον ζῆν)70. Chwilę później, rekapitulując argumenty 

66 τῶι δ᾿ Εὐαίωνι καὶ πᾶσιν, εἴ τις αὑτῶι βεβοήθηκεν ἀτιμαζόμενος, πολλὴν 
συγγνώμην ἔχω (Dem.: 21.74).

67 Dem.: 21.75; mówca podkreśla jednak, że Euaion skazany został jednym tylko gło-
sem, a do tego nie uciekał się do zwyczajowych metod wzbudzania litości u sędziów 
(płacz i błaganie).

68 Na temat ὕβρις jako kategorii prawnej i związanego z nią publicznego oskarżenia 
(γραφὴ ὕβρεως) zob. D.M. MacDowell: Hubris in Athens. „Greek and Rome” 1976, 
nr 23, s. 14—31; idem: Demosthenes…, s. 13—23; M. Gagarin: The Athenian Law 
Against Hybris. W: Arktouros. Hellenic Studies Presented to B.M.W. Knox. Ed. G. Bo-
wersock. Berlin 1979; N.R.E.  Fisher: The Law of Hubris in Athens. W: Nomos. 
Essays in Athenian Law, Politics and Society. Eds.  P.  Cartledge, P.  Millett, 
S.C.  Todd. Cambridge 1990; N.R.E.  Fisher: Hybris…, s. 36—82; D.  Cohen: Law, 
Sexuality, and Society. The Enforcement of Morals in Classical Athens. Cambrid-
ge 1992, s. 143—162.

69 ὥστε μηδ᾿ ἀδικούμενον ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν δύνασθαι δίκην λαβεῖν ([Lys.:] 6.24; 
cf. 7.16); jedyną, czystą drogą, która mu pozostawała, było wniesienie publicznego 
oskarżenia w jego imieniu przez osobę trzecią; tego rodzaju możliwość teoretycznie 
istniała, nie ma jednak żadnych wzmianek na temat jej zastosowania w naszych 
źródłach; por. M. Christ: The Litigious Athenian…, s. 119—130.

70 „Cały jego majątek pustoszony jest przez wrogów, a  on sam żyje w  państwie 
zupełnie pozbawiony czci (ἄτιμος ζῆν). Komuś takiemu, powiem niegrzecznie, 
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adwersarza, Sokrates idzie krok dalej: nie mając możliwości „dochodzić swego” 
(βοηθῆσαι ἐμαυτῷ) przed sądem, żyłby niczym atimoi, na łasce pierwszego 
lepszego — jeśli tylko chciałby mu „dać w pysk”71.

Konkluzja

Dyskusja Sokratesa i Kalliklesa to dużo więcej niż tylko sofistyczna gra słów; 
niejednoznaczność pojęcia atimia, którą obaj (szczególnie ten ostatni) rozgry-
wają w swojej argumentacji, nie wynika bowiem z arbitralnego zestawienia 
dwóch definitywnie rozgraniczonych znaczeń i formacji dyskursywnych (język 
kolokwialny — język prawniczy). Rozgraniczenie to bowiem ani w jednym, ani 
w drugim przypadku nie było pełne. Techniczne — czy raczej quasi-technicz-
ne — sensy rozmaitych słów-kluczy ateńskiej retoryki sądowej pozostawały 
w ścisłej, dynamicznej relacji z tymi, które nadawały im inne dyskursywne 
formacje, zwłaszcza te publiczne (np. dramat). Prawo ateńskie, jakim go znamy, 
nigdy nie wypracowało sobie swojej własnej, całkowicie odrębnej, specyficz-
nej, czysto technicznej terminologii. I to poczynając od fundamentalnych dla 
prawa pojęć, jak δίκη, które w języku samych oratorów funkcjonuje w znacze-
niu sprawiedliwości, sprawy sądowej, prywatnej sprawy sądowej; jak τιμωρία, 
którego często nieuchwytny sens oscyluje między, dla nas biegunowo od siebie 
odległymi, koncepcjami kary i zemsty i niepodobna całkowicie, jednoznacznie 
i na zasadzie wyłączności przyporządkować go jednej albo drugiej.

Sens dyshonoru i hańby pozostaje więc nierozerwalnie spleciony z quasi
-technicznym znaczeniem pojęcia atimia. Osoby pozbawione praw obywatel-
skich wiodą życie bez honoru; osoby zaś pozbawione czci tracą obywatelskie 
przywileje. Życie bez honoru (τιμή) w państwie to życie, w którym z takich czy 
innych powodów niedane jest korzystać z przywilejów (τιμαί) przysługujących 
obywatelowi — w tym również przywileju obrony własnej czci72. Kto przywi-

można nawet dać w pysk i nie ponieść kary” (ὑπὸ δὲ τῶν ἐχθρῶν περισυλᾶσθαι 
πᾶσαν τὴν οὐσίαν, ἀτεχνῶς δὲ ἄτιμον ζῆν ἐν τῆι πόλει; τὸν δὲ τοιοῦτον, εἴ τι 
καὶ ἀγροικότερον εἰρῆσθαι, ἔξεστιν ἐπὶ κόρρης τύπτοντα μὴ διδόναι δίκην); 
Pl.: Grg. 486b—c.

71 „Niczym atimoi jestem na łasce pierwszego lepszego — jeśli tylko (że posłużę się 
twoim przykładem) chciałby mi dać w pysk” (εἰμὶ δὲ ἐπὶ τῶι βουλομένωι ὥσπερ 
οἱ ἄτιμοι τοῦ ἐθέλοντος, ἄν τε τύπτειν βούληται, τὸ νεανικὸν δὴ τοῦτο τοῦ σοῦ 
λόγου, ἐπὶ κόρρης); Pl.: Grg. 508c—d; por. E.R. Dodds: Plato, Gorgias. With Intro
duction and Commentary. Oxford 1959, s. 340: „persons deprived of legal protection”.

72 S.C.  Todd: The Shape of Athenian Law…, s. 182 („a man stripped of his time or 
honour as a citizen”); R.W. Wallace: Unconvicted or Potential ‘Atimoiʼ…, s. 65.
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lejów tych na mocy sądowego werdyktu został pozbawiony, ten jednocześnie 
skazany był na życie bez honoru. Kto wreszcie, „żyjąc w hańbie”, sam siebie 
pozbawił honoru, ten jednocześnie wykluczał się z przywilejów obywatelskich 
i musiał się liczyć z możliwością formalnej ratyfikacji tego ograniczenia przez 
trybunał sądowy. Wymierzenie mu kary pozbawienia praw obywatelskich było 
instytucjonalnym uprawomocnieniem „haniebnego życia”, które prowadził.
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SuMMARy—In this paper I discuss the workings of atimia, the penalty of disenfran-
chisement, in Classical Athens. Having briefly surveyed the substantial aspects of this 
form of punishment, i.e. the limitations it imposed on a person affected by it on the one 
hand, and the crimes and misdemeanors subject to it on the other, I proceed to examine 
in detail the procedural vagaries of its imposition. In conclusion, I argue that atimia 
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desirable patterns of behaviour among the citizens of Classical Athens.
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