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Słowo wstępne

Książka, którą oddaję do rąk czytelnika, jest przekładem zachowanych dzieł 
i wybranych fragmentów Hyperejdesa opatrzonych wstępem i komentarzem. 
Oprócz sześciu mów tego autora wydobytych na światło dzienne z piasków 
Egiptu w XIX wieku obejmuje on dwie dalsze, odkryte i opublikowane po 
raz pierwszy w ostatniej dekadzie. Za podstawę tłumaczenia przyjąłem 
tekst ustalony przez Christiana Jensena, którego wiekowe już wydanie (1917) 
wciąż uchodzi za standard w studiach poświęconych Hyperejdesowi1. Od‑
stąpiłem od niego jedynie w przekładzie Mowy pogrzebowej, który opieram 
na nowej edycji dokonanej przez Judsona Herrmana (2009). Punktem wyjścia 
dla pracy nad nowo odkrytymi mowami, Przeciwko Diondasowi i Przeciwko 
Timandrosowi, było z kolei najnowsze ich wydanie autorstwa Laszlo Horvátha 
(2014). 

Podział na zachowane dzieła i fragmenty w przypadku autora takiego jak 
Hyperejdes wydawać się może w najlepszym wypadku arbitralny. W całości 
bowiem przetrwała jedynie mowa W obronie Euksenipposa, z formalnego punktu 
widzenia zatem wszystkie pozostałe są w istocie tekstami zachowanymi 
fragmentarycznie, czasem tylko obejmującymi większą część pierwotnego 
tekstu (Przeciwko Atenogenesowi, Przeciwko Demostenesowi, Mowa pogrzebowa). 
Tradycyjnie jednak za „fragmenty” przyjęto uważać pojedyncze cytaty zagi‑
nionych mów przekazane przez późniejszych autorów. Jensen zebrał dwieście 
pięćdziesiąt sześć tego rodzaju fragmentów (wiele z nich to pojedyncze słowa), 
z których sto dziewięćdziesiąt cztery przyporządkowane zostały z mniejszym 
lub większym prawdopodobieństwem zaginionym mowom. Przez cały XX 
wiek wykaz ten uzupełniony został o kilka następnych, zidentyfikowanych 

1 Por. Colin 66; Whitehead 21–22; Herrman 30; pełny opis bibliograficzny tego i wszystkich 
pozostałych edycji, przekładów oraz komentarzy znajduje się w poprzedzającym bibliografię 
wykazie.
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u antycznych lub bizantyńskich autorów albo odkrytych wśród papiruso- 
wych znalezisk.

Jak można przypuszczać, niniejszy przekład nie obejmuje wszystkich 
fragmentów, lecz jedynie ich wybór. Dokonując selekcji, opierałem się z jednej 
strony na kryterium ilościowym (pominąłem fragmenty obejmujące tylko 
pojedyncze słowa), z drugiej zaś – merytorycznym: za interesujące uznałem 
te, które stanowią część większej całości, konkretnej zaginionej mowy, i dzięki 
temu dają wgląd w historię samego mówcy, jego ojczyzny, Aten, oraz ich praw 
i instytucji.

Stan zachowania wszystkich pism Hyperejdesa pozostawia wiele do ży‑
czenia. Naznaczone są bowiem licznymi lukami (lakunami), obejmującymi 
niekiedy pojedyncze tylko słowa, czasem jednak rozciągającymi się na dużo 
większe partie tekstu. W przypadku tych pierwszych warsztat papirologa 
pozwala niejednokrotnie na przekonujące uzupełnienia (koniektury); obszer‑
niejsze ubytki w najlepszym wypadku mogą być przedmiotem spekulacji 
i domysłów dotyczących obranej przez mówcę linii argumentacji (i to w naj‑
bardziej ogólnych zarysach).

Powszechnie przyjmowane koniektury umieszczam w tekście głównym 
przekładu, zaznaczając kwadratowym nawiasem. Te z kolei, które budzą 
wątpliwości badaczy i wydawców, omawiam w komentarzu. Na szczególną 
uwagę w tym kontekście zasługują śmiałe rekonstrukcje tak samego tekstu 
mów, jak też hipotetycznej treści ich zaginionych partii, które zaproponował 
francuski wydawca i tłumacz Hyperejdesa (Budé) Gaston Colin. Większość 
z nich to jedynie intrygujące domysły, w których, jak zauważył Whitehead 
(23), nie zawsze wiadomo, gdzie kończy się Hyperejdes z Kollytos, a zaczyna 
Colin z Nancy. Autorytet tego wybitnego znawcy sprawia jednak, że jego 
sugestie, nawet jeśli oparte wyłącznie na domysłach, warte są przytoczenia. 
Czytelnik znajdzie je przetłumaczone w przypisach; jeśli dotyczą one samego 
tekstu greckiego, stosuję – podobnie jak w przypadku innych koniektur – 
nawiasy kwadratowe; tam natomiast, gdzie Colin ograniczył się jedynie do 
rekonstrukcji możliwego toku argumentacji, posługuję się kursywą2.

Stanowiące podstawę niniejszego przekładu wydanie Jensena nie jest ani 
jedyne, ani nawet najnowsze. Pierwszej pełnej edycji wszystkich kanonicznych 
sześciu mów Hyperejdesa – z pominięciem, rzecz jasna, nowo odkrytych 
w ostatniej dekadzie pism – dokonał w swoim trzecim wydaniu F. Blass (Teub‑
ner), a zaraz po nim Kenyon (OCT) i dopiero później Jesnen (którego wydanie 
zastąpiło Blassa). Ten sam pełen wykaz znajdujemy w innych standardowych 
edycjach: Colina (Budé), Burtta (Loeb) oraz Marzi’ego (UTET). Te ostatnie trzy 
opatrzone są ponadto mniej (Burtt) lub bardziej (Colin, Marzi) wyczerpują‑
cymi wstępami i przypisami do poszczególnych mów, tekstom oryginału 

2 Zob. np. Dem. 4 i kom.
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towarzyszy za to skromniejszy aparat krytyczny3. Obszernym komentarzem 
i wprowadzeniami opatrzone zostały częściowe wydania bądź przekłady mów 
Hyperejdesa autorstwa de Falco (obejmujący mowy W obronie Euksenipposa 
i Przeciwko Atenogenesowi), Worthingtona (Przeciwko Demostenesowi, Mowa 
pogrzebowa) oraz Herrmana (Mowa pogrzebowa)4. Za najbardziej wyczerpujący 
uznać wypada komentowany przekład angielski autorstwa Whiteheada obej‑
mujący wszystkie zachowane mowy sądowe (bez Mowy pogrzebowej)5. Wykaz 
ten należy uzupełnić o opublikowane niedawno krytyczne wydanie tekstu 
greckiego z towarzyszącym przekładem niemieckim mów Przeciwko Dionda‑
sowi i Przeciwko Timandrosowi dokonane przez Horvátha i Maehlera; ta pierwsza 
mowa opatrzona została ponadto obszernym wstępem i komentarzem.

Towarzyszący przekładowi komentarz nie jest jednolity pod względem 
merytorycznym. Obejmuje on cały szereg zagadnień, od problemów natury 
tekstualnej, którymi ze względu na specyficzny stan zachowania naznaczone 
są greckie oryginały mów Hyperejdesa, poprzez objaśnienia osobliwości lin‑
gwistycznych (zwłaszcza tam, gdzie wymogi polszczyzny wymuszają dalej 
idące odstępstwo od frazeologii tekstu greckiego), aż po kwestie historyczne 
i literackie. Uwagi poświęcone tym ostatnim zagadnieniom mają na celu 
z jednej strony ukazanie warsztatu retorycznego Hyperejdesa, z drugiej zaś 

– kontekstowe umocowanie przedstawianych w jego mowach argumentów 
poprzez objaśnienie istotnych dla nich problemów prozopograficznych, spo‑
łecznych oraz instytucjonalnych. W komentarzu czytelnik znajdzie również 
odniesienia do źródeł oraz literatury przedmiotu, na których opieram dyskusję 
poświęconą omawianym problemom.

Przekład poprzedza ogólne wprowadzenie przedstawiające rys historyczny 
epoki, w której przyszło żyć Hyperejdesowi, jego biografię i twórczość, a także 
garść podstawowych informacji z zakresu prawa ateńskiego. Każda mowa 
osobno została ponadto opatrzona szczegółowym wstępem, w którym oma‑

3 Najobszerniejszy w wydaniu Colina; w wydaniu Marzi’ego poprzedza on teksty mów 
(59–82).

4 Wydanie Jensena, podobnie jak dwa pierwsze wydania Blassa, zachowuje układ papiru‑
sowych kolumn i wersów, co pozwala dobrze uwidocznić ubytki tekstu oraz zakres uszkodzeń, 
a także uwzględnić pojedyncze sylaby, które ocalały ze zniszczonych partii, czyni jednak 
lekturę całości uciążliwą. Bardziej przyjazny dla czytelnika format ciągłego tekstu znajdujemy 
w wydaniu Kenyona (v: “ut textum orationis facilem legentibus praeberem”; por. Jensen xxii-

 -xxiii), a także w późniejszych bilingwalnych edycjach Colina, Burtta, Marzi’ego i Worthingtona; 
układ wersów papirusu z kolei zachowuje komentowane wydanie de Falco; trzecie wydanie 
Blassa z kolei, podobnie jak niedawna komentowana edycja Mowy pogrzebowej Herrmana, po‑
sługuje się tekstem ciągłym, zaznacza jednak podział na wersy; jak wiele kompromisów, nie 
jest to wybór najszczęśliwszy: liczne znaki krytyczne (a znaczniki podziału wersów nierzadko 
znajdują się w środku słów) nie ułatwiają lektury, układ zaś linijek papirusu, choć zaznaczony, 
pozostaje dużo mniej przejrzysty.

5 Komentarz dotyczy tekstu greckiego, ustalonego przez Jensena.
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wiam sylwetki kluczowych dla niej postaci (w przypadku mów sądowych są 
nimi strony sporu), istotę sprawy, której dotyczy, jej formalno -prawny charak‑
ter (procedura sądowa) oraz zastosowaną przez oratora strategię retoryczną. 

Odniesienia do literatury przedmiotu podaję w formacie skróconym6; ich 
pełny opis zawiera bibliografia. Objaśnienia pozostałych skrótów czytelnik 
znajdzie w poprzedzającym bibliografię wykazie.

Pozostaje mi w tym miejscu podziękować wszystkim tym, których 
życzliwości i nieocenionej pomocy zawdzięczam ukończenie tej zbyt długo 
dojrzewającej do publikacji pracy. Profesorowi Marianowi Szarmachowi za 
trud dogłębnej, a jednocześnie życzliwej recenzji wydawniczej. Profesorowi 
Tadeuszowi Aleksandrowiczowi i Profesorowi Przemysławowi Marciniakowi, 
kierownikom Katedry Filologii Klasycznej UŚ, za słowa nieustannej otuchy 
i motywację, której tak często mi brakowało. Profesorowi Włodzimierzowi 
Lengauerowi, Doktor Julii Doroszewskiej oraz Doktorowi Jakubowi Filonikowi, 
których uważnej lekturze poszczególnych partii tej książki zawdzięczam 
wiele cennych uwag i ocalenie od równie wielu pomyłek (wszystkie te, które 
wciąż można w niej znaleźć, pozostają wyłącznie moją wątpliwą zasługą). 
Profesorowi Bogdanowi Burlidze za dyskusję, ważne sugestie i życzliwe 
zainteresowanie. Doktor Agacie Sowińskiej wreszcie za niewdzięczny trud 
zredagowania całości.

6 Skróty cytowanej literatury składające się z nazwiska i daty wydania (np. Adkins 1960: 
20) odnoszą się w Bibliografii do działu: Opracowania; te natomiast, w których podane jest 
tylko nazwisko (np. Whitehead 120), objaśnione są w dziale: Najważniejsze wydania, przekłady 
i komentarze mów Hyperejdesa.



Wprowadzenie

1. Krajobraz po bitwie

Hyperejdes, jakiego znamy, przenosi nas w czasy po Cheronei (338 p.n.e.). 
Wszystkie zachowane jego mowy napisane zostały i wygłoszone po tej bitwie 
i ukazują nam polityczną i obyczajową rzeczywistość Aten zdominowanych 
przez Macedonię1. W powszechnej świadomości okres ten uznaje się za kres 

„Grecji niepodległej”: pod Cheroneą, na macedońskich włóczniach, kończą swe 
niezależne bytowanie miasta -państwa (poleis) starożytnych Greków, a szkolny 
kurs historii przenosi nas do bajecznych podbojów Aleksandra Wielkiego2, 
a zaraz po nich – do Italii, nad Tyber.

Cheronea jednak to zaledwie początek końca3. Dla niektórych greckich 
państewek przyszedł on wcześniej i bardziej gwałtownie, jak dla Teb, zburzo‑
nych przez Aleksandra niedługo później (335 p.n.e.). Innym natomiast długo 

1 W kolejności chronologicznej: ok. 336 p.n.e.: Przeciwko Filippidesowi (Phil.); 334 p.n.e.: Prze‑
ciwko Diondasowi (Dion.); ok. 333 p.n.e.: W obronie Lykofrona (Lyc.); 330–324 p.n.e.: W obronie Euk‑
senipposa (Eux.) oraz Przeciwko Atenogenesowi (Athen.); 323 p.n.e.: Przeciwko Demostenesowi (Dem.); 
322 p.n.e.: Mowa pogrzebowa (Epit.); jedynie w przypadku mowy Przeciwko Timandrosowi (Tim.) 
nie jest możliwe ustalenie daty powstania; naturalnie wiele mów tradycyjnie klasyfikowanych 
jako zachowane fragmentarycznie powstało przed tą datą.

2 Co oczywiście korzeniami sięga tradycji antycznej (por. Likurg, Przeciwko Leokratesowi 
50; Justyn 9.3.1); por. Cawkwell 1996: 98–99.

3 Nt. politycznej historii Greków po 338 p.n.e. i ich relacji z Macedonią zob. Schaefer 
1885–18872 v. 3; Mossé 1973: 72–101; Gehrke 1976: 52–120; Hammond – Griffith – Walbank: 2.604–
645; 3.56–85; 107–117; Will 1983; Schwenk 1985 (epoka w świetle dokumentów epigraficznych); 
Bosworth 1988: 187–228; Tritle 1988: 113–145; Fargauna 1992; 2011 (stosunki wewnętrzne); Sealey 
1993: 198–219; Jehne 1994: 198–268; Tracy 1995: 7–30; 2003: 9–14; Habicht 1997; Mikalson 1998: 
11–45 (religijność); Worthington 2000a; Faraguna 2003: 99–130; Worthington 2003a: 65–105; 
2012: 255–337.
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jeszcze przyszło cieszyć się zarówno formalną, jak i faktyczną niezależnością, 
jak Sparcie, która aż do podbojów rzymskich (196 p.n.e.) wegetowała okrojona 
i osłabiona, w cieniu swej minionej, mocarstwowej chwały. Dla Aten – a to 
one najbardziej nas tu interesują – kres niepodległości przyszedł wraz z wojną 
lamijską (322 p.n.e.). Choć zdarzało im się ją później odzyskać – zawsze 
na krótko – a „wolność” greckich poleis z Atenami na czele była bojowym 
zawołaniem wielkich tego świata jeszcze przez z górą dwa wieki (po raz 
ostatni sloganem tym posłużył się Mitrydates)4, to właśnie początek epoki 
hellenistycznej przyniósł koniec ich politycznego znaczenia i demokratycznej 
tradycji. Dla wielu mniejszych państewek starożytnej Grecji wreszcie Chero‑
nea była zwiastunem nowych, dużo lepszych czasów i wyzwolenia od opresji 
dotychczasowych hegemonów (w tym Aten i Sparty), których imperialne 
ambicje zbyt często i zbyt pochopnie skłonni jesteśmy utożsamiać ze sprawą 

„wolności Hellady”5.

1.1. Związek koryncki

Nowy hegemon, którego wyłoniła Cheronea, Filip – drugi tego imienia władca 
Macedonii – miał bowiem konkretny program: zakończenie endemicznych 
wojen tradycyjnie już targających Grecją, zarówno tych mniejszych, sporów 
o miedzę, jak i większych, wynikających z rywalizacji dawnych potęg. Przede 
wszystkim zaś dysponował on nie tylko siłą, ale też politycznymi narzędziami, 
które pozwoliły mu wprowadzić w życie ten postulat. Najważniejszym z nich 
był tzw. „powszechny pokój” (koinē eirenē), którego sygnatariuszami stały się 
niemal wszystkie państwa greckie (do znaczących wyjątków należała praw‑
dopodobnie Sparta), zrzeszone z inicjatywy Filipa w federacji znanej dziś jako 
Związek Koryncki (337 p.n.e.)6. Żadne państwo objęte „powszechnym pokojem” 
nie mogło samowolnie prowadzić wojny przeciwko innemu sygnatariuszowi, 

4 Por. HSG 3.129–131; zob. też Dmitriev 2011.
5 Por. Habicht 1997: 366; zob. też Worthington 2014: 68; odgrywające dotąd rolę drugorzęd‑

ną w greckiej polityce federacje: Związek Etolski i Achajski w okresie hellenistycznym zajęły 
dużo bardziej prominentną pozycję.

6 Ani „powszechny pokój”, ani też ponadnarodowa federacja nie były wynalazkiem Filipa; 
ten pierwszy postulat pojawił się już pół wieku wcześniej w związku z traktatem znanym jako 

„pokój królewski” lub „pokój Antalkidasa” (386 p.n.e.), wieńczącym wojnę koryncką (395–386 
p.n.e); w IV wieku wielokrotnie podejmowano próby ustanowienia „powszechnego pokoju”, 
po raz ostatni w związku z „pokojem Filokratesa” (346 p.n.e.); por. Jehne 1994: 31–137; zob. też 
Mossé 1962: 455–460; HSG 2.290–291; federacje poleis funkcjonowały – na dużo mniejszą, re‑
gionalną skalę – od czasów archaicznych, jak np. związek beocki, tesalski czy achajski; zob. 
Larsen 1968: 12–102; Beck 1997: 31–162; por. Mossé 1962: 448–455; Hammond – Walbank – Griffith 
2.625.
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a wszelkie spory miały być odtąd powierzane arbitrażowi wspólnej rady 
związku (synedrion)7. W skład tej ostatniej wchodzić mieli delegaci wszystkich 
państw członkowskich, a każde miało być reprezentowane proporcjonalnie do 
ciążących na nim militarnych zobowiązań na rzecz wspólnoty8. Pierwszym 
postanowieniem rady było ogłoszenie wyprawy przeciwko Persom – pod 
przewodnictwem nowo wybranego hegemona9.

Założycielskie postanowienia nowej federacji (jak wielu tych z przeszłości) 
przewidywały pełną autonomię dla państw członkowskich, nakładając na 
nie jednak obowiązek lojalności wobec nowo wybranego, oficjalnego już 
hegemona – został nim Filip – i związanych z tym militarnych świadczeń 
na rzecz wspólnoty. W istocie zaś Związek Koryncki, oparty na postulacie 

„powszechnego pokoju”, wprowadzał w życie swoistą pax Macedonica. Istnie‑
jące dotąd federacje zostały albo rozwiązane (Ateński Związek Morski), albo 
zreorganizowane tak, aby stać na straży interesów nowego hegemona (np. 
związek beocki). Ateńczycy zachowali kontrolę nad wyspami Lemnos, Imbros 
i Skyros, swoimi najstarszymi zamorskimi posiadłościami, a ponadto nad 
Delos i Samos; mieszkańców tej ostatniej wyrzucili niemal czterdzieści lat 
wcześniej (365 p.n.e.) i zasiedlili ją swoimi osadnikami10. Tu i ówdzie Filip 
wymusił również zmiany ustrojowe: w Tebach na przykład, jeszcze przed 
korynckim kongresem, przetrzebił on szeregi swoich przeciwników, zainsta‑
lował posłuszną sobie oligarchię, a dla pewności zostawił jeszcze macedoński 
garnizon na Kadmei, tebańskim akropolu11. Swoimi oddziałami obsadził także 
leżącą na północnym zachodzie Ambrakię, kontrolującą dostęp do Morza Joń‑
skiego, Chalkis na Eubei i Korynt. Te dwie ostatnie twierdze (wraz z założoną

 7 Najważniejszymi źródłami ilustrującymi funkcjonowanie Związku Korynckiego są: 
[Demostenes], W sprawie traktatu z Aleksandrem (mowa niekiedy przypisywana Hyperejdesowi, 
zob. MacDowell 2009: 381); IG II3 318 (IG II2 236) = GHI 177 (1948: 224–231), Osborne – Rhodes 
76 (2003: 372–379): tekst przysięgi członkowskiej, zachowany w ateńskiej inskrypcji; zob. też 
Diodor Sycylijski 16.89; por. CAH 6.783–784, 846; Hammond – Griffith – Walbank 2.623–646; 
Jehne 1994; Ager 1996: 39–43; Ryder 2003: 75–80 (oryg. 1965); Faraguna 2003: 99–102; Green 20132: 
85–87; HSG 2.290, 313–316.

 8 Por. IG II3 318 fr. b; por. Tod 1948 (= GHI): 229; Rhodes – Osborne 2003: 378; zob. też Larsen 
1925: 319–322; 1955: 55–56; Hammond – Griffith – Walbank 2.635–636; być może rada liczyła nie 
więcej niż 100 członków (ibid.); miejscem obrad rady były panhelleńskie igrzyska; por. Hammond 

– Walbank – Griffith 2.635, 639; Jehne 1994: 190–191; Sanchez 2001: 246.
 9 Diodor Sycylijski 16.89.2–3; por. Justyn, Epitome 9.5.5; Hammond – Griffith – Walbank 

2.628, 630.
10 Por. Cargill 1995: 12–15; Buckler 2003: 506; Cooper 2008: 42–43; zob. też Kulesza 1998: 

64–65; 207–208; por. Lyc. [wstęp 1.]; Ateny straciły najprawdopodobniej kontrolę nad Cherso‑
nezem Trackim, będącym strategiczną bazą dla ich operacji na północnym wschodzie Morza 
Egejskiego i zabezpieczeniem kluczowej drogi zaopatrzenia miasta w zboże; por. Hammond 

– Griffith – Walbank 2.607; Sealey 1993: 199.
11 Hammond – Griffith – Walbank 2.610–611; Green 20132: 80; Worthington 2014: 97–98.
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na początku III wieku Demetrias na wybrzeżu Tessalii) stać się miały później 
słynnymi „kajdanami Hellady”12.

1.2. Śmierć Filipa

Nie minęły nawet dwa lata, gdy hegemonia Macedonii po raz pierwszy wy‑
stawiona została na próbę. W 336 p.n.e., podczas ceremonii zaślubin swojej 
córki, Kleopatry, w teatrze w Aigai, dawnej stolicy, Filip II został zamordowany. 
Zabójcą był Pauzaniasz z Orestis, młody arystokrata macedoński, należący do 
korpusu królewskich hypaspistów, elitarnej formacji piechoty macedońskiej. 
Niewykluczone, że cała sprawa za podłoże miała jedynie homoerotyczną 
rywalizację o względy króla – i hańbę, której w związku z tym doznał Pau‑
zaniasz13. Tak trywialne wyjaśnienie tak brzemiennego w skutki zdarzenia nie 
satysfakcjonowało jednak wielu historyków, którzy poza urażonym honorem 
królewskiego hypaspisty skłonni byli (i są nadal) szukać drugiego dna całej 
tej sprawy14. Z reguły wskazuje się na Olimpias i samego Aleksandra, żonę 
i syna ofiary, którym pamięć świeżych jeszcze tarć w związku z kolejnym 
małżeństwem Filipa (poligamia nie była osobliwością na macedońskim dwo‑
rze) dawać mogła dobry powód do pozbycia się władcy: obawiali się ponoć, że 
Filip za swojego następcę uzna dziecko z nowo zawartego związku15. Całkiem 
niedwuznacznie taką sugestię wyrazić miał Attalos, jeden z dowódców Filipa 
i przybrany ojciec jego ostatniej żony, młodziutkiej Eurydyke16. Dziecko jednak 
okazało się dziewczynką, a wydarzenia w Aigai przypieczętowały kwestię 
sukcesji. Nad nieostygłym jeszcze trupem Filipa jego syn, Aleksander, zwany 
później Wielkim, ogłoszony został władcą Macedonii17.

Wieści o śmierci Filipa wywołały niemałe poruszenie poza granicami Ma‑
cedonii. Zbuntowani satrapowie z Azji Mniejszej, wyczekujący dotąd wojny 

12 Polibiusz 18.11.5; por. Cawkwell 1996: 100; Faraguna 2003: 100.
13 Arystoteles, Polityka 1311b; zob. też Hammond – Griffith 1979: 684–691; CAH 6.290; Lane 

Fox 20042: 21; Nawotka 2004: 124; Heckel 2008: 21–22. Kulesza 2009: 50–51; Badian 2012: 108–109; 
zob. też Davidson 2007: 102.

14 Hammond – Griffith 1979: 685–687; Heckel 2008: 21–23; Carney 2006: 38–41; Lane Fox 
20042; CAH 6.790; Badian 2012: 106 -108; por. Nawotka 2004: 125–126 (non liquet); Kulesza 2009: 
51–52.

15 Green 20132: 103–111 (por. 91–92); Worthington 2014: 113–115; nt. żon Filipa (7 razem z Olim‑
pias, z czego jedynie 3 przed małżeństwem z tą ostatnią) por. Atenajos, Uczta mędrców 133.557; 
Hammond – Griffith – Walbank 2.676–677.

16 Plutarch, Aleksander 9.7; por. Hammond – Walbank – Griffith 2.677–678; Bosworth 1988: 
21; Green 20132: 88–89; Worthington 2014: 109; Eurydyke nazywana jest również Kleopatrą, nie 
należy jednak jej mylić z córką Filipa, której wesele było sceną jego śmierci.

17 Nt. sukcesji po Filipie („tantalizingly obscure circumstances”: CAH 6.794) zob. Hammond 
– Griffith – Walbank 3.3–12; Nawotka 2004: 127–142; Badian 2012: 109; zob. też Worthington 
2014: 122–123.
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i macedońskiej inwazji, pospieszyli zawrzeć pokój ze swoim suzerenem, kró‑
lem perskim. Państwa greckie tymczasem, zrzeszone w Związku Korynckim, 
uznały to za jedyną w swoim rodzaju okazję do zrzucenia macedońskiego 
jarzma18. Tebańczycy rozważali usunięcie macedońskiego garnizonu z Kadmei. 
W czyn ich postanowienie wprowadzili mieszkańcy Ambrakii. Burzyć zaczęli 
się Etolowie i mieszkańcy Tessalii, choć tę ostatnią Filip podporządkował 
sobie już dużo wcześniej, bo w połowie IV wieku. Ateńczycy wprawdzie 
nie przedsięwzięli żadnych zdecydowanych kroków, Zgromadzenie Ludowe 
przegłosowało jednak uchwałę honorującą (pośmiertnie) Pauzaniasza, zabójcę 
Filipa. Rozpoczęli też podobno negocjacje z Attalosem, który na czele przedniej 
straży armii macedońskiej przebywał już w Azji Mniejszej19 (jego przybrana 
córka, ostatnia żona Filipa, Eurydyke, została wraz ze swoją córeczką niemal 
od razu po śmierci króla zamordowana przez Olimpias). Nikt nie spodziewał 
się zbyt wiele po następcy Filipa. Demostenes, ostentacyjnie fetujący wieści 
o zabójstwie króla, nazywał go dzieckiem i Margitesem, który nie ruszy się 
z Macedonii20. Imię Homerowego antybohatera było szyderstwem szczególnie 
bolesnym, jeśli wziąć pod uwagę heroiczny rodowód i aspiracje Aleksandra, 
który wśród swoich przodków po kądzieli wymieniał Achillesa, po mieczu 
zaś – Heraklesa.

Nie tylko dla Demostenesa energia i sprawność młodego władcy Macedonii 
okazała się srogim zaskoczeniem. Zaledwie kilka miesięcy po śmierci Filipa 
ruszył on z armią na południe; błyskotliwym manewrem ominął obsadzone 
przez wrogów przełęcze i wkroczył do Tessalii, której mieszkańcy natychmiast 
uznali jego zwierzchność, wybierając go przywódcą (archōn) swojej federacji, 
podobnie jak piętnaście lat wcześniej jego ojca; pod Termopilami zwołał radę 
Amfiktionii Delfickiej, która powierzyła mu przywództwo i tej organizacji 
(również sprawowane wcześniej przez Filipa)21. A gdy stanął na granicy Beocji, 
przybyły do niego skruszone delegacje Teb i Aten22. Z tą ostatnią wyruszyć 
miał także Demostenes, zawrócił jednak powodowany strachem o własne życie 
albo troską o powodzenie rozmów, którym jego obecność mogłaby nie sprzy‑
jać23. Aleksander zaskakująco życzliwie przyjął hołdy obu państw i ruszył na 

18 Diodor Sycylijski 17.3; por. CAH 6.790, 847; Filip miał wymóc na państwach członkowskich 
przysięgę, że stanowisko hegemona powierzone zostanie po jego śmierci jego potomkom; zob. 
Lane Fox 20042: 69.

19 Zob. niżej – Dem. [wstęp 1.].
20 Plutarch, Demostenes 23.2; Ajschines Przeciwko Ktezyfontowi (3) 77, 160, 219; Cawkwell 1969: 

169; MacDowell 2009: 378; Green 20132: 113–114; nt. Margitesa zob. Lyc. 14 i kom.
21 Diodor 17.4.1–3; zob. też Hammond – Griffith – Walbank 3.15; Worthington 2000a: 91–92; 

Lefèvre 2002; Green 20132: 116–117; Worthington 2014: 126.
22 Zob. Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi (3) 77, 160; Diodor Sycylijski 16.87.3; 17.3.2; Plutarch, 

Fokion 16.5; zob. też Ryder 2000: 84; Green 20132: 117–120; Worthington 2014: 126–127.
23 Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi (3) 161; Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 82; 

Diodor Sycylijski 17.4.5–8; Plutarch Demostenes 23.2–3; Plutarch wyraźnie sugeruje, że chodzi 
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Peloponez, do Koryntu, gdzie oficjalnie został ogłoszony nowym hegemonem 
Związku Helleńskiego24. Jego władza nad Grekami wydawała się stabilna.

1.3. Zburzenie Teb

Grecja jednak nie była jedynym zmartwieniem młodego monarchy. Po śmierci 
Filipa ruszyły się również trackie i iliryjskie plemiona zamieszkujące pół‑
nocne rubieże jego nowego imperium. Zimą tego samego roku (336 p.n.e.), po 
bezkrwawym opanowaniu sytuacji wśród Hellenów, wyprawił się więc nad 
Dunaj, gdzie podbił i podporządkował sobie znane z żartów Arystofanesa 
plemię Tryballów, a nawet odebrał przysięgę przyjaźni od zamieszkujących 
środkowy bieg tej rzeki Celtów. Następnie ruszył na północny zachód – tam 
przyszło mu zmierzyć się z dwoma iliryjskimi plemionami, które pokonał 
niespodziewanym nocnym atakiem na ich obóz. Armia Aleksandra, przy‑
gotowywana na wojnę z Persją, miała odtąd w swoich szeregach posłuszne 
kontyngenty Tryballów i Iliryjczyków25.

Podczas kilkumiesięcznej nieobecności młodego króla, zajętego północną 
kampanią, rozeszła się wśród Greków pogłoska o jego śmierci26. Jak w po‑
przednim roku, wywołała ona niemałe poruszenie. Tym razem jednak prze‑
łożyło się to na bardziej konkretne działania. Tebańczycy przyjęli z powrotem 
wygnanych jeszcze przez Filipa polityków (którzy znajdowali schronienie 
w Atenach)27. Rządząca dotąd promacedońska oligarchia została obalona, 
a miasto postanowiło definitywnie rozprawić się z garnizonem, który Filip 
zostawił na straży tebańskiej akropoli – Kadmei. Dwóch jego dowódców 
pochwycono poza twierdzą i zabito, a reszta załogi została oblężona. Tebań‑
czycy, nie próżnując, rozesłali wici po całej Grecji, ich apel spotkał się jednak 
z umiarkowanym entuzjazmem28. Wojsko obiecali tylko Arkadyjczycy, choć 
rozruchy zaczęły się także w Etolii i w Elidzie na Peloponezie; mieszkańcy Aten 
odnieśli się do sprawy życzliwie, postanowili jednak, mimo apeli Demostenesa 
i Likurga, nie wysyłać im na pomoc żołnierzy, lecz pieniądze i być może 
broń29. Sam Demostenes na ten właśnie cel otrzymał od króla perskiego trzysta 

o wspomniane niżej poselstwo ateńskie po zburzeniu Teb (335 p.n.e.), Ajschines zaś i Diodor 
nawiązują do tego pierwszego; świadectwo tych ostatnich wydaje się bardziej wiarygodne; por. 
Cawkwell 1969; contra: Worthington 1992: 252. 

24 Diodor Sycylijski 17.4.1; Arrian, Anabaza 1.1.2; Hammond – Griffith – Walbank 3.16; Green 
20132: 120–122.

25 Hammond – Grifftih – Walbank 1972–1988: 3.32–40; Nawotka 2004: 142–148; Green 20132: 
123–135; Worthington 2014: 128–129.

26 Arrian, Anabaza 1.7.2; Justyn, Epitome 11.2; por. Worthington 2000a: 92; Green 20132: 136.
27 Zob. niżej – Dion. 17 i kom.
28 Arrian, Anabaza 1.7.1–3, 8–10; Diodor Sycylijski 17.8.3–5.
29 Zob. niżej – Dem. [wstęp 1.].
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talentów: według późniejszych, nieprzychylnych mu, świadectw, Tebańczycy 
nigdy ich nie zobaczyli30.

Błyskawiczny marsz Aleksandra z północy do samego serca Grecji do 
dziś budzi podziw historyków: dystans ponad czterystu kilometrów, w nie‑
równym terenie, na czele trzydziestotysięcznej armii pokonał on w zaledwie 
trzynaście dni. Zaskoczeni Tebańczycy początkowo byli przekonani, że armię 
sprowadził przebywający w Macedonii Antypater lub Aleksander z Lynkestis, 
kuzyn króla31. Wyruszający z Peloponezu Arkadyjczycy w tym czasie zdążyli 
dotrzeć zaledwie na Istm, gdzie na wieść o powrocie hegemona zatrzymali 
się, oczekując na rozwój wydarzeń. Teby pozostawione były samym sobie. 
Mimo to ich sytuacja wcale nie przedstawiała się dramatycznie. Samo miasto 
było solidnie umocnione, ich piechota (synowie pogromców Sparty) wciąż 
uchodziła za najlepszą w całej Grecji, a Macedończycy, mimo życzliwości 
pozostałych Beotów zjednoczonych w nienawiści do ich tebańskiego ciemiężcy, 
znajdowali się w samym środku kraju, w którym lada chwila wybuchnąć 
mogła otwarta rewolta przeciw ich władzy. Aleksander nie mógł pozwolić 
sobie na długotrwałe oblężenie. Długotrwałe oblężenie jednak, czego 
najwymowniejszym świadectwem stało się później zdobycie Halikarnasu 
i Tyru, rzadko było jego strategią. Być może sygnał do szturmu był tu dziełem 
przypadku i niesubordynacji jednego z dowódców; tak czy inaczej żołnierze 
Aleksandra wdarli się do miasta, które od wewnątrz zaatakował w tej samej 
chwili oblężony na Kadmei garnizon macedoński32. Teby zostały zrównane 
z ziemią, mieszkańcy zmasakrowani (w czym wydatny udział mieli mszczący 
się dawnych krzywd Beoci), a ci, którzy przeżyli – sprzedani w niewolę33. 
W romantycznym geście Aleksander kazał oszczędzić od zniszczenia dom 
zmarłego ponad sto lat wcześniej poety Pindara. 

Zburzenie Teb było brutalną lekcją dla wszystkich państw Związku Koryn‑
ckiego34. Arkadyjczycy skazali na śmierć swoich przywódców, którzy popchnęli 

30 Zob. niżej – Dem. 17 i kom.
31 Arrian, Anabaza 1.7.6; Schaefer 1885–18872: 3.120; Hammond – Griffith – Walbank 3.59; 

Bosworth 1988: 32; Green 20132: 142; Worthington 2014: 131.
32 Diodor Sycylijski 17.12.5; Arrian, Anabaza 1.8.6; Hammond – Griffith – Walbank 3.62; 

Green 20132: 145–146.
33 Zginąć miało 6000 Tebańczyków, a 1000 dostało się w niewolę; los tych ostatnich (oraz 

tego, co zostało z Teb) Aleksander powierzył radzie Związku Korynckiego, która podjęła de‑
cyzję o sprzedaniu w niewolę jeńców i zburzeniu miasta (Diodor Sycylijski 17.14.1–4; por. Ryder 
2003: 75); niewykluczone, że nie było to formalne posiedzenie rady, lecz „spotkanie obecnych 
w obozie pod Tebami przedstawicieli pobliskich wrogo nastawionych do nich państw” (Nawot‑
ka); Diodor Sycylijski 17.13.1–14.1; Arrian, Anabaza 1.7–9; Plutarch, Aleksander 11.6–13; Demostenes 
23.1–3; Justyn, Epitome 11.3.6–4; zob. też Worthington 2003b: 65 i p.2, 68; Nawotka 2004: 154; 
Green 20132: 147; Worthington 2014: 133.

34 Por. Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi 128, 133; zob. też Worthington 2003: 86 (krytycznie); 
Nawotka 2004: 155; zburzenie Teb mogło mieć również bardziej konkretny, polityczny wymiar: 
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ich do wojny z Macedonią. Do Aleksandra pospieszyły kolejne poselstwa 
greckie. Na uniżoną delegację ateńską, z groteskowym listem gratulacyjnym 
wyrażającym radość z „ukarania Teb”35, czekały jednak surowe warunki: mają 
wyrzucić wszystkich Tebańczyków, którzy wciąż znajdowali schronienie w ich 
mieście, oraz wydać liderów antymacedońskiego stronnictwa36, wśród nich 
Demostenesa i stratega Charidemosa (mniej wiarygodne źródła na tej liście 
umieszczają również Hyperejdesa)37. Za radą Demadesa, najbardziej wówczas 
prominentnego rzecznika zbliżenia z Macedonią, Ateńczycy postanowili 
wysłać do Aleksandra drugie poselstwo z prośbą o ponowne rozważenie 
warunków. Razem z nim w delegacji wziął udział sędziwy Fokion, dla którego 
Aleksander, za swoim ojcem, żywić miał wielki szacunek38; autorytet tego 
ostatniego i dyplomatyczne talenty Demadesa przekonały młodego króla. 
Pozostał on nieubłagany jedynie w przypadku Charidemosa, którego też 
Ateńczycy posłusznie skazali na wygnanie.

1.4. „Powstanie” Agisa

Dwa lata później (333 p.n.e.) inicjatywę przejęła stojąca dotąd na uboczu 
Sparta. Młody i energiczny król Agis, trzeci tego imienia, porzucił dotych‑
czasowy „izolacjonistyczny” kurs polityki swojego państwa39. Jego ambicją 
było odzyskanie dla Sparty stanu posiadania sprzed 369 roku (konkretnie zaś 
wyzwolonej wówczas przez Tebańczyków Messenii), a wraz z nim – pelopo‑
neskiej hegemonii40. Zaczął od porozumienia z władcą Persów – Dariuszem: 

Tebańczycy mieli aktywnie wspierać Amyntasa, kuzyna Aleksandra i prawowitego pretendenta 
do tronu Macedonii (Filip objął władzę początkowo jako regent w jego imieniu); Aleksander 
kazał go zabić w chwili objęcia władzy po ojcu, a rozprawa z Tebami mogła być pokłosiem tej 
rywalizacji; por. Worthington 2003b: 76–84; Green 20132: 135–136.

35 Arrian, Anabaza 1.10.3–4; Plutarch, Fokion 17; por. Hammond – Griffith – Walbank 3.66; 
Nawotka 2004: 154.

36 Plutarch, Demostenes 23.3–5 (= BNJ 76 F 39; BNJ 338 F 11); Fokion 17.2–5; Diodor Sycylijski 
17.15.1–5; Arrian, Anabaza 1.10.2–5; Justyn, Epitome 11.3.5 (I poselstwo przed zburzeniem Teb); 
Mitchel 1970: 13; Hammond – Griffith – Walbank 3.62; Green 20132: 149–150; nt. negocjacji 
Ateńczyków z Aleksandrem zob. Nawotka 2004: 155–156.

37 Arrian, Anabaza 1.10.4 (= BNJ 227, T 52); por. Plutarch, Fokion 17.2; zob też Schaefer 1885–
18872: 137–138, p. 2; Braccesi 1967.

38 Plutarch, Fokion 17.4–5 (= BNJ 76 F 51); Gehrke 1976: 73–74; Tritle 1988: 114–115.
39 Nt. wojny Agisa III zob. Badian 2012: 364–338 (z krytycznym przeglądem literatury 

przedmiotu); Nawotka 2004: 305–312 (305 – „próba ponownego wprowadzenia Sparty w nurt 
wielkiej polityki”); Cawkwell 1969: 171–173.

40 Ojciec Agisa, Archidamos (syn Agesilaosa), usiłował umocnić wpływy Sparty w połu‑
dniowej Italii, wspierając Tarent (dawną kolonię spartańską) w jego zmaganiach z Lukanami; 
tam właśnie zginął w bitwie pod Mandurium, która wg Diodora (16.88.3) miała miejsce dokład‑
nie w tym samym momencie, co bitwa pod Cheroneą.



1. Krajobraz po bitwie 19
przygotowania „króla królów” do walnej rozprawy lądowej z Aleksandrem, 
zdecydowana przewaga perskiej floty na Morzu Egejskim, a przede wszystkim 
jego niewyczerpane zasoby finansowe dawały nadzieję na obalenie władzy 
macedońskiej nad Grecją41. Klęska Dariusza pod Issos (333 p.n.e.) przekreśliła 
jednak te plany. Agis otrzymał od niego zaledwie dziesięć okrętów i trzydzie‑
ści talentów, a morska ofensywa Persów utknęła w martwym punkcie42. Nawet 
z tej porażki udało się Agisowi wyciągnąć korzyść: na rynku najemników 
pojawiło się bowiem ponad osiem tysięcy greckich żołnierzy, walczących 
dotąd w służbie Dariusza; z ich pomocą Agis podporządkował sobie Kretę 
(332 p.n.e.), której państwa najprawdopodobniej nie były członkami związku 
korynckiego (tradycyjnie natomiast prowadziły między sobą bezustannie 
małe i wyniszczające wojny); w ten sposób zyskał solidną bazę dla rekrutacji 
dalszych sił43.

Gdy Aleksander i Dariusz szykowali się do ostatecznego starcia, którego 
miejscem miała stać się Gaugamela (331 p.n.e.), Agis otwarcie rzucił wyzwanie 
Macedonii. Nie było to powstanie (choć tak przyjęło się te zmagania opisywać), 
lecz wypowiedzenie wojny, bo Sparta do Związku Korynckiego nie należała. 
Moment był za to nader korzystny. Macedończycy dopiero co przenieśli 
z Europy na wschód aż dziesięć tysięcy żołnierzy na rozprawę przeciwko 
Persom44. Antypater tymczasem, któremu król powierzył sprawy europejskiej 
części swojego imperium45, zajęty był rebelią namiestnika Tracji46. Poselstwa 
ze Sparty dotarły do wszystkich ważniejszych państw Grecji47. W Atenach 
ich propozycja paść mogła na podatny grunt, co wydaje się sugerować mowa 
W sprawie traktatu z Aleksandrem48, być może wygłoszona przy tej właśnie okazji, 
niesłusznie zaś przypisana później Demostenesowi. Ten ostatni natomiast, 
nauczony gorzkimi doświadczeniami z ostatnich lat, a być może powodowany 
antyspartańskim resentymentem, ostatecznie poparł Demadesa, który prze‑
konał Zgromadzenie do niepodejmowania żadnej akcji49. Do sprawy Agisa 
przyłączyło się natomiast wiele państw peloponeskich, z pominięciem Argos, 

41 Por. Hammond – Griffith – Walbank 3.76; Badian 2012: 156.
42 Arrian, Anabaza 2.13.4–6; Bosworth 1988: 63, 199; Badian 2012: 157; CAH 6.808
43 Diodor Sycylijski 17.48.1–2; Bosworth 1988: 199 (por. CAH 6.853); Badian 2012: 158; do 332 

p.n.e. większość kontyngentów greckich i fenickich wchodzących w skład floty perskiej opuściło 
ją, powracając do swoich państw.

44 Badian 2012: 339–346; zob. jednak Croix 1972: 377.
45 Arrian, Anabaza 1.11.3; pod nieobecność Aleksandra Antypater pełnił również funkcję 

hegemona Związku Korynckiego; zob. Gilley – Worthington 2010: 192.
46 Diodor Sycylijski 17.62.4–6; namiestnik ten nazywał się Memnon i być może był krewnym 

słynnego Memnona z Rodos, dowódcy wojsk perskich; por. Badian 2012: 160–161.
47 Por. Diodor Sycylijski 17.62.6; Bosworth 1988: 201; Badian 2012: 162 -163.
48 CAH 6.854; Gehrke 1976: 67, p. 1; MacDowell 2009: 380–381; Podigghe 2009: 103–104, p. 39; 

zob. też niżej – 2.1.
49 Zob. niżej – Dem. [wstęp 1.] i Przeciwko Demadesowi [wstęp 1.].
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tradycyjnego wroga Sparty, oraz równie wrogich jej Megalopolis i Messene, 
utworzonych w latach sześćdziesiątych IV wieku przez Tebańczyka Epami‑
nondasa jako zapora dla lacedemońskiej ekspansji50.

To właśnie leżąca najbliżej Megalopolis stała się pierwszym celem Agisa. 
Rozprawiwszy się szybko ze skromnymi macedońskimi siłami na Peloponezie 
pod dowództwem niejakiego Korragosa, obległ on miasto, które od czterdziestu 
niemal lat było cierniem w boku Sparty. Ta właśnie decyzja była zapewne 
kluczowym błędem w przygotowanej i prowadzonej dotąd bez zarzutu kam‑
panii51. Przedłużające się oblężenie z jednej strony dało Antypatrowi bardzo 
potrzebną chwilę wytchnienia: czas na dojście do porozumienia z buntowni‑
czym namiestnikiem Tracji i zgromadzenie sporej, bo aż czterdziestotysięcznej 
armii. Z drugiej – w oczach wielu niezdecydowanych dotąd państw wpisywało 
się w niechlubną tradycję imperialnej polityki Sparty, będąc wymownym 
potwierdzeniem tego, że nie o wolność Hellenów tu idzie, ale o przywrócenie 
dawnego porządku dominacji i hegemonii52. Nikt więcej do sprawy Agisa już 
się nie przyłączył. W efekcie, mając niespełna trzydzieści tysięcy żołnierzy, 
musiał się zmierzyć w nierównej walce z dużo silniejszym przeciwnikiem. Pod 
Megalopolis Antypater zmiażdżył wojska Sparty (330 p.n.e.), a wraz z nimi jej 
ostatnie sny o potędze53. Na polu walki zostało aż pięć tysięcy zabitych, wśród 
nich sam Agis. Aleksander, który w tym czasie, pod Gaugamelą (331 p.n.e.), 
ostatecznie pokonał króla królów, pogardliwie miał nazwać peloponeskie 
zapasy swojego namiestnika „wojną mysią”54.

1.5. Dekret w sprawie wygnańców i „afera Harpalosa”

Rozprawa Antypatra ze Spartą i upadek Persji spacyfikowały Grecję na kilka 
następnych lat. Kolejne niepokoje przyniosły dopiero decyzje i inicjatywy 
samego Aleksandra (324 p.n.e.). Jednym z fundamentów Związku Korynckiego 
było postanowienie, że hegemon, tj. król Macedonii, nie będzie się wtrącać 
w wewnętrzne sprawy greckich poleis, gwarantując im jednocześnie ustrojową 
stabilność. Oba te punkty zostały przez Aleksandra naruszone, gdy najpierw 
w Suzie (jednej z perskich stolic), a następnie podczas igrzysk w Olimpii (za 
pośrednictwem swojego wysłannika Nikanora ze Stagiry) ogłosił on tzw. 

50 Por. Izokrates, Filip (5) 74; zob. też Hammond – Griffith – Walbank 3.77; Badian 2012: 162.
51 Nawotka 2004: 308–309; por. Hammond –Walbank – Griffith 3.77; Bosworth 1988: 202–203.
52 Por. Bosworth 1988: 204 („raised the spectre of old -fashioned Spartan imperialism”); 

Faraguna 2003: 106.
53 Diodor Sycylijski 17.63.1–2; Hammond – Griffith – Walbank 3.77–78.
54 „Jak się wydaje, mężowie, gdy my tutaj zwyciężaliśmy Dariusza, tam, w Arkadii, miała 

miejsce jakaś wojna mysia (μυομαχία)”; Plutarch, Agesilaos 15.4; por. Hammond – Walbank – 
Griffith 3.78 i p. 2; zob. jednak Badian 2012: 346–347.
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dekret w sprawie wygnańców (Dem. 18)55. Na jego mocy obywatele wszystkich 
państw Związku Korynckiego przebywający dotąd na wygnaniu mieli zostać 
pod groźbą surowych kar przywróceni do swoich ojczyzn56.

Ten szlachetny na pozór gest z punktu widzenia państw, których doty‑
czył, jawił się złowróżbną interwencją w ich wewnętrzne sprawy. Wygnanie 
bowiem, często połączone z konfiskatą mienia, było standardową metodą 
wymierzania kary w starożytnych greckich poleis, a podlegali jej najczęściej 
prominentni obywatele, szczególnie ci, którzy dążyli do ustrojowych zmian 
i przewrotów57. Dekret Aleksandra nie tylko naruszał więc suwerenność 
greckich państw w tym zakresie (nie zostały nim objęte osoby skazane na 
wygnanie za świętokradztwo oraz nieszczęśni Tebańczycy), ale także stawiał 
pod znakiem zapytania ich aktualną równowagę polityczną i tym samym 
trwałość panujących w nich systemów władzy58. Ateńczycy zaś mieli szcze‑
gólne powody do niepokoju: na mocy postanowienia królewskiego byliby oni 
bowiem zobowiązani do przywrócenia wygnanych ponad czterdzieści lat 
wcześniej Samijczyków na ich ziemię i odwołania mieszkających tam już od 
dekad ateńskich osadników. Równałoby się to de facto z utratą wyspy59.

Jednocześnie do wszystkich greckich państw dotarły żądania Aleksandra 
dotyczące ubóstwienia jego samego i otoczenia kultem należnym herosom 
jego zmarłego przyjaciela, Hefajstiona60. Choć mieszkańcy Aten uznali je 
za oburzające (Dem. 31; Epit. 21), przystali na nie w nadziei na zatrzymanie 
Samos61. W tej sprawie Demostenes pospieszył na rozmowy do przebywającego 
w Olimpii Nikanora, królewskiego wysłannika, ten zaś odesłał Ateńczyków 
przed oblicze samego króla62. Ich delegacja przybyła do Aleksandra wiosną 
następnego roku (323 p.n.e.) tylko po to jednak, żeby dowiedzieć się, że jego 

55 Por. Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 82; Diodor Sycylijski 17.109.1–2, 18.8.4; Kur‑
cjusz Rufus 10.2.4–5.

56 Diodor Sycylijski 18.8.1–5; por. Rhodes – Osborne 2003: 202, 417, 530; według Diodora 
podczas ogłaszania dekretu w Olimpii przysłuchiwać się miało temu ponad 20000 wygnańców; 
por. Nawotka 2004: 479.

57 Powszechnie uważa się, że dekret był próbą zaradzenia problemowi, jakim była ogrom‑
na liczba pozbawionych służby (i środków do życia) najemników greckich, których na rozkaz 
Aleksandra zwolnili jego satrapowie (Diodor Sycylijski 17.106.3; por. Badian 2012: 72).

58 Por. Badian 2012: 70–71; Faraguna 2003: 124–125; Nawotka 2004: 480–481; Lane Fox (20042: 
414) zwraca uwagę na fakt, że „dekret” nie był bezpośrednim rozkazem, lecz proklamacją, a każ‑
da polis mogła wprowadzić go w życie zgodnie ze swoimi prawami; tym samym argumentuje 
on, że teoretycznie nie naruszał on postanowień Związku Korynckiego.

59 Colin 1925: 326; Worthington 2000: 102; Nawotka 2004: 481.
60 Nt. kultu Aleksandra zob. Nawotka 2004: 485–488; Cartledge 2005: 279–307.
61 Will 1983: 119–120; Worthington 1992: 264; 2012: 314; Habicht 1997: 32; Brun 2000: 158; 

Dmitriev (BNJ 227, Biographical Essay).
62 Rozmowy z Nikanorem prowadził sam Demostenes jako przewodniczący (architheoros) 

oficjalnej delegacji (theoria) ateńskiej do Olimpii; Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 81; por. 
Worthington 1992: 61–62, 251, 274; Badian 2012: 71.
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decyzja w sprawie Samos jest nieodwołalna63. Ateny zaczęły szykować się do 
nowej wojny (Dem. 19)64.

Ogłoszenie dekretu w sprawie wygnańców zbiegło się w czasie z czystką, 
którą w szeregach swoich namiestników i satrapów przeprowadził Aleksander. 
Jego przedłużająca się nieobecność podczas kampanii indyjskich sprawiła, że 
wielu z nich, przynajmniej w jego oczach, zaczęło dawać dowody wątpliwej 
lojalności65. Podejrzenia nie ominęły nawet Antypatra66, „wicekróla” europej‑
skiej części macedońskiego imperium67, najbardziej sensacyjny obrót przybrały 
jednak sprawy królewskiego skarbnika, Harpalosa. 

Ten dawny przyjaciel Aleksandra ze względu na brak fizycznych predys‑
pozycji nie brał, jak inni, udziału w walkach68; zamiast tego król powierzył 
mu pieczę nad finansami swojej armii. Po zdobyciu przez Aleksandra skarbca 
perskiego Harpalos dysponował już sumami, o których dotąd nie śniło się żad‑
nemu z władców Macedonii, a pod nieobecność króla zaczął sobie poczynać 
z nimi nader swobodnie69. Historyk Teopomp z Chios ze zgorszeniem donosił 
władcy o jego kosztownych romansach z ateńskimi heterami, Pythionike 
i Glykerą. Po śmierci tej pierwszej (a miał z nią córeczkę) postanowił ją uczcić 
wspaniałym grobem, „godnym Peryklesa, Miltiadesa lub Kimona”, wybudo‑
wanym w Attyce przy „świętej drodze”, łączącej Ateny i Eleusis; w samym 
Babilonie, gdzie przebywał i dokąd sprowadził swoją kochankę, wybudował 
dla niej świątynię i otoczył boskim kultem jako Afrodytę -Pythionike; razem 
kosztować to miało dwieście talentów70. Równie hojny był dla Glykery, której 

63 Diodor Sycylijski 17.113.3; por. Justyn 12.13.1 (razem z Wheatley – Yardley – Heckel 1.281); 
zob. też Badian 2012: 74 i 91, p. 122; Bosworth 1988: 224; nt. decyzji Aleksandra i rzekomego listu, 
w którym uznaje prawa Ateńczyków do Samos (Plutarch, Aleksander 28.1) zob. Worthington 
1984: 143; 2000a: 105; 2003: 100 i p. 48; por. Habicht 2006: 277; contra: Wirth 1999: 23–27.

64 Por. Hammond – Griffith – Walbank 3.107; Ashton 1983: 50–56; Worthington 1984: 140, 143; 
1991: 93; 2000a; 105; Habicht 1997: 32–34; 2006: 278; Nawotka 2004: 482; nt. ateńskiej kleruchii na 
Samos por. Habicht 2006: 275–280 (= PAPhS 140, 1996) zob. też SEG 45.1162; Buckler 2003: 354, 506.

65 Badian 2012: 58–66, 70, 89 i p. 83; Bosworth 1988: 148–150; Green 20132: 438–440; Wort‑
hington 2014: 263–265; CAH 6.837–838; zob. też niżej – Dem. 19.

66 Został on wezwany przed oblicze Aleksandra do Babilonu, choć zanim sam wyruszył 
(najpierw wysłał swojego syna Kassandra), król zdążył już umrzeć; por. Bosworth 1988: 161–162; 
Green 20132: 458–459.

67 Ten anachroniczny termin, adekwatnie oddający faktyczny status Antypatra, jest po‑
wszechnie stosowany w literaturze przedmiotu; por. Badian 2012: 70, 75, 76; zob. też Hammond 

– Griffith – Walbank 3.89; w źródłach opisywany jest on jako στρατηγὸς τῆς Εὐρώπης; Diodor 
Sycylijski 17.118.1, 18.12.1; por. Will 1983: 49.

68 „Ciało miał niezdatne do spraw wojennych” (αὐτῶι τὸ σῶμα εἰς τὰ πολέμια ἀχρεῖον 
ἦν) Arrian, Anabaza 3.6.6.

69 Diodor Sycylijski 17.108.4; Plutarch, Moralia 648c–d; Aleksander 35.15; por. Colin 1925: 318; 
Heckel 1992: 218; Green 20132: 414–415.

70 Atenajos 13.594d–595c (= Teopomp BNJ 115 F 253); por. Diodor Sycylijski 17.108.5; Plutarch, 
Fokion 22.1 (Plutarch i Diodor nazywają ją Pythonike); zob. też Davidson 1997: 106–107; córeczką 
Pythionike miał wg Plutarcha zaopiekować się Fokion (ibid.)
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posąg (jeszcze za życia) sporządził i umieścił w syryjskim mieście Rhossos, 
jej samej zaś kazał oddawać cześć perskim obyczajem – przez prostrację 
(proskynesis)71. Jego rozpasanie było tak ewidentne, że stało się przedmiotem 
żartów dramaturgów72.

Nie bez znaczenia wydaje się jednak zgoła bardziej prozaiczny fakt: 
Harpalos należał do dworskiej „fakcji”, związanej z książęcym domem kraju 
Elimiotis (Górna Macedonia), którą w prawdziwie dyktatorskim stylu Alek‑
sander postanowił potajemnie zniszczyć73. Nie czekając więc królewskiego 
gniewu za swoje grzeszki albo też swojej kolejki do egzekucji, Harpalos zabrał 
z królewskiego skarbca, ile tylko mógł, i uciekł74. A było tego pięć tysięcy 
talentów: suma, za którą można było wygrać niejedną wojnę75.

1.6. Wojna lamijska

Wojna wybuchła jednak dopiero po śmierci Aleksandra (323 p.n.e.). Wiele 
państw greckich podniosło wtedy bunt, porzucając Związek Koryncki76. Prze‑
zorni Ateńczycy, pomni losu Teb, czekali z przystąpieniem do rebelii, aż pierw‑
sze pogłoski zostaną potwierdzone przez naocznych świadków77. Do służby 
wojskowej powołali wszystkich mężczyzn poniżej czterdziestego roku życia; 
przegłosowali też uchwałę o wystawieniu floty złożonej z dwustu czterdziestu 
okrętów wojennych78. Wysłali ponadto we wszystkie strony poselstwa, aby 

71 Atenajos 13.586c, 595c = Teopomp BNJ 115 F 254a–b; por. Diodor Sycylijski 17.108.6.
72 Chodzi tu o zaginiony dramat satyrowy Agēn Pythona z (?) Bizancjum (TrGF 91 F 1 = 

Atenajos, Uczta mędrców 13.586c, 595f–596a), z którego dotarło do nas zaledwie 18 wersów (Snell 
1971: 119–138; Shaw 2014: 123–129); sztuka ta miała być wystawiona na zamówienie Aleksandra; 
wg wewnętrznie sprzecznego świadectwa Atenajosa (13.595e) przedstawienie odbyło się w In‑
diach, nad Hydaspesem, ale już po ucieczce Harpalosa; z reguły jako prawdziwą przyjmuje 
się tę drugą jego część; por. Heckel 1992: 219; contra: Snell 1971: 117–121; zob. też Shaw 2014: 124 
i p. 2.

73 Badian 1961: 20–23; Bosworth 1988: 149; Worthington 1992: 41; Green 20132: 439; contra: 
Nawotka 2004: 460.

74 Por. Diodor Sycylijski 17.108.6–7; nie była to pierwsza jego ucieczka; w podobny sposób 
postąpić miał jeszcze w przededniu bitwy pod Issos (333 p.n.e.); wtedy jednak Aleksander mu 
wybaczył i przywrócił na dawne stanowisko (331 p.n.e.); nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż 
sytuacja na dworze Aleksandra była wtedy zupełnie inna, sam zaś Harpalos nie dopuścił się 
tak rażących malwersacji; por. Heckel 1992: 215–217; Worthington 2014: 164.

75 Nt. dalszego przebiegu afery Harpalosa już w Atenach zob. niżej – Dem. [wstęp 3.].
76 M.in. Rodos, Efez, Chios; por. Worthington 2012: 329 i p. 10.
77 Diodor Sycylijski 18.9.4; Worthington 2012: 329.
78 Na liczbę tę składać się miało 200 trójrzędowców i 40 czterorzędowców; niewykluczone, 

że dekret ten pozostał martwą literą: w latach 325–322 p.n.e. Ateńczycy mieli do dyspozycji aż 
360 trójrzędowców i 50 czterorzędowców, załóg jednak nie wystarczało na obsadzenie nawet 
połowy: ostatecznie wystawiono flotę 170 okrętów; por. Diodor Sycylijski 18.10.2 (dekret); 18.15.8–9 
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zachęcić pozostałe państwa greckie do przyłączenia się do wspólnej sprawy. 
Ateńskie wici dotarły nawet do trackich i iliryjskich plemion na dalekiej północy, 
które obiecały pomoc; jedynie państwa wyspiarskie wykazały umiarkowany 
entuzjazm, zapewne słusznie obawiając się ateńskiego imperializmu, którego 
wciąż aktualnym dowodem była sprawa Samos79. Najważniejszym obok Aten 
członkiem nowo utworzonego sojuszu był Związek Etolski, którego wielkie 
historyczne chwile miały dopiero nadejść80. Lojalność wobec Antypatra nato‑
miast zachowały Związek Eubejski i Związek Beocki, zwłaszcza ten ostatni, 
grupujący beneficjentów macedońskiej dominacji, wyzwolonych spod dużo 
cięższego jarzma wcześniejszego hegemona: Teb. Sprzymierzeńcy utworzyli 
wspólną radę polityczną (synedrion) i wspólną armię81. Na utrzymanie tej 
ostatniej pójść miały pieniądze Harpalosa, choć żołnierze sprzymierzonych 
nie zobaczyli nawet dziesiątej części z ogromnej sumy, którą ukradł skarbnik 
Aleksandra82. Ostatecznie bowiem do Aten przywiózł on zaledwie siedemset 
talentów, z czego dokładnie połowa poszła na łapówki i dary – być może 
również dla Demostenesa. Naczelne dowództwo powierzono Ateńczykowi, 
Leostenesowi z Kephalē83.

Wojna na morzu pozostała sprawą samych tylko Aten84. Były one podówczas 
bezsprzecznie najpotężniejszym z greckich państw i jedynym, które jeszcze 
mogło poważnie myśleć o rzuceniu wyzwania macedońskim hegemonom. Teby 
od czasu wojny z Aleksandrem (335 p.n.e.) były zrujnowanym pustkowiem, nad 
którym górowała obsadzona przez Macedończyków Kadmea. Sparta pobita 
i upokorzona podczas „powstania” Agisa (331 p.n.e.) znowu stanęła na uboczu, 
mimo iż kluczowa baza rekrutacji najemników Leostenesa na półwyspie 
Tajnaron stanowiła formalnie jej terytorium. Ateńczycy natomiast w okresie 
dzielącym wojnę cheronejską (338 p.n.e.) od lamijskiej (323 p.n.e.) doprowa‑
dzili swoje państwo do koniunktury, jakiej nie znało ono od ponad stulecia. 
Zawdzięczali to sprawnej administracji publicznymi finansami, którą przez 
większą część tego okresu zajmował się Likurg85. Dochody państwa wzrosły 
wtedy z sześćdziesięciu do tysiąca dwustu talentów rocznie, a wszystko to przy 
szczodrych dotacjach na cele społeczne i kulturalne, połączonych z programem 

(stan faktyczny); por. Justyn, Epitome 13.5.8 (200 okrętów); IG II2 1629 (= RO 100); 1631 (liczba 
okrętów do dyspozycji); zob. też Morrison 1987: 89–90; Engels 19932: 345 i p. 709; Bosworth 
2003: 15–16; por. Hammond – Griffith – Walbank 3.109 i p. 1 (350 – cała flota sprzymierzonych); 
Rhodes – Osborne 2003: 522.

79 Hammond – Griffith – Walbank 3.108–109; Engels 19932: 333–344; Habicht 1997: 37.
80 Diodor Sycylijski 18.11.1; IG II2 370; zob. też Worthington 1984.
81 Zob. Diodor Sycylijski 18.11.1–2; Engels 19932: 354–366; Habicht 1997: 38.
82 Por. Badian 2012: 79 (= 1961: 38–39); Bosworth 1988: 220; zob. też niżej – Dem. [wstęp 3.].
83 Nt. Leostenesa zob. niżej – Epit. [wstęp 2.].
84 Por. Engels 19932: 351, p. 721, 356–361; zob. też Bosworth 2003.
85 Lata 336–324 p.n.e.; więcej nt. Likurga zob. niżej – Eux. [wstęp 1.].
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budowlanym na skalę epoki Peryklesa86. Co najistotniejsze zaś, źródłem owej 
prosperity nie był, jak w V wieku, bezwzględnie ściągany imperialny trybut – bo 
morskiego imperium już nie było – lecz przemyślana polityka fiskalna87.

Tymczasem Macedończycy, choć dysponowali najlepszą armią świata, 
byli teraz osłabieni wewnętrznymi niesnaskami i rodzącą się rywalizacją 
wśród dawnych dowódców, a obecnie bezpośrednich spadkobierców 
Aleksandra, tradycyjnie zwanych „diadochami”. Samemu zaś Antypatrowi, 
najstarszemu z diadochów, którego Aleksander nie zdążył usunąć z jego 
grecko -macedońskiego dominium podczas ostatniej czystki, najzwyczajniej 
brakowało żołnierzy: dysponował on zaledwie trzynastoma tysiącami pie‑
choty oraz dwoma tysiącami sześciuset jazdy (z czego dwa tysiące stanowili 
tesalscy sprzymierzeńcy). I choć nie wszyscy Grecy przyłączyli się do po‑
wstania, a wiele poleis pozostało lojalnych wobec sędziwego regenta88, to siły 
rebeliantów miały nad nim niemal dwukrotną przewagę liczebną, zarówno 
na lądzie, jak i na morzu89. Mimo to Antypater ruszył w pole przeciwko armii 
Leostenesa – i został pobity, w dużej mierze dzięki temu, że znajdująca się 
pod jego rozkazami tesalska jazda niemal od razu przeszła na stronę Greków. 
Porażka zmusiła go do zamknięcia się w leżącej nad Zatoką Malijską Lamii, 
od której cała wojna wzięła później swoją nazwę90.

Grekom jednak nie udało się przekuć tych początkowych sukcesów w trwałą 
korzyść. Podczas długotrwałego oblężenia Lamii zginął Leostenes, a w jego 
osobie sprzymierzeńcy stracili wyjątkowo utalentowanego dowódcę. Udało 
im się wprawdzie odnieść jeszcze jedno zwycięstwo nad wojskiem innego 
diadocha, Leonnatosa91, któremu przypadło namiestnictwo Frygii w Azji 

86 [Plutarch], Moralia (Vitae X oratorum) 843f; Mitchel 1970: 31–49; Burke 1985: 251–253; Fa‑
raguna 1992: 268–280; Mikalson 1998: 28–29; Humphreys 2004: 84 (z 600 do 1200); zob. też niżej 

– F 118; jak błyskotliwie zauważył Mitchel (1970: 28), wiemy więcej o tym, jak Likurg wydawał 
pieniądze, niż jak je zdobywał.

87 Por. Mitchel 1970: 190–211; Burke 1985; Faraguna 1992: 268–280; Tracy 1995: 10–13; Lambert 
1997: 282–291; Roisman – Waterfield – Worthington 202–203; zob. też Cawkwell 1963: 52, 62–66; 
Wirth 1999: 30–53; nie bez znaczenia zapewne był fakt, że Ateńczycy nie musieli już marnować 
środków na prowadzenie kampanii wojennych; zob. Harris 1995: 139; Worthington 2000a: 100–101.

88 Przede wszystkim związek beocki, którego państwa były beneficjentami zniszczenia 
Teb i aktualnego status quo, oraz związek eubejski, którego państwa obawiały się powrotu 
ateńskiego imperializmu; por. Hammond – Griffith – Walbank 3.109.

89 Antypater: 13000 ciężkozbrojnej piechoty; 2600 jazdy (z czego 2000 tesalskiej); Grecy: 
22000 piechoty i 500 jazdy; por. Diodor Sycylijski 18.9.1, 5, 18.11.3, 18.12.2; Justyn, Epitome 13.5.8 
(który mówi o 30000); zob. też Griffith 1935: 36; Worthington 2012: 330.

90 Nazwa „wojna lamijska” (Λαμιακὸς πόλεμος) używana jest w późniejszych źródłach 
(Diodor, Plutarch); być może po raz pierwszy zastosował ją historyk diadochów Hieronim z Kar‑
dii (FGrH 154); współcześni tymczasem nazywali ją „wojną helleńską” (Ἑλληνικὸς πόλεμος); 
por. Ashton 1984.

91 W chwili śmierci Aleksandra Leonnatos był obok Perdikkasa, Kraterosa i Antypatra 
jednym z najznamienitszych diadochów; choć samodzielne dowodzenie powierzone mu zostało 
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Mniejszej i który stamtąd przyszedł z pomocą zamkniętym w Lamii Mace‑
dończykom: choć on sam zginął, jego armii udało się jednak wycofać z bitwy 
w dobrym porządku92. Antypater tymczasem, wykorzystując zaangażowanie 
przeciwnika, zdołał wydostać się z oblężonego miasta. A dalsze macedońskie 
posiłki z Azji, pod wodzą Kraterosa, kolejnego „spadkobiercy” Aleksandra, 
były już w drodze. Tymczasem na morzu Ateńczyków spotykały dalsze 
niepowodzenia. Blokada Lamii związała niemałą część ich floty, a z tym, co 
zostało, nie byli w stanie skutecznie zapanować nad strategicznymi cieśninami. 
Ich porażka w bitwie morskiej pod Abydos nad Hellespontem umożliwiła już 
wcześniej Leonnatosowi przeprawę do Europy. Tymczasem od południa na 
wody Morza Egejskiego wtargnął macedoński admirał Klejtos, zwany Białym, 
na czele armady dwustu czterdziestu okrętów. Pod Amorgos (322 p.n.e.) jego 
flota zadała Ateńczykom ostateczną klęskę, definitywnie zamykającą okres 
ich morskiej dominacji, sprawowanej ze zmiennym szczęściem przez z górą 
sto pięćdziesiąt lat, od bitwy pod Salaminą (480 p.n.e.)93.

Lądowa armia grecka w tym czasie stopniała do zaledwie dwudziestu pięciu 
tysięcy piechoty; na stanowisku pozostała między innymi jazda tesalska, bo to 
właśnie Tessalia była teatrem działań wojennych. Antypater z kolei rósł w siłę. 
Udało mu się połączyć z armią Kraterosa, a wcześniej jeszcze wziął pod swoje 
dowództwo osierocone przez Leonnatosa oddziały. Mając nad przeciwnikami 
zdecydowaną przewagę – jego wojsko liczyło teraz ponad czterdzieści tysięcy 
piechoty – zmusił ich do bitwy pod Krannon w Tessalii (322 p.n.e.)94. Tym 
razem szczęście opuściło Greków. Ich klęska nie była wprawdzie druzgocąca, 
ale położenie, w jakim się znaleźli, zmusiło ich do szukania porozumienia95. 
Wojna już była przegrana96. 

dopiero w 328/327 p.n.e., jego rangę podnosiło (podobnie jak w przypadku Perdikkasa) pokre‑
wieństwo z królewskim rodem Argeadów; namiestnictwo Frygii nad Hellespontem traktować 
miał raczej jak zesłanie, a w wyprawie na pomoc Antypatrowi, który przy tym obiecał mu 
rękę swojej córki, widział dla siebie szansę zdobycia władzy nad Macedonią; por. Berve 1927: 
2.232–235; Heckel 1992: 91–106 (zwł. 103–104); 2006: 147–151; Sprawski 2008: 9–10.

92 Nt. wydarzeń pod Lamią i kampanii Leonnatosa zob. niżej – Epit. [wstęp 2.].
93 FGrH 239 B 9 (Marmor Parium); Plutarch, Demetriusz 11.3 (por. Moralia 338a); Diodor Sy‑

cylijski 18.15.8–9; według Diodora Klejtos odnieść miał dwa zwycięstwa; według niektórych 
chodzi tu o Abydos i Amorgos, inni jednak uważają, że z tym pierwszym Klejtos nie miał 
nic wspólnego, a druga zwycięska bitwa, którą stoczył, miała miejsce u wysp Lichadzkich 
(u Diodora: Echinadzkich) w Zatoce Lamijskiej, już po Amorgos; por. Wałek 1924; Morrison 
1987: 93–96; Heckel 1992: 373–378; CAH 7.1.32; zob. też Bosworth 2003. 

94 Macedończycy: 40000 ciężkozbrojnej piechoty; 3000 łuczników i procarzy; 5000 jazdy; 
Grecy: 25000 ciężkozbrojnej piechoty; 3000 jazdy; zob. Diodor Sycylijski 18.16.5–17.2; por. Heckel 
1992: 45 i p.139 (uwzględnienie rachunkowych nieścisłości); Roisman 2012: 114.

95 Diodor Sycylijski 18.17.1–5; Plutarch, Fokion 26.1; por. Heckel 1992: 375; Sordi 2002: 466; 
Bosworth 2003: 21; Roisman 2012: 114–115.

96 O czym zapewne przesądziły porażki na morzu; zob. Bosworth 2003: 21; por. Plutarch, 
Fokion 26; Mossé 1973: 98.
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Antypater odmówił negocjacji ze wszystkimi sprzymierzeńcami razem, 

dzięki czemu ci ostatni mogliby liczyć na korzystniejsze warunki kapitulacji 
i natychmiastowe wstrzymanie działań wojennych. Zamiast tego układał 
się z każdym państwem z osobna, a w międzyczasie udało mu się pokonać 
i podbić wiele z nich; ostatecznie w stanie wojny z Macedonią pozostały 
jedynie Ateny i Związek Etolski97. Ateńczycy wysłali więc do Antypatra 
delegację z dwoma wypróbowanymi już negocjatorami: Demadesem i Fo‑
kionem (którym towarzyszył scholarcha Akademii, Ksenokrates); tym razem 
jednak cierpliwość hegemona się wyczerpała: warunki postawione Atenom 
były nieporównanie bardziej surowe niż te, których wcześniej domagał się 
Aleksander, a przed nim jeszcze Filip98. Obejmowały one zmiany ustrojowe, 
z cenzusem obywatelskim na czele: liczba pełnoprawnych Ateńczyków zre‑
dukowana została z ponad dwudziestu tysięcy do dziewięciu. Demokracja 
została w Atenach de facto zniesiona. Ponadto twierdza Munychia w Pireusie 
miała zostać obsadzona macedońskim garnizonem, a kość niezgody, wyspa 
Samos, ostatecznie przekazana jej wygnanym mieszkańcom. Wreszcie liderzy 
antymacedońskiego stronnictwa, wśród nich Demostenes i Hyperejdes, mieli 
zostać wydani Antypatrowi. Stary wódz tym razem skrupulatnie dopilnował 
wypełnienia tego ostatniego warunku99.

To wojna lamijska, a nie Cheronea, doprowadziła do faktycznego i cał‑
kowitego podporządkowania Aten Macedonii. Udawało im się wprawdzie 
później – na krótki okres – odzyskać i demokrację, i niepodległość, poli- 
tycznego znaczenia jednak nie odzyskały już nigdy. Gdy po śmierci Aleksan‑
dra nadszedł w końcu czas dzielenia zdobyczy, a świat trzeszczał w posadach 
podczas wojen diadochów, Ateńczycy, porzuciwszy dawne mrzonki o impe‑
rium, szukali już tylko sposobu, aby bezpiecznie przetrwać kolejne burze100.

97 Etolowie aż do zimy 322/321 p.n.e. kontynuowali wojnę przeciwko siłom Antypatra 
i Kraterosa; ich górzysta ojczyzna sprzyjała wojnie szarpanej, którą prowadzili przeciwko 
Macedończykom, mimo to znaleźli się na skraju kapitulacji; uratowała ich jednak pierwsza 
wojna diadochów, w której Antypater, Krateros (wraz z Antygonem Jednookim) zaniepokojeni 
rosnącymi ambicjami regenta Perdikkasa, postanowili stawić mu czoła (okazało się to zbędne, 
bo Perdikkas zginął w Egipcie, usiłując ujarzmić Ptolemeusza) i w tym celu zmuszeni zostali do 
zawarcia pokoju z Etolami na korzystnych dla tych ostatnich warunkach; zob. Diodor Sycylijski 
18.17.7–8, 18.24–25; Plutarch, Fokion 26.1; zob. też Hammond – Griffith – Walbank 3.114–115; CAH 
7.1.33; Heckel 1992: 46–47; Sordi 2002: 467–471.

98 Diodor Sycylijski 18.18.1–6; Plutarch, Fokion 26.2–28; Diogenes Laertios, Żywoty filozofów 
4.9; Hammond – Walbank – Griffith 3.114–115; Heckel 1992: 46; Tracy 1995: 17–20; Habicht 1997: 
40–41; Baynham 2003: 23–25; Green 2003: 2–5.

 99 Nt. śmierci Hyperejdesa zob. niżej; śmierć Demostenesa: Dem. [wstęp 1.].
100 Nt. demokracji w hellenistycznych Atenach zob. Habicht 1997: 47–49; 67–81; 124–149; 

Bayliss 2011: 94–128.
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2. Hyperejdes, hetery i palimpsest

Syn Glaukipposa z demu Kollytos, urodził się w 389/388 roku101. Pochodził 
z dość zamożnej rodziny102, z czym zapewne wiązać należy również fakt, że 
w młodości pobierać miał nauki w szkole Izokratesa, a być może też i u Pla‑
tona103. Sam dorobił się później niemałej fortuny na służbie publicznej104 
i pisaniu mów na zamówienie, czym zresztą, wbrew niektórym świadectwom, 
trudnił się przez całe życie, a nie tylko w młodości105. Niewiele więcej wiemy na 
temat wczesnego okresu jego życia ani też o jego przodkach, z których żaden 
nie pozostawił do naszych czasów jakiegokolwiek historycznego śladu106.

2.1. Początki kariery

Jego debiut na scenie politycznej (363–362 p.n.e.) przypada na trudne dla Aten 
czasy. U szczytu potęgi są wtedy Teby, z którymi już od jakiegoś czasu (369 p.n.e.), 
mimo sojuszu sprzed kilkunastu lat, Atenom jest bardzo nie po drodze, do tego 
stopnia, że w następnych odsłonach tebańskich zmagań z upadającą Spartą 
staną po stronie tej ostatniej, co zresztą nie uchroni jej od kolejnej porażki (362 
p.n.e.)107. W cieniu lądowej hegemonii Teb Ateńczycy nie ustawali wprawdzie 
w wysiłkach odbudowania swojego morskiego imperium – niedużo wcześniej 
(365 p.n.e.) udało im się zdobyć i skolonizować wyspę Samos – wszystko to 

101 Nieczęsto datę urodzenia historycznych postaci klasycznej Grecji określić można z taką 
dokładnością; wiemy jednak, że w 330–329 Hyperejdes służył jako „rozjemca” (diaitētēs), do 
obowiązków którego należał publiczny arbitraż w sporach (por. Eux. 31); do funkcji tej zaś 
powoływani byli obywatele, którzy w danym roku kończyli sześćdziesiąt lat; zob. IG II2 1924.11; 
por. [Arystoteles], Ustrój polityczny Aten 53.4; Rhodes 19932: 591–592.

102 Świadczyć miałby o tym posiadany przez nich dom (πατρῶια οἰκία) w samych Atenach 
(Atenajos, Uczta mędrców 13.590c = Idomeneus BNJ 338 F 14a) oraz rodzinny grobowiec ([Plutarch], 
Moralia (Vitae…) 849c = Heliodor BNJ 373 F 7 lub Diodor BNJ 372 F 34); Colin 7–9; Davies 1971: 518.

103 Słuchacz Izokratesa: Atenajos, Uczta mędrców 8.342c (= Hermippos FGrH 1026 F 46); 
słuchacz Platona i Izokratesa (razem z Likurgiem): [Plutarch], Moralia (Vitae…) 848d; Diogenes 
Laertios 3.46; Suda s.v. Hypereides); por. Davies 1971: 518.

104 Wzbogacić miał się na złocie, które Atenom i ich liderom przekazywał król perski, za‑
niepokojony wzrostem potęgi Macedonii; [Plutarch], Moralia (Vitae…) 848e; Colin 14; Davies 
1971: 518–519; zob. jednak niżej nt. jego reputacji „nieprzekupnego”.

105 Jak sugeruje Pseudo -Plutarch (Moralia 848e), twierdząc wręcz, że uczestniczył on w pro‑
cesach za opłatą (μισθοῦ δίκας ἔλεγε), co stawiałoby go w rzędzie sykofantów.

106 Jego dziadek miał na imię Dionizjos ([Plutarch], Moralia 848d); por. Davies 1971: 518.
107 Ateny i Spartę połączył lęk przed potęgą Teb, którą wymownie potwierdziło zwycię‑

stwo pod Leuktrami w 371 p.n.e.; zob. Ksenofont, Hellenika 7.1; jako kolejną przyczynę ateńsko-
 -tebańskiego sporu wskazuje się również przejęcie przez Teby Oropos w 366 p.n.e.; por. CAH 
6.198–199 ; nt. Oropos zob. Eux. p. 31.
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jednak działo się w przededniu wybuchu tzw. „wojny ze sprzymierzeńcami” 
(357–355 p.n.e.), która pozbawi ich większości nabytków108. 

Najwcześniejsze ślady działalności publicznej Hyperejdesa prowadzą 
nas do ateńskich sądów. Mając niespełna trzydzieści lat (362 p.n.e.), stanął 
jako oskarżyciel w szranki z Arystofontem z Azenii, weteranem ateńskiej 
polityki, który brał jeszcze udział w obaleniu trzydziestu tyranów (403 p.n.e.), 
a w toku swej długiej kariery uczestniczył w niezliczonych politycznych 
procesach;109 sam Hyperejdes zresztą, wyraźnie sobie schlebiając, określa go 
mianem „najpotężniejszego polityka” (Eux. 28). Istotnie był on wtedy jedną 
z najważniejszych figur życia publicznego w Atenach IV wieku, a od czasu 
wygnania jego wielkiego rywala, Kallistratosa (361 p.n.e.), bodaj najważniejszą. 
Nie pierwszy to i nie ostatni tego rodzaju przypadek – i nie tylko w Atenach 

– kiedy to młody polityk szuka prestiżu, atakując swojego dużo starszego 
i potężniejszego „kolegę”110. Procedurą było najprawdopodobniej oskarżenie 

„o zdradę stanu” (eisangelia), związane z nadużyciami, których Arystofont 
dopuścić się miał jako strateg na wyspie Keos (363 p.n.e.). Hyperejdes procesu 
wprawdzie nie wygrał, ale Arystofont uniewinniony miał zostać zaledwie 
dwoma głosami, co dla rozpoczynającego karierę polityka i tak musiało być 
spektakularnym sukcesem. Kolejnym uderzeniem w Arystofonta mogło 
być oskarżenie współpracującego z nim w tym okresie stratega Autoklesa 
(361–360 p.n.e.), choć trudno jednoznacznie wykazać, w jakim charakterze 
wziął udział Hyperejdes w tym procesie111. Nie znamy też jego rezultatu. 
Wiemy natomiast, że Arystofont brał aktywny udział w życiu publicznym 
jeszcze w latach czterdziestych IV wieku, a przez kilka lat po procesie wyto‑
czonym mu przez Hyperejdesa był bodaj najbardziej wpływowym politykiem 
ateńskim, toteż błyskotliwe ataki młodego debiutanta nie mogły przynieść 
mu trwałych szkód.

Przez niemal dwadzieścia następnych lat historia na temat Hyperejdesa 
milczy, choć niewykluczone, że wiele procesów z jego udziałem, których dat 
nie znamy, w tym te najsłynniejsze, jak obrona Fryne112, miały miejsce właśnie 
wtedy. A był to okres brzemienny w wydarzenia. Najważniejsi członkowie II 
Związku Morskiego – wśród nich Bizancjum, Chios i Rodos – zaniepokojeni 

108 Nt. wojny ze sprzymierzeńcami zob. niżej; u szczytu potęgi (364 p.n.e.) Tebańczycy usi‑
łowali również zapewnić sobie wpływy w kluczowych poleis Morza Egejskiego (Chios, Rodos, 
Bizancjum); por. Buckler 2003: 338–340; Rutishauser 2012: 175–176.

109 Por. Ajschines Przeciwko Ktezyfontowi (3) 194; nt. procesu przeciwko Arystofontowi zob. 
niżej – Przeciwko Arystofontowi [wstęp 2., 3.].

110 W podobny sposób postąpić miał Perykles (przeciwko Kimonowi), Kallistratos (m.in. 
przeciwko Andokidesowi) – a także Cyceron i Cezar; por. Sealey 1955: 185; Trevett 1992: 137.

111 Zob. niżej – Przeciwko Autoklesowi; nt. sojuszy w tym okresie, skupionych wokół postaci 
Arystofonta, Eubulosa, nieco później też Androtiona, zob. Sealey 1993: 116–119; Engels 19932: 
64–65 i 52–55.

112 Zob. niżej – W obronie Fryne.
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rosnącym imperializmem swojego hegemona (czego jaskrawym dowodem 
było choćby potraktowanie Samos i Keos) odstąpili od przymierza113. Dla 
Ateńczyków równało się to wypowiedzeniu wojny – zwanej przez to „wojną 
ze sprzymierzeńcami” (357–355 p.n.e.) – w której jednak ponieśli oni klęskę114. 
W efekcie większość dotychczasowych sojuszników dostała się pod władzę lub 
wpływy wspierającego ich w zmaganiach z Atenami satrapy Karii– Mauzolosa, 
którego imię przetrwało w nowożytnych językach dzięki jego wspaniałemu 
grobowcowi, zaliczanemu do siedmiu cudów świata starożytnego. Niedługo 
później (348 p.n.e.) odpadła od Ateńczyków Eubea i w konsekwencji ich 
mozolnie odbudowywane morskie imperium zredukowane zostało do szcząt‑
kowej postaci, obejmującej zaledwie kilka niewielkich wysp oraz pojedyncze 
posiadłości na trackim wybrzeżu Morza Egejskiego115. 

W polityce wewnętrznej Aten okres ten zdominowany został przez postać 
Eubulosa z Probalintos i jego sojuszników116: ich czas nastał po klęsce Aten 
w wojnie ze sprzymierzeńcami i fiasku bardziej agresywnej polityki Arysto‑
fonta z Azenii. Swoje wpływy zawdzięczał Eubulos administracji funduszu 
widowiskowego (theōrikon) – podobnie jak później Likurg administracji 
finansów państwa (dioikēsis) – a jego sprawność na tym polu utorowała drogę 
późniejszej ekonomicznej prosperity za czasów jego (nieformalnego) następcy117. 
Politykę zagraniczną Eubulosa charakteryzowała zachowawczość, zbieżna 
z jego zdroworozsądkowymi założeniami fiskalnymi: unikanie kosztownych, 
imperialistycznych przedsięwzięć militarnych (szczególnie po klęsce w woj‑
nie ze sprzymierzeńcami) i ograniczenie się do obrony swoich żywotnych 
interesów118.

113 Por. CAH 6.171; Cawkwell 1981: 52–55; Buckler 2003: 377–378; Rutishauser 2012: 183; 
polemizując z tym poglądem, Sealey (1993: 106–107) kładzie nacisk na inicjatywę satrapy Karii, 
Mauzolosa (zob. niżej); zob. też Demostenes, O wolności Rodyjczyków (15), 3.

114 Przebieg wojny ze sprzymierzeńcami podaje Diodor Sycylijski 16.7.21–22; por. Buckler 
1996: 77–86; 2003: 80–83; Sealey 1993: 103–106; CAH 6.736–739 jest zaskakująco oszczędne w in‑
formacjach na ten temat.

115 Jedyną liczącą się siłą w II Związku Morskim pozostała wyspa Lesbos i jej poleis; por. 
Sealey 1993: 107; nt. Eubei zob. niżej.

116 Wśród nich wymienić należy przede wszystkim mówcę Ajschinesa oraz Meidiasa, zna‑
nego z oskarżycielskiej mowy, którą przeciwko niemu napisał Demostenes; być może również 
współpracował z nim Fokion; zob. jednak Gehrke 1976: 32–36; Tritle 1988: 101–103; Sealey 1993: 
117–118; nt. Eubulosa (PA 5369, LGPN 61, PAA 428495) zob. Schaefer 1885–18872: 1.186–215; Sealey 
1955: 74–78; 1993: 116–117; Cawkwell 1963; Lewis 1997: 212–221; Worthington 2012: 89–91.

117 Po 338 p.n.e. kompetencje i prerogatywy zarządcy theorikon (ὁ ἐπὶ τὸ θεωρικόν) zostały 
drastycznie uszczuplone; na znaczeniu zyskała natomiast nowo ustanowiona funkcja admini‑
stratora finansów (ὁ ἐπὶ τῆι διοικήσει), którą pełnił Likurg; zob. niżej – Eux. [wstęp 1.]; Arysto‑
teles, Ustrój polityczny Aten 43.1; Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi (3) 25; Plutarch, Moralia 812f; 
por. Mossé 1962: 309; Cawkwell 1963: 55–57; Burke 1984: 113–118; Rhodes 19932: 514–516; CAH 6.569.

118 Co nie oznaczało jednak bezwarunkowego pacyfizmu; por. Sealey 1955: 77; Cawkwell 
1963: 52–53; Burke 1984: 112–113, 118–119; Engels 19932: 58–61.
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Stanowisko Hyperejdesa, młodego jeszcze mówcy i polityka, w tych  

sporach i przesileniach nie rysuje się ani jasno, ani też jednoznacznie. Jego  
sądowa napaść na Arystofonta i Autoklesa stawiała go niewątpliwie w opo‑
zycji do reprezentowanej przez nich opcji politycznej; błędem byłoby jednak 
na tej podstawie wiązać go z tradycyjnie uznawanym za ich przeciwnika  
Eubulosem: wymownym tego świadectwem jest wygłoszona dużo później 
mowa, w której gwałtownie sprzeciwił się uhonorowaniu pamięci (i potom‑
ków) tego męża stanu119. Być może świadczy to o politycznej labilności samego 
Hyperejdesa, być może jednak ukazuje też płynność ateńskiej sceny politycznej, 
w której nigdy nie było miejsca na utrwalone fakcje czy tym bardziej „partie”120. 
Zdecydowaną postawę przyszło mu przyjąć dopiero w obliczu macedońskiej 
ekspansji, choć i tu jego polityczne sojusze okazały się nietrwałe.

Konflikt, który wyniósł monarchię Filipa do rangi pierwszych potęg w Gre‑
cji, rozgorzał wokół wyroczni Apollona w Delfach (356–346 p.n.e.), za sprawą 
czego nazwano go „świętą wojną”, trzecią tego rodzaju w historii Hellady121. 
Jej przyczyną był trywialny spór między apollińskim sanktuarium a Fokidą, 
w efekcie którego mieszkańcy tej ostatniej siłą zajęli przybytek122. Żyjący za 
miedzą Tebańczycy, z którymi Fokijczycy od dawna mieli na pieńku, uznali 
to za dogodną okazję do rozprawienia się z kłopotliwym sąsiadem: wezwali 
członków Amfiktionii Delfickiej, związku okolicznych ludów i państw 
powołanego w zamierzchłych czasach do ochrony sanktuarium delfickiego, 
do wojny przeciwko „świętokradcom” z Fokidy. Nie wszyscy wprawdzie 
posłuchali – sama Fokida też była członkiem Amfiktionii, podobnie jak Ateny 
i Sparta, które aktywnie ją wspierały – u najbliższych sąsiadów jednak, przede 
wszystkim Tessalów i Lokrów, apel tebański spotkał się z entuzjastycznym 
odzewem. Naznaczeni piętnem świętokradców i otoczeni zdeterminowanymi 
wrogami Fokijczycy zdecydowali się na desperacki krok: bezwzględnie za‑
garnęli gromadzone w Delfach od wieków skarby. Dzięki nim byli w stanie 
rok po roku wystawiać armie najemne, jakich świat grecki dotąd nie widział, 
i z ich pomocą toczyć wojny na wszystkich niemal frontach jednocześnie. Słabą 
Lokrydę ujarzmili i podbili od razu. Z Tebańczykami, którzy jeszcze niedawno 
rościli sobie pretensje do hegemonii nad całą Grecją, przez osiem lat prowadzili 
wyniszczającą wojnę, w efekcie czego dawni pogromcy Sparty zmuszeni byli 

119 Engels 19932: 66–67, 194–195; zob. też niżej – Dion. [wstęp].
120 Hansen 1989: 4; Ober 1989: 121–125; Engels 19932: 49–55; zob. jednak Mossé 1962: 287–303; 

Sealey 1993: 116–119; Finley 2004: 176 -177; Rhodes 2004: 196–197.
121 Nt. III świętej wojny zob. Diodor Sycylijski 16.23–40, 58–64; Demostenes, O wieńcu (18) 

149–154; O poselstwie (19) 53–56; Ajschines, O poselstwie (2) 130–136; por. Buckler 1989; Sanchez 
2001: 173–213; Buckler – Beck 2008: 213–232; CAH 4.739–742, 751–759; nt. świętej wojny jako kon‑
cepcji zob. też Sprawski 2009: 90–99.

122 Delfy znajdowały się na terytorium Fokidy, pozostawały jednak niezależne od politycz‑
nych struktur tej krainy; por. Buckler 1989: 11.
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prosić o pomoc Filipa II. Z tym ostatnim wreszcie ze zmiennym szczęściem 
zmagali się o wpływy w Tessalii, od dawna już osłabionej wewnętrznymi 
konfliktami, a przywódca Fokijczyków, Onomarchos, był jednym z nielicznych, 
którym udało się pokonać Filipa w otwartym boju, i to dwukrotnie. 

Dla sprzymierzonych z Fokidą Ateńczyków kluczowym teatrem działań 
okazało się północne wybrzeże Morza Egejskiego, gdzie Filip II od niedawna 
zaczął prowadzić energiczną i agresywną politykę: kością niezgody było 
miasto Amfipolis, imperialny „klejnot w koronie” Ateńczykow, który utracili 
jeszcze w czasie wojny peloponeskiej i który od ponad dekady (368 p.n.e.) 
usiłowali bezskutecznie odzyskać123. Ubiegł w tym jednak ich Filip (357 
p.n.e.), co dla Aten stanowiło casus belli124. Ateńczycy jednak, w tym czasie 
zajęci konfliktem ze sprzymierzeńcami, osłabieni poniesioną w nim klęską 
i ograniczeni zachowawczą polityką Eubulosa, wojnę prowadzili niemrawo125. 
Kilka lat później Filip zdobył Olint (348 p.n.e.), czemu z całym oddaniem usi‑
łował zapobiec Demostenes126, a następnie obległ sprzymierzonego z Atenami 
króla Traków i zaczął zagrażać ich najbardziej żywotnym posiadłościom na 
Chersonezie Trackim (ze względu na import zboża znad Morza Czarnego)127. 
W tym samym czasie odpadła od Aten Eubea, której przywódcy spoglądać 
zaczęli w stronę Filipa128. W rezultacie Ateńczycy, zmęczeni przeciągającym 
się konfliktem, skłaniać zaczęli się ku zawarciu pokoju, nawet jeśli oznaczał 
on pozostawienie sprzymierzonej Fokidy jej własnemu losowi i nieodwołalne 
wyrzeczenie się Amfipolis129. Przekonały ich do tego argumenty Filokratesa 

123 Sami Ateńczycy nazywać mieli tę wojnę „wojną o Amfipolis”, por. Izokrates, Filip (5) 2; 
Ajschines, O poselstwie (2) 70; por. Hammond – Griffith – Walbank 2.329.

124 Według niektórych przekazów właściwym powodem wojny między Filipem a Atenami 
było złamanie przez tego pierwszego tajnego układu, na mocy którego miał on oddać Ateńczy‑
kom Amfipolis w zamian za leżącą po drugiej stronie Halkidiki Pydnę; zamiast tego Filip Pydnę 
zdobył sam, a zaraz po niej kolejne ateńskie posiadłości, leżącą nieopodal Metone i Potidaję na 
półwyspie Halkidiki; por. Ajschines, O poselstwie (2) 70; Przeciwko Ktezyfontowi (3) 54; Izokrates, 
Filip (5) 3; Teopomp z Chios BNJ 115 F 30a (tajny układ); zob. też Hammond – Griffith – Walbank 
2.236–258; Buckler 2003: 388–390; CAH 6.736–738.

125 Hammond – Walbank – Griffith 2.243–254; Cawkwell 1963: 51–53; Harris 1995: 42–43.
126 W swoich trzech zachowanych Mowach Olintyjskich; po upadku Olintu Ateńczycy po‑

stanowili – z inicjatywy Eubulosa(!) i Ajschinesa(!) – zorganizować panhelleńską koalicję prze‑
ciwko Filipowi; umiarkowany entuzjazm, z jakim spotkał się ich apel, oraz dalsze porażki 
polityczne i militarne sprawiły, że zaczęli myśleć o pokoju; zob. Demostenes, O poselstwie (19) 
10–12, 302–306; por. Cawkwell 1963: 50; Sealey 1993: 151–152; Harris 1995: 53, 158–161.

127 Hammond – Griffith – Walbank 2.296–304; 315–328; Harris 1995: 55; Buckler 2003: 
431–439; CAH 6.747–751; HSG 2.311–312.

128 Do wspomnianych przywódców należeli Klejtarchos z Eretrii oraz Kallias i Taurosthe‑
nes z Chalkis; por. Dion. 21; Dem. 20 i kom.; Demostenes, I Filipika (4) 37; Brunt 1968: 248–250; 
Carter 1971; Burke 1984: 111–112; Tritle 1988: 77–78; Hammond – Walbank – Griffith 318–319 
i p. 2.

129 Fokida, choć pozostawiona sama sobie, potraktowana została, jak na wyjątkowo okrutne 
standardy III wojny świętej, z umiarem (na straży czego stał Filip): nałożono na nią kontrybucję 
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z Hagnous i później Ajschinesa130: od imienia tego pierwszego nazwany został 
zawarty z Macedonią traktat pokojowy (346 p.n.e.).

2.2. Hyperejdes i Demostenes

Ten właśnie Filokrates stać się miał najcenniejszym „trofeum” Hyperejdesa. 
Zawarty z jego inicjatywy układ okazał się poniewczasie w oczach samych 
Ateńczyków kompromitującą porażką: Filip nie ukrócił swojej agresywnej 
polityki na północnych wybrzeżach Morza Egejskiego, podporządkował sobie 
za to Tessalię i politycznie zdominował Amfiktionię Delficką, która od tej 
pory stała się jednym z narzędzi w realizacji jego mocarstwowych celów131. 
W Atenach zaczęto domagać się głów, a polityczni przeciwnicy „partii pokoju” 
gotowi byli do usług. Być może to właśnie w tym okresie zadzierzgnęła się 
między Hyperejdesem i Demostenesem nić współpracy i przyjaźni132. Ajschi‑
nes, oskarżony przez tego ostatniego o przekroczenie uprawnień poselskich, 
o mały włos uniknął skazania (343 p.n.e.). Filokrates miał mniej szczęścia, 
a raczej wolał nie wystawiać go na próbę: nie czekając „procesu o zdradę stanu” 
(eisangelia), który w tym samym roku wytoczył mu Hyperejdes, uciekł z Aten. 
Sąd skazał go na śmierć in absentia, a jego majątek został skonfiskowany133.

Od tej chwili polityczna kariera Hyperejdesa nabrała rozpędu. Niedługo 
później (342 p.n.e.) wyznaczony zostaje w miejsce Ajschinesa, aby przed radą 
Amfiktionii Delfickiej reprezentować Ateny w ich sporze z domagającą się au‑
tonomii wyspą Delos; rozstrzygnięto go na korzyść Ateńczyków134. Na forum 
międzynarodowym przyszło wystąpić mu ponownie, gdy we współpracy 

za spustoszone skarby delfickie, miasta zostały zburzone, a mieszkańcy, którym zabroniono 
posiadania broni, rozlokowani po wsiach (dioikismos); por. Cawkwell 1963a: 132–134; Hammond 

– Griffith – Walbank 2.342–343; Buckler 2003: 443–450; CAH 6.758–759; HSG 2.308, 312.
130 Por. Harris 1995: 56; współpracownikiem Filokratesa początkowo miał być sam De‑

mostenes; por. Ajschines, Przeciwko Timarchosowi (1) 174; O poselstwie (2) 13–14, 18–19; Przeciwko 
Ktezyfontowi (3) 62, 64–66, 72–74 80; zob. też Cawkwell 1963: 49–50; Mitchell – Rhodes 1996: 
16–17; Ajschines z kolei zaraz po upadku Olintu (348 p.n.e.) współpracował z Eubulosem w jego 
staraniach zorganizowania panhelleńskiej koalicji przeciwko(!) Filipowi; jak słusznie zauważył 
Sealey (1993: 163–164), wobec złej prasy, jaką zyskał później pokój Filokratesa, doszukanie się 
prawdziwych jego stronników nie jest rzeczą łatwą.

131 Filip nie zgodził się na objęcie pokojem sojuszników Aten, którzy nie należeli do ich 
(szczątkowego już) II Związku Morskiego, konkretnie trackiego króla Kersobleptesa i tesalskie‑
go miasta Halos; wojnę przeciwko temu pierwszemu prowadził nadal, a wkrótce też zdobył 
Halos; ponadto, wbrew zapowiedziom, nie oszczędził on Fokidy (por. Demostenes, O pokoju 
(5) 9–10); zob. Worthington 2014: 72–78.

132 Por. Engels 19932: 83; Herrman 2009: 4.
133 Hansen 1975: 102–103; Engels 19932: 73–78; Harris 1995: 115; Cawkwell 1996: 103–104.
134 Demostenes, O wieńcu 134; [Plutarch], Moralia (Vitae…) 840e, 850a; por. Develin 1989: 

326–327.
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z Demostenesem szukał sojuszników na Rodos i Chios przeciwko Filipowi, 
z którym kolejna wojna wisiała już na włosku (340 p.n.e.)135. W konflikcie tym 
wziął czynny udział, służąc pod Bizancjum jako trierarcha; w tym samym 
roku (340 p.n.e.) pełnił też funkcję chorega (podjął się zatem dwóch liturgii 
jednocześnie, podczas gdy pełnienie jednej było wystarczającym powodem do 
zwolnienia z kolejnej w następnym roku), a wcześniej jeszcze wraz z synem, 
Glaukipposem, ofiarował na rzecz państwa dwie triremy136. (Osobliwie jednak, 
jak informują nas źródła epigraficzne, po ukończeniu trierarchii nie zwrócił 
sprzętu okrętowego, w wyniku czego wpisany został na listę dłużników137, 
a dług swój uregulował dopiero po kilkunastu latach138). Gdy zaś w przede‑
dniu Cheronei Demostenesowi udało się zawrzeć przymierze z Tebami, do 
tej pory (od czasu Trzeciej Wojny Świętej) związanych formalnym sojuszem 
z Macedonią, Hyperejdes przedłożył Zgromadzeniu do przegłosowania 
uchwałę honorującą jego zasługi dla Aten (338 p.n.e.), z powodu czego przy‑
szło mu stanąć w szranki przed sądem z Diondasem.

W samej bitwie, inaczej niż Demostenes, Hyperejdes nie wziął udziału: był 
w tym czasie członkiem Rady Pięciuset, co zwalniało go ze służby wojskowej 
na czas pełnienia tego urzędu139. A gdy do Aten dotarła wiadomość o klęsce, 
to właśnie on przygotował „kryzysowy pakiet” uchwał obejmujących między 
innymi wyzwolenie niewolników i nadanie obywatelstwa metojkom. Zaskar‑
żył je później jako sprzeczne z prawem Aristogejton, z którym niejeden raz 
Hyperejdes stawał w szranki przed sądem140. Pierwsze lata po Cheronei to 
bowiem w Atenach okres zajadłej rywalizacji politycznej. Zwolennicy opcji 
promacedońskiej, dotąd znajdujący się w defensywie, zwietrzyli chwilową 
słabość swoich przeciwników: Demostenes, jak sam twierdzi, codziennie 

135 [Plutarch], Moralia (Vitae…) 850a; Hyperejdes, Mowa rodyjska, xlviii (F 161); Mowa chiocka, 
lxv (F 194) por. Engels 19932: 84–88; Ryder 2000: 78; od czasu wojny ze sprzymierzeńcami (357–355 
p.n.e.) Chios i Rodos – a także Bizancjum, któremu w 340 p.n.e. spieszyli na pomoc Ateńczycy 

– były nieprzyjaciółmi Aten; zob. też niżej – Dion. [wstęp].
136 [Plutarch], Moralia (Vitae…) 848e, 849f; por. Roisman – Worthington – Waterfield 2015: 

250, 259–260; Engels 19932: 85 i p. 146; zob. jednak Gabrielsen 1994: 204–205; nt. liturgii (szcze‑
gólnie zaś trierarchii) zob. niżej – Przeciwko Pasiklesowi [wstęp 3.].

137 Hyperejdes jednak albo nie został pozbawiony praw obywatelskich (bo zadłużeni trie‑
rarchowie traktowani byli przez prawo ateńskie łagodniej?), albo też nikt nie zwracał na to 
uwagi; zob. Hansen 1976: 59 i p. 22; Gabrielsen 1995: 163.

138 IG II2 1628 1629.859–869, 957–971; obie inskrypcje odnoszą się do tego samego zadłużenia; 
Hyperejdes wpłacić miał wyjściową sumę (τὸ ἁπλοῦν), nadwyżkę zaś wynikającą z podwojenia 
(τὸ διπλοῦν) uregulował z dobrowolnych datków na rzecz funduszu zbożowego (τὰ σιτωνικά); 
por. Gabrielsen 1995: 166–167; 2015: 182–184.

139 Lukian, De parasito 42; por. Dion. 10 („których zgłosiłem”; προεβούλευσα); Habicht 
1997: 9; Herrman 2009: 5 i p. 15; Horváth 141; por. Likurg, Przeciwko Leokratesowi (1) 37; Rhodes 
1972: 13.

140 Zob. niżej – Przeciwko Aristogejtonowi [wstęp 1.]; W obronie Fryne [wstęp 1.].
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stawać musiał przed sądem; oskarżenia nie ominęły też Hyperejdesa141. Jeden 
i drugi wychodził jednak z kłopotów obronną ręką, nie omieszkając odpłacić 
swoim adwersarzom pięknym za nadobne. Świadczyć może o tym zachowana 
mowa Przeciwko Filippidesowi, a także proces wytoczony przez Hyperejdesa 
Demadesowi, bodaj najbardziej prominentnemu podówczas rzecznikowi 
zbliżenia z Macedonią142.

Hyperejdes, mimo klęski cheronejskiej, nie ustawał też w dążeniu do 
potwierdzenia „podmiotowej” pozycji Aten. Dotyczyło to przede wszystkim 
relacji z macedońskim hegemonem, choć swoją energię poświęcał również 
obronie prestiżu ojczyzny w kwestiach bardziej błahych i niekoniecznie 
przejrzystych moralnie, jak sprawa pięcioboisty Kallipposa, ukaranego 
przez zarządzających igrzyskami olimpijskimi hellanodików grzywną za 
przekupstwo143. Prawdopodobnie nie należał on do grupy polityków, których 
wydania domagał się Aleksander po zburzeniu Teb (335 p.n.e.) – był wśród 
nich na pewno Demostenes – wiemy jednak, że gwałtownie sprzeciwił się 
ich ekstradycji podczas debaty na Zgromadzeniu Ludowym144. Po raz kolejny 
kontestował on autorytet młodego króla, gdy ten zażądał od Aten dostarczenia 
okrętów na wyprawę przeciwko Persji145. W swoim sprzeciwie trwał nawet po 
upadku Persji, gdy władza Aleksandra i potęga Macedonii wydawały się już nie 
do obalenia146. Być może to właśnie jemu przypisać należy wojowniczą mowę 
W sprawie traktatu z Aleksandrem, wiązaną niekiedy z „powstaniem” Agisa 
III, a zachowaną w korpusie pism Demostenesa147. Na pewno nie wygłosił jej 
ten ostatni, skłaniający się już wtedy ku bardziej realistycznej polityce 

141 Zob. niżej – Dem. [wstęp 1.].
142 Zob. niżej – Phil., Dion., Przeciwko Aristogejtonowi i Przeciwko Demadesowi [wstęp].
143 W obronie Kallipposa, przeciwko mieszkańcom Elidy (F 111, 112); wg Pseudo -Plutarcha proces 

zakończył się zwycięstwem, Pauzaniasz jednak podaje, że nałożona na Kallipposa kara została 
utrzymana, a cała sprawa wywołała kryzys międzynarodowy pomiędzy Atenami i Elidą; zob. 
[Plutarch], Moralia (Vitae…) 850a; Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie 5.21.5; por. Weiler 1991: 
90–92; Engels 19932: 195–196; Roisman – Worthington – Waterfield 2015: 261.

144 [Plutarch], Moralia (Vitae…) 848e; por. Engels 19932: 153.
145 [Plutarch], Moralia (Vitae…) 848e; Fokion 21; Diodor Sycylijski 17.22; por. też Dion. 24.
146 Niewykluczone, że to właśnie nieubłagana wrogość do Macedonii skłaniała go do 

wspierania egzotycznych inicjatyw, jak próba ustanowienia przyczółka adriatyckiego, który 
zapewniać miałby Atenom dostawy zboża, do tej pory transportowanego przez cieśniny czar‑
nomorskie, znajdujące się pod kontrolą macedońską (F 166–169; Engels 19932: 257–259; być może 
też F 155–157, por. Marzi 300); zapewne też z tą właśnie motywacją wiązać należy jego sprzeciw 
wobec propozycji rozwiązania wojsk najemnych pod dowództwem Ateńczyka Charesa, stacjo‑
nujących na lakońskim półwyspie Tajnaron.

147 Sugeruje to streszczenie tej mowy autorstwa Libaniosa z Antiochii, żyjącego w IV wieku 
n.e. teoretyka retoryki: „wydaje się bardziej zbliżony do stylu Hyperejdesa” (Argumentum in 
Dem. 17; w Croiset 1967: 164); por. Bosworth 1988: 190; zob. jednak Schaeffer 1885–18872: 3.210; 
Blass 1887–18982: 3.2.150; Croiset 1967: 163; Engels 19932: 191–192 i p. 384; Whitehead 7 i p. 26; 
MacDowell 2009: 380–381; Trevett 2011: 287.
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względem Macedonii. Zapewne w tym właśnie okresie ich drogi zaczęły się 
rozchodzić148.

2.3. Harpalos i wojna lamijska

Po raz kolejny o Hyperejdesie słyszymy dopiero w związku z aferą Harpalosa, 
skandalem, który de facto zakończył polityczną karierę Demostenesa. Gdy 

„dochodzenie” (apophasis) Areopagu potwierdziło stawiane temu ostatniemu 
zarzuty korupcyjne, Hyperejdes znalazł się w gronie dziesięciu wybranych 
oskarżycieli, którzy poprowadzić mieli przeciwko niemu proces, choć również 
i jego, przynajmniej w żartach komików, podejrzewano w związku z tą sprawą 
o lepkie ręce149. Nie znamy szczegółów procedury wyłaniania tego prokurator‑
skiego kolegium, trudno więc jednoznacznie określić, ile w tym było inicjatywy 
samego Hyperejdesa150. Jego mowa oskarżycielska, choć nie tak jadowita, jak 
ta napisana przez Dejnarchosa, nie pozostawia jednak wątpliwości, że swoje 
zobowiązanie potraktował poważnie. W efekcie Demostenes i wielu innych, 
wśród nich również Demades, zmuszeni zostali udać się na wygnanie. Ich 
nieprzyjaźń nie trwała jednak do grobowej deski151. W samych Atenach łączyły 
ich jeszcze wspólne sprawy, jak na przykład obrona synów zmarłego dopiero co 
Likurga (324 p.n.e.), ich współpracownika i, jak można przypuszczać, wspólnego 
przyjaciela152. A gdy Grecja w przededniu wojny lamijskiej szykowała się do 
nowych zmagań, Demostenes dołączył do ateńskiego poselstwa, które na Pe‑
loponezie szukało poparcia dla nowej antymacedońskiej insurekcji, a któremu 
być może przewodniczył sam Hyperejdes153. Niedługo później odwołany został 
z wygnania, nie dane mu było już jednak odegrać tak istotnej roli w państwie 
jak wcześniej. Wraz ze śmiercią Likurga, wygnaniem Demostenesa i Dema‑
desa oraz powrotem wojowniczych nastrojów w Atenach, za sprawą których 
sędziwy Fokion i jego zachowawcze stronnictwo straciło popularność154, to 
właśnie Hyperejdes stał się najbardziej wpływowym politykiem, „pierwszym 
demagogiem” Aten155. Według niektórych źródeł miał on po śmierci Aleksandra 

148 Nt. końca przyjaźni Demostenesa i Hyperejdesa zob. niżej – Dem. [wstęp 1.].
149 Timokles, Delos (PCG 4.7 -8 = Atenajos, Uczta mędrców 341e–342a); por. Bartol – Danie‑

lewicz 2011: 462; Olson 2007: 223.
150 Wyłoniony w podobny sposób oskarżyciel w mowie Demostenesa Przeciwko Aristo‑

gejtonowi I (25) 13 podkreśla, że niechętnie podjął się tego zadania (por. Rubinstein 2000: 114).
151 Engels (19932: 319–326) uważa, że afera Harpalosa była jedynie krótkotrwałym sporem 

między Demostenesem i Hyperejdesem; zob. jednak niżej – Dem. [wstęp 1.].
152 Zob. niżej – W obronie dzieci Likurga [wstęp]; por. Engels 19932: 321–326.
153 Por. Plutarch, Demostenes 27; Polyeuktos: [Plutarch], Moralia (Vitae…) 846d; Hyperejdes: 

Justyn 13.5.10; zob. też de Falco 19542: 67.
154 Zob. Plutarch, Fokion 23.2; Colin 1925: 336–337; por. też Epit. [wstęp 1.].
155 Colin 46–47; Engels 19932: 321–322; Worthington 2000: 106; Brun 2005: 111–112.
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przeforsować uchwałę honorującą Jolaosa, syna Antypatra, podejrzewanego 
o otrucie króla156; prawdopodobnie jednak ta sensacyjna informacja jest jedynie 
próbą dopasowania biografii Hyperejdesa do dokonań Demostenesa, który 
w podobny sposób uczcił pamięć zabójcy Filipa II trzynaście lat wcześniej157. 
Bez wątpienia natomiast jego własną inicjatywą polityczną była ostatnia 
wielka wojna, wojna lamijska, do której w tandemie z Leostenesem poprowa‑
dził swoje państwo i której ofiarą w ostatecznym rozrachunku padł również  
on sam.

Zwycięski Antypater, podobnie jak wcześniej Filip II i Aleksander, za‑
żądał od pokonanych Aten wydania wichrzycieli; tym razem Hyperejdes 

– główny organizator wojny przeciwko Macedonii – był pierwszy na liście 
ekstradycyjnej158. A stary wódz, inaczej niż jego królewscy poprzednicy, 
pozostał nieubłagany. Na wniosek Demadesa, którego mediacji Ateńczycy 
potrzebowali teraz bardziej niż kiedykolwiek, wszyscy zostali skazani na 
śmierć – zaocznie, bo zdążyli już wcześniej opuścić Ateny159. Przezorny An‑
typater postanowił jednak dopilnować wykonania wydanego przez ateński 
sąd wyroku: za zbiegami wysłał swoich siepaczy pod wodzą niejakiego 
Archiasza z Turioi, zwanego „łowcą wygnańców” (phygadothēras)160. Dopadli 
oni Hyperejdesa niedaleko Aten, bo na Eginie albo w Hermione, po drugiej 
stronie Zatoki Sarońskiej, gdzie szukał schronienia w sanktuarium. Schwy‑
tanego przewieziono do Kleonai w Argolidzie przed oblicze Antypatra, gdzie 
został stracony (322 p.n.e.)161. Tradycja starożytna przekazała nam ponure 

156 ἐψηφίσατο δὲ καὶ τιμὰς Ἰόλαι τῶι δοκοῦντι Ἀλεξάνδρωι τὸ φάρμακον δοῦναι; [Plu‑
tarch], Moralia (Vitae…) 849f; Ἰόλαος κ[αὶ Μήδιος Μακεδόν] | [ες]… [τρόπον ἐφ] | [εῦ]ρον [δ]
ιδ[όναι αὐτῶι φάρμακον] SEG 36.161; zob. jednak niżej.

157 Por. Roisman – Worthington – Waterfield 2015: 258–9; pogłoski o otruciu Aleksandra 
mogły jednak dotrzeć do Aten dużo wcześniej; por. Bosworth 1971: 115–116; SEG 36.161 to rekon‑
strukcja IG II2 561; inskrypcję tę uznaje się za dekret Stratoklesa (zob. niżej – Dem. [wstęp 1.]) 
z lat 307–301 p.n.e.; Hyperejdesowi przypisuje go Oikonomides 1987, oprócz rekonstrukcji (zob. 
wyżej), sugerując alternatywne datowanie na 323 p.n.e.; por. też Bosworth 1971: 113–115; 1988: 
162; Baynham 2000: 260; por. też Burliga (w druku); zob. jednak SEG 31.80; Heckel 1981; 1992: 
285; chciałbym w tym podziękować prof. Bogdanowi Burlidze za cenne wskazówki i dyskusję 
poświęconą temu zagadnieniu.

158 Aristonikos z Maratonu; Himerajos z Faleronu; por. Plutarch, Demostenes 28.4; Arrian 
F 1.13 Roos – Wirth (= FGrH 156 F 9; = Focjusz, Biblioteka 92; 69b Bekker); [Lukian], Pochwała 
Demostenesa 31.

159 Por. Plutarch, Fokion 26.2; Diodor Sycylijski 18.18.1–3 oprócz nich w poselstwie znaleźć się 
mieli również Demetriusz z Faleronu oraz Ksenokrates, stojący wówczas na czele platońskiej 
Akademii (por. Engels 19932: 396, p. 818).

160 „Antypater wprowadził w czyn uchwałę” Arrian F 1.13 Roos – Wirth; [Plutarch], Moralia 
(Vitae…) 849a–b; Demostenes 28.2–3; Fokion 26.2, 29.1; fikcyjny dialog Archiasza z Antypatrem 
przedstawia [Lukian], Pochwała Demostenesa 28–50.

161 Plutarch, Demostenes 28.4; Fokion 29.1; inne wersje wskazują Hermione (Suda s.v. Hyperides) 
Korynt ([Plutarch], Moralia 849b) albo Macedonię ([Plutarch], Moralia 849c = Diodor Periegeta 
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anegdoty dotyczące jego ostatnich chwil: według jednej z nich Antypater 
poddał go przed śmiercią torturom i kazał wyciąć język162. W bardziej zaś 
sensacyjnej – i odpowiednio mniej wiarygodnej – wersji tego makabrycznego 
epizodu Hyperejdes język odgryzł sobie sam, aby na torturach nie ujawnić 
tajemnic państwa163. Srożąc się dalej wobec polityka, który napsuł mu sporo 
krwi, Antypater kazał podobno porzucić jego ciało bez pochówku; jego bli‑
skim jednak udało się je odnaleźć, poddać kremacji i potajemnie pochować 
w Atenach, przy Bramie Jeźdźców164.

2.4. Ryby i hetery

Fakt, że Hyperejdes został wybrany do kolegium oskarżycieli w procesach 
związanych z aferą Harpalosa, zadaje kłam, jak można przypuszczać, żartom 
komików sugerujących, że sam miał w tej sprawie coś do ukrycia. Wręcz 
przeciwnie, w antycznej tradycji biograficznej uchodził on za jedynego 

„sprawiedliwego”, ściślej zaś mówiąc, „nieprzekupnego” wśród ateńskich 
polityków165. To właśnie oraz jego nieugięte antymacedońskie stanowisko 
spowodowało, że wyrzekł się przyjaźni Demostenesa (Dem. 21) – który tym 
właśnie ideałom w jego oczach uchybił – a nawet gotów był posłać go za to 
na szafot. Wcześniej jeszcze, jak dowiadujemy się z anegdotycznej być może 
tradycji, szukać miał Hyperejdes na niego „haków”, być może w związku 
z łapówkami, których przyjmowanie zarzucano nieraz Demostenesowi166.

BNJ 372 F34; Hermippos FGrH 1026 F 47); zob. jednak Engels 19932: 399 i p. 825; BNJ 372 F 34, 
kom.

162 Plutarch, Demostenes 28.4; [Moralia] (Vitae…) 849c (= BNJ 372 F34; FGrH 1026 F 47); 
Suda s.v. Hyperides; Bosworth 1971: 113–114 wiąże srogość Antypatra z przypisywanym Hy-
perejdesowi (zob. wyżej) dekretem honorującym Iolaosa, syna starego wodza, za otrucie Alek‑
sandra.

163 Obcięcie: Plutarch, Demostenes 28.4; [Moralia] (Vitae…) 849c (= BNJ 372 F34; FGrH 1026 
F 47); Suda s.v. Hyperides; odgryzienie: [Plutarch], Moralia (Vitae…) 849b; jeszcze bardziej osobliwa 
wersja przypisuje tę torturę inicjatywie samych Ateńczyków, przede wszystkim Demadesa: 
Tzetzes, Chiliady 6.173 (de Falco 19542: 68); nt. małej historycznej wartości tego epizodu (w jego 
rozmaitych postaciach) zob. Engels 19932: 399 i p. 826; Bollansée 1999: 394; Yardley – Wheatley 

– Heckel 2.131.
164 Dokonać miał tego jego kuzyn lub wnuk, Alphinos albo jego syn Glaukippos: [Plutarch], 

Moralia (Vitae…) 849c (= BNJ 372 F34; FGrH 1026 F 47); Suda s.v. Ὑπερίδης; por. Engels 19932: 
400 i p. 827; Bollansée 1999: 393–394; BNJ 372 F 34, kom.; niewykluczone, że sam pochówek 
w Atenach miał miejsce dopiero po jego pośmiertnej rehabilitacji, być może w 307 p.n.e.; por. 
Engels 19932: 400–402.

165 „Sam jeden bowiem pozostał nieprzekupny” (μόνος γὰρ ἔμεινεν ἀδωροδόκητος; [Plu‑
tarch], Moralia 848f).

166 Zob. [Plutarch], Moralia (Vitae…) 849f; Roisman – Worthington – Waterfield 2015: 258; nt. 
korupcyjnych zarzutów stawianych Demostenesowi podczas jego kariery politycznej zob. niżej.
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Myliłby się jednak ten, kto na podstawie powyższych (nie zawsze wiary‑

godnych) informacji dostrzegałby w Hyperejdesie postać surowego krytyka, 
pryncypialnie strzegącego patriotyzmu i publicznej moralności. Być może 
tak właśnie należałoby opisać Likurga, jego współpracownika i przyjaciela(?), 
sam Hyperejdes jednak, jakim przedstawiają go nam (nieraz anegdotyczne) 
źródła, jawi się jego biegunowym zaprzeczeniem. Nawet w swym bezkom‑
promisowo antymacedońskim stanowisku potrafił zachować umiar, co wy‑
mownie ilustrują ironiczne uwagi pod adresem jego sądowego przeciwnika, 
Polyeuktosa (Eux. 19, 23–26). W życiu prywatnym zaś Hyperejdes to wręcz 
biegunowe zaprzeczenie figury fanatycznego stróża moralności: bon vivant, 
smakosz i amator niewieścich wdzięków, który, co najistotniejsze, nigdy nie 
krył się z folgowaniem swoim apetytom i namiętnościom167. Na ateńskiej 
scenie żartowano z jego zamiłowania do ryb, bo to ryby właśnie – konkretne 
gatunki, na różny zresztą sposób przyrządzane – uchodziły wówczas za 
najbardziej luksusowe przekąski i tylko ten, kto w nich gustował, zasłużyć 
mógł na miano prawdziwego „smakosza” (opsophagos)168. Tak właśnie opisuje 
Hyperejdesa komik Timokles, w tym zresztą miejscu zarzucając mu wzięcie 
łapówki od Harpalosa – dzięki niej ateńscy sprzedawcy ryb mieli liczyć 
na szybki zarobek169. Gdzie indziej znów porównany zostaje do rojącej się 
od ryb rzeki, która wyrzuca z siebie gładkie słowa170. Idomeneus z Lamp‑
sakos, współczesny mu z grubsza filozof -perypatetyk, widywać go miał 
przechadzającego się wcześnie rano na targu rybnym w poszukiwaniu przy- 
smaków171.

Drugim, obok morskich rarytasów, symbolem hedonistycznego luksusu 
w Atenach było towarzystwo heter172. A osiągnięcia na tym polu przypisywane 
przez tradycję antyczną Hyperejdesowi są jeszcze bardziej imponujące. Ten 
sam Idomeneus przekazał nam imiona aż czterech wytwornych kurtyzan, 
z którymi żył on jednocześnie173. Myrrhine, uchodząca za najbardziej „eks‑

167 „elegante Lebemann (…) der aus seiner Leidenschaft für gute Fische, Weiber und Würfel 
niemals ein Hehle gemacht hatte“ (Drerup 1916: 166); zob. też Blass 1887–1898: 4–5.

168 Plutarch, Moralia 667–668; por. Atenajos, Uczta mędrców 7–8 passim; zob. też Davidson 
1997: 3; Bollansée 1999: 384, p. 16.

169 Timokles, Delos PCG 4.7–8 (= Atenajos, Uczta mędrców 8.341e); por. Colin 1925: 323; Olson 
2007: 222–223.

170 Timokles, Ikaryjscy satyrowie PCG 17; por. Bartol – Danielewicz 2011: 460.
171 Hermippos FGrH 1026 F 46c (= Atenajos, Uczta mędrców 342c) , 46d (= [Plutarch], Mora‑

lia 849e); Hermippos żył na przełomie III i II wieku p.n.e.; jego źródłem z kolei był urodzony 
w połowie IV wieku Idomeneus z Lampsakos (BNJ 338; por. FGrH 1026 385; Cooper 1995: 307); 
nt. targu rybnego zob. Wycherley 1957: 4, 195–196.

172 W dosadniejszych słowach łączy oba Demostenes (O poselstwie 229); zob. też Davidson 
1997.

173 Idomeneus z Lampsakos BNJ 338 F 14a (= Hermippos FGrH 1026 F46a, d; Atenajos, Uczta 
Mędrców 13.590c–e; [Plutarch], Moralia 849d–e); cała czwórka – łącznie z ich kochankami, Praksy‑
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kluzywną”, mieszkała w jego rodzinnym domu, z którego wcześniej wyrzucić 
miał własnego syna, Glaukipposa174. Do Aristagory zaglądał, przebywając 
w Pireusie175, a w Eleusis utrzymywał Filę, którą wcześniej kupił jako nie‑
wolnicę za górę pieniędzy i następnie wyzwolił176. Najbardziej sensacyjnie 
jednak zapisał się jego związek z pochodzącą z beockich Tespiów Fryne – którą 
zapamiętano również jako muzę słynnego rzeźbiarza Praksytelesa – a to 
za sprawą innego odrzuconego przez nią lub upokorzonego kochanka. Był 
nim niejaki Euthias, który w odwecie za doznany afront postawił ją przed 
sądem, oskarżając o bezbożność (graphē asebeias) albo wręcz o „zdradę stanu” 
(eisangelia)177. Z pomocą przyszedł jej nie kto inny, jak Hyperejdes, a jego 
mowa W obronie Fryne – dziś niestety zaginiona – uchodziła w starożytności 
za prawdziwą perełkę ateńskiego oratorstwa178. W trakcie samego procesu 
jednak sędziowie byli najwyraźniej innego zdania. Hyperejdes, przeczuwając 
więc, że sprawa nie idzie po jego myśli i samą przemową niewiele wskóra, 
wprowadził podsądną przed ich oblicze i zdarł z niej szaty, a widząc ją nagą, 
zapłakał i lamentując, zakończył swoje wystąpienie. Urzeczeni jej pięknem 
albo wręcz powodowani zabobonnym lękiem – bo wydała im się Fryne naraz 
kapłanką i służebnicą Afrodyty – sędziowie ogłosili werdykt uniewinniający. 
W efekcie Ateńczycy przeforsowali uchwałę zakazującą obronie lamentacji, 
samemu zaś podsądnemu lub podsądnej pokazywania się przed obliczem 
sędziów179.

Poruszamy się tu rzecz jasna już od dawna w świecie anegdoty, niejeden 
raz opuściwszy dużo bardziej prozaiczną rzeczywistość historii. Trudno po‑
wiedzieć, ile w tym wszystkim prawdy, a ile skrzętnie podchwyconej i z poko‑
lenia na pokolenie ubarwianej plotki180. Historyczny na pewno był sam proces 

telesem, Hyperejdesem i Euthiasem – gości na kartach Listów heter Alkifrona (eg. 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 
4.10), który niewątpliwie korzystał z dostępnych jeszcze wówczas (II–III w. n.e.?) pism oratorów.

174 Atenajos, Uczta mędrców 13.590c; [Plutarch], Moralia (Vitae…) 849d; niełatwo pogodzić 
to z informacjami dotyczącymi wspólnych inicjatyw dobroczynnych Hyperejdesa i syna, 
a przede wszystkim ze świadectwem, że to właśnie Glaukippos pochował potajemnie szczątki 
swojego ojca; jeśli istotnie wzmianka ta ma historyczną wartość, to wyrzucenie Glaukipposa 
(ἀποβαλεῖν) prawie na pewno nie można utożsamiać z formalną procedurą wyrzeczenia się 
ojcostwa (ἀποκήρυξις); zob. Harrison 1968–1971: 1.75–76.

175 Por. niżej – Przeciwko Aristagorze.
176 Filę prawdopodobnie można identyfikować ze wspomnianą przez Apollodorosa ([Demo‑

stenes], Przeciwko Neairze (59) 19) heterą o tym samym imieniu, która w młodości, jako niewolnica, 
wychowywała się z Neairą i Metaneirą (zob. niżej – Przeciwko Aristagorze, F 13); por. Carey 1992: 
95 (ostrożnie); Kapparis 1999: 209 (jednoznacznie).

177 Zob. niżej – W obronie Fryne [wstęp 3.].
178 [Longinos], O wzniosłości 34.3.
179 Hermippos FGrH 1026 F 46a (= Atenajos, Uczta mędrców 13.590d–e), 46d (= [Plutarch], 

Moralia 849e); uchwałę przegłosowaną po procesie wspomina jedynie Atenajos.
180 Nt. niewiarygodności Idomeneusa jako źródła historycznego zob. Cooper 1995: 308; nt. 

anegdotycznego charakteru całej historii procesu Fryne zob. Engels 19932: 69–70.
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Fryne i udział w nim Hyperejdesa. Niewykluczone, że cała sprawa mogła 
mieć charakter wyraźnie polityczny181. Po stronie oskarżenia wziął w niej 
zapewne udział Aristogejton, który skądinąd mógł mieć z Hyperejdesem 
na pieńku182, bo przy innej okazji wytoczył mu proces o uchwałę sprzeczną 
z prawem (graphē paranomōn). Romans oratora z podsądną (podobnie jak inne 
jego miłostki) i patetyczno -komiczna scena zdarcia szat budzić już mogą 
wątpliwości, nie budzi ich już natomiast ewidentnie nieprawdziwa wzmianka 
o doraźnej legislacji przeprowadzonej bezpośrednio po procesie183.

2.5. Styl

Anonimowy autor traktatu O wzniosłości, nazywany niekiedy Pseudo-
 -Longinosem (bo jego dzieło pierwotnie przypisano dużo późniejszemu 
gramatykowi i platonikowi, Kasjuszowi Longinusowi)184, porównał Hyperej‑
desa do pięcioboisty (pentathlos), który w każdej konkurencji pierwsze miejsce 
ustępuje któremuś z rywali, w swej wszechstronności jednak okazuje się 
lepszy od wszystkich185. Ceniono przede wszystkim Hyperejdesa za lekkość, 
prostotę i dowcip, których to zalet z kolei tak bardzo nie dostawać miało 
Demostenesowi, już w starożytności uznawanemu za pierwszego spośród 
ateńskich oratorów186.

Potoczystość zawdzięcza Hyperejdes unikaniu długich ciągów kunsztownie 
skonstruowanych periodów retorycznych, ciążących na prozie innych ateń‑
skich oratorów, przede wszystkim Izokratesa i Dejnarchosa187. Styl periodyczny 

181 Bauman (1990: 117) sugeruje, że polityczny wymiar procesu mógł mieć związek z walką 
stronnictw pro - i antymacedońskiego w Atenach. 

182 Sugestie, że to samo dotyczyć miało głównego oskarżyciela, Euthiasa (Cooper 1995: 306, 
p. 10; O’Connell 2013: 114), choć niewątpliwie atrakcyjne, nie mają oparcia w źródłach.

183 Por. Lipsius 1905 -1915: 920, p. 76; nt. apelów do litości i wyrozumiałości sędziów zob. 
Eux. 41 i przyp.

184 Longinos: III w. n.e.; choć niepodobna ustalić precyzyjnej daty powstania O wzniosłości, 
przypuszcza się, że mogło to mieć miejsce między I w. p.n.e. i I w. n.e., być może w pierwszych 
dekadach naszej ery; por. Kennedy 1972: 369–377 (1994: 191–192). 

185 [Longinos], O wzniosłości 34.1–2; por. Usher 1999: 328–329; Whitehead 18 i p. 70; zob. też 
Gromska 1927: 9.

186 [Longinos], O wzniosłości 34.3; nt. stylu Hyperejdesa zob. de Falco 34–42; Marzi 30–34; 
Worthington 30–36; Whitehead 10–18; Jebb 1893: 2.381–387; Blass 1887–18982: 3.2.26–61; Dobson 
1919: 289–298; Gromska 1927: 8–13; Maykowska 1951: 163–176; Bartolini 1977: 123–135; przegląd 
antycznych świadectw dotyczących jego stylu znaleźć można w Blass xlvi–l; Jensen xxxii–xxxv; 
Colin 81–84; de Falco 10–17 (najpełniejszy).

187 Pseudo -Longinos, chyba zbyt surowo, porównuje pod tym względem Hyperejdesa 
z Demostenesem (na niekorzyść tego ostatniego): καὶ γὰρ λαλεῖ μετὰ ἀφελείας ἔνθα χρή, καὶ 
οὐ πάντα ἑξῆς καὶ μονοτόνως ὡς ὁ Δημοσθένης λέγει; O wzniosłości 34.2; nt. Izokratejskich 
periodów zob. Jebb 1893: 2.59; Pickard -Cambridge 1914: 21.
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nie jest mu oczywiście obcy188; folguje mu aż nadto (jak na współczesny gust) 
w Mowie pogrzebowej189, a i w innych zachowanych jego pismach spotykamy 
rozbudowane składniowo i logicznie sekwencje, których poszczególne człony 
są ściśle powiązane za pomocą symetrycznych antytez, nieraz też spięte klamrą 
rozległego hyperbaton (rozdzielenia dwóch połączonych ze sobą syntaktycznie 
lub logicznie słów)190. Za ilustrację niech posłuży fragment końcowej prze‑
mowy (peroratio) obrony Lykofrona, który w dosłownym przekładzie brzmi 
następująco:

Skoro zaś oskarżyciel, który nie jest nowicjuszem w publicznym przemawia‑
niu, a do tego nawykły jest do częstego uczestnictwa w rozprawach sądowych, 
wzywał na współoskarżycieli tych, którzy wspólnie z nim zamierzają niespra‑
wiedliwie zgubić jednego z obywateli, proszę was i zaklinam i ja, abyście na‑
kazali i mnie wezwać tych, którzy będą na moją korzyść przemawiać w tak 
poważnej rozprawie, i abyście życzliwie wysłuchali, jeśli ktoś z rodziny lub 
przyjaciół będzie mógł mi pomóc, mnie, który jestem waszym współobywa‑
telem, a jednocześnie osobą prywatną i nienawykłą do przemawiania, stającą 
jednak w rozprawie i ryzykującą nie tylko gardłem (bo to akurat jest najmniej‑
szym zmartwieniem dla każdego rozsądnie myślącego człowieka), lecz także 
i po śmierci wyrzuceniem poza granice i brakiem możliwości pochówku w oj‑
czyźnie. (Lyc. 19–20)

Całość to jeden rozbudowany period, przyjmujący postać zdania wielokrotnie 
złożonego podrzędnie191, w ramach którego element nadrzędny, „proszę was 
i zaklinam i ja”, wprowadzony zostaje z opóźnieniem, otwierające zaś całość 
słowa, „skoro zaś oskarżyciel”, oddzielone są od ich syntaktycznej i logicznej 
konkluzji, „wzywał na współoskarżycieli… proszę was i zaklinam i ja” (hyper‑
baton); poszczególne myśli wreszcie wyrażane są i zorganizowane w formie 
mniej lub bardziej ścisłych i symetrycznych (w oryginale greckim) antytez: 

„nie jest nowicjuszem – za to nawykły do częstego uczestnictwa w rozprawach”; 
„który jestem współobywatelem – a jednocześnie osobą prywatną”; „ryzykującą 
nie tylko gardłem – lecz także wyrzuceniem po śmierci…”192.

188 Nt. stylu periodycznego i periodu retorycznego (lexis katestrammenē) zob. [Demetriusz], 
O stylu 1.12–14; Denniston 1952: 66–70; Lausberg 2002: 495–505.

189 „Hypereides is far more Isocratic in the Epitaphius than in anything else of his that we 
have”; Jebb 1893: 2.382.

190 Zob. e.g. Denniston 1952: 47–59; Lausberg 2002: 398, por. 279–280.
191 W przekładzie period ten (i jemu podobne), dla większej przejrzystości, rozbity został 

na mniejsze zdania.
192 Odpowiednio: οὐκ ἀπείρως ἔχων τοῦ λέγειν – εἰωθὼς δὲ πολλάκις ἀγωνίζεσθαι; πολίτηι 

μὲν ὄντι ὑμετέρωι – ἰδιώτηι δὲ καὶ οὐκ εἰωθότι λέγειν; ἀγωνιζομένωι δὲ καὶ κινδυνεύοντι 
οὐ μόνον περὶ θανάτου – ἀλλ̓  ὑπὲρ τοῦ ἐξορισθῆναι καὶ ἀποθανόντα μηδὲ ἐν τῆι πατρίδι 
ταφῆναι; tego rodzaju zabieg, polegający na upodobnieniu lub zrównaniu dwóch kolonów pod 
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Hyperejdes jednak umiejętnie przeplata te misterne konstrukcje luźnym, 

nieraz wręcz kolokwialnym stylem parataktycznym, typowym dla języka 
mówionego, niejednokrotnie naznaczonym elipsami i anakolutami, nadając 
swojej prozie w ten sposób bardziej naturalny i żywy charakter193: 

Jeśli ktoś wobec tego, co boskie, dopuszcza się bezbożności – jest publiczne 
oskarżenie o bezbożność u archonta króla; postępuje niegodziwie wobec ro‑
dziców – archont [eponim] zajmuje się tą sprawą; zgłasza wniosek niezgodny 
z prawem – jest zgromadzenie tesmotetów (Eux. 6)

Nie popada przy tym jednak w charakterystyczną dla Gorgiasza (oraz póź‑
niejszych reprezentantów stylu azjańskiego) manierę stosowania krótkich 
fraz, opartych na wyszukanych antytezach, brzemiennych w znaczenia, 
figury i tropy retoryczne194. Z tych ostatnich korzysta zresztą oszczędnie195, 
co skutkuje niekiedy wrażeniem surowości, czasem wręcz chropawości, 
dodatkowo podkreślanej anakolutami, powtórzeniami, hiatem, którego nie 
unika, i stosowaniem niewyszukanego, codziennego słownictwa, w którym 
odnajdujemy coraz więcej elementów hellenistycznej koinē196. Po raz kolejny 
tendencji tej idzie w poprzek popisowa Mowa pogrzebowa, w której obecność 
swą tak wyraźnie zaznaczają – niekiedy wręcz narzucają – śmiałe porównania, 
wyraziste hiperbole i nieoczekiwane metafory:

Tak jak słońce nad całą ziemią zamieszkałą się wznosi, rozgraniczając pory roku 
według stosowności i wszystko doskonale porządkując, zapewniając uczciwym 
i roztropnym ludziom urodzaj plonów i innych rzeczy do życia potrzebnych, 
tak też i nasze państwo nieustannie karze niegodziwców, prawym zaś pomaga, 
wyrównując wszystkim niesprawiedliwości i własnymi nakładami oraz ryzy‑

względem ilościowym nosi nazwę izokolon (lub parisosis); por. Lausberg 2002: 400–406; zob. też 
Denniston 1952: 70–74.

193 Por. Usher 1999: 333–334 i p. 28; zob. też Worthington 31; Dobson 1919: 292; Kennedy 
1963: 255; Blass 1887–18982: 3.2.38–41; nt. stylu parataktycznego (lexis eiromenē) zob. [Demetriusz], 
O stylu 1.12; Lausberg 2002: 494–495 (z rozróżnieniem zupełnie luźnej oratio soluta i charaktery‑
zującej prozę historyczną oratio perpetua); Turasiewicz 1995.

194 Por. Hermogenes, O stylu 2.21 (396): „ruchliwość i żywość figur jest u niego bardzo 
niewielka” (κίνησις δὲ καὶ γοργότης σχημάτων πάνυ ὀλίγη παρὰ τούτωι; przekład: H. Pod‑
bielski) – z czego Hermogenes czyni Hyperejdesowi zarzut; zob. niżej.

195 Pojedyncze przykłady: „wzięli łapówki pod zastaw samej wolności państwa”; „lud spra‑
wił, że choć sam przez los pozbawiony wieńca, nie odebrał tego, który nam dał” (Dem. 25, 30); 
por. Dionizjos z Halikarnasu, De veterum censura 5.6 (= De imitatione F 31.5.6): σπάνιον αὐξητικός; 
zob. też Blass 1887–18982: 3.2.42–45; Dobson 1919: 290–291; de Falco 34; Marzi 33; Worthington 32.

196 Powtórzenia: np. ψηφίσματα τοῦ δήμου… ἐψηφίσατο δὲ ὁ δῆμος (Dem. 1); εἰσαγγείλας… 
εἰσαγγελίαν ἔγραψα (Eux. 29); por. Blass 1887–18982: 3.2.34; codzienne słownictwo: Blass 1887–
18982: 3.2.38; anakoluty: np. Dem. 31; por. Blass 1887–18982: 3.2.40; hiatus (którego unika jedynie 
w Mowie pogrzebowej): Blass 1887–18982: 3.2.35; koinē: Gromska 1927; Pohle 1928.
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kiem zapewniając powszechne bezpieczeństwo […] Nigdy bowiem w dziejach 
nie walczono o bardziej szlachetną sprawę, przeciw bardziej potężnemu prze‑
ciwnikowi i z mniej licznym wojskiem […] Oni nie zginęli, bo nie tak godzi się 
określać tych, którzy za godną sprawę oddali życie, lecz na życie w wiecznych 
zamienili je szeregach. (Epit. 5, 19, 27)

Poza Epitafem, nieczęsto też w zachowanych mowach spotykamy patos, którym 
z kolei Demostenes tak umiejętnie poruszać miał serca i umysły swoich słucha‑
czy197. Od czasu do czasu czyni wprawdzie ukłon w jego stronę, szczególnie 
w formie wysokiej, patriotycznej retoryki198, w czym osobliwie zbliżać się 
miał do skądinąd bardzo odmiennego stylu Likurga199. Równie często jednak 
zdarza mu się protekcjonalnie miarkować ekscesy patriotycznego wzmożenia, 
któremu patronował i hołdował ten ostatni, szczególnie że obaj nieraz stawali 
przeciwko sobie (choć nie bezpośrednio) w szranki200.

Prawdziwą ozdobą sztuki Hyperejdesa są natomiast doskonale współgra‑
jące z lekkością jego stylu ironia i dowcip201. O tym, że mogły być one również 
groźną bronią, niejeden raz przekonać się mogli jego sądowi przeciwnicy. 
Domagający się szczegółowych dowodów swojej winy Demostenes dowiedział 
się na przykład, że równie dobrze mógłby żądać „rachunku bankowego” (Dem. 
2); występujący z oskarżeniem o zdradę stanu Polyeuktos i Likurg usłyszeli, 

197 Demostenes: „skupia w sobie… żywą pasję… przenikliwość… swoim donośnym głosem 
i jasnym płomieniem przewyższa oratorów wszystkich epok; i prędzej mógłby ktoś stanąć 
z otwartymi oczami naprzeciw piorunów niż spojrzeć prosto w bezustanne pasje jego mów” 
(ἔμψυχα πάθη… ἀγχίνοιαν… ἀθρόα ἐς ἑαυτὸν ἔσπασεν… καταβροντᾶι καὶ καταφέγγει τοὺς 
ἀπ ἀἰῶνος ῥήτορας· καὶ θᾶττον ἄν τις κεραυνοῖς φερομένοις ἀντανοῖξαι τὰ ὄμματα δύναιτο 
ἢ ἀντοφθαλμῆσαι τοῖς ἐπαλλήλοις ἐκείνου πάθεσιν); Hyperejdes: „nikt nie odczuwa grozy, 
czytając Hyperejdesa” (οὐδεὶς γοῦν Ὑπερείδην ἀναγινώσκων φοβεῖται); [Longinos], O wznio‑
słości 34.4; „argumentacja bez dramatyzmu i bez zadęcia” (τῆς δὲ κατασκευῆς τὸ μὴ τραγικὸν 
μηδὲ ὀγκῶδες [ἔχει]); Dionizjos z Halikarnasu, O Dejnarchosie 7; zob. też Maykowska 1951: 169 
(wg której prawdziwiego patosu brakuje również Epitafowi).

198 Np. „uczciwy polityk powinien być zbawcą swojej ojczyzny” (Dem. 17); „Spodziewałeś 
się, że jedna tylko ludzka istota pozostanie nieśmiertelna, podczas gdy na tak wielkie państwo 
wydałeś wyrok śmierci” (Lyc. 7); zob. też Blass 1887–18982: 3.2.32–33.

199 Por. de Falco 35; nt. stylu Likurga zob. np. Dionizjos z Halikarnasu, De veterum censura 
5.4: „naznaczony hiperbolami, wzniosły, poważny i pełen godności” (αὐξητικὸς καὶ διηρμένος 
καὶ σεμνός); „the most complete contrast to Lycurgus, in everything except firm patriotism” 
(Jebb 1893: 2.381); nt. osoby Likurga zob. Przeciwko Euksenipposowi [wstęp 1.].

200 Np. Eux. 20–21; być może też W obronie Fryne F 173, 179; Hyperejdes stawał przed sądem 
przeciwko Likurgowi w procesach Euksenipposa i Lykofrona; w tym pierwszym wspierał 
oskarżonego jako synēgoros, w tym drugim zaś – jako logograf; por. Engels 19932: 324 („Kritik 
an Lykurgs fanatischen Burgerideal”).

201 Por. [Longinos], O wzniosłości 34.2; zob. też de Falco 41; Blass 1887–18982: 3.2.47–48; Dobson 
1919: 293–295; Maykowska 1951: 165; osobliwie jednak (choć zgodnie z Pseudo-Longinosowym 
porównaniem do pięcioboisty) to właśnie Demadesowi ustępować miał Hyperejdes w zakresie 
dowcipu i ironii, zob. Cyceron, Orator 90.
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że ich sprawa jest równie niepoważna, jak podobny proces przeciwko sutene‑
rom wynajmującym fletnistki drożej niż przewidywało to prawo (Eux. 3). Za 
największy majstersztyk sądowego humoru uznać wypada jednak fragment 
zaginionej mowy Przeciwko Demadesowi: szyderczą karykaturę honorowego 
dekretu, na mocy którego Olintyjczyk Eutykrates, zaufany człowiek Filipa, 
który zdradził dla niego swoje państwo, obdarzony miał zostać zaszczytną 
funkcją ateńskiego proksenosa202. Posługując się jednostajną, a zarazem solenną 
w swej monotonności, formułą tego rodzaju uchwał (np. „ponieważ Theogenes 
z Naukratis jest dobrym człowiekiem dla ludu ateńskiego i jak tylko może 
pomaga przybywającym tak prywatnie, jak i z oficjalną wizytą”), wymienia 
Hyperejdes wszystkie niegodziwości, których dopuścić się miał Eutykrates, 
bezlitośnie ośmieszając w ten sposób autentyczny dokument przygotowany 
i przeforsowany przez Demadesa203:

Wniosek złożył Demades, syn Demeasa, z Pajanii: ponieważ Eutykrates zdradził 
Olint, swoją ojczyznę, i sprawił, że państwa chalkidyjskie, w liczbie czterdziestu, 
obrócone zostały w ruinę […] postanowił, aby został on proksenosem, dlatego 
że czynem i słowem wspiera Filipa; dlatego że, gdy został dowódcą jazdy, prze‑
kazał jazdę olintyjską w ręce Filipa; dlatego że dokonawszy tego, przyczynił się 
do zagłady Związku Chalkidyjskiego; dlatego że po zdobyciu Olintu zajął się 
wycenianiem sprzedanych w niewolę; dlatego że wystąpił przeciwko naszemu 
państwu w sprawie sanktuarium delijskiego; dlatego że po klęsce naszego pań‑
stwa pod Cheroneą nie pochował żadnego z poległych, a spośród wziętych do 
niewoli nie wykupił nikogo. (Przeciwko Demadesowi F 76–76b)

Choć brakować miało Hyperejdesowi głębi i przenikliwości Demostenesa, 
ten ostatni, według Pseudo -Longinosa, nie mógł się z nim też równać na 
polu kształtowania charakterów (ēthopoiia)204, w czym z kolei – jeśli trzymać 
się konsekwentnie porównania z pięcioboistą – ustępować mógł Hyperejdes 
Lizjaszowi, powszechnie uznawanemu za niezrównanego mistrza w tej 
dziedzinie205. Jak można oczekiwać, kunszt Hyperejdesa w tej materii ob‑
jawia się najpełniej w mowach, które napisał na zamówienie, jako logograf, 

202 Por. Dobson 1919: 295; de Falco 41; Marzi 32.
203 Przytoczony fragment autentycznej uchwały pochodzi z IG II3 294; zob. niżej – Przeciwko 

Demadesowi [wstęp 2.].
204 „Demostenes zaś [w porównaniu z Hyperejdesem] nie umie kreślić charakterów” (ὁ δὲ 

Δημοσθένης ἀνηθοποίητος); [Longinos], O wzniosłości 34.3; zob. też Anonim 7.1.26 Walz; właś‑
ciwym znaczeniem greckiego pojęcia ἠθοποιία jest nie tyle kształtowanie charakteru dopaso‑
wanego do (historycznej) osoby mówcy, lecz takiego, który okaże się przekonujący dla sędziów; 
por. Dover 1968: 76–77.

205 Por. Dionizjos z Halikarnasu, O Lizjaszu 8; Dover 1968: 57–93; zob. też Todd 2000: 7; wg 
samego Dionizjosa ustępował natomiast Hyperejdes Lizjaszowi w doborze słownictwa: κατὰ 
τὴν ἐκλογὴν τῶν ὁνομάτων ἡττᾶται Λυσίου; O Dejnarchosie 6.
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i w których między wierszami, w wypowiadanych jakby mimochodem, od 
niechcenia uwagach, delikatną kreską rysuje wyrazisty, a przede wszystkim 
przemawiający do sędziów, charakter mówcy – swojego klienta206. Szczególnie 
pod tym względem wyróżnia się postać Epikratesa, któremu Hyperejdes uży‑
czył swego pióra w jego sporze z Atenogenesem. Zabawna wręcz naiwność 
i prostoduszność, za sprawą której porównywano go do bohaterów Komedii 
Nowej Menandra207 (i na której opiera się cała retoryczna strategia mowy), 
wyraża się nie tylko w samych opisach jego emocji i jego przypadków, lecz 
także w samych słowach i sformułowaniach, których Hyperejdes w tym celu 
używa:

Tak bardzo jakoś pożądanie ogłupia człowieka, szczególnie gdy za wspólnika 
ma intrygi niewiasty […] Zebrawszy więc, skąd się tylko dało – bo i bliskim się 
musiałem ponaprzykrzać i pożyczkę wziąć z banku – czterdzieści min […] Do 
tego mnie bowiem doprowadziłeś i takim napełniłeś lękiem, żebym nie popadł 
w ruinę przez ciebie i tę twoją przebiegłość, że dzień i noc musiałem ślęczeć 
i studiować prawa, zaniedbując wszystkie inne zajęcia. (Athen. 2, 4, 13)

Pseudo -Longinos nie był odosobniony w uznaniu, którym darzył Hyperej‑
desa. Cenili go wysoko luminarze hellenistycznej retoryki: rodyjska szkoła 
Molona, gdzie kształcili się Cezar i Cyceron, w nim właśnie upatrywała ideał 
oratorstwa208. Tym też zapewne tłumaczyć należy atencję, z jaką ten ostatni 
darzy Hyperejdesa w swoich traktatach, podziwiając jego acumen oraz na 
równi z Lizjaszem stawiając jako wzorzec stylu attyckiego, prostej elegancji, 
i zarazem przeciwieństwo barokowego azjanizmu209. Żyjący w I wieku p.n.e. 
Dionizjos z Halikarnasu podziwiał trafność i precyzję, z jaką formułował myśli 

206 Chodzi o mowy W obronie Lykofrona (Lyc.) i Przeciwko Atenogenesowi (Athen.) por. Blass 
1887–18982: 3.2.49–51.

207 Por. de Falco; Croiset 1892; Jebb 1893: 2.383 (który wskazuje na Komedię Średnią); May‑
kowska 1951: 171.

208 Zob. Dionizjos z Halikarnasu, O Dejnarchosie 8; por. de Falco 36; Kennedy 1963: 332; 
wraz z Ajschinesem cenił Hyperejdesa najwyżej Dion z Prusy (Oratio 18.11); nb. to Ajschines 
właśnie, zgodnie z antyczną tradycją, miał być założycielem szkoły rodyjskiej; zob. [Plutarch],  
Moralia (Vitae…) 840d–e; zob. jednak Vanderspoel 2007: 133; Roisman – Worthington – Water‑
field 2015: 185.

209 Acumen: De oratore 3.28; Orator 110; attycyzm; Brutus 67; por. de Falco 37; Horváth 1997: 
6–7; nt. attycyzmu i azjanizmu zob. Kennedy 1963: 301–303; 330–336; 1972: 69–70, 97–100; 1983: 
45–49; Vanaderspoel 2007: 132–133; wśród reprezentantów attycyzmu uchodzić miał Hyperej‑
des za przykład „stylu pośredniego” (εἶδος μέσον), razem z Demostenesem, Dejnarchosem 
i Likurgiem; pozostałe dwa to styl „surowy” (αὐστηρόν) i „prosty” (ἰσχνόν), reprezentowane 
przez odpowiednio: Tukidydesa i Antyfonta oraz Ajschinesa, Izokratesa, Lizjasza, Andokidesa 
i Izajosa; zob. Prolegomena in Hermogenis περὶ στάσεων (13), 213 Rabe (= [Tryfon], O tropach, 3.201 
Spengel); por. de Falco 10, 36.
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(eustochos, eukairos), a także niepozbawiony siły wypowiedzi wdzięk (charis)210. 
Jako autor lekki i przyjemny w odbiorze (dulcis) celować miał Hyperejdes 
w sprawach drobnych, powiedzielibyśmy wręcz błahych, za przykłady których 
podawane są proces Atenogenesa czy Fryne211. Zapewne też z tego powodu do 
późnych lat, już jako uznana figura życia publicznego, wciąż parał się pisaniem 
mów na zamówienie (logografia), i to dla klientów zaangażowanych w mało 
lub zgoła nic nieznaczące dla wielkiej polityki procesy212.

Być może to opinia Hermogenesa z Tarsu (II/III w. n.e.), jednego z najwięk‑
szych starożytnych teoretyków retoryki, okazała się „ostatnim gwoździem do 
trumny zapomnienia”213, w której na kilkanaście wieków złożono twórczość 
Hyperejdesa. Zarzucał mu on, między innymi, ekstrawagancję i zarazem 
niechlujstwo w doborze słownictwa, a także, co najbardziej zaskakuje w kon‑
tekście uznania, którym darzyli go wcześniejsi teoretycy, stylistyczną nadętość 
i sztywność wraz z nieudolnym kształtowaniem charakterów214. O ile uwagi 
dotyczące słownictwa, nawet jeśli zbyt surowe, mogą niekiedy wydać się 
uzasadnione nawet na tak niewielkiej próbce twórczości Hyperejdesa, jaką 
aktualnie dysponujemy215, to z zarzutami dotyczącymi nadmiernej bombastycz‑

210 Εὔστοχος… χάριτος μεστός ἐστι (De veterum censura 5.6 = De imitatione F 31.5.6); τῶν δὲ 
πραγμάτων τὸ εὔκαιρον [ἔχει] (O Dejnarchosie 7); por. Blass 1887–18982: 3.2.54

211 „Dulcis in primis et acutus Hyperides, sed minoribus causis, ut non dixerim utilior, 
magis par”; Kwintylian, Kształcenie mówcy 10.1.77; por. [Longinos], O wzniosłości 34.4.

212 Inaczej niż Demostenes, który od czasu rozpoczęcia kariery politycznej unikać miał 
angażowania się w prywatne spory (Przeciwko Zenothemisowi 32); niewykluczone jednak, że 
pisał on mowy na zamówienie w tego rodzaju sprawach nawet w latach 20. IV wieku, czego 
przykładem może być Przeciwko Formionowi (34); autentyczność tej mowy z tego właśnie (między 
innymi) powodu podawana jest w wątpliwość; zob. Dilts; MacDowell 2004: 110. 

213 Horváth 1997: 193; por. też Whitehead 14; Easterling 2008: 16; nt. Hermogenesa i jego 
znaczenia dla kultury retorycznej Bizancjum, odgrywającej kluczowe znaczenie w transmisji 
tekstów starożytnych, zob. Podbielski 2012: 7–18 (zwł. 12).

214 „Wielkość jego jest napuszona, do tego sztywna i niepomieszana z niczym (co by ją łago‑
dziło), nie łączy się zatem zbyt dobrze ze stylem etycznym (odsłaniającym charakter) i czystym” 
(μέγεθος δὲ αὐτῶι ἐστιν ὑπέρογκον, σκληρὸν δὲ τοῦτο καὶ οὐ κεκραμένον, ὡστε μὴ σφόδρα εὖ 
τῶι ἠθικῶι καὶ καθαρῶι κεκρᾶσθαι; przekład H. Podbielskiego); Hermogenes, O stylu 2.21 (396).

215 Hermogenes wskazuje następujące przykłady leksykalnych niestosowności: μονώτατος 
(„najjedynieńki”; H. Podbielski), γαλεάγρα („łasicołapka”; H. Podbielski), ἐκκοκκύζειν („kuku‑
rykać”; H. Podbielski), ἐστηλοκόπηται („jest zapisany na steli”), ἐπήβολος („udany”); żadne 
z tych słów nie należy do zachowanych mów lub możliwych do zidentyfikowania fragmen‑
tów (wszystkie zebrane są jako F 139 Jensen); kilka podobnych niestosowności wyliczają też 
mimochodem leksykografowie: Juliusz Polluks (II wiek n.e.) – δουλίς („niewolnica”; popr.: 
δούλη; Onomasticon 3.74 = F 235 Jensen); ἀναισχύντημα („coś bezwstydnego”; 6.183 = F 226); 
νωθρεύεσθαι („wlec się”; 9.137 = Lyc., post F 4); ἀκρατοκώθωνας („moczymordy”; 6.25 = Dem. 
F 2; oraz Frynichos „Arab” (II wiek n.e.) – ἐμπυρισμός („spalenie”; popr. ἐμπρησμός; Praeparatio 
sophistica (epitome) 417 Rutherford = Lyc. F 3); ἐγκάθετος („położony”, „umieszczony”; popr.: 
θέτος, εἰσποίητος albo ὑπόβλητος; Praep. Soph. 419 Rutherford = Przeciwko Autoklesowi F 56); 
zob. też Gromska 1927: 8; Colin 84, p. 1; de Falco 17; Whitehead 13–14, p. 55, 56, 59.
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ności i nieumiejętnej etopei zgodzić się trudno, tym bardziej że pozytywnym 
wzorcem dla Hermogenesa jest w tym zakresie nie kto inny, jak… Demostenes.

2.6. Twórczość

Starożytni znali siedemdziesiąt siedem mów przypisywanych Hyperejdesowi, 
z których pięćdziesiąt dwie uznawano za autentyczne216. Do naszych czasów 
natomiast, obok ośmiu zachowanych w całości lub w większych partiach 
(z uwzględnieniem najnowszych odkryć), dotarły fragmenty lub wzmianki 
o sześćdziesięciu dwóch mowach217, z czego autentyczność sześciu podawana 
jest w wątpliwość (pięciu już w starożytności)218, samo istnienie trzech jest sprawą 
dyskusyjną219, a przynajmniej dwukrotnie ta sama mowa wspomniana mogła 
zostać jako dwie różne220. W efekcie daje to pięćdziesiąt jeden poświadczonych 
lub cytowanych utworów, które z dużym prawdopodobieństwem przypisać 
można Hyperejdesowi. Korpus ten obejmować mógł zaledwie trzy mowy do‑
radcze221, przeznaczone do wygłoszenia przed Zgromadzeniem Ludowym, sześć 

216 [Plutarch], Moralia (Vitae…) 849d; por. Focjusz, Biblioteka 266; wg Księgi Suda (s.v. Hype‑
reides) autentycznych było 56 mów.

217 Wykaz Jensena daje 65 fragmentarycznie zachowanych mów; z tego mowę ii, W obronie 
Akademosa (F 3), i mowę xlvii, Przeciwko Timandrze (F 164), identyfikuje się jako nowo odkrytą 
mowę Przeciwko Timandrosowi (8); podobnie mowę xx, Przeciwko Diondasowi (F 95–96), należy 
odnieść do nowego znaleziska pod tym samym tytułem; pozostawia to fragmenty 62 poświad‑
czonych lub cytowanych (autentycznych bądź nie) mów.

218 Chodzi o mowy: W obronie Harpalosa (F 45); Przeciwko Demeasowi o uzurpację obywatelstwa 
(F 87–90); W sprawie naturalizowanego obywatela (F 94); Przeciwko Dorotheosowi (F 97–100); Przeciwko 
Meidiasowi o złożenie wniosku niezgodnego z prawem (xxxiv); Przeciwko Patroklesowi o stręczycielstwo 
(F 138–145); por. Polluks 10.159 (F 45); Harpokration s.v. ὀσχοφόροι (87), κυρία ἐκκλησία (89), 
ἕρκειος Ζεύς (94), ἐπὶκόρρης (97), Νάννιον (141), πάνδημος Ἀφροδίτη (143); Schaefer 1885–18872: 
2.327, p. 1 (Przeciwko Meidiasowi).

219 Blass (1887–18982: 19–20, por. 22) wskazuje aż 5 (podobnie Jensen); są to mowy dotyczące 
trzech wspomnianych przez Pseudo -Plutarcha spraw (Moralia 848d -e): W sprawie strategów 
(lii), W sprawie trójrzędowców (lv) i W obronie / w imieniu Charesa, w sprawie wojska najemnego na 
Tajnaron (lxiv), oraz spraw wspomnianych przez samego Hyperejdesa (Eux. 28–29): Przeciwko 
Diopeithesowi (xix) i Przeciwko Filokratesowi (lviii); nie ma jednak powodów, aby powątpiewać 
w istnienie tych dwóch ostatnich, tym bardziej że trzecia wymieniona przy tej okazji przez 
Hyperejdesa mowa: viii (Przeciwko Arystofontowi; zob. niżej) z całą pewnością powstała; por. 
Hansen 1975: 99, 102–103.

220 Chodzi o dwie mowy Przeciwko Pasiklesowi (zob. niżej) oraz o mowę W obronie Ksenipposa 
(F 126) którą można zapewne utożsamiać z mową W obronie Ksenofilosa (F 127–130); por. Blass 
1887–18982: 3.2.22; Whitehead 247; zob. też Schaefer 1885–18872: 2.327.

221 Mowa Platejska (xlv); W sprawie fortu przeciwko Etruskom (F 166–167); W sprawie strategii 
Polyeuktosa (F 155–157); charakter doradczy mogły też mieć wspomniane wyżej mowy W sprawie 
strategów (lii), W sprawie trójrzędowców (lv) i W obronie / w imieniu Charesa, w sprawie wojska najemne‑
go na Tajnaron (lxiv) – jeśli istotnie należały do korpusu mów Hyperejdesa; por. Bartolini 1977: 120.
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mów wygłoszonych w ramach poselstw, poza granicami Aten222, i czterdzieści 
trzy mowy sądowe. Wśród tych ostatnich trzynaście można z dużą pewnością 
powiązać z różnego rodzaju publicznymi procesami223 i tyle samo – ze sprawami 
prywatnymi224; w przypadku siedmiu utożsamienie z jednym lub drugim typem 
może być przedmiotem dociekań225, o ośmiu zaś nie mamy żadnych informacji226. 
Niemała liczba mów przewidzianych do wygłoszenia w prywatnych procesach, 
w których Hyperejdes brał udział mimo dynamicznie rozwijającej się politycznej 
kariery, wydaje się potwierdzać jego stylistyczno -proceduralną predylekcję do 
spraw drobnych i błahych.

Tego rodzaju suchy wykaz, wraz z pojedynczymi fragmentami, właściwie 
strzępami twórczości cytowanymi przez późniejszych gramatyków, był do 
połowy XIX wieku wszystkim, co ocalało ze spuścizny Hyperejdesa. Dopiero 
wtedy bowiem odkryto pierwsze trzy jego mowy (1853), odczytane na frag‑
mentach pochodzącego z końca I wieku n.e. papirusu, zdobytych niezależnie 
w egipskich Tebach niedługo wcześniej (1847) przez Josepha Ardena (Arde‑
nianus) i Anthony’ego Harrisa (Harrisianus), a w następnych latach sztuko‑
wanych dzięki odkryciom kolejnych jego części227. Były to mowy: Przeciwko 
Demostenesowi (Dem.), W obronie Lykofrona (Lyc.) i W obronie Euksenipposa (Eux.). 

222 Mowa delijska (zob. niżej); Przeciwko mieszkańcom Tazos (F 107); W obronie Kalipposa, przeciw‑
ko mieszkańcom Elidy (F 111–112); Mowa kytnijska (F 117); Mowa rodyjska (F 161); Mowa chiocka (F 194).

223 Eisangelia: Przeciwko Arystofontowi (zob. niżej); Przeciwko Autoklesowi (zob niżej); (Przeciw‑
ko Diopeithesowi (xix); Przeciwko Filokratesowi (lviii); W obronie Fryne (zob. niżej); W obronie Chairep‑
hilosa (zob. niżej); graphē paranomōn: Przeciwko Aristogejtonowi (zob. niżej); Przeciwko Demadesowi 
(zob. niżej); W sprawie zaszczytów Eubulosa (F 104–105); graphē aprostasiou: Przeciwko Aristagorze 
i ‑ii (zob. niżej); apographē(?): W obronie synów Likurga (zob. niżej).

224 Diadikasia: Przeciwko Pasiklesowi (zob. niżej); Przeciwko Epiklesowi (F 101–103); Wsprawie 
majątku Hippeusa i ‑ii (F 108–110); W sprawie majątku Pyrrandrosa(?) (F 160); Przeciwko Polyeuktosowi 
(F 146–154 i F 158–159); contra: Blass 1887–18982: 3.2.20; Burtt 583, którzy uważają te zaginione 
mowy za sprawy publiczne; zob. jednak niżej – Przeciwko Pasiklesowi [wstęp 2.]); dikē epitropēs 
(nt. tej procedury zob. niżej – Tim. [wstęp 2.]): Przeciwko Charesowi (F 192 -193); paragraphē: Prze‑
ciwko Demeasowi (zob. niżej); dikē apostasiou (nt. tej procedury zob. niżej – Przeciwko Aristagorze 
[wstęp 3.]): Przeciwko Demetrii (xvii); dikē aikias (oskarżenie o pobicie): Przecwiko Mantitheosowi 
(F 120–124); bliżej nieznane sprawy majątkowe: Przeciwko Apellaiosowi, w sprawie skarbu (F 8–12); 
W sprawie granic (F 131); W sprawie wodociągu (F 132).

225 Przeciwko Antiasowi (F 4–7) – dikē epitropēs? eisangelia?; Przeciwko Archestratidesowi (F 46–
54) – graphē asebeias? (zob. niżej – W obronie Fryne [wstęp 3.]) hierosylias? apagōgē?; Przeciwko Da‑
mipposowi (F 66) – diadikasia? graphē pseudokleteias? (F 66); Przeciwko Kononowi (F 113–114) – sprawa 
majątkowa? (F 113); Przeciwko Pankalosowi (F 133) – apographē?; W obronie Simmiasza (F 162) – bliżej 
nieokreślona sprawa publiczna?; W obronie Formisiosa (F 170) – por. Dejnarchos, F 9 Conomis 
(Przeciwko Formisiosowi, oskarżenie o bezbożność).

226 W obronie Kratinosa (F 115–116); Przeciwko Lysidemosowi (F 119); W obronie Miki (F 125); 
W obronie Ksenofilosa i ‑ii (F 127–130); Synēgorikos (F 163); Przeciwko Hygiainontowi (F 168–169).

227 Editio princeps: Babington 1950 i 1953 (Ardenianus, Harrisianus); nt. historii pozyskania 
fragmentów tego papirusu zob. Blass vi–vii; Jensen v–vii; Colin 53–54; datowanie: Jensen x–xi; 
Colin 55–56; por. Bartolini 1977: 32–33.
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Identyfikacja pierwszych dwóch nie nastręczała jakichkolwiek trudności, 
mimo iż sam papirus przekazuje nam tylko część każdej z nich i nigdzie nie 
przypisuje ich Hyperejdesowi; były one bowiem często wspominane przez 
starożytnych leksykografów i gramatyków, a podane przez nich cytaty lub 
szczegóły procesu idealnie odpowiadały temu, co przeczytać można było na 
egipskich znaleziskach228. Prawdziwą niespodzianką natomiast okazała się 
mowa W obronie Euksenipposa, jedyna przekazana nam na egipskich papiru‑
sach w całości. Osobliwie bowiem żadne z naszych źródeł nie wspomina jej 
z tytułu i gdyby nie odkrycie papirologiczne, świat nigdy nie dowiedziałby 
się, że Hyperejdes mowę tę napisał, a do tego osobiście wygłosił. Mimo braku 
jednoznacznych świadectw zewnętrznych229 jego autorstwo nie podlega tu 
wątpliwości, a to za sprawą nader wymownych i licznych wskazówek, któ‑
rych dostarcza sam tekst jego dzieła230. Ta sama dekada przyniosła kolejne 
odkrycie: na nabytym przez Henry’ego Stobarta (1856) papirusie (Stobartianus), 
pochodzącym z II w. n.e., odczytano i niedługo później (1858) opublikowano 
Mowę pogrzebową (Epit.)231. Jako że wygłoszony przez Hyperejdesa Epitaf ku czci 
poległych w wojnie lamijskiej był niejednokrotnie wspominany i podziwiany 
w źródłach starożytnych, identyfikacja nie stanowiła większego problemu; tym 
bardziej że nowo odczytany tekst zawierał fragment cytowany przez jednego 
z późnoantycznych autorów z jednoznacznym odniesieniem do Hyperejdesa232. 

228 Lyc.: zwieńczenie tej mowy opatrzone jest jej tytułem (kolumna 16 papirusu Ardena); 
jako mowę Hyperejdesa wspomina ją Polluks (Onomastikon 2.152; 8.53; 9.137, 156) i Antyattycysta 
(Bekker, Anecdota Graeca 1.97); dwa cytaty Polluksa (8.52–53, 9.137), odnoszące się do passusów, 
których nie ma na papirusie, sugerują, że chodzi o procedurę eisangelia, do czego też niedwu‑
znacznie nawiązuje tekst samej mowy (Lyc. 8, 12); Dem.: tytuł tej mowy nie zachował się na papi‑
rusie, Harpokration jednak (s.v. κατατομή) podaje cytat, który odnajdujemy w nowo odkrytym 
tekście (Dem. 9) i który jednoznacznie odnosi on do oskarżenia Demostenesa, wspominanego 
w źródłach wielokrotnie, w tym również przez samego Harpokrationa; zob. np. Harpokration 
s.v. Ἀριστίων, διάθεσις, ἐπιστάτης, Νικάνωρ, παραγραφή; Atenajos, Uczta mędrów 10.424d; 
11.483e; por. [Plutarch], Moralia (Vitae…) 846c, 848f; zob. też Babington 1850: xxvi–xxvii; 1853: 
xii–xiii; Whitehead 77, 355–356.

229 Jedynie Harpokration (s.v. Ἀγασικλῆς) podaje, że „Hyperejdes mówi o Agasiklesie”, 
nie wskazując konkretnej mowy; wzmianka ta jednak pochodzi niemal na pewno z obrony 
Euksenipposa (Eux. 3); por. Blass 1887–18982: 3.2.20; Whitehead 153.

230 Chodzi o: 1) wzmiankę o współobrońcach Polyeuktosa, rekrutowanych z fyli Aigeis 
(Eux. 12) – do której należał dem Hyperejdesa, Kollytos; 2) wzmiankę o oskarżeniu Arystofonta 
z Azenii (Eux. 28), które wspominają i cytują nasze źródła (zob. niżej – Przeciwko Arystofontowi); 
3) wzmiankę o oskarżeniu Filokratesa (Eux. 29), które z kolei przypisuje Hyperejdesowi Demo‑
stenes (O poselstwie (19) 116); por. Babington 1853: xiv–xv; Whitehead 153.

231 Editio princeps: Babington 1958 (Stobartianus); datowanie (po części dzięki pozycji pla‑
net opisanych na znajdującym się na recto papirusu traktacie astrologicznym): Blass xxiv–xxv; 
Kenyon v; Jensen xxi; Bartolini 1977: 34; Petruzziello 2009: 20–23.

232 Starożytne świadectwa: Diodor Sycylijski 18.13; [Longinos], O wzniosłości 34.2; [Plutarch], 
Moralia (Vitae…) 849f; Harpokration s.v. Πύλαι; cytat: Stobajos, Florilegium 4.23.35 (= Epit. 25); 
por. Babington 1858: x–xi; Petruzziello 2009: 65–67.
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Na kolejne dwa dzieła przyszło poczekać jeszcze trzydzieści lat (1888). 

Wtedy właśnie francuski egiptolog Eugène Revillout nabył w egipskim Pa‑
nopolis pochodzący prawdopodobnie z II wieku p.n.e. papirus (najstarszy 
z Hyperejdesowych papirusów), złożony następnie w Luwrze (Parisinus), na 
którym odczytano opublikowaną cztery lata później (1892) mowę Przeciwko 
Atenogenesowi (Athen.)233. Liczne wzmianki antycznych leksykografów, łącznie 
z potwierdzonymi na papirusie cytatami, nie pozostawiały wątpliwości co 
do identyfikacji tego odkrycia234. Mowa Przeciwko Filippidesowi (Phil.) wreszcie 
odczytana została na nabytym (1890) przez British Museum papirusie (Londi‑
niensis), pochodzącym z I wieku p.n.e. lub n.e., i opublikowanym rok później 
(1891) przez Kenyona235.

2.7. Palimpsest i tradycja

Hyperejdes, jakiego znaliśmy do niedawna, był więc w całości „dzieckiem 
piasków pustyni”. Inaczej niż w przypadku pozostałych „kanonicznych” 
oratorów nie dysponowaliśmy średniowieczną tradycją rękopiśmienną jego 
twórczości. Co niekoniecznie jednak oznaczać musiało, że w ogóle jej nie 
było. W XVI wieku (1525) wiedeński humanista i uczony, Aleksander Bras‑
sicanus, towarzysząc legatowi cesarza Karola V z wizytą na dworze króla 
Węgier, Ludwika II Jagiellończyka, miał okazję zwiedzić bibliotekę założoną 
przez królewskiego poprzednika tego ostatniego, Macieja Korwina, słynną 
Bibliotheca Corviniana236. Zobaczył tam, a raczej pokazano mu (bo prawdopo‑
dobnie był oprowadzany), wiele niezwykle cennych i rzadkich woluminów, 
które Korwin sprowadzić miał po upadku Konstantynopola do Budy; wśród 
nich – a wymienia go Brassicanus na pierwszym miejscu –„Hyperejdesa 
w całości” (integrum Hyperidem) opatrzonego „bardzo obfitymi scholiami” (cum 
locupletissimis scholiis)237.

Biblioteka Korwina, niestety, padła ofiarą tureckiego najazdu po klęsce 
Węgrów pod Mochaczem (1526). Większość znajdujących się w niej kodeksów 

233 Editio princeps: Revillout 1892 (Parisinus); datowanie: Blass xxvi; Kenyon iv; Jensen xvi; 
Colin 61; Bartolini 1977: 34–35.

234 Starożytne świadectwa: [Longinos], O wzniosłości 34.3; Harpokration s.v. βουλεύσεως; 
ὁμόσε ἰέναι; ποδοστράβη; cytat: Harpokration s.v. Κατὰ τὴν ἀγορὰν ἀψευδεῖν (= Athen. 14); 
por. Whitehead 265–266.

235 Editio princeps: Kenyon 1891 (Londiniensis); datowanie: Blass xxv–xxvi (I n.e.); Kenyon 
iv (I p.n.e.); Jensen xiv; Bartolini 1977: 35.

236 Por. Sandys 19082: 275.
237 Wzmianka ta pochodzi ze wstępu do jego edycji Salwiana z Massilii, De vero iudicio et 

providentia dei, wydanej po raz pierwszy w 1530 (w wydaniu z 1575 roku uwagi te znajdują się 
na s. 10; znaleźć je można również w Horváth 1998: 173); zob. Horváth 1998: 165–167; 1997: 9–12; 
por. też Whitehead 2, p. 8.



52 Wprowadzenie

zaginęła – wśród nich Hyperejdes, jeśli istotnie świadectwo Brassicanusa ma 
jakąkolwiek wartość. Przez długi czas uznawano je za prawdziwe i przyjmo‑
wano, że Hyperejdes istotnie przetrwał antyczne i średniowieczne katarakty 
tradycji rękopiśmiennej tylko po to, aby, jak na ironię, zaginąć u progu epoki 
nowożytnej238. W ostatnich dekadach XX wieku zaczęto jednak podejrzewać 
Brassicanusa, jeśli nie o konfabulację, to przynajmniej o pomyłkę. Nie ma 
bowiem w znanej nam bizantyjskiej tradycji żadnego śladu pozostawionego 
przez „Hyperejdesa w całości”239; jedynie Focjusz (IX w. n.e.) twierdził, że 
czytał poszczególne jego mowy, co podawane było zresztą w wątpliwość, nie 
potwierdzało zaś w najmniejszym stopniu istnienia całego korpusu240; co wię‑
cej, wzmianka o „obfitych scholiach” sugerować może, iż był on w Bizancjum 
autorem szkolnym, co w tym kontekście wydaje się jeszcze mniej prawdopo‑
dobne241. Podejrzewano więc, że Brassicanus za manuskrypt Hyperejdesa mógł 
wziąć przez pomyłkę dzieło innego autora, które jedynie dotyczyło naszego 
oratora, np. Himeriosa242. Waga tych argumentów oraz autorytet stojących 
za nimi badaczy sprawiły, że stały się one konsensusem, z którym filologia 
klasyczna weszła w XXI wiek: Hyperejdes, jako jedyny z kanonu dziesięciu 
oratorów, nie miał tradycji rękopiśmiennej, a jego mowy zakończyły swój 
żywot na późnoantycznych – w najlepszym wypadku – kopiach243.

W październiku 1998 roku w nowojorskim oddziale domu aukcyjnego 
Christie’s sprzedano anonimowemu nabywcy za kwotę ponad dwóch milio‑
nów dolarów bizantyjski modlitewnik (euchologion) pochodzący z pierwszej 
połowy XIII wieku. Sam modlitewnik raczej nie byłby tyle wart, cenę podbijał 
natomiast fakt, iż był on palimpsestem, którego stronice zawierały, widoczny 
wciąż, najstarszy rękopis trzech dzieł Archimedesa z Syrakuz – w tym jego 
słynne O ciałach unoszących się na wodzie – tzw. „kodeks C”, odczytany zresztą 
przed z górą dziewięćdziesięciu laty (1906) przez wydawcę dzieł matematyka 
z Syrakuz – J. Heiberga. Archimedesowe traktaty wystarczyły zaledwie na 
część bizantyjskiego euchologion, resztę dosztukowano z innych manuskryp‑
tów, których pierwotnej treści Heibergowi odczytać się nie udało i podczas 

238 Wilson 1975: 99, choć Sandys (19082), którego przykładem ilustruje on tę tendencję, nie 
wspomina jednak o manuskrypcie Hyperejdesa.

239 Wilson 1975: 99; por. Ucciardello 2009: 245–248, 252.
240 Focjusz, Biblioteka 266; por. Easterling 2008: 13; zob. jednak Wilson 1983: 95; Ucciardello 

2009: 249–251.
241 Wilson 1975: 99–100; Horváth 1997: 9–12 wraz z obszernym omówieniem dyskusji; zob. 

też Ucciardello 2009: 252.
242 Por. Horváth 1998: 166, za: M. Hose, “Brassicanus und der Hyperides -Codex der Bi‑

bliothek des Matthias Corvinus”, Prometheus 16 (1990).
243 Whitehead (2009: 135, p. 3), odnosząc się do swojego wcześniejszego tłumaczenia z ko‑

mentarzem (2–3), pisze, że przypada mu w udziale wątpliwy zaszczyt bycia ostatnim powie‑
rzonym pismu stwierdzeniem, że Hyperejdes nie miał tradycji rękopiśmiennej (co właściwie 
nie jest do końca prawdą; por. Todd 2005: 104).
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aukcji pozostawały wciąż nieznane. To jednak kodeks C przesądził o wartości 
i znaczeniu bizantyńskiej książeczki, toteż całość przyjęło się nazywać „pa‑
limpsestem Archimedesa”.

Nabywca przekazał palimpsest muzeum Waltersa w Baltimore, gdzie 
z jego finansowym wsparciem podjęto próbę odczytania na nowo tekstu 
Syrakuzańczyka z użyciem nowoczesnych technik obrazowania. Pozwoliły 
one również na identyfikację większości z dotąd nieznanych pism, które 
razem z Archimedesowymi traktatami dostarczyły materiału na złożenie 
modlitewnika. Odnaleziono wśród nich komentarz do Kategorii Arystotelesa 
napisany przez Aleksandra z Afrodyzji (II/III w. n.e.), bizantyński Żywot 
Świętego Pantoleona oraz księgę liturgiczną (meneion). Zdecydowanie największą 
sensacją jednak, odkryciem, które zapewne przyćmiło samego Archimedesa, 
okazała się identyfikacja dwóch w całości dotąd zaginionych mów Hyperejdesa, 
ogłoszona wraz z editio princeps jednej z nich (2005). Chodzi o mowy Przeciwko 
Timandrosowi i Przeciwko Diondasowi244.

Nowo odkryte pisma są oczywiście fragmentaryczne. Mowa Przeciwko Ti‑
mandrosowi zachowała się zaledwie na dwóch foliałach pergaminu (recto i verso), 
co daje w efekcie cztery strony kodeksu. Dużo obszerniejszy, bo zajmujący aż 
osiem foliałów (tj. szesnaście stron), okazał się tekst mowy Przeciwko Dion‑
dasowi, choć i on obejmuje zaledwie część całości. Pod względem rozmiarów 
jednak mowy te niewiele ustępują (zwłaszcza ta druga) tym odkrytym w XIX 
wieku, z których zresztą jedynie mowa W obronie Euksenipposa zachowała się 
bez uszczerbku. Jako takie stanowią zatem nie tylko jakościowy, ale też nie‑
bagatelny pod względem ilościowym wkład do poznania na nowo twórczości 
Hyperejdesa.

Jeszcze bardziej fascynujący wydaje się fakt, iż palimpsest Archimedesa 
kieruje na zupełnie nowe tory rozważania na temat historii jego spuścizny. 
Charakter pisma nowo odkrytych mów sugeruje wiek X lub XI, co czyniłoby 
je najpóźniejszymi tekstami z całego palimpsestu245. Ponad wszelką wątpliwość 
dowodzi to, że Hyperejdes, choćby w skromnym wyborze, miał długą rękopi‑
śmienną tradycję i przetrwał jej najważniejsze przełomy, jakimi były przejście do 
formy kodeksu (III/IV w. n.e.) i transliteracja do minuskuły (IX w. n.e.)246. Nowo 
zidentyfikowane teksty nie zawierają wprawdzie scholiów, a zatem nie mogły 
być spokrewnione z manuskryptem, który zobaczyć miał w Budzie cesarski 
legat. Jego świadectwo nie zostało więc potwierdzone przez najnowsze odkry‑
cia, a przedstawione jeszcze w ubiegłym wieku argumenty podważające jego 
wiarygodność wciąż mają swoją wagę. Brassicanus istotnie mógł się pomylić. 

244 Przeciwko Timandrosowi (Tim.) – editio princeps: Tchernetska 2005; Przeciwko Diondasowi 
(Dion.) – editio princeps: Carey et al. 2008.

245 Por. Tchernetska 2005: 6; Ucciardello 2009: 231–234.
246 Por. Easterling 2008; zob. też Reynolds – Wilson 2008: 56–60; 87–90.
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Wnioski, jakie z tej konstatacji wyciągała dotąd współczesna filologia, choć 
zupełnie logiczne, okazały się jednak całkowicie chybione.

3. Osobliwości ateńskiego prawa

3.1. Prawa i procedury 

Prawo greckie powszechnie uchodzi za ślepą uliczkę w historii idei. Inaczej 
bowiem niż w przypadku filozofii, literatury, dramatu czy nawet koncepcji 
politycznych Rzymianie myśli prawnej nie przejęli od Greków, lecz rozwinęli 
swoją własną, i to właśnie prawo rzymskie stało się dla późniejszych pokoleń 
i epok częścią dziedzictwa antyku. Systematyczna organizacja, pojęciowa 
precyzja oraz tradycja dogłębnych studiów i refleksji nad statutami – wszystko 
to nowożytna myśl prawnicza zawdzięcza niemal wyłącznie Rzymianom. 
Prawo greckie natomiast – a przede wszystkim prawo ateńskie, bo i w innych 
dziedzinach to właśnie Ateny stanowiły dla Rzymu kulturowy wzorzec – na 
tym tle wyraźnie zaznacza swoją obcość, odmienność i inność. Z naszego 
punktu widzenia, rzecz jasna247.

Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy każdemu przystępującemu do 
studiów nad prawnymi systemami starożytnej Grecji, jest ich niekompletność 
z jednej strony i fragmentacja z drugiej. Nie istniało oczywiście jedno „prawo 
greckie”, tak jak nie istniała nigdy jedna grecka państwowość: każda polis 
miała swoje własne, odrębne regulacje, które rządziły życiem społecznym jej 
mieszkańców; niektóre, jak Gortyna na Krecie (a Kreta w tej akurat materii 
była inspiracją dla całego świata greckiego), podjęły nawet trud ich pełnej ko‑
dyfikacji248. W Atenach podobna inicjatywa miała miejsce w ostatniej dekadzie 
V wieku p.n.e. (411–403 p.n.e.), w związku z oligarchicznymi przewrotami (411 
p.n.e., 404 p.n.e.), które towarzyszyły upadkowi ateńskiego imperium, choć 
rewizja stanowionych praw, która wtedy miała miejsce, nie zaowocowała ich 
ujednoliceniem i pełną systematyzacją249.

247 Todd 1993: 3–4; 69, 73; por. Rhodes 1998: 144–145.
248 Nt. niejednorodności i jedności prawa greckiego zob. Gagarin 2005; nt. kodeksu z Gor‑

tyny zob. Davies 1996; 2005; Gagarin 2008: 145–175; Gortyna jest jedyną poza Atenami grecką 
polis, której prawo znamy ze szczegółami; por. Todd 1993: 35.

249 Obok próby uporządkowania praw ważną zmianą przeforsowaną w tym okresie było 
jednoznaczne, formalne i hierarchiczne rozróżnienie praw (nomoi) i ustaw (psephismata); wcześ‑
niej miały one dokładnie ten sam status, co przyczyniało się do wewnętrznej niespójności za‑
wartych w nich regulacji; zob. niżej – Phil. [wstęp 3.]; nt. rewizji ateńskich praw zob. MacDowell 
1978: 46–48; Ostwald 1986: 414–420; Todd 1993: 19, 56–58; Sickinger 1999: 94–105.
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W epoce oratorów stanowione prawa były wciąż mozaiką przepisów po‑

chodzących z różnych okresów dziejowych, często niespójnych, niekiedy też 
niezrozumiałych, dających za to spore pole do nadużyć250. Odnalezienie się 
w tym legislacyjnym gąszczu było tym trudniejsze, że ateńskie prawa – w prze‑
ciwieństwie do tych z Gortyny – nawet po ich reformie nie zostały fizycznie 
uporządkowane do postaci jednego, ogólnodostępnego „kodeksu”; większość 
przechowywano w archiwum państwowym, utworzonym w starym budynku 
Rady Pięciuset, który dedykowany został matce bogów (metrōon)251; nowo 
uchwalone prawa upubliczniano jednak również przy portyku królewskim 
(stoa basileios), przy którym też znajdowała się stela z zapisanym prawem 
dotyczącym zabójstwa252; jakby tego było mało, dowiadujemy się, że prawa te 
były również zapisane na stelach znajdujących się na Areopagu253.

Niekompletność, fragmentacja czy wręcz formalny bałagan to nie jedyny 
problem, przed którym staje badacz ateńskiego prawa. Bo to, co znamy i co 
wydaje się uporządkowane, często w niczym nie przypomina praw, których 
się spodziewamy – stanowiących zbiór jasno zdefiniowanych sankcji przypisa‑
nych równie jednoznacznie określonym przestępstwom. To właśnie pierwsza, 
najbardziej rzucająca się w oczy osobliwość znanych nam praw greckich: ich 
wyraźnie proceduralna orientacja254. Najbardziej wymownym i najczęściej 
przytaczanym przykładem tego zjawiska jest cytowane przez Demostenesa 
prawo dotyczące hybris:255

Jeśli ktoś popełni hybris (hybrizēi) względem kogoś, czy to dziecka, czy kobiety, 
czy mężczyzny, wolnych lub niewolników, albo też dopuści się względem któ‑

250 Por. Todd 1993: 19–23, 54–58; 1996: 124–126; niezrozumiałość archaicznych praw dobrze 
ilustruje uwaga w Ustroju politycznym Aten (16.10) jakoby ateńskie prawo dotyczące tyranii było 

„łagodne” (praos), bo przewidywało jedynie atimia jako karę za dążenie do jedynowładztwa: 
problem w tym, że archaiczna atimia była nie tyle pozbawieniem przywilejów obywatelskich, 
co wyjęciem spod prawa, co w istocie równało się znanym z historii Rzymu proskrypcjom; 
zob. Rhodes 19932: 220–222.

251 Rhodes 1972: 30–33; Wycherley 1978: 51–52; Sickinger 1999: 105–113; zob. też Hansen 
1999: 254.

252 Por. Andokides, O misteriach (1) 95; zob. też Sickinger 1999: 161; lokalizacja prawa doty‑
czącego zabójstwa wydaje się oczywista, jako że to właśnie archont król (basileus), urzędujący 
w portyku królewskim, odpowiadał za procedurę sądowego rozstrzygania tego rodzaju praw; 
IG I3 104.7–8; Todd 1996: 129–130; Sickinger 1999: 16–17; zob. też MacDowell 1963: 33–38; nt. trud‑
ności odnalezienia właściwych praw por. Todd 1993: 55–58; Gagarin 2008: 181–183.

253 Lizjasz, W sprawie zabójstwa Eratostenesa (1) 30; por. Gagarin 1981: 27 i p. 52; Carey 1989: 
78; Sickinger 1999: 161; Todd 2007: 126–127.

254 Hansen 1975: 10, 14; Todd 1993: 64–66; Carey 1994: 179; 1996: 41; contra: Rhodes 1979: 106; 
Harris 2009–2010 (= 2013: 138–174); por. Carey 1998: 93–98 (via media).

255 Demostenes, Przeciwko Meidiasowi (21) 47; zob. Fisher 1990; 1992: 36–85; MacDowell 1990: 
18–23, 263–265; Cohen 1991: 176–185; Todd 1993: 61, p. 14; Harris 1994: 138–139; 2008: 81–82; Carey 
1998: 94–95; por. Gagarin 2008: 113.
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regoś z nich jakiegoś przestępstwa, niech wniesie przeciwko niemu publiczne 
oskarżenie (graphesthō) ten, kto chce (ho boulomenos), spośród pełnoprawnych 
Ateńczyków. Tesmoteci zaś niech wprowadzą skargę pod obrady sądu ludowe‑
go (hēliaia), jeśli tylko jakaś publiczna sprawa nie stanie temu na przeszkodzie, 
jeśli zaś stanie, to kiedy tylko będzie to możliwe. Kogo zaś skażecie, niech sąd 
ludowy od razu oszacuje (timatō) jego karę.

Prawo to szczegółowo przedstawia samą procedurę, wskazując urzędników, 
instancję sądowniczą, a nawet termin wniesienia sprawy pod obrady, nie 
definiując jednak ani samego przestępstwa (co to znaczy „popełnić hybris”?), 
ani też kary – tę ostatnią bowiem sąd ma dopiero „oszacować”. Autentyczność 
tego cytatu jest wprawdzie dziś podawana w wątpliwość256, ten sam Demoste‑
nes jednak w innej mowie jednoznacznie podkreśla, że ateńscy prawodawcy 
uznają „że nie należy [nazwie] zarzutu przypisywać kary (timōrian), lecz 
procedurę sądową (krisin)”, podając jednocześnie liczne przykłady ilustrujące 
to właśnie zjawisko257.

Sam fakt, że zamiast wymiaru kary ateńskie prawa wskazują sądową 
procedurę, nie byłby tak brzemienny w skutki, gdyby każda z owych pro‑
cedur była jednoznacznie przypisana konkretnym kategoriom przestępstw 
i towarzyszyły im równie jednoznacznie zdefiniowane sankcje. Tak jednak 
działo się tylko w niektórych przypadkach; przykładem może tu być oskar‑
żenie o zabójstwo z premedytacją, gdzie uznanie winnym było równoważne 
wymierzeniu zapisanej w prawie kary: śmierci. Są to tak zwane agōnes atimētoi, 
to znaczy procesy sądowe, w których nie miało miejsca „szacowanie” kary 
(timēsis) – bo tę wskazywało już prawo. Co najmniej równie liczne, a w na‑
szych źródłach zdecydowanie lepiej reprezentowane, są jednak procedury 
znane jako agōnes timētoi, w których „szacowanie” kary stanowiło drugą część 
każdej rozprawy sądowej, obligatoryjnie towarzyszącą uznaniu oskarżonego 
winnym258. Najbardziej znanym przykładem jest tu proces Sokratesa, którego 

256 Zob. MacDowell 1990: 263–265 (autentyczne); Canevaro 2013: 224–231 (nieautentyczne); 
podobnej treści, choć różniące się w szczegółach, prawo przytacza i parafrazuje Ajschines 
(Przeciwko Timarchosowi 15, 17).

257 Demostenes, Przeciwko Aristokratesowi (23) 26 (por. Demostenes, Przeciwko Pantainetosowi 
33); inne wskazane tutaj przestępstwa to: zabójstwo (dosł: „jeśli ktoś zabije”; ἐάν τις ἀποκτείνηι) 
świętokradztwo (ἐάν τις ἱεροσυλῆι), zdrada (ἐάν τις προδῶι); na tym pierwszym przykładzie 
dobitnie podkreśla on proceduralny charakter prawa: „dlatego też zapisał, że rada Areopagu 
rozstrzygać ma sprawę, jeśli ktoś kogoś zabije, a nie powiedział, jak powinien zostać ukarany, 
jeśli uznany zostanie winnym”; nie jest to wprawdzie zupełnie zgodne z prawdą, bo prawo 
sprawy dotyczące zabójstwa to agones atimētoi (zob. niżej), a zachowane prawo jednoznacznie 
wskazuje karę w tym zakresie, do którego się odnosi: wygnanie za zabójstwo nieumyślne; por. 
IG I3 104.11; zob. jednak Gagarin 1981: 114–115, p. 8.

258 Wykaz procedur znanych jako agōnes timētoi i atimētoi podaje Harrison 1968–1971: 
81–82.
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sędziowie uznali winnym „bezbożności” (asebeia)259. Podczas „szacowania” 
każda ze stron procesu podawała swoją propozycję kary (oskarżyciel zobo‑
wiązany był uczynić to jeszcze na etapie wnoszenia skargi) oraz argumenty 
przemawiające na jej rzecz. Osobliwie jednak sędziowie nie byli uprawnieni 
do ustalenia wersji kompromisowej; mogli jedynie dokonać wyboru między 
sugestią obrońcy i oskarżyciela. Co więcej, w tego rodzaju procesach nie było 
z góry ustalonego zakresu kar: propozycje wahać się mogły od symbolicznej 
grzywny do kary śmierci: niewykluczone, że przed takim właśnie wyborem 
postawił ich Sokrates260.

Wiele przestępstw w starożytnych Atenach nie było więc zagrożonych 
prawnie zdefiniowaną karą. Na tę osobliwość nakładała się niejednoznaczność 
samych kategorii pojęciowych i prawnych, za pomocą których opisywano 
przestępstwa. Co to znaczy popełniać hybris? Jak zdefiniować „bezbożność” 
(asebeia)? Zwłaszcza ta ostatnia kategoria sprawiać może wrażenie nader po‑
jemnej, bo mogącej bez trudu pomieścić całą gamę historycznych procesów 
o wyraźnie politycznym – a nie religijnym – podłożu261. Kolejnym zjawiskiem, 
które dodatkowo komplikuje ten wysoce nieprzejrzysty obraz, była formalna 
giętkość ateńskiego prawa, za sprawą której nawet jednoznacznie zdefinio‑
wane przestępstwa ścigane mogły być w ramach bardzo różnych procedur262. 
Najbardziej wymownie opisuje to zjawisko Demostenes w mowie Przeciwko 
Androtionowi:

Uznał bowiem (Solon), że nikt nie powinien być pozbawiony możliwości do‑
chodzenia sprawiedliwości stosownie do własnych możliwości. W jaki sposób 
tego dokonać? Przez umożliwienie wielu dróg postępowania prawnego prze‑
ciwko przestępcom. Na przykład w przypadku kradzieży: jesteś silny i pewny 
siebie? Dokonaj obywatelskiego aresztowania (apage). Ryzykujesz tysiąc drachm. 
Jesteś słabszy – zastosuj procedurę doniesienia (ephēgou) do urzędników, oni zaś 
zrobią to za ciebie. Boisz się i tego? Wnieś oskarżenie publiczne (graphou). Brak 
ci zupełnie pewności siebie i, będąc ubogim, nie masz możliwości zapłacenia 
tysiąca drachm? Wnieś sprawę prywatną o kradzież u rozjemcy. Nie poniesiesz 
żadnego ryzyka.

259 Nt. graphē asebeias zob. niżej – W obronie Fryne.
260 Wg Platona rozważać miał najpierw słynną „karę” darmowych posiłków w Prytanejon 

(Obrona Sokratesa 36d–e), następnie zaproponował symboliczną grzywnę jednej miny, którą na 
prośbę obecnych na procesie przyjaciół zwiększył do niebagatelnej już sumy trzydziestu min 
(Obrona Sokratesa 38b); wg Ksenofonta z kolei Sokrates odmówić miał oszacowania dla siebie 
kary, gdyż oznaczałoby to zarazem uznanie swojej winy (Obrona Sokratesa 23); zob. też Hansen 
1995: 18; nt. przywileju posiłków (sitēsis) w Prytanejon zob. niżej – Phil. 2 i kom.

261 Por. Bauman 1990: 105–127; Cohen 1991: 203–218; Filonik 2013; Rubel 2014: 148.
262 Hansen 1976: 120; Osborne 1985 (= 2010: 171–204); Fisher 1990: 121; Todd 1993: 160–163; 

contra: Harris 1993: 181 (= 2006: 386); 2008: 179–181; 2013: 146, p. 25; zob. też Harris 2000 (= 2013: 
175–245); por. Carey 1998: 98–99; 2004 (via media).
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Demostenes ten proceduralny labirynt opisuje z punktu widzenia oskarżyciela, 
wskazując na trudności i ryzyko, wobec których staje on w różnych rodzajach 
procesów. Jeszcze bardziej istotne jednak zróżnicowanie to było dla samego 
oskarżonego: w ramach prywatnej sprawy (dikē klopēs) wyrok skazujący za 
kradzież wiązał się z odszkodowaniem, wynoszącym dwukrotność inkrymi‑
nowanej sumy; w oskarżeniu publicznym (graphē klopēs) podsądny mógł już 
się liczyć z wyrokiem śmierci, jeśli tylko takiej kary domagał się oskarżyciel 
(był to bowiem agon timētos); wreszcie „obywatelskie aresztowanie” (apagōgē) 
oraz jego wariant z udziałem urzędnika (ephēgesis) karę główną zapisaną miały 
w statucie (były to agōnes atimētoi), uznanie winnym było więc równoznaczne 
z wyrokiem śmierci263.

3.2. Ateńscy „prawnicy”

Kolejną osobliwością ateńskiego systemu prawnego był jego całkowity, ugrun‑
towany tak instytucjonalnie, jak też ideologicznie brak profesjonalizmu. Nie 
istniały w starożytnych Atenach urzędy, które byłyby na zasadzie wyłączności 
związane z wymiarem sprawiedliwości264. Sędziowie wyłaniani byli na drodze 
losowania. Przewodniczyli trybunałom urzędnicy (również wybierani losowo)265, 
których obowiązki i prerogatywy obejmowały szeroki zakres spraw, daleko wy‑
kraczający poza sądownictwo. Ateńczycy nie znali też instytucji „prokuratora”: 
roli tej podejmowały się prywatne osoby, a prawo do oskarżenia stanowi też 
podstawowe kryterium podziału odróżniające procesy publiczne (dikai dēmosiai) 
od prywatnych (dikai idiai). W tych ostatnich ograniczone było ono wyłącznie 
do strony pokrzywdzonej, oskarżenie publiczne natomiast – wobec braku 
instytucji „prokuratora” – zyskiwało taki status dzięki temu, że prawo do jego 
wniesienia przysługiwało każdemu pełnoprawnemu obywatelowi ateńskiemu, 
który miałby takie życzenie (ho boulomenos Athēnaiōn)266. Podział ten jednak 

263 Nt. apagōgē zob. Eux. 6 i kom.; nt. endeixis zob. Athen. 29 i kom.; nt. ephēgesis zob. Hansen 
1976: 24–28; Todd 1993: 116–118.

264 Choć wg Ajschinesa (Przeciwko Ktezyfontowi 14) fakt przewodniczenia trybunałowi sądo‑
wemu służyć mógł wyznacznik tego, czy dane stanowisko w istocie jest urzędem; por. Hansen 
1980: 153; Todd 1993: 79.

265 Wyjątkiem są tutaj strategowie, wyłaniani w drodze wyborów, którzy przewodniczy‑
li procesom dotyczącym przestępstw wojskowych (graphē deilias, astrateias, lipotaxiou); panel 
sędziowski w takich sytuacjach składał się z obywateli pełniących podczas kampanii służbę 
wojskową; por. Lizjasz, Przeciwko Alkibiadesowi (14) 5; zob. też MacDowell 1978: 160; Hamel 
1998: 63–64.

266 Wprowadzenie tej możliwości przypisywano w starożytności Solonowi (do jego czasów 
przywilej oskarżenia przysługiwać miał wyłącznie stronie pokrzywdzonej); por. Arystoteles, 
Ustrój polityczny Aten 9.1; Plutarch, Solon 18.6–7; zob. też Rhodes 19932: 159–160; nt. rozróżnienia 
dikai idiai i dikai dēmosiai zob. Lipsius 1905–1915: 237–248; Harrison 1968–1971: 75–80; MacDowell 
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w ograniczonym tylko zakresie pokrywa się z nowożytnym rozróżnieniem 
prawa karnego i cywilnego; najbardziej wymowną tego ilustracją jest dochodze‑
nie zabójstwa, które w klasycznych Atenach pozostawało procedurą prywatną, 
a prawo do oskarżenia ograniczało się do najbliższych krewnych zmarłego267.

Nieznana w Atenach była również instytucja adwokata. Zgodnie z po‑
wszechnym oczekiwaniem oskarżony sam powinien występować w swojej 
sprawie. W pewnym ograniczonym zakresie rolę tę wypełniać mogli logograf 
i „współmówca” (synēgoros). Ten pierwszy układał dla zainteresowanego mowę 
sądową (jeśli nie był on w stanie sam tego zrobić) i zapewne służył mu jako 
nieformalny ekspert – nie tylko w sprawach retoryki, lecz także prawa – w jego 
przygotowaniach do procesu268. Synēgoros z kolei, jak sama nazwa sugeruje, 
występował podczas procesu z osobną przemową. Jego wystąpienie było 
z reguły krótsze i pomijało albo traktowało pobieżnie kwestie poruszone już 
we wcześniejszym przemówieniu głównego zainteresowanego269. „Współ‑
mówców” mogło być – i często bywało – więcej, wygłaszających kolejno, jeden 
po drugim, swoje mowy. Spotykano ich regularnie w procesach ateńskich, 
zwłaszcza w przypadku spraw politycznych wysokiego szczebla. Znacząca 
część zachowanych mów sądowych (w tym mów Hyperejdesa) to także mowy 
wygłoszone przez synēgoroi.

Na wsparcie logografów i „współmówców” liczyć mogły oczywiście obie 
strony procesu. O ile ci pierwsi wysoko cenili swoje usługi i tylko najbogatszych 
Ateńczyków stać było na ekspercką pomoc Lizjasza, Izajosa i innych270, wspar‑

1978: 56–61; por. Todd 1993: 99–119; nt. hoi boulomenoi zob. MacDowell 1978: 53–54; Rubinstein 
2000: 186–198; 2004: 92–95.

267 W ramach procedury dikē phonou; por. MacDowell 1963: 8–18; Phillips 2008: 59, 71–79; 
alternatywną drogą ścigania zabójcy była procedura apagōgē: z tego rodzaju sprawą mamy do 
czynienia w mowie Antyfonta, W sprawie zabójstwa Herodesa (5), i Lizjasza, Przeciwko Agoratosowi 
(13); por. MacDowell 1963: 130–140; Hansen 1976: 99–108; Philllips 2008: 61, 186–192; istnienie 
standardowego oskarżenia publicznego w tego rodzaju sprawach (graphē phonou), poświad‑
czone przez Juliusza Polluksa (Onomasticon 8.40), jest w najlepszym wypadku dyskusyjne; por. 
Harrison 1968–1971: 2.9, 77 i p.2; Hansen 1976: 108–112; zob. też MacDowell 1963: 31, 35 (który 
utożsamia graphē phonou i apagōgē)

268 Lavency 1964: 69–79; Dover 1968: 148–174; por. Hansen 1999: 201.
269 Zdarzać się mogło jednak, że synēgoros występował niemal w zastępstwie głównego 

zainteresowanego, jak Demostenes w sprawie Ktezyfonta (O wieńcu) czy Apollodoros w procesie 
Neairy (Przeciwko Neairze 15–126); główny obrońca (lub oskarżyciel) wygłaszał jedynie krótką, 
formalną przemowę, ustępując następnie miejsca swojemu „współmówcy”, który też brał na 
siebie główny ciężar sprawy; występując w takim charakterze, synēgoros musiał mieć jednak 
wiarygodne powody (zob. niżej); w przypadku Demostenesa był nim fakt, że oskarżenie Ktezy‑
fonta (przez Ajschinesa) wymierzone było przede wszystkim w niego samego i w jego politykę; 
Apollodoros z kolei był jawnym wrogiem Stefanosa (męża Neairy), z którym wielokrotnie 
wcześniej zmagał się przed sądem; por. Rubinstein 2000: 29–30, 98–100, 132–134.

270 Por. Bers 2009: 9–24; zob. też Dover 1968: 157–158; osobliwością na tym tle jawi się mowa 
Lizjasza, W sprawie inwalidy (24), w której mówca zarzeka się, że jest człowiekiem ubogim 
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cie ze strony synēgoroi – przynajmniej w teorii – było wolne od jakichkolwiek 
wątków merkantylnych. Ich obecność w sądzie uzasadniać miała przyjaźń 
z zainteresowaną stroną, wrogość do adwersarza albo też motywy zgoła 
bezinteresowne – nigdy pieniądze271. O ile logografowie mogli z układania 
mów i nieformalnego wspierania stron procesu uczynić intratną i całkowicie 
legalną profesję, synēgoros oferujący swoje usługi za wynagrodzenie naruszał 
prawo i narażał się na zarzuty o przekupstwo272.

Za szczególną formę nielegalnego czerpania korzyści z ateńskich proce‑
dur sądowych tradycyjnie już uchodzi zjawisko sykofantyzmu. Sykofanta 
to, najprościej ujmując, osoba, która czyni niewłaściwy użytek z instytucji 
publicznego oskarżyciela. Mógł nim być, przypomnijmy, każdy pełnoprawny 
obywatel ateński, co czyniło tę funkcję powszechnie dostępną. Wraz z poten‑
cjalną surowością ateńskich procesów publicznych (w zdecydowanej większości 
z nich kara śmierci była przynajmniej opcją) dawało to spore pole do nadużyć, 
z czego skwapliwie korzystali ateńscy „zawodowi oskarżyciele”, jak niekiedy 
określa się sykofantów. Przypisuje się im z reguły trzy podstawowe metody 
działania: oskarżanie dla przewidzianej prawem nagrody (w niektórych 
procedurach sądowych wyrok skazujący wiązał się z finansową gratyfikacją 
dla oskarżyciela)273; oskarżanie za pieniądze w imieniu kogoś innego (kto 
z takich czy innych powodów nie chciał sam podejmować się tej roli); wreszcie 
szantażowanie oskarżeniem publicznym (z którego sykofanta rezygnował po 
otrzymaniu łapówki od – niedoszłego – oskarżonego)274. Naturalnie wiązało 
się z tym przekonanie, że stawiane przez sykofantów zarzuty były zupełnie 
bez wartości, najistotniejszą jednak kwestią pozostawała ich motywacja: nawet 
merytorycznie zasadne oskarżenie wniesione z podejrzanych powodów ucho‑
dzić mogło za sykofantyzm275. „Sykofanta” w dyskursie ateńskich oratorów to 
jednak więcej niż tylko termin techniczny; to przede wszystkim obelga, inwek‑
tywa, którą sądowi adwersarze obrzucali się nader swobodnie, tak w procesach 

(24.6–7) – jest to w istocie założeniem, na którym opiera się cała sprawa – a jednocześnie stać go  
na korzystanie z usług pierwszorzędnego logografa, jakim był Lizjasz; uznaje się to za jeden 
z argumentów na rzecz nieautentyczności tej mowy; por. Todd 2000: 253; zob. jednak Bers 
2009: 8–9.

271 Retoryka dla Aleksandra 1442b 13–16; Rubinstein 2000: 125–127; Kucharski 2012: 174.
272 Demostenes 46.26; por. Lavency 1964:113–122 (zob. jednak 97); MacDowell 1978: 251; 

Hansen 1999: 200; por. Likurg, Przeciwko Leokratesowi 138; [Demostenes], Przeciwko Leocharesowi 
(44) 3; Przeciwko Meidiasowi (21). 

273 Są to procedury phasis, apographē i graphē xenias; por. Lofberg 1917: 26–32; Osborne 2010: 
177–184 (= 1985: 44–48); zob. jednak Osborne 2010: 209–210 (= 1990: 87–88); nt. phasis zob. niżej – 
Tim. [wstęp 2.]; nt. apographē zob. niżej – Wobronie synów Likurga [wstęp 3.]; nt. graphē xenias zob. 
niżej – Przeciwko Demeasowi [wstęp 3.].

274 Zob. niżej – Lyc. 2 i kom.
275 Por. Lizjasz, Przeciwko kupcom zbożowym (22) 1; zob. też Kucharski 2012: 185–186; por. 

Allen 2000: 165–167.
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publicznych, jak też w prywatnych (których zjawisko sykofantyzmu z definicji 
dotyczyć nie powinno)276. Nazywając swojego przeciwnika sykofantą, mówca 
ateński niekoniecznie musiał więc implikować, że ten swoją profesją uczynił 
oskarżanie za pieniądze, lecz że jest on pieniaczem, który ciąga innych po 
sądach bez dobrego powodu277.

3.3. Sądy i sędziowie

Ateńskie zamiłowanie do sądów i pieniactwa wyszydzał już w V wieku Ary‑
stofanes, a pochodzące w przeważającej części z IV wieku pisma mówców 
attyckich ukazują nam je w działaniu. Rozprawy sądowe odbywały się przez 
większą część roku: na 354 dni ateńskiego kalendarza przypadało na nie od 
150 do 200278. Co więcej, każdego dnia mogły mieć miejsce posiedzenia kilku 
trybunałów jednocześnie, a niektóre z nich ponadto rozstrzygały w jednym 
dniu kilka spraw279. Jeśli dodać do tego sądowe posiedzenia Areopagu, Rady 
Pięciuset czy Zgromadzenia Ludowego, procedury publicznego arbitrażu 
oraz inne okołosądowe czynności, możemy śmiało przyjąć, że niemal każdy 
powszedni dzień w starożytnych Atenach przynosił doświadczenie wymiaru 
sprawiedliwości280.

Najważniejszym organem sądowniczym w starożytnych Atenach był „sąd 
ludowy” (hēliaia; dikastērion), który tworzyło sześć tysięcy corocznie zaprzysię‑
żonych „sędziów”281. Wybierano ich zapewne drogą losowania na początku 
każdego roku spośród pełnoprawnych obywateli, którzy ukończyli trzydzieści 
lat282. W epoce oratorów jednak tak rozumiany sąd ludowy funkcjonował już 

276 Osborne 2010: 215; zob. też Bonner – Smith 1930–1938: 2.72 (sykofanta niezainteresowany 
prywatnymi procedurami).

277 Osborne 2010: 216; Harvey 1990: 107–108; Christ 1998: 59–67.
278 Por. Hansen 1979; 1999: 193 (gdzie modyfikuje on ten zakres do 175–225); nt. dni, w któ‑

rych nie odbywały się posiedzenia sądu ludowego, zob. niżej.
279 Proces publiczny jednak zajmował cały dzień; por. Ajschines, O poselstwie (2) 126; Arysto‑

teles, Ustrój polityczny Aten 67.1; zob. też MacDowell 1978: 249; Rhodes 19932: 718–719; Boegehold 
1995:29–30, 36; por. Hansen 1999: 194.

280 Posiedzenia sądu ludowego nie mogły odbywać się w dniach Zgromadzenia Ludowego 
(przynajmniej 40 dni rocznie), w tzw. dniach zakazanych (hēmeraia pophrades), w trakcie któ‑
rych miały również miejsce sądowe posiedzenia Areopagu (ok. 14 dni rocznie), oraz podczas 
dorocznych świąt (ok. 60 dni rocznie); por. Mikalson 1975: 24–26; Hansen 1979 (zwł. 244); 1999: 
193; nt. posiedzeń Areopagu, Rady Pięciuset i Zgromadzenia oraz innych procedur zob. niżej.

281 Tekst przysięgi znajdujemy w mowie Demostenesa, Przeciwko Timokratesowi (24) 149–151, 
najprawdopodobniej jednak nie jest on autentyczny; wielokrotne wzmianki na jej temat w in‑
nych mowach pozwalają z pewnym przybliżeniem rekonstruować jej najważniejsze elementy; 
por. Harris 2006: 159–170; Canevaro 2013: 173–180; Sommerstein – Bayliss 2013: 69–80.

282 Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 24.3; por. Andokides, O misteriach (1) 17; Arystofa‑
nes, Osy 662; prawdopodobnie wybierano ich za pomocą losowania (choć szczegóły tej proce-
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przede wszystkim jako abstrakcyjny koncept, za którym krył się cały system 
mniejszych liczebnie trybunałów wyłanianych każdorazowo z puli sześciu 
tysięcy zaprzysiężonych sędziów283. Dokonywało się to – znowu – metodą 
losowania, a procedura ta z biegiem czasu stawała się coraz bardziej złożona 
i skomplikowana284. Jako że każdego dnia odbywało się z reguły kilka sądo‑
wych rozpraw, konieczne było wyłonienie kilku trybunałów sądu ludowego, 
które też obradowały w różnych miejscach285. Formalny nadzór nad każdym 
z nich sprawowali urzędnicy, którzy odpowiadali za daną procedurę sądową; 
dla przykładu publiczne oskarżenie o bezbożność (graphē asebeias) należało 
do kompetencji archonta króla i to on przewodniczył rozstrzygającemu taką 
sprawę trybunałowi sądu ludowego286.

W samej rozprawie przewodniczący jej urzędnik odgrywał jednak nader 
skromną rolę: ograniczała się ona do czysto technicznych, administracyjnych 
czynności287. Więcej do powiedzenia miał on na wcześniejszych etapach pro‑

dury nie są znane); por. Lipsius 1905–1915: 135–136 i p. 5; Hansen 1999: 188; contra: Ostwald 
1986: 68.

283 Hansen 1989: 223–224; w 415 roku w procesie Speusipposa (graphē paranomōn) uczest‑
niczyć mieli wszyscy zaprzysiężeni sędziowie w liczbie 6000 (Andokides, O misteriach 17); por. 
Ostwald 1986: 68; Boegehold 1995: 24, p. 17; contra: Hansen 1989: 229–230 (hiperbola).

284 W okresie klasycznym miały miejsce dwie istotne zmiany w tej procedurze; początkowo 
skład poszczególnych trybunałów wyłanianych z puli wszystkich corocznie zaprzysiężonych 
sędziów był stały (tj. nie zmieniał się w ciągu całego roku) – stwarzało to jednak możliwości 
dla korupcji i zastraszenia sędziów przez podsądnych na długo przed właściwą rozprawą; na 
początku IV wieku poszczególne trybunały wyłaniane były spośród zaprzysiężonych sędziów 
każdego dnia osobno, za pomocą specjalnej „maszyny losującej” (klēroterion), która znajdowała 
się na agorze – ponieważ jednak budynki sądowe znajdowały się w różnych częściach Aten, po‑
zostawiało to wciąż pewne (mocno ograniczone już) możliwości korupcji i zastraszenia (w czasie, 
który sędziowie potrzebowali na przejście spod klēroterion do budynku sądu); od ca. 340 p.n.e. 
wreszcie posiedzenia wszystkich trybunałów odbywały się w jednym, nowo wybudowanym 
budynku, procedura zaś losowego wyłaniania urzędujących sędziów i przydzielania ich do 
poszczególnych trybunałów stała się dwustopniowa; por. [Arystoteles], Ustrój polityczny Aten 
63–65 (z opisem tego ostatniego etapu; por. 27.5); zob. też Lipsius 1905–1915: 137–141; Harrison 
1968–1971: 44–46; MacDowell 1978: 37; Rhodes 19932: 697–713; Todd 1993: 84–85; Boegehold et al. 
1995: 33; Hansen 1999: 204; Dow 2004; zob. też niżej – W obronie Fryne.

285 Wśród nich zlokalizowane na agorze: Heliaia/Metiocheion (por. Antyfont, O choreucie 
21–24), Parabyston (por. Harpokration s.v. = Antyfont F 42 Thalheim), Stoa poikile oraz znajdują‑
cy się poza nią Odeon Peryklesa; por. MacDowell 1971: 273–275; Boegehold et al. 1995: 3–8, 14; 
Hansen 1989: 15–27; 1999: 197.

286 Nt. urzędników i przypisanych im procedur zob. przede wszystkim Lipsius 1905–1915: 
57–88, 338–776 (w tym opracowaniu jest to kategoria organizująca cały materiał); por. Harrison 
1968–1971: 5–25; zob. też Todd 1993: 78–79.

287 Jak np. nadzór nad losowym wyłanianiem sędziowskich „podkomisji” (sprawujących 
pieczę nad klepsydrą, liczeniem głosów i opłatą dla sędziów); inaczej niż sędzia w anglosaskich 
systemach (który również nie wydaje werdyktu, ten bowiem należy do ławy przysięgłych) nie 
sprawował on nawet pieczy nad formalno -prawną poprawnością procesu; por. Lipsius 1905–1915: 
55–56; MacDowell 1978: 252; Todd 1993: 79; Christ 1998: 20.
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cesu sądowego, preliminariach do właściwej rozprawy: wezwaniu (prosklēsis) 
i wstępnym przesłuchaniu (anakrisis). W ramach tego pierwszego oskarżyciel 
(którym była osoba prywatna) wzywał oskarżonego do stawienia się przed 
urzędnikiem odpowiadającym za dany rodzaj sprawy sądowej; ten ostatni 
mógł nie przyjąć skargi, jeśli nie była ona prawidłowo sformułowana, mógł też, 
jeśli oskarżony nie stawił się na wezwanie, wydać od razu wyrok na korzyść 
oskarżyciela288. O wstępnym przesłuchaniu wiemy stosunkowo niewiele: po 
złożeniu przysięgi potwierdzającej prawdziwość swojej sprawy każda ze 
stron dokonywała wtedy rewizji swoich pretensji i argumentów, samo zaś 

„przesłuchanie” prowadziły one nawzajem albo też pytania zadawał sprawu‑
jący pieczę nad procesem urzędnik289. W większości prywatnych procedur 
właściwa rozprawa sądowa poprzedzona była trzecim etapem – publicznego 
arbitrażu, który prowadził wyłoniony losem „rozjemca” (diaitētēs); nadzór nad 
losowaniem i przydzielenie mu sprawy leżało w gestii odpowiedzialnych za 
całą procedurę urzędników290.

Poza jurysdykcją sądu ludowego były natomiast sprawy o zabójstwo, któ‑
rych rozstrzygnięcie leżało w gestii Areopagu lub trybunałów wyłonionych 
z grona jego członków; podobnie rzecz się miała z niektórymi oskarżeniami 
natury religijnej291. W ograniczonym zakresie funkcje sądownicze sprawować 
mogły również Rada Pięciuset i Zgromadzenie Ludowe292. W wyjątkowych 

288 Lipsius 1905–1915: 804–828; Harrison 1968–1971: 86–94; MacDowell 1978: 237–238; Todd 
1993: 125–126; Hansen 1999: 202–203.

289 Lipsius 1905–1915: 829–844; Harrison 1968–1971: 94–105; MacDowell 1978: 241–242; Todd 
1993: 126–129; być może też ustalano na tym etapie zakres dowodów (prawa, zeznania świadków, 
przysięgi), na które powoływać miały się strony procesu; Boegehold 1995: 35; Sickinger 1999: 167.

290 Chodzi o tzw. Kolegium Czterdziestu; por. Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 53.1–2; zob. 
Lipsius 1905–1915: 81–83; Harrison 1968–1971: 2.18–21; MacDowell 1978: 206–207; Todd 1993: 80; 
nt. publicznego arbitrażu i diaitetai zob. Lipsius 1905–1915: 226–233; Bonner – Smith 1930–1938: 
2.97–116; Harrison 1968–1971: 66–68; MacDowell 1978: 208–209; Todd 1993: 128–129.

291 Oskarżenie o zabójstwo z premedytacją (phonos ek pronoias) rozstrzygał sam Areopag; 
zabójstwo nieumyślne (phonos akousios) należało do jurysdykcji trybunału obradującego w Palla‑
dion; zabójstwo uprawnione (phonos dikaios) z kolei rozstrzygane było przez trybunał Delfinion; 
oba obsadzane były przez 51 ephetai, którzy prawdopodobnie wyłaniani byli z grona Areopa‑
gitów; por. MacDowell 1963: 48–57; Todd 1993: 81–82; Phillips 2008: 59–61; nt. spraw religijnych 
podlegających jurysdykcji Areopagu zob. niżej – W obronie Fryne [wstęp 3.].

292 Zgromadzenie Ludowe wydawało wstępny werdykt w sprawach przeciwko syko‑
fantom i w związku z przestępstwami popełnionymi podczas świąt (obie w ramach proce‑
dury probolē) oraz w (retrospektywnym) badaniu kompetencji mówców albo raczej „polity‑
ków” (w ramach procedury dokimasiarhetorōn); werdykt ten nie miał jednak mocy prawnej 
i nie wiązał w żaden sposób sądu ludowego, który był właściwym organem rozstrzygają‑
cym tego rodzaju sprawy; do kompetencji Zgromadzenia należało również kierowanie do 
sądu ludowego spraw w ramach procedur apophasis (zob. Dem. [wstęp 2.]) i eisangelia (zob. Eux. 
[wstęp 2.]); do połowy IV wieku (362–355 p.n.e.) Zgromadzenie miało również władzę roz‑
strzygać definitywnie tę ostatnią procedurę; Rada Pięciuset miała władzę rozstrzygać spra‑
wy w ramach (prospektywnego) badania kompetencji (dokimasia) samych radnych, archon‑
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wreszcie sytuacjach sam urzędnik miał prawo wydać wyrok na oskarżonego 
bez procesu sądowego; dotyczyło to albo spraw błahych, w których przedmiot 
sporu nie przekraczał wyznaczonej prawem wartości materialnej293, albo też 
gardłowych, którym jednak towarzyszyć musiały bardzo szczególne oko‑
liczności, jakie stwarzało przyłapanie przestępcy „na gorącym uczynku” (ep’ 
autophōrōi) albo nielegalny powrót wygnańca do Attyki294. Niewykluczone, że 
tego rodzaju doraźne, bezprocesowe rozstrzygnięcia miały miejsce w Atenach 
stosunkowo często, a nasza ograniczona wiedza na ten temat wynika z sa‑
mego charakteru źródeł: sprawy tego rodzaju nie wymagały kunsztownych 
przemówień przechowywanych przez potomnych jako wzorce retorycznej 
argumentacji, nie pozostawiły więc po sobie zbyt wielu śladów295.

3.4. Kary i ich substytuty

Zamierzona niedookreśloność ateńskich praw, które decyzję w sprawie 
ukarania winnych rozmaitych przestępstw pozostawiały w gestii sędziów 
(i oskarżyciela), mogła przekładać się na prawdziwie drakońską surowość. 
We wszystkich procedurach publicznych bowiem, w których miało miejsce 
szacowanie kary (agōnes timētoi), sędziowie mogli wymierzyć oskarżonemu 
karę główną – jeśli tylko uznany został winnym i takiej właśnie kary domagał 
się dla niego oskarżyciel. Co mógł w tej sytuacji zaproponować dla siebie 
obrońca? Najpełniejszej – choć wciąż niewyczerpującej – odpowiedzi na to 
pytanie udziela platoński Sokrates296:

tów, efebów (przed ich wpisaniem na listę obywatelską w demie), a także kawalerzystów 
i innych formacji wojskowych; ponadto jej jurysdykcji podlegali również dłużnicy skarbu 
państwa; Rada Pięciuset wreszcie przyjmowała skargi przeciwko urzędnikom w ramach 
procedury eisangelia (zob. niżej – Eux. [wstęp 2.]); zob. Lipsius 1905–1915: 177–219; Rhodes 1972: 
144–178; Hansen 1975: 51–57; 1987: 116–117; Ostwald 1986: 50–66; zob. też Hansen 1999: 168–169, 
260–261.

293 Przedstawiciele kolegium Czterdziestu mieli władzę rozstrzygać spory, których przed‑
miot nie przekraczał wartości 10 drachm; inni urzędnicy mogli też nakładać bez wyroku sądu 
grzywny (epibolai) o ustalonej górnej granicy wysokości, której jednak nie znamy, poza jednym 
przypadkiem: przewodniczących Rady Pięciuset (proedroi; zob. Phil. [wstęp 3.]), gdzie wynosił 
on 50 drachm; por. Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 53.1–2 (Czterdziestu) 56.7 (epibolai); Lipsius 
1905–1915: 53–54; Harrison 1968–1971: 2.4–7; Rhodes 1972: 147 i p. 7; 19932: 634–635; Todd 1993: 80; 
Bers 2009: 12–13.

294 Jurysdykcja w takich sprawach należała do Kolegium Jedenastu; kategoria ep’ autophōrōi 
dotyczyła szczególnych grup przestępców opisywanych jako kakourgoi (należeli do nich m.in. 
rozbójnicy i złodzieje); zob. Hansen 1976: 18–19, 36–53, 118; por. Carawan 1984 (wg którego prawo 
to było martwym przepisem); Hansen 1990: 234–235, p. 93; Todd 1993: 80–81; Gagarin 2003 (nt. 
kakourgoi); Harris 2006: 373–390 (nt. ep’ autophōrōi).

295 Hansen 1976: 54; 1990: 235, p. 93; Todd 1993: 81.
296 Platon, Obrona Sokratesa 37b–c; przekład R. Legutki nieznacznie zmodyfikowany.
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Czemu się przed tym wzdragam? Czy dlatego, bym nie doświadczył losu, jaki 
wyznacza mi Meletos, a o jakim mówię, iż nie wiem, czy jest on dobry, czy zły? 
A może zamiast tego mam wybrać coś takiego, o czym dobrze wiem, że jest 
złe i to właśnie zaproponować? Uwięzienie (desmou)? Lecz czemu miałbym żyć 
w więzieniu, pozostając w rękach okresowo zmieniającej się władzy Jedenastu? 
A może grzywna oraz uwięzienie do czasu, aż jej nie spłacę? Ale taka ewen‑
tualność równałaby się temu, co powiedziałem poprzednio: nie mam majątku, 
z którego mógłbym spłacać grzywnę. Może zatem zaproponuję wygnanie? Naj‑
pewniej byłaby to kara, jaką wy byście dla mnie zaproponowali.

Możliwości wskazane przez Sokratesa to wygnanie, więzienie i grzywna. 
Ostatecznie, nakłoniony przez przyjaciół, przychylić się on miał do tej ostatniej. 
W swojej deliberacji nie wskazuje on jednak pełnego zakresu stosowanych 
w Atenach kar, a te, które wymienia, pozostają wciąż w niektórych punktach 
kwestią sporną.

Kary f inansowe były bodaj najczęściej stosowaną sankcją w ateńskim 
prawie. Występowały one w dwóch postaciach: grzywny i konfiskaty majątku 
(dēmeusis). Przyjmuje się niekiedy, że ta ostatnia funkcjonowała jedynie jako 
dodatek towarzyszący innym, bardziej surowym karom, jak wygnanie lub 
śmierć297. Grzywna z kolei mogła być jednoznacznie zdefiniowana przez prawo 
(agōnes atimētoi) lub pozostawiona do oszacowania przez oskarżyciela i sędziów 
(agōnes timētoi); tym samym mogła się ona wahać od symbolicznej drachmy, 
do całkowicie rujnującej kwoty298. Osoba, na której ciążyła grzywna, wpisy‑
wana była do rejestru dłużników skarbu państwa aż do czasu uregulowania 
należności. Wiązało się to z pozbawieniem jej na ten okres praw obywatelskich 
(atimia)299, które też mogło przechodzić na bezpośrednich spadkobierców (jeśli 
ukarany grzywną w chwili śmierci wciąż jej nie spłacił). Osobliwie jednak 
sama egzekucja należności wynikających z grzywny pozostawiona była – 
znowu – prywatnej inicjatywie. Każdy pełnoprawny obywatel mógł podjąć 
się procedury sądowej, w ramach którego dokonywał „rejestracji” (apographē) 
majątku oskarżonego: jeśli rozprawa zakończyła się po myśli oskarżyciela, 
wskazana przez niego własność przekazywana była w ręce „sprzedawców” 
(polētai), którzy ją spieniężali, a z uzyskanych w ten sposób dochodów pokry‑

297 Lipsius 1905–1915: 931–932; MacDowell 1978: 255–256; Todd 1993: 143; contra: Gernet 
1957: 215 i p. 2; Harrison 1968–1971: 178–179; zob. też Demostenes, Przeciwko Timokratesowi (24) 
50; Przeciwko Euergosowi i Mnesibulosowi (47) 44.

298 Lipsius 1905–1915: 932–933; MacDowell 1978: 257–258; Todd 1993: 143–144; w ograniczonym 
zakresie grzywna mogła zostać nałożona bez procesu sądowego przez urzędnika (zob. wyżej); 
warto też zauważyć, że ateńskie prawo nie rozróżniało pojęciowo grzywny (rozumianej jako 
kara) i odszkodowania; por. MacDowell 1978: 257; Todd 1993: 144, 208.

299 MacDowell 1978: 164–167; Harrison 1968–1971: 2.173–175.
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wali dług oskarżonego i wypłacali oskarżycielowi nagrodę300. W szczególnych 
sytuacjach osoba skazana na grzywnę mogła – jak wskazuje Sokrates – zostać 
uwięziona aż do czasu jej uregulowania301.

Wyg nanie, które w swojej deliberacji sugeruje Sokrates, budzi pewne wąt‑
pliwości; jedynym innym miejscem bowiem, w którym wskazane zostaje ono 
jako wyznaczana przez sąd kara, jest prawo dotyczące zabójstwa302. Osobliwie 
kontrastuje to z jego wszechobecnością w naszych źródłach, w tym również 
u Hyperejdesa (Dem. 26; Eux. 1–2). Wynika to jednak z faktu, że wygnanie 
z reguły funkcjonowało w klasycznych Atenach jako substytut, Ersatz in‑
nych, bardziej surowych form kary – przede wszystkim kary śmierci. Tylko 
w ramach niektórych procedur bowiem oskarżony oczekiwał sądowej roz‑
prawy w więzieniu303; w zdecydowanej większości natomiast odpowiadał on 

„z wolnej stopy”. Jeśli więc przewidywał, że sprawa nie pójdzie po jego myśli, 
a groziła mu kara główna, mógł jeszcze przed procesem opuścić Ateny. Sąd 
rozstrzygał wówczas jego sprawę in absentia – rzecz jasna po myśli oskarżyciela: 
ogłoszona w ten sposób kara śmierci była de facto karą dożywotniego wy‑
gnania; oskarżony bowiem nie był ścigany poza granicami kraju, jeśli jednak 
nielegalnie powrócił do Attyki i został pochwycony, mógł zostać bezkarnie 
zabity albo też podlegać doraźnej egzekucji304.

Równie kontrowersyjne wydają się wzmianki Sokratesa na temat więzienia. 
O ile jego związek z grzywną wydaje się zrozumiały, to wskazanie go jako 
głównej kary wymierzanej przez sąd budzi pewne zdziwienie. W zdecy‑
dowanej większości źródeł bowiem więzienie wspominane jest wyłącznie 
w dwóch funkcjach: 1) jako areszt, w którym przebywają skazani na karę 
śmierci (jak sam Sokrates po procesie) oraz oskarżeni (przed procesem)  
w ramach niektórych procedur prawnych; 2) jako środek przymusu stosowany 
wobec niektórych dłużników skarbu państwa (co sugeruje też sam Sokrates, 
rozważając karę grzywny)305. Panujące w ateńskim więzieniu (desmōtērion) 
warunki, w szczególności bardzo niski poziom zabezpieczeń, przemawiają 
przeciwko wykorzystywaniu go dla długoterminowej kary „pozbawienia 

300 Nt. procedury apographē zob. niżej – W obronie dzieci Likurga.
301 Mogło to dotyczyć grzywny zasądzonej w ramach graphē asebeias oraz graphē hybreōs; 

por. Ajschines, Przeciwko Timarchosowi (1) 1; Demostenes, Przeciwko Meidiasowi (21) 47; Harrison 
1968–1971: 2.242–243; Hunter 1997: 304.

302 IG I3 104.11; por. Hansen 1975: 74 (który jednak wskazuje, że prawo dot. zabójstwa to 
jedyny przykład takiego zastosowania tej kary, pomijając zupełnie Apologię 37b).

303 Miało to miejsce przede wszystkim w procedurze apagōgē oraz (fakultatywnie) endeixis: 
por. Hansen 1976: 11–13, 37; Hunter 1997: 301.

304 Tak właśnie skończył Kallistratos z Afidnaj, jeden z najsłynniejszych mówców i po-
lityków I połowy IV wieku; por. Likurg, Przeciwko Leokratesowi (1) 93; zob. też Hansen 1976: 
107–108.

305 Bonner – Smith 1938: 2.275; MacDowell 1978: 258–259; Todd 1993: 140; Hunter 1997: 
300–307; nt. dłużników skarbu państwa zob. też Harrison 1968–1971: 2.241–244 (zwł. 243).
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wolności”306. Prawie na pewno jednak więzienie było stosowane jako dodat‑
kowa kara towarzysząca innym, sugestia zaś Sokratesa wyraźnie wskazuje, 
że w ograniczonym zakresie mogło stanowić również karę podstawową307.

W swoim wyliczeniu Sokrates nie wspomina natomiast kary, która w staro‑
żytnych Atenach należała do najczęściej stosowanych: pozbawienia praw 
obywatelsk ich (atimia). Objęta nim osoba nie mogła pełnić żadnych urzędów 
ani brać udziału w Zgromadzeniu Ludowym; zakazany był jej wstęp na agorę 
i do sanktuariów; co najistotniejsze zaś, nie mogła stawać przed sądem – ani 
w roli oskarżyciela, ani też jako świadek308. Sokrates jednak nie bez powodu 
pomija tę karę w swoim wyliczeniu: mimo jej rozpowszechnienia, nigdy bo‑
wiem nie słyszymy o jej wymierzaniu na drodze szacowania (timēsis)309. Na 
mocy wyroku sądu oskarżony mógł zostać pozbawiony praw obywatelskich 
tylko wtedy, gdy karę tę jednoznacznie wskazywało prawo (agones atimētoi)310. 
Osobliwie jednak mogła ona również zostać nałożona bez jakiegokolwiek 
wyroku czy nawet administracyjnej decyzji urzędnika. W jaki sposób? Przede 
wszystkim na skutek długu: każdy dłużnik skarbu państwa automatycznie 
pozbawiany był praw obywatelskich, a warunkiem ich przywrócenia było ure‑
gulowanie należności311. To samo dotyczyło jednak całego szeregu przewinień 

306 Hunter 1997: 307–319; por. jednak Demostenes, Przeciwko Timokratesowi (24) 125, gdzie 
mowa o ojcu Aristogejtona, który w więzieniu spędzić miał „wiele pięcioleci” (πολλὰς 
πεντετηρίδας); podobne wzmianki o samym Aristogejtonie (np. Dejnarchos, Przeciwko Aristo‑
gejtonowi (2) 2) mają wyraźnie retoryczny koloryt i nie stanowią wystarczających podstaw do 
uznania wieloletniego więzienia jako formy wymierzanej w Atenach kary, co sugeruje Allen 
1997 (zwł. 128–131). 

307 Tak Harrison 1968–1971: 2.177; Allen 1997 (choć sugestie tej ostatniej nt. długoterminowej 
kary więzienia są dalece nieprzekonujące).

308 Była to tzw. całkowita atimia; oprócz niej funkcjonowała w ateńskim prawie atimia 
częściowa, obejmująca dowolne spośród wyżej wymienionych zakazów, jednak nie wszystkie; 
zob. Paoli 1930: 316–320; Hansen 1976: 61–62; MacDowell 1978: 74–75.

309 W podobny sposób atimia pominięta zostaje w mowie Demostenesa, Przeciwko Ari‑
stogejtonowi (25) 92, gdzie jako możliwości zakończenia publicznej kariery Aristogejtona wy‑
mienione zostają śmierć lub grzywna, osobliwie ta ostatnia po to, aby jako dłużnik skarbu 
państwa został pozbawiony praw obywatelskich; por. Lipsius 1905–1915: 256, p. 54; Paoli 1930: 
327; Hansen 1975: 67.

310 Wśród nich wymienić należy przede wszystkim procedury związane z niedopełnieniem 
obowiązków wojskowych (graphē astrateias, graphē deilias, graphē lipotaxiou, graphe liponautiou); 
ponadto oskarżenie o maltretowanie rodziców (graphē kakoseōs goneōn) oraz oskarżenie (eisange‑
lia) przeciwko rozjemcy (diaitetēs), który wydał bezprawny wyrok; zob. Andokides, O misteriach 
(1) 74; Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 53.6; por. Hansen 1976: 72–73; Rhodes 19932: 595.

311 Osoba stawała się dłużnikiem skarbu państwa z chwilą wpisania do prowadzonego 
przez Radę Pięciuset rejestru; w przypadku kary grzywny dokonywało się to automatycznie 
z chwilą jej wymierzenia, w przypadku zaś innych zobowiązań finansowych względem skarbu 
państwa – pod koniec roku, tj. podczas dziewiątej prytanii (kalendarz Rady Pięciuset dzielił 
się na dziesięć prytanii); por. MacDowell 1978: 164–167; Hansen 1976: 54; nt. kalendarza Rady 
zob. Rhodes 1972: 224–229; Hansen 1999: 146, 252.
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o charakterze „obyczajowym”, których skutkiem była tym razem dożywotnia 
atimia (bez możliwości jej cofnięcia), jak prostytuowanie się (chodzi rzecz jasna 
o męską, homoseksualną prostytucję), roztrwonienie rodowego majątku czy 
trwanie w małżeństwie z cudzołożnicą312. Jakby tego było mało, pozbawienie 
praw obywatelskich dotykać mogło również rodziny samego zainteresowa‑
nego. Obciążani byli nim spadkobiercy dłużników skarbu państwa aż do czasu 
uregulowania należności, a w przypadku niektórych przestępstw, takich jak 
przekupstwo czy malwersacja publicznych pieniędzy, dziedziczona w ten 
sposób atimia nie mogła zostać cofnięta313.

Dużo rzadziej w dostępnych nam źródłach słyszymy o innych formach 
kary, takich jak sprzedanie w n iewolę czy kary c ielesne. Teoretycznie 
bowiem obywatele ateńscy nie mogli im podlegać. Sprzedanie w niewolę było 
przewidzianą prawem karą dla osoby, która uzurpowała sobie status obywa‑
tela, a także dla metojków (i wyzwoleńców), którzy nie dopełnili ciążących 
na nich zobowiązań314. Jedyną formą kary cielesnej natomiast, której poddany 
mógł zostać obywatel, było zamknięcie w dybach (podokakkē) lub przywiązanie 
do słupa (kyphōn); z reguły wymierzano ją jako karę dodatkową w przypadku 
drobnych przestępstw, najczęściej kradzieży; niejednokrotnie też wiązała się 
ona z pobytem w więzieniu315.

Ten krótki przegląd nie wyczerpuje złożoności ateńskiego systemu praw 
i kar, który za sprawą swej historycznej niekompletności wciąż pozostaje 
dla nas w wielu miejscach zagadką. Rysuje się w nim jednak zauważalna 
tendencja do kładzenia większego nacisku na pewne formy kar (śmierć, 
wygnanie, atimia, grzywna) kosztem innych (kary cielesne, więzienie). Zja‑
wisko to niekoniecznie jednak stanowić musi odzwierciedlenie historycznej 
rzeczywistości starożytnych Aten; niewykluczone wręcz, że jest ono efektem 

„klasowego” skrzywienia dostępnych nam źródeł, wśród których najbardziej 
prominentne miejsce zajmują mowy ateńskich oratorów, teksty dotyczące 
przede wszystkim spraw i sporów w łonie ateńskiej elity, tak finansowej, 

312 Prostytucja: Ajschines, Przecwiko Timarchosowi (1) 134, 160; roztrwonienie majątku: Aj‑
schines, Przeciwko Timarchosowi (1) 30–32, 94–105, 154; cudzołożnica: [Demostenes], Przeciwko 
Neairze (59) 87; por. Hansen 1976: 72–74.

313 Andokides, O misteriach (1) 74; Demostenes, Przeciwko Meidiasowi (21) 113; por. Hansen 
1976: 71.

314 Chodzi o procedury graphē xenias (przeciwko cudzoziemcowi uzurpującemu sobie ateń‑
skie obywatelstwo), graphē apostasiou (przeciwko wyzwoleńcowi, który nie wypełniał swoich 
zobowiązań względem dawnego właściciela) i graphē aprostasiou (przeciwko metojkowi, który 
nie dokonał rejestracji); nt. tej ostatniej oraz statusu metojka zob. niżej – Przeciwko Aristago‑
rze [wstęp 3.]; przykładem graphē xenia z kolei jest zachowana mowa Apollodorosa (Pseudo-

 -Demostenesa) Przeciwko Neairze (59).
315 Nt. możliwości wymierzania kary słupka obywatelom zob. Arystofanes, Chmury 591–592; 

Plutarch, Nikiasz 11.4; nt. dybów zob. Demostenes, Przeciwko Timokratesowi (24) 103, 105, 113–114; 
Arystofanes, Rycerze 1045–1049; por. Hunter 1994: 177–179; Allen 1997: 128.
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jak i politycznej316. Sprawy uboższych obywateli (lub metojków), których nie 
stać było na skorzystanie z usług logografa tej miary, co Lizjasz lub Hype‑
rejdes – a stanowili oni przeważającą większość – pozostają dla nas w swym 
prawno -proceduralnym wymiarze zagadką. Tym bardziej że wiele z nich 
wcale nie musiało być rozstrzyganych przez trybunał sądowy (dikastērion): nie‑
wykluczone, że kończyły one swój bieg na wcześniejszych etapach sądowego 
procesu (arbitraż), niektóre zaś były rozstrzygane przez samych urzędników 
na mocy przysługujących im prerogatyw317. Warto więc pamiętać, że dyby 
i słupek mogły być w Atenach zjawiskiem równie częstym, jak grzywny, 
wygnania, czy pozbawienie praw publicznych, którymi to karami wielcy 
mówcy posługiwali się w swoich politycznych sporach.

316 Ober 1989: 141–142; Christ 1998: 32–33; Roisman 2005: 118; Bers 2009: 3–6, 10–11; por. jednak 
Rubinstein 2000: 18–20, 93, 172–195.

317 Ober 1989: 112–113; Rhodes 1998: 145; Bers 2009: 11–12; członkowie Kolegium Czterdziestu, 
sprawującego nadzór nad większością spraw prywatnych (dikai idiai), byli władni rozstrzygać 
bez sądu spory dotyczące sumy mniejszej niż 10 drachm; por. Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 
53.1–2; Harrison 1968–1971: 2.18–20; ateńscy urzędnicy mieli również władzę ukarać grzywną 
(do bliżej nieokreślonej w źródłach wysokości) bez procesu; por. Arystoteles, Ustrój polityczny 
Aten 56.7; Lipsius 1905–1915: 53, 954; Harrison 1968–1971: 2.4 i p.1; Rhodes 19932: 634–635; podczas 
kampanii strategowie mieli również władzę uwięzić (δῆσαι) bez sądu; por. Ustrój polityczny Aten 
61.2; Rhodes 19932: 683–684; Hamel 1998: 59–63; podobną władzę miała Rada Pięciuset (grzywny 
do 500 drachm; w pewnych sytuacjach również więzienie); por. [Demostenes], Przeciwko Euer‑
gosowi i Mnesibulosowi (47) 43; Rhodes 1972: 147 i p. 6; 179 i p.2. 







* Zob. Słowo wstępne



Przeciwko Demostenesowi
w sprawie pieniędzy Harpalosa

Przeciwko Demostenesowi jest mową oskarżycielską, napisaną i wygłoszoną 
przez Hyperejdesa w roku 323 p.n.e. przed trybunałem sądu ludowego 
(dikastērion), w skład którego wchodziło tysiąc pięciuset sędziów. Proces miał 
miejsce w związku z tzw. „aferą Harpalosa”1. Demostenes oskarżony został 
o przyjęcie łapówki, niebagatelnej sumy dwudziestu talentów od zbiegłego 
skarbnika Aleksandra. Te same zarzuty postawiono przy tej okazji wielu 
innym prominentnym postaciom ateńskiej polityki.

1. Osoby dramatu

Oskarżonego, Demostenesa (z Pajanii), przedstawiać nie trzeba2. Omówienie 
bogatego życiorysu oraz osiągnięć tego największego spośród greckich orato‑
rów i zapewne najważniejszego polityka ateńskiego II połowy IV wieku daleko 
wykraczałoby poza ramy tego wprowadzenia3. Warto jedynie w tym miejscu 

1 Nt. „afery Harpalosa” zob. Colin 1925; 1926; Badian 1961 (= 2012: 58–95); Mossé 1973: 86–
90; Jaschinski 1981; Will 1983: 115–126; Worthington 1986; 2003: 90–105; Bosworth 1988: 215–220; 
Blackwell 1999; zob. też Kulesza 1994: 94–96; Nawotka 2004: 461–462.

2 W starożytności znano mowę uchodzącą za obronę Demostenesa w tej właśnie sprawie 
(40 F4, 12 Sauppe) prawdopodobnie jednak nie była ona autentyczna; zob. Atenajos, Uczta mędr‑
ców 592e; por. jednak Dionizjos z Halikarnasu, Demostenes 57; zob. też Schaefer 1885–18872: 
3.342, p. 2; Blass 1887–18982: 3.1.57.

3 Najobszerniejszym wciąż opracowaniem jest Schaefer 1885–18872; zob. też Blass 1887–
18982: 3.1.1–65; Pickard -Cambridge 1914; Cloché 1937; Jaeger 19632 (hagiografia); Carlier 1990; 
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poświęcić chwilę uwagi tym wątkom jego biografii, do których nawiązuje 
w mowie oskarżycielskiej Hyperejdes: wydarzeniom oraz dokonanym przez 
niego wyborom w ostatnich okresie jego życia, już po Cheronei (338 p.n.e.).

Cheronea była bowiem porażką dotychczasowej polityki Demostenesa. 
Konfrontacyjne stanowisko wobec Filipa II, które niestrudzenie promował, 
doprowadziło do klęski i w konsekwencji do ograniczenia suwerenności jego 
państwa. Nawet wtedy jednak Ateńczycy nie stracili do niego zaufania4. Jego 
polityczni przeciwnicy i osobiści wrogowie zwietrzyli wprawdzie okazję do 
wyrównania dawnych rachunków (jak sam podkreślał, niemal codziennie 
stawać musiał wtedy przed sądem)5, ich oskarżenia okazały jednak niesku‑
teczne (Dem. 28–29). Zaledwie kilka miesięcy po klęsce6 Demostenes wybrany 
został przez Zgromadzenie – mimo gwałtownego protestu Ajschinesa7 – aby 
wygłosić mowę pogrzebową ku czci poległych pod Cheroneą8. Niecałe dwa 
lata później przyjęta została uchwała honorująca jego zasługi dla państwa; 
jej symbolem był złoty wieniec – trzeci z kolei przyznany mu w ciągu pięciu 
ostatnich lat9. Co najmniej równie wymowne pod tym względem były sądowe 
zwycięstwa, odniesione w wielkich politycznych procesach, które w związku 
z tymi właśnie uchwałami wytoczyli autorom wniosków – najpierw Diondas 
(Dion.), później zaś Ajschines10.

Jeszcze przez pierwsze lata po klęsce Demostenes otwarcie manifestował 
swą wrogość do nowych hegemonów z północy. Gdy dowiedział się o śmierci 
Filipa, wyprawił dziękczynną ucztę ofiarną mimo żałoby po zmarłej córce, jego 
jedynym dziecku (Ajschines nie omieszkał wypomnieć mu tej niestosowności)11. 

Sealey 1993 (historia polityczna); Lehmann 2004; MacDowell 2009 (oratorstwo); Worthington 
2012; zob. też Turasiewicz 1991: i–cxxviii; ponadto Sinko 1959: 1.772–788; LGS 2.199–209; HSG 
2.319–322, 561–562.

  4 Por. Schaefer 1885–18872: 3.12; MacDowell 2009: 372–373; zob. też Lengauer 2004: 180–
182; nie udało się Demostenesowi uzyskać poparcia Zgromadzenia w jego staraniach o pozycję 

„strażnika pokoju” (eirenophylax), reprezentującego Ateny na kongresie zwołanym przez Filipa 
w Koryncie, zob. Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi 159; por. Harris 1994; 1995: 138; Ryder 2000: 83.

 5 Demostenes, O Wieńcu (18) 249; por. Worthington 2012: 272 i p. 81; MacDowell 2009: 373.
 6 Bitwa pod Cheroneą mogła mieć miejsce 2 sierpnia lub 1 września (7 Metageitnion; róż‑

nica wynika z możliwości uwzględnienia miesiąca interkalarnego); por. Plutarch, Kamillus 19.5.
 7 Zob. Demostenes, O wieńcu (18) 285–288.
 8 Nt. mowy pogrzebowej w Atenach i związanych z nią zwyczajów, a także Epitafu De‑

mostenesa zob. niżej – Epit. [wstęp 1.]; zaraz po klęsce Demostenes został również wybrany do 
kolegium urzędników odpowiedzialnych za aprowizację miasta w zboże; por. Demostenes, 
O wieńcu (18) 248; Likurg, Przeciwko Leokratesowi (1) 42.

 9 Nt. wieńców przyznanych Demostenesowi zob. Dion. [wstęp 3.].
10 Zob. niżej – Dion.; proces z Ajschinesem był ostatnim starciem tych dwóch wielkich ora‑

torów, a zachowały się z niego (co jest sytuacją nader rzadką) przemowy obu stron: Ajschines, 
Przeciwko Ktezyfontowi (3); Demostenes, O wieńcu (18).

11 Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi (3) 77; por. Plutarch, Demostenes 22.1–3; [Moralia] (Vi‑
tae…) 847b.
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Spiskować miał z Attalosem, ostatnim teściem Filipa, znienawidzonym przez 
Aleksandra, który zdążył już się przeprawić do Azji Mniejszej ze strażą przed‑
nią wojsk macedońskich, mającą przygotować grunt pod planowaną inwazję 
na Persję12. Na jego wniosek Rada Pięciuset przegłosowała uchwałę honorującą 
(pośmiertnie) Pauzaniasza, zabójcę króla (336 p.n.e.)13. Rok później doprowadził 
do zawarcia (po raz kolejny w swojej politycznej karierze) sojuszu z Tebami, 
które otwarcie rzuciły wyzwanie Aleksandrowi (335 p.n.e.)14: w tym celu miał 
nawet posłużyć się ewidentnym kłamstwem, przedstawiając Zgromadzeniu 
naocznego świadka rzekomej śmierci Aleksandra podczas wyprawy prze‑
ciwko Tryballom15. Ateńczycy wprawdzie postanowili przezornie poczekać 
z wysłaniem wojsk na pomoc Tebom16, Demostenes jednak potajemnie je 
wspierał, dostarczając broń17, być może za pieniądze króla perskiego, które 
potajemnie przyjął i których defraudację później mu zarzucano (Dem. 17). 

Gdy jednak, wraz z upadkiem Teb, przekonał się, że w osobie Aleksandra 
(którego wcześniej nie doceniał) ma do czynienia z co najmniej równie ener‑
gicznym i bezwzględnym przeciwnikiem, stał się rzecznikiem bardziej prag‑
matycznego stanowiska. Dał tego dowody, gdy niedługo przeciwko Macedonii 
wystąpiła Sparta (331 p.n.e.). Gdy Zgromadzenie ateńskie rozważało udzielenie 
Lacedemończykom pomocy, Demostenes kluczył, aby ostatecznie opowiedzieć 
się przeciwko otwartemu przystąpieniu do wojny18. Zachowana w korpusie 
jego pism mowa W sprawie traktatu z Aleksandrem, utrzymana w wojowniczym 

12 Diodor Sycylijski 17.5.1; Plutarch, Demostenes 23.2; Hammond – Griffith – Walbank 3.8–9; 
Green 20132: 98, 114; Bosworth 1988: 22, 27

13 Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi (3) 160 (nie do końca jednoznaczna sugestia); Plutarch, 
Demostenes 22.2–3 (który nie podaje, że była to inicjatywa samego Demostenesa); Fokion 16.6; 
Diodor Sycylijski 17.3.2; por. Rhodes 1972: 81; zob. też Pickard -Cambridge 1914: 406–407; Sealey 
1993: 202; Worthington 2012: 272–273; Ajschines drwił z nienawiści Demostenesa do władców 
Macedonii, nazywając go Misophilippos i Misalexandros (Przeciwko Ktezyfontowi (3) 66).

14 Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi (3) 239; por. Diodor Sycylijski 17.8.5; Hammond – Wal‑
bank – Griffith 3.57; niewykluczone, że formalny sojusz nie został w istocie zawarty, a Ateny 
złożyły jedynie obietnicę pomocy; por. Worthington 1992: 165–166 (który uważa, że wzmianka 
Ajschinesa dotyczy sojuszu z 339–338 p.n.e.); nt. tego ostatniego zob. Dion. [wstęp 3.].

15 Justyn, Epitome 11.2.8; por. [Demades], O dwunastoleciu 17; problemów z chronologią Ju‑
styna zob. Yardley – Wheatley – Heckel 1.88–89; por. też Colin 1925: 340; Hammond – Griffith 

– Walbank 3.59; Bosworth 1988: 195.
16 Diodor Sycylijski 17.8.6; Schaefer 1885–18872: 3.136; Cawkwell 1969: 174–175; Hammond – 

Walbank – Griffith 3.58–59; Worthington 1992: 165; Sealey 1993: 203.
17 Diodor Sycylijski 17.8.5; Plutarch, Demostenes 23.1; por. [Moralia] (Vitae…) 847b; zob. jednak 

Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi (3) 167; por. Hammond – Griffith – Walbank 3.59; Cawkwell 
1969: 174; Worthington 2000a: 92; 2003b: 75; Nawotka 2004: 148–150; Green 20132: 13; za pienią‑
dze perskie: Schaefer 1885–18872: 3.118–119; Hammond – Griffith – Walbank 3.57.

18 Por. Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi (3) 165–167; Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi 
(1) 34–35; Plutarch, Demostenes 24.1; Colin 39–40; 1925: 341, p. 3; Cawkwell 1969: 178–179; Mi-
tchel 1970: 13–14; Croix 1972: 378; Bosworth 1988: 202; Sealey 1993: 206; Worthington 2000a: 95; 
Badian 2012: 162–163.
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antymacedońskim tonie i być może związana z tą ostatnią debatą, prawie na 
pewno nie jest jego autorstwa19. Niektórzy przypuszczają nawet, że wygłosił 
ją nie kto inny jak Hyperejdes, który pozostać miał nieubłaganym wrogiem 
Macedonii20.

Być może od tego właśnie czasu ich drogi zaczęły się rozchodzić21. Przez 
pierwsze lata po Cheronei bowiem wciąż blisko ze sobą współpracowali: zaraz 
po klęsce razem przygotowali „kryzysowy pakiet” uchwał obejmujący m.in. 
wyzwolenie niewolników, nadanie obywatelstwa metojkom i przywrócenie 
praw obywatelskich wszystkim tym, którzy zostali ich pozbawieni22. Niewy‑
kluczone, że razem stawali przed sądem, gdy zostały one zaskarżone przez ich 
politycznych przeciwników (Dem. 28–29). Prawie na pewno uczynili to, gdy 
przyszło bronić honorującej Demostenesa uchwały, jeszcze sprzed Cheronei: jej 
autorem był sam Hyperejdes i to on został oskarżony przez Diondasa, a jego 
mowę obrończą w tej sprawie (Przeciwko Diondasowi) przed kilku zaledwie 
laty wydobyto na światło dzienne. Niejednoznaczne stanowisko Demoste‑
nesa w sprawie deifikacji Aleksandra (Dem. 32)23 – i to w przededniu afery 
Harpalosa – nie mogło mu przysporzyć sympatii w oczach pryncypialnie 
antymacedońskiego Hyperejdesa. Sama afera Harpalosa natomiast definityw‑
nie zakończyła ich współpracę i przyjaźń (Dem. 21)24. Dopiero wojna lamijska 
miała ich znowu połączyć we wspólnej sprawie.

Współobrońcą (synēgoros) Demostenesa był prawdopodobnie Hag nonides 
z Pergase25. Niemal na pewno został on również postawiony przed sądem 

19 Zob. wyżej – Wprowadzenie 2.2.
20 „Pierwszy z oratorów pod względem biegłości w wymowie i wrogości do Macedonii”; 

Diodor Sycylijski 18.13.5; zob. też Mossé 1973: 90; Clavaud 1987: 23; Worthington 1992: 53 („the 
leader of the «warhawks»”); Brun 2005: 111; contra: Mitchel 1970: 23–25.

21 Colin (Colin 39) sugeruje, że mogło to mieć miejsce już w przededniu bitwy pod Is‑
sos (333 p.n.e.); wtedy to Demostenes, według nieprzychylnego mu świadectwa, miał rozpo‑
wszechniać informacje o rozpaczliwym położeniu Aleksandra, jednocześnie powstrzymując 
się od jakichkolwiek wiążących inicjatyw politycznych (Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi 163–
164); obaj zgodnie mieli się jeszcze przeciwstawiać żądaniom Aleksandra dotyczącym wysła‑
nia mu trirem na początku wojny przeciwko Persom w 334 p.n.e.; Plutarch, Fokion 21; [Moralia] 
(Vitae…) 847c i 848e; por. Dion. 24; zob. też Marzi 18; contra: Engels 19932: 320–322; uważa on, że 
bliska współpraca Hyperejdesa i Demostenesa trwała aż do ich śmierci, a proces Harpalosa 
stanowił jedynie „krótkotrwały spór” („ein kurzfristige Streit”).

22 Zob. niżej – Przeciwko Aristogejtonowi [wstęp 2.].
23 Por. Epit. 21, gdzie Hyperejdes z oburzeniem nawiązuje do boskiej czci oddawanej 

Aleksandrowi i Hefajstionowi w Atenach; podobnie jak w debatach dotyczących Teb i Sparty, 
Demostenes w tej sprawie kluczył, opowiadając się najpierw przeciw deifikacji, a później za; 
wypomniał mu to również Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 94.

24 Por. [Plutarch], Moralia (Vitae…) 848f; anegdota o tym, że Demostenes zastał kiedyś Hy‑
perejdesa, gdy ten pisał mowę przeciwko niemu (ibid. 849f), jest mało wiarygodna; por. Schae-
fer 1885–18872: 3.340, p. 3; Colin 38–39; id.1925: 347–348; 1926: 83–86; Engels 19932: 319; Wirth 
1999: 90–93.

25 PA 176; PAA 107455; por. Heckel 128; Berve 1926: 2.10, nr 18.
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w związku z tym samym skandalem, co też czyni jego wystąpienie u boku 
pierwszego oskarżonego tym bardziej wiarygodnym. Tradycja antyczna 
przedstawia nam tę postać w niezbyt korzystnym świetle. Z zachowanych 
wzmianek u Plutarcha wyłania się obraz niewdzięcznego oportunisty i dema‑
goga (w nowożytnym sensie)26. Choć należał do antymacedońskiego skrzydła 
w Atenach, po wojnie lamijskiej Antypater ukontentował się tylko jego wygna- 
niem poza granice Hellady. Fokion zaś, postawiony przez Macedończyka na 
czele państwa, wyjednał dla niego możliwość przebywania na Peloponezie. 
Po śmierci Antypatra i przywróceniu na krótką chwilę pełnej demokracji 
(318 p.n.e.) Hagnonides odpłacił swemu dobroczyńcy, doprowadzając do jego 
skazania i egzekucji (wspaniałomyślnie sprzeciwił się natomiast propozycji 
tortur); niecały rok później, w ramach układu pokojowego z Kassandrem, 
synem Antypatra, Ateńczycy – być może powodowani niewczesną jak zwykle 
skruchą – i jego skazali na śmierć27.

Hy pere jdes  był tylko jednym z dziesięciu współoskarżycieli w tym 
procesie. Obok niego przeciwko Demostenesowi wystąpili: Stratokles, prze‑
mawiający jako pierwszy, Himerajos, Menesaichmos (być może dla jednego 
z tych dwóch zachowaną mowę Przeciwko Demostenesowi napisał Dejnarchos) 
i Pytheas. Imiona pozostałych pięciu oskarżycieli nie są znane.

St ratok les z  Diomei28 to człowiek w tym czasie jeszcze młody (ur. ok. 
350 p.n.e.): udział w oskarżeniu Demostenesa jest jego pierwszym znanym 
nam politycznym wystąpieniem29. Jego historyczny moment przyszedł dopiero 
szesnaście lat później, gdy Demetriusz Poliorketes, jeden z diadochów (nieno‑
szący jeszcze wówczas tego przydomka), wypędził z Aten swego imiennika, 
Demetriusza z Faleronu i – po raz kolejny – przywrócił w Atenach demokrację. 
Na czele państwa stanął wówczas nie kto inny, jak właśnie Stratokles. Z jego 
politycznych inicjatyw najlepiej zapamiętane zostały te, które nie przyniosły 
mu chluby: groteskowo uniżone uchwały honorujące Poliorketesa i jego 
zachcianki30. One właśnie stały się powodem jego sporu z Democharesem, 
siostrzeńcem Demostenesa, z którym wcześniej miał współpracować; w efek‑

26 Plutarch, Fokion 19.4, 33–34, 39; autor ten nazywa go bez ogródek „sykofantą” (19.4); zob. 
jednak Bayliss 2011: 98–101.

27 Śmierć Fokiona: Plutarch, Fokion 33–37; śmierć Hagnonidesa: ibid 38; por. Gehrke 1976: 
101, 118–119; Tritle 1988: 134, 139–140; Habicht 1997:48–49; zob. jednak Bayliss 2011: 145–150.

28 PA 12938; LGPN 21; PAA 837635; Davies 1971: 494–495; Hansen 1989: 59; por. Blass 1887–
18982: 3.2.333–335; Colin 1926: 53–54; Bayliss 2011: 152–186.

29 Nt. jego wieku zob. Worthington 1992: 125–126; por. też Davies 1971: 494–495; Rubinstein 
2000: 60, p. 94; Bayliss 2011: 154 i 243, p. 4.

30 Plutarch, Demetriusz 12, 24.4–5, 26; na jego wniosek w 307–306 p.n.e. przegłosowano 
również uchwałę honorującą pośmiertnie Likurga, na mocy której wystawiono mu brązowy 
pomnik na agorze, a jego potomkom przysługiwał przywilej posiłków (sitēsis) w prytanejon; 
por. IG II2 456; [Plutarch], Moralia (Vitae…) 852a; por. Marasco 1984: 41; Habicht 1997: 68; Mikal‑
son 1998: 20–22; nt. sitēsis w prytanejon zob. Phil. 2 i kom.
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cie Demochares został wygnany (303 p.n.e.)31. Polityczne znaczenie utracił 
Stratokles po bitwie pod Ipsos (301 p.n.e.), w której jego macedoński protektor, 
poniósł klęskę. Ateny dostały się wtedy znowu w orbitę wpływów Kassandra, 
syna Antypatra, a z jego błogosławieństwem władzę w mieście przejął tyran, 
Lachares – pierwszy od czasów Pizystratydów. Do polityki wrócił po kilku 
latach (295 p.n.e.), gdy Poliorketes, odbudowując swoje imperium, odzyskał 
Ateny, rzecz jasna gwarantując im pełną „niezależność”.

Himerajos z  Fa leronu32, brat Demetriusza, był w przeciwieństwie do 
tego ostatniego nieugiętym wrogiem Macedonii, co też stało się powodem 
jego zguby. Podobnie jak Demostenes i Hyperejdes, po wojnie lamijskiej (322 
p.n.e.) skazany został, na wniosek Demadesa, na śmierć – in absentia, bo zdążył 
już, razem z Hyperejdesem, uciec z Aten na Eginę. Tam dopadli ich siepacze 
Antypatra, ten zaś schwytanych kazał zgładzić.33 Niewykluczone, że to właśnie 
Himerajos wygłosił napisaną przez Dejnarchosa i zachowaną mowę Przeciwko 
Demostenesowi. Ten sam Dejnarchos napisać miał wcześniej (nie wiadomo dla 
kogo) mowę przeciwko niemu, gdy oskarżony został w ramach procedury 
eisangelia (zob. niżej)34.

Menesa ic h mos (demotikon nieznane)35, znany przede wszystkim ze 
swej wrogości do Likurga, której folgował nawet po jego śmierci, wnosząc 
oskarżenie przeciwko jego dzieciom. Za jego życia kilkakrotnie starł się z nim 
przed sądem i przynajmniej raz korzystał w tym celu z usług Dejnarchosa, 
który zresztą użyczał też pióra jego przeciwnikom. Miał on również przejąć 
po Likurgu finansową administrację państwa. Być może dla niego właśnie – 
albo dla Himerajosa – napisał on zachowaną mowę Przeciwko Demostenesowi, 
wygłoszoną w tym procesie.

Pytheas (demotikon nieznane) to kolejny po Stratoklesie oskarżyciel z młod‑
szej generacji (ur. ok. 360 p.n.e.)36. Pierwsze kroki w karierze politycznej stawiał 
kilka lat wcześniej, m.in. podczas debaty nad deifikacją Aleksandra oraz nad 
jego żądaniami wysłania mu okrętów37. W obu sprzeciwiał się żądaniom króla. 
Mimo to nie należał do antymacedońskiego stronnictwa38. Wręcz przeciwnie 

31 Plutarch, Demetriusz 24.5; por. Marasco 1984: 54–55; Habicht 1997: 79.
32 PA 7578; LGPN 4; PAA 535130; Davies 1971: 108; Hansen 1989: 49; Berve 1926: 2.184 nr 385; 

Colin 1926: 56; Heckel 2006: 140.
33 Plutarch, Demostenes 28.2–4; por. Engels 19932: 398.
34 Dejnarchos F 14 Conomis (kath’ Himeraiou eisangeltikos); Hansen 1975: 111.
35 Nt. tej postaci zob. niżej – W obronie dzieci Likurga [wstęp 1.].
36 PA 12342 (natus ante a. 356); LGPN 6; PAA 793220; Hansen 1989: 58; Blass 1887–18982: 

3.2.283–288; Berve 1926: 2.337–338; Colin 1926: 54–55; Hansen 1989: 58; Heckel 2006: 239.
37 [Plutarch], Moralia (Praecepta gerendae reipublicae) 804b; por. Colin 1925: 326; Develin 

1989: 407.
38 Według Demostenesa (List III 29 -31) Pytheas dokonać miał radykalnej politycznej 

wolty: na początku „demokrata” (δημοτικόν), później zaś działający przeciwko ludowi;  
być może rozumieć to należy jako zmianę stanowiska w sprawie Macedonii; por. MacDo
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– po wybuchu wojny lamijskiej opuścił Ateny (gdzie podobno wtrącony został 
do więzienia jako dłużnik skarbu państwa)39 i z własnej inicjatywy objeżdżał 
miasta Peloponezu, apelując, aby wytrwały w wierności dla Antypatra40.

Afera Harpalosa i procesy sądowe z nią związane przebiegała w poprzek 
tradycyjnych stronnictw i politycznych koligacji41. Razem z Demostenesem 
oskarżonych zostało wielu innych prominentnych polityków, reprezentujących 
zgoła odmienne niż on stanowisko w sprawie stosunków z Macedonią. Każdy 
z nich miał rzecz jasna osobny proces, nie zmieniało się natomiast kolegium 
oskarżycieli, wybranych przez Zgromadzenie Ludowe. Obok Polyeuktosa 
ze Sphet tos42, nieugiętego wroga hegemonów z północy, na „ławie oskarżo‑
nych” zasiadł Demades z Paian i i  (krajan Demostenesa), jeden z najlepiej 
znanych oratorów greckich poza kanonem dziesięciu (zob. wyżej), i jednocześ‑
nie najbardziej prominentny rzecznik promacedońskiej polityki, a przy tym 
jeszcze autor uchwały, na mocy której Demostenes, Hyperejdes i inni (w tym 
Himerajos z Faleronu) skazani zostali na śmierć43. Na wzmiankę zasługują 
również Charikles, zięć Fokiona44, oraz Aristogejton (demotikon nieznane)45 
i Filokles (demotikon nieznane)46 – przeciwko tym dwóm ostatnim w ich włas‑
nych procesach w związku z aferą Harpalosa wygłoszono zachowane mowy 
autorstwa Dejnarchosa (Przeciwko Aristogejtonowi i Przeciwko Filoklesowi).

Nie wiemy, czy każdy oskarżony stanął przed dokładnie tym samym pro‑
kuratorskim kolegium i tym samym panelem tysiąca pięciuset sędziów, czy 
też może ich skład dla każdego procesu ustalano osobno47; nie zachowały się 

well 2009: 416–417; nt. autentyczności Listów Demostenesa zob. niżej – W obronie synów Likurga 
[wstęp 2.].

39 Suda s.v.; Demostenes, List III, 29; por. Schaefer 1885–18872: 3.361; Hansen 1976: 143; zob. 
też O’Sullivan 2009: 74 i p. 66.

40 Plutarch, Demostenes 27.2–3 (= Fylarchos, FGrH 81 F 75); w Arkadii miał nawet wdać się 
w spór z Demostenesem, który – również z własnej inicjatywy, jako wygnaniec – wspierał kie‑
rowane przez Polyeuktosa ze Sphettos oficjalne poselstwo ateńskie; por. Pickard -Cambridge 
1914: 476; zob. też niżej.

41 Por. Mossé 1973: 88; Will 1983: 125; Bosworth 1988: 219; Blackwell 1999: 16, p. 48; Wirth 
1999: 88–89.

42 Por. Din. 1.100; Polyeuktos: PA 11950 (+ 11934); LGPN 49; PAA 778285; Blass 1887–18982: 
3.2.151–153; Berve 1926: 2.323–324; Faraguna 1992: 221–222.

43 Zob. niżej – Przeciwko Demadesowi [wstęp 1.].
44 PA 15403; LGPN 7; PAA 983030; oskarżony: Plutarch, Fokion 22.3–4; [Moralia] (Praecep‑

ta…) 808a; to właśnie Chariklesowi powierzyć miał Harpalos budowę wystawnego grobowca 
dla swojej kochanki, Pythionike, i to on (razem z Fokionem) zaopiekować miał się dzieckiem 
po śmierci obojga rodziców (Plutarch, Fokion 22.2–3).

45 Zob. niżej – Przeciwko Aristogejtonowi [wstęp 1.].
46 LGPN 19; PA 14521; PAA 935430; bywa on niekiedy identyfikowany ze wspominanym 

w dokumentach epigraficznych Filoklesem z Eroiadai (LGPN 55; zob. jednak Worthington 
1989; 1992: 315–316).

47 Por. Worthington 1992: 328 („whether he [Philocles] was faced with ten prosecutors as 
Demosthenes is unknown”); MacDowell 2009: 412–413.
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żadne starożytne wzmianki o napisanych i wygłoszonych przez Hyperejdesa 
mowach przeciwko pozostałym bohaterom skandalu, warto jednak pamiętać, 
że mowa W obronie Euksenipposa, jedyna zachowana w całości, również nie 
została wspomniana nawet raz w dostępnych nam źródłach.

2. Procedura

Proces Demostenesa był zwieńczeniem szczególnej procedury prawnej znanej 
jako „dochodzenie” (apophasis)48, funkcjonującej w Atenach od połowy IV 
wieku p.n.e49 i przewidzianej dla poważnych przestępstw przeciwko państwu, 
jak zdrada, korupcja i być może próba obalenia demokracji50. Jej najważ‑
niejszym, definiującym elementem, od którego zresztą bierze swoją nazwę, 
jest poprzedzające właściwą rozprawę sądową „dochodzenie”, prowadzone 
przez radę Areopagu. Uruchamiała je ona z własnej inicjatywy albo na mocy 
uchwały (psēphisma) przegłosowanej na Zgromadzeniu Ludowym (ekklēsia)51. 
Z wnioskiem takim na Zgromadzeniu wystąpić mógł każdy pełnoprawny 
obywatel. W tym konkretnym przypadku wystąpił z nim sam Demostenes, 

48 Dosłownie „ujawnienie” (od greckiego apophainein – „ujawniać”) – wyników docho‑
dzenia, rzecz jasna; jak zauważył Wallace (2000: 586) właściwym określeniem tej procedury 
byłoby „zētēsis i apophasis”; więcej na jej temat zob. Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 
54–55; por. Lipsius 1905–1915: 801–802; Hansen 1975: 39–40; MacDowell 1978: 190–191; Carawan 
1985: 124–140; Wallace 1989: 113–119; Worthington 1992: 357–362; Todd 1993: 115; de Bruyn 1995: 
117–146; Rhodes 1995: 312–314; Wallace 2000: 586–587; Blackwell 2003; Harris 2007: 170–171; por. 
też Kulesza 1988: 224–225; 1994: 41–42; Hansen 1999: 292–293.

49 De Bruyn (1995: 106–108, 119) na podstawie emendacji IG I3 102.38–47 (= ML 85) argumen‑
tuje, że wprowadzono ją dużo wcześniej, bo w związku z reformami Efialtesa (462–461 p.n.e.); 
zob. jednak Wallace 1998 i 2000: 587–588; sam Wallace (1989: 115–119) na podstawie passusu 
z mowy Dejnarchosa (Przeciwko Demostenesowi (1) 62–63) sugerował, że wprowadzono ją w 343 
p.n.e., z czego jednak później się wycofał (2000: 587 i p. 14).

50 Por. Hansen 1975: 39; Carawan 1985: 124; Wallace 19892: 113; Worthington 1992: 358; zob. 
też Kulesza 1988: 224; 1994: 41; Hansen 1999: 292; de Bruyn (1995: 119) optuje za bliżej nieokreślo‑
nymi „poważnymi przestępstwami” przeciwko państwu, co jednak wiąże się z jej dyskusyjną 
tezą o wczesnym wprowadzeniu tej procedury (zob. wyżej).

51 Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 50, 55–56 Hansen 1975: 39; de Bruyn 1995: 143; za 
przykład dochodzenia uruchomionego z inicjatywy samego Areopagu podaje się casus Anty‑
fonta (nie mówcy) oskarżonego o próbę podpalenia doków (Demostenes, O wieńcu (18) 133–134; 
MacDowell 1978: 191; de Bruyn 1995: 127); niewykluczone jednak, że możliwość ta dotyczyła 
jedynie dochodzenia w sprawie przestępstw popełnionych przez członków samego Areopagu 
(Carawan 1985: 125–131); Areopag mógł również zignorować postanowienie Zgromadzenia Lu‑
dowego i nie wszczynać dochodzenia (Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 10–11; de Bruyn 
1995: 131–133; zob. jednak ibid. 143).
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dołączając doń klauzulę, w której postulował dla siebie samego karę śmierci, 
jeśli dochodzenie Areopagu wykaże jego winę (Dem. 1–2).

Wyniki przeprowadzonego przez Areopag dochodzenia same w sobie 
nie miały mocy prawnej. Po ich ogłoszeniu sprawa wracała pod obrady 
Zgromadzenia Ludowego52, które decydowało, czy należy przekazać ją jurys‑
dykcji sądu ludowego (katacheirotonia), czy też na tym etapie zamknąć. W tym 
pierwszym przypadku Zgromadzenie wybierało również kolegium dziesięciu 
prokuratorów53: odróżnia to procedurę apophasis od innych procesów publicz‑
nych, w których roli tej podejmował się z reguły „dobrowolny oskarżyciel” (ho 
boulomenos)54. 

Dlaczego Demostenes sam wyszedł z inicjatywą dochodzenia? Niezależnie 
od kwestii jego winy, w atmosferze skandalu i podejrzeń, która panowała po 
ucieczce Harpalosa, nad jego głową gromadzić zaczynały się chmury. Jak 
dowodzi późniejszy werdykt sądu, stracił wówczas na popularności, a jego 
polityczni przeciwnicy oraz osobiści wrogowie mogli wykorzystać tę okazję 
do rozprawienia się z nim w dużo bardziej niebezpieczny sposób: za pomocą 
oskarżenia o „zdradę stanu” (eisangelia), regularnie uruchamianej w politycz‑
nych procesach epoki Likurga55. Nie tylko wiązała się ona nader często z karą 
śmierci – tę ostatnią Demostenes i tak przewidział dla siebie w uchwale – lecz 
także przebiegała dużo szybciej, a przy tym stanowiła dla potencjalnego oskar‑
życiela nader atrakcyjną opcję, bo obarczona była stosunkowo niewielkim ry‑
zykiem. Apophasis tymczasem nie tylko dawała perspektywy na przeciągnięcie 
sprawy przez cały czas trwania dochodzenia Areopagu: przede wszystkim 
powierzała kluczową decyzję temu właśnie gremium, a na jego życzliwość 
Demostenes dotąd zawsze mógł liczyć56.

52 Areopag miał prawo samodzielnie wymierzyć finansową karę do określonej (lecz nie‑
znanej nam) wysokości: w takiej sytuacji cała procedura kończyła się wraz z zamknięciem 
śledztwa przez to właśnie gremium; por. [Demostenes], Przeciwko Neairze (59) 80; zob. też Wal‑
lace 2000: 586.

53 Por. Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 51; Przeciwko Aristogejtonowi (2) 6–7; zob. też 
Worthington 1992: 52–53; Rubinstein 2000: 50–51.

54 Oskarżyciele wyznaczani byli również w procedurze eisangelia kierowanej do Rady 
Pięciuset (eisangelia eis tēn boulēn) oraz w niektórych procedurach endeixis; por. Hansen 1975: 
113–116; Demostenes, Przeciwko Aristogejtonowi (25) 13; Hansen 1976: 32; Rubinstein 2000: 51, p. 71, 
113–115.

55 Zob. niżej – Eux. [wstęp 2.].
56 Por. Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 62–63; Bosworth 1988: 218; Wallace 1989: 

198–199; Worthington 1992: 226, 361–362; Sealey 1993: 214; MacDowell 2009: 412; Badian 
2012: 74.
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3. Istota sprawy

Gdy Harpalos pojawił się późną wiosną 324 p.n.e. u przylądka Sunion w Attyce 
(Dem. 8), miał ze sobą sześć tysięcy żołnierzy, trzydzieści okrętów i pięć tysięcy 
talentów – sumę, za którą wystawić można było i utrzymać armie i floty wielo‑
krotnie liczniejsze57. Za radą Demostenesa Zgromadzenie Ludowe postanowiło 
odmówić mu wstępu do miasta; Ateńczycy dobrze wiedzieli, że ściga go gniew 
Aleksandra, a mimo sporu o dekret w sprawie wygnańców nie chcieli dawać 
królowi łatwego casus belli; co więcej, kilkutysięczna armia najemników sama 
w sobie stanowić mogła zagrożenie dla miasta58. Harpalos nie dał jednak za 
wygraną. Swoje wojsko, flotę i większą część pieniędzy przerzucił na półwysep 
Tajnaron w Lakonii (funkcjonujący jako swoista baza rekrutacji najemników), 
a sam wrócił do Aten – tym razem jako błagalnik, z gałązką oliwną w ręku, 
i bagażem siedmiuset talentów59. Na wniosek Demostenesa został aresztowany, 
przesłuchany i postawiony pod strażą (Dem. 9); przywiezione przez niego 
pieniądze natomiast przeniesiono na Akropol.

Tymczasem do Aten przybyli posłowie macedońscy domagający się 
wydania Harpalosa. Żądania wysłały aż trzy różne osobistości, zupełnie 
niezależnie: Filoksenos, którego pieczy powierzone zostało egejskie wybrzeże 
Azji Mniejszej, Antypater, „wicekról” Grecji, i „królowa matka”, Olimpias (por. 
Dem. 8). Osobliwie Demostenes, za pomocą pokrętnych podobno argumentów, 
zdołał wówczas przekonać Zgromadzenie do niewydawania zbiega (Dem. 9). 
Niedługo później jednak w tajemniczych okolicznościach Harpalosowi udało 
się uciec i opuścić Ateny60; Hyperejdes sugeruje wręcz akt sabotażu, za sprawą 
którego pilnująca go straż została odwołana (Dem. 12). Sama jego ucieczka 
stawiała Ateńczyków w bardzo niezręcznej sytuacji: narażała ich bowiem na 
gniew i represje ze strony Aleksandra (por. Dem. 11, 34), i to w chwili, gdy wciąż 

57 Harpalos wybrał Ateny jako miejsce ucieczki z kilku powodów; przede wszystkim 
był honorowym obywatelem miasta (TrGF 91 F 1 = Atenajos, Uczta mędrców 596a; Osborne 
1981–1983: 3.79); zapewne też wiedział o napięciu między Atenami i Aleksandrem w związku 
z dekretem w sprawie wygnańców; por. Badian 2012: 65; Ashton 1983: 54–55; contra: Wirth 
1999: 105–110; zob. też wyżej – Wprowadzenie 1.5.

58 Plutarch, Demostenes 25.1–3; Dejnarchos, Przeciwko Filoklesowi 1; Przeciwko Aristogejtonowi 
4; Kurcjusz Rufus 10.2.1; por. Colin 1925: 321; Badian 2012: 73; Ashton 1983: 56–59; Bosworth 
1988: 216; zob. jednak Worthington 2003: 95–96.

59 Harpalos zbiegł z aresztu niedługo po powrocie Demostenesa z negocjacji z Nikano‑
rem, jeszcze przed wysłaniem delegacji do samego Aleksandra; zob. wyżej – Wprowadze- 
nie 1.5.

60 Harpalos wrócił do swoich najemników na Tajnaron, następnie przeprawił się na Kre‑
tę, gdzie został zabity przez jednego ze swoich towarzyszy, Thibrona; por. Diodor Sycylijski 
17.108.8; Arrian z Nikomedii FGrH 156 F 9 (= Focjusz, Biblioteka 92; 69b Bekker); Heckel 1992: 221 
(= 2006: 131); zob. też Bosworth 1988: 291–292.
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jeszcze liczyli na jego wyrozumiałość w sprawie Samos61. A gdy zorientowali 
się, że na Akropolu jest zaledwie połowa z siedmiuset przywiezionych przez 
niego talentów, wybuchła afera. Nikt nie brał pod uwagę możliwości kradzieży. 
Podejrzewano natomiast, że ktoś Harpalosowi musiał ułatwić ucieczkę, każąc 
sobie słono za to zapłacić; sugerowano wręcz, że suma, którą przenoszono 
na Akropol, była już o połowę mniejsza od tej zadeklarowanej na początku 
(Dem. 10). Pierwszym podejrzanym był Demostenes, który z największą dotąd 
gorliwością zajmował się sprawą Harpalosa i którego interwencji zawdzięczał 
on ocalenie z rąk ścigających go Macedończyków (Dem. 9–12). 

4. Werdykt, kara i „rehabilitacja”

Proces zakończył się przegraną Demostenesa. Choć oskarżyciele domagali się 
kary śmierci62, sędziowie wybrali dużo łagodniejszą opcję: skazany został on na 
bardzo wysoką grzywnę pięćdziesięciu talentów63. Nie wiemy, czy wymiar kary 
w tej procedurze był szacowany dla każdego przypadku z osobna (agōn timētos), 
czy też uregulowany statutowo (agōn atimētos), osobliwiej jednak w formie alter‑
natywy – śmierć lub grzywna. Do tej drugiej możliwości wydają się nawiązywać 
Hyperejdes (Dem. 1, 24) i Dejnarchos64, tyle że grzywna, na którą ostatecznie 
skazany został Demostenes, była dużo niższa niż ta, którą przewidywałoby 
prawo wskazane przez oskarżycieli. Zgodnie z nim bowiem powinna ona 
wynosić dziesięciokrotność inkryminowanej sumy, a zatem dwieście talentów, 
bo defraudację dwudziestu zarzucano Demostenesowi65. Niewykluczone zatem, 

61 Nt. Samos i dekretu w sprawie wygnańców zob. wyżej – Wprowadzenie 1.5.
62 Raz po raz domaga się tego Dejnarchos (Przeciwko Demostnesowi (1) 18, 56); podobnie 

też wobec innych oskarżonych w aferze Harpalosa (Przeciwko Aristogejtonowi (2) 2, 3; Przeciwko 
Filoklesowi (3) 5, 7); w zachowanym tekście mowy Hyperejdesa pojawiają się tylko mniej jedno‑
znaczne sugestie takiej kary; zob. Dem. 34–35, 39–40.

63 Plutarch, Demostenes 26.2; 27.6; Pseudo -Plutarch z kolei niedwuznacznie sugeruje 
(opisując sposób „anulowania” kary; zob. niżej), że wynosiła ona 30 talentów (Ἀθηναίων 
ψηφισαμένων οἷς ὤφειλε τριάκοντα ταλάντοις κοσμῆσαι αὐτὸν τὸν βώμων), chwilę wcześ‑
niej jednak zaznacza, że przyjęcie takiej właśnie łapówki zarzucano Demostenesowi (εἶχε 
δ̓αἰτίαν τριάκοντα τάλαντα λαβεῖν): [Plutarch], Moralia (Vitae…) 846c–d; zob. jednak Roisman 

– Worthington – Waterfield 230–231.
64 Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1), 8, 61; por. Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 

54.2; zob. też Carawan 1985: 133.
65 Rozbieżność tę próbowano tłumaczyć na różne sposoby; jedna hipoteza mówi, iż bra‑

kujące 150 talentów to wartość całego majątku Demostenesa, który uznany został już za skon‑
fiskowany; on sam miałby dopłacić „różnicę”; zob. Goldstein 1971; por. Worthington 2012: 
319–320; zgodnie z inną hipotezą Demostenesowi udało się przekonać sędziów, że większość 
inkryminowanej sumy (15 talentów) istotnie przeznaczył na wsparcie skarbu państwa i osta‑



84 Hyperejdes

że w istocie apophasis nie wiązała się ze statutowo uregulowaną karą, a sugestie 
takowej są jedynie retorycznymi argumentami oskarżycieli66.

Pięćdziesiąt talentów to jednak suma, która przewyższać mogła finansowe 
możliwości osoby nawet tak zamożnej jak Demostenes (według niektórych, 
skądinąd nieżyczliwych mu, świadectw był on najbogatszym człowiekiem 
w Atenach)67. Jako dłużnik skarbu państwa był on pozbawiony praw obywa‑
telskich68, groziło mu też więzienie, do którego podobno nawet został wtrącony 
(a następnie, jak wcześniej Harpalos, zbiegł)69. Demades również opuścił Ateny, 
choć nie wiadomo, czy uczynił to przed, czy po zakończonym skazującym wy‑
rokiem procesie70. Spośród pozostałych oskarżonych kilku, w tym Polyeuktos 
ze Sphettos, zostało uniewinnionych, reszta, podobnie jak tamci dwaj, znalazła 
się na wygnaniu. W końcu jednak wszyscy zostali przyjęci z powrotem do 
Aten. Najdłużej przyszło na to czekać Demostenesowi. Okres wygnania 
spędził niedaleko, w Trojzenie, po drugiej stronie Zatoki Sarońskiej, oraz 
na wyspie Eginie, skąd w pogodne dni dostrzec można było brzegi Attyki71. 
Z tego też okresu pochodzić miał – jeśli choć w części autentyczny – zbiór 
przypisywanych Demostenesowi listów, zachowanych w korpusie jego pism72.

Gdy w Grecji rozpoczynała się kolejna insurekcja przeciwko Macedonii 
(322 p.n.e.), Demostenes, wciąż na wygnaniu, z własnej inicjatywy dołączył 
do ateńskiego poselstwa (na jego czele stał Polyeuktos ze Sphettos, a według 
niektórych świadectw sam Hyperejdes), które wśród innych państw greckich 
organizowało nową antymacedońską koalicję73. Szczególnie wyróżnić miał 

tecznie udowodniono mu jedynie malwersację pięciu talentów, czego dziesięciokrotność sta‑
nowić miałaby grzywna; Colin 229–230; por. 1926: 67.

66 Por. Whitehead 436–437; zob. też MacDowell 2009: 413; zob. też niżej – Dem. 24 i kom; 
zob. też MacDowell 2009: 413 (który sugeruje, że uchwała Zgromadzenia Ludowego, na mocy 
której przekazano sprawę do sądu po wynikach dochodzenia Areopagu, zwalniała sędziów 
z wymierzenia statutowej kary na rzecz jej szacowania).

67 Zob. MacDowell 2009: 413; por. też niżej – Dem. 22 i kom.
68 Być może też pozbawiony go był na mocy prawa wspomnianego przez Andokidesa: 

O misteriach (1) 74; zob. niżej – Dem. 24 i kom.; nt. atimia dotykającej dłużników skarbu państwa 
zob. wyżej – Wprowadzenie 3.4.

69 Więzienie: Plutarch, Demostenes 26.2; zob. jednak [Demostenes], Listy 2.17 (gdzie mowa 
o tym, że Demostenes nie mógł znieść perspektywy więzienia i dlatego uciekł); por. Colin 
1926: 67; Cloché 1937: 299; Clavaud 1987: 15; Bosworth 1988: 220; Sinclair 1988: 159; Hunter 1997: 
305–306; zob. jednak MacDowell 2009: 413–414; Lintott 2013: 75; nt. więzienia stosowanego 
wobec dłużników skarbu państwa zob. wyżej – Wprowadzenie 3.4.

70 Zob. niżej – Przeciwko Demadesowi [wstęp 1.].
71 List 2.18–20; Plutarch, Demostenes 26.4; według Justyna (Epitome 13.5.9) okres wygnania 

spędził on w Megarze; por. Colin 1926: 68; zob. też MacDowell 2009: 214.
72 Nt. autentyczności Listów zob. niżej – W obronie synów Likurga [wstęp 3.].
73 Plutarch, Demostenes 27.3–4; Polyeuktos: [Plutarch], Moralia (Vitae…) 846d; Hyperejdes 

na czele poselstwa: Justyn 13.5.10; zob. też Schaefer 1885–18872: 3.369 i p. 4; Pickard -Cambridge 
1914: 476; Cloché 1937: 301; Sealey 1993: 216; Lehmann 2004: 218; Worthington 2012: 331.
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się w Arkadii, która jednak tym razem do wojny najprawdopodobniej  
się nie przyłączyła74. W jego ojczyźnie tymczasem nastroje uległy odwróce‑
niu, toteż jego kuzynowi, Demonowi z Pajanii, bez większego trudu udało 
się przekonać Zgromadzenie Ludowe do odwołania go z wygnania (nie 
pierwszy to raz zresztą Ateny przyjmowały z powrotem swoich „synów 
marnotrawnych” w godzinie próby)75. Ateńskie prawo nie przewidywało 
jednak możliwości cofnięcia bądź rewizji wydanego wcześniej wyroku. 
Potrzebny był więc kruczek, aby zdjąć z Demostenesa brzemię rujnującej 
grzywny. Postanowieniem Zgromadzenia Ludowego został on powołany do 
przygotowania i ozdobienia ołtarza Zeusa Zbawiciela na zbliżające się święto. 
Nie było to przedsięwzięcie szczególnie kosztowne i Demostenes z łatwością 
się z niego wywiązał. Zgromadzenie jednak przyznało mu na ten cel kwotę… 
pięćdziesięciu talentów76.

Jak na ironię to właśnie „rehabilitacja” Demostenesa stała się ostateczną 
przyczyną jego zguby. Po klęskach pod Amorgos i Krannon (322 p.n.e.) An‑
typater i Krateros, zwycięzcy wodzowie macedońscy, narzucili Ateńczykom 
warunki dużo surowsze od tych, które wcześniej zwykli im stawiać Filip 
i Aleksander. Jednym z nich było wydanie przywódców antymacedońskiego 
stronnictwa, w tym Hyperejdesa i Demostenesa; obaj uciekli z Aten, a Zgroma‑
dzenie Ludowe, na wniosek Demadesa, przegłosowało uchwałę skazującą ich 
na śmierć77. To jednak nie wystarczyło już Antypatrowi, który dla pewności 
wysłał za nimi swoich siepaczy. Pod wodzą Archiasza z Thurioi, zwanego też 

„łowcą wygnańców”, dopadli oni Demostenesa na wyspie Kalauria78. Szukał on 
tam schronienia w sanktuarium Posejdona, widząc jednak, że nie ma szans 
na ocalenie, zażył truciznę (według mało wiarygodnych przekazów miał  

74 [Plutarch], Moralia (Vitae…) 846d sugeruje, że Arkadyjczycy zostali przekonani 
(συνειπὼν ἔπεισεν); zob. jednak Pauzaniasz 8.6.2, 27.10; por. Schaefer 1885–18872: 3.369; Cloché 
1937: 301; Lehmann 2004: 218; podczas tego poselstwa Demostenes wdać się miał w spór z jed‑
nym ze swoich oskarżycieli w aferze Harpalosa, Pytheasem; zob. wyżej.

75 Arystydes (i inni) przed inwazją Kserksesa (480 p.n.e): Herodot, Dzieje 8.79.1; [Demoste‑
nes], Przeciwko Aristogejtonowi II (26) 6; Arysoteles, Ustrój polityczny Aten 22.8; być może Kimon 
po klęsce pod Tanagrą (457 p.n.e.): Plutarch, Kimon 17–18; Alkibiades w ostatnich latach wojny 
peloponeskiej (411–408 p.n.e.): Tukidydes, Wojna peloponeska 8.97.3; być może Ifikrates podczas 
wojny ze sprzymierzeńcami (357 p.n.e.); por. Harris 1989: 271; sam Demostenes miał jedno‑
znacznie (i korzystnie dla siebie) porównać swój powrót do powrotu Alkibiadesa: Plutarch, 
Demostenes 27.5.

76 Odwołanie z wygnania i „anulowanie” kary: Plutarch, Demostenes 27.4–6; [Moralia] 
(Vitae…) 848d (gdzie mowa o 30 talentach; zob. wyżej) Schaefer 1885–18872: 3.370; Pickard-

 -Cambridge 1914: 476–477; Cloché 1937: 301–302; Sealey 1993: 216; Lehmann 2004: 218–219; Wort‑
hington 2012: 331–332.

77 Plutarch, Demostenes 28.2; nt. żądania ekstradycji, ucieczki i zaocznego skazania Demo‑
stenesa, Hyperejdesa i innych zob. wyżej – Wprowadzenie 1.6.

78 Plutarch, Demostenes 29.7; [Moralia] (Vitae…) 847b; por. [Lukian], Pochwała Demostenesa 
28, 49–50.
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nią nasączone pióro) i ostatkiem już sił opuścił święte miejsce, tak aby jego 
śmierć nie sprowadziła na nie rytualnej nieczystości79.

5. Czy Demostenes był winny?

Niepodobna udzielić na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi80. Sam wyrok 
sądu rzecz jasna nie jest wcale kryterium rozstrzygającym, bo jako taki może 
on być raczej świadectwem niepopularności Demostenesa w tym krytycznym 
momencie81. Równie niewiele wydaje się wnosić wynik poprzedzającego pro‑
ces dochodzenia Areopagu. Rada jedynie stwierdziła, że Demostenes wziął 
pieniądze od Harpalosa, czego on sam podobno nie ukrywał, argumentując 
jedynie, że przeznaczył je dla funduszu państwowego (theōrikon). Nie pierwszy 
też raz oskarżano Demostenesa o korupcję, a był to zarzut w starożytnych 
Atenach stanowczo zbyt częsty, żeby w każdym przypadku uznać go można 
było wiarygodnym82.

Na jego niekorzyść może natomiast przemawiać fakt, że plątał się w ze‑
znaniach – a przynajmniej tak przedstawia to nieżyczliwe mu świadectwo 
Hyperejdesa. Jego późniejsza rehabilitacja również niczego nie przesądza. Poza 
czysto formalnym aspektem sprawy – werdykt i wyrok sądu nie zostały wszak 
cofnięte, bo takiej możliwości nie przewidywało prawo – nie był on pierwszym 

79 Trucizna: Plutarch, Demostenes 30.1; [Moralia] (Vitae…) 847b (= Eratostenes BNJ 241 F 31); 
autorzy ci przekazują rozmaite wersje zażycia przez Demostenesa trucizny; obok pióra wspo‑
mniany jest również pierścień z pieczęcią (sphragis), bransoleta (krikos) albo też nasączona nią 
tkanina; por. MacDowell 2009: 424; Worthington 2012: 336–337.

80 Niewinny: Colin 1926: 72–82; Jaeger 19632: 194–195 („ordynarne oszczerstwa”; wüste 
Schmähungen); winny: Mossé 1973: 89; najczęściej przyjmuje się wersję podaną przez samego 
Demostenesa: wziął, ale nie dla siebie, lecz dla funduszu widowiskowego (θεωρικόν); tak np. 
Pickard -Cambridge 1914: 466–469; Turasiewicz 1991: l; Worthington 2012: 320–324; przytoczo‑
na przez Plutarcha (Demostenes 25.3–6) anegdota o złotym kubku ofiarowanym mówcy przez 
Harpalosa raczej nie jest historyczna, jako że żaden z jej elementów nie zostaje potwierdzony 
w skądinąd nieżyczliwych Demostenesowi mowach Hyperejdesa i Dejnarchosa; por. Pickard-

 -Cambridge 1914: 467; Carlier 1990: 263–265; Timokles w zaginionej komedii Delos wymienia 
łapówki, które Harpalos przekazać miał Demostenesowi, Kallistenesowi, Mojroklesowi, De‑
monowi i samemu Hyperejdesowi; F 5; por. Olson 2007: 222–223.

81 Por. Kulesza 1994: 96; Whitehead 361; Wirth 1999: 144–145; nt. sądów jako miary wpły‑
wów i popularności zob. Todd 1993; Cohen 1995.

82 Zob. niżej – Dem. 17 i kom.; por. Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi (3) 103; Dejnarchos, 
Przeciwko Demostenesowi (1) 33; zob. też [Plutarch], Moralia (Vitae…) 848b; Kulesza 1994: 93; nt. 
prawdziwych i nieprawdziwych zarzutów korupcji w Atenach zob. Harvey 1985: 89–102; Ku‑
lesza 1994: 113–144; Taylor 2001a.
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wygnańcem, który z wielką pompą przyjęty został z powrotem w godzinie 
próby (sam zresztą porównywać miał swój powrót do powrotu Alkibiadesa). 

6. Strategia retoryczna

Swoją retoryczną strategię opiera Hyperejdes na dwóch filarach. Uwagę po‑
święca z jednej strony dowodzeniu winy Demostenesa (Dem. 2–17), z drugiej 
zaś wzbudzeniu u sędziów negatywnych względem niego emocji (Dem. 18–27). 
Na pierwszy punkt składają się dwa argumenty: podkreślanie autorytetu 
Areopagu, którego werdykt stanowi podstawę uruchomienia procesu prze‑
ciwko Demostenesowi (argument a causa), i przedstawienie oskarżonego jako 
osoby przekupnej (argument a persona). Ten osobliwy na pozór rozkład akcen‑
tów – oczekiwalibyśmy wszak, że drobiazgowe udowodnienie przestępstwa 
stanowić będzie główny punkt oskarżenia – wynika z samego charakteru 
zastosowanej tu procedury prawnej oraz z roli, która w jej ramach przypadła 
Hyperejdesowi. Jest on tu bowiem tylko jednym z dziesięciu oskarżycieli, 
a jego przemowa wypadała w najlepszym wypadku jako trzecia – po Strato‑
klesie i mówcy, dla którego tekst wystąpienia przygotował Dejnarchos. Kwestie 
zatem już poruszone przez innych oskarżycieli mógł Hyperejdes częściowo lub 
całkowicie pominąć. Sam proces zaś opierał się na wcześniejszym dochodzeniu 
Areopagu w sprawie stawianych Demostenesowi zarzutów, a jego wyniki nie 
były dla niego korzystne. Co prawda werdykt tego gremium nie miał mocy 
prawnej, stanowił on jednak niebagatelny argument retoryczny, który zwal‑
niał oskarżyciela z konieczności drobiazgowego dowodzenia prawdziwości 
zarzutów. Hyperejdes wprawdzie nie rezygnuje z tego całkowicie (Dem. 12), 
jednak – podobnie jak Dejnarchos – więcej uwagi wydaje się on poświęcać 
obronie autorytetu Areopagu (Dem. 2–8)83.

83 Por. Dejnarchos, Przecwko Demostenesowi (1) 7–10, 48–63, 104.
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Frg. I

[1] Doprawdy1, sędziowie, jestem zdumiony – a dopiero co mówiłem to siedzą‑
cym obok mnie2 – zdumiony jestem całą tą sprawą: czy rzeczywiście, na Zeusa, 
w całym państwie wobec jednego tylko Demostenesa nie znaczą nic ani prawa, 
na mocy których układy pozostają wiążące także wtedy, gdy zawiera się je na 
własną niekorzyść3, ani też uchwały Zgromadzenia Ludowego? Prawa i uchwały, 
którymi przysięgliście kierować się przy wydawaniu werdyktu4, których nie 

1 Mimo złego stanu zachowania we wprowadzającym fragmencie przekazany został 
sam początek mowy Hyperejdesa, składający się na rozbudowane exordium (Dem. 1–8), 
pierwszą z czterech kanonicznych części, na które dzieliły się mowy (szczególnie mowy 
sądowe); pozostałe to narrat io  (Dem. 8–14), argumentat io  (Dem. 15–34) i perorat io  (Dem. 
35–40); nt. tego czwórpodziału zob. Arystoteles, Retoryka 3.13–19, 1414a–1420b; por. Retoryka 
dla Aleksandra 29–36, 1436a–1445a; Platon, Fajdros 266d–267d; zob. też Lausberg 2002: 157–268; 
de Brauw 2007; exordium, z reguły bogate w retoryczne loci communes, miało za zadanie zwró‑
cić uwagę słuchaczy i nastawić ich przyjaźnie wobec mówcy lub nieprzyjaźnie wobec jego  
adwersarza, a jednocześnie zwięźle przedstawić przedmiot sprawy; zob. Arystoteles, Re‑
toryka 3.14.5–11, 1415a–b; Retoryka dla Aleksandra 29, 1436a–1437b; Lausberg 2002: 157–174; de 
Brauw 2007: 191–193; uwagę sędziów zwraca tu nieoczekiwany początek z udawanym „zdu‑
mieniem” (θαυμάζω); ukłonem w stronę sympatii sędziów jest krótka wzmianka o czynionej 
mimochodem uwadze („dopiero co…”), która przynosi wrażenie naturalności i cenionego 
przemawiania ex tempore; większa część exordium (2–8) poświęcona jest wyłożeniu istoty sprawy, 
w co zarazem wpleciona jest negatywna charakterystyka adwersarza; gwałtowny jej początek 
wynikać może też stąd, że Hyperejdes przemawia – najwcześniej – jako trzeci, po Stratoklesie 
i niezidentyfikowanym oskarżycielu, dla którego mowę napisał Dejnarchos (Przeciwko Demo‑
stenesowi).

2 Chodzi o współoskarżycieli Demostenesa; identycznie rozpoczyna mowa Eux. 1.
3 Nt. prawa dotyczącego wzajemnych układów (διαθήκαι) zob. Ath.
4 Nt. rozróżnienia praw (νόμοι) i ustaw (ψηφίσματα) zob. Phil. [wstęp 3.]; nt. przysięgi 

sędziów zob. Eux. 40 i kom.; w jej tekście nie ma mowy o „uchwałach”; niejednoznaczność ta 
jest raczej retoryczną manipulacją Hyperejdesa.
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zgłosił żaden z osobistych wrogów Demostenesa5, lecz on sam, i które przegło‑
sowało Zgromadzenie za jego właśnie radą, gdy [bez mała] dobrowolnie sam dla 
siebie szykował zgubę6?

[brak 2 linijek]

[2] A przecież, sędziowie, słuszność naszej racji przeciwko Demostenesowi jest, 
jak sądzę, bezdyskusyjna. Tak jak w prywatnych oskarżeniach, z których wie‑
le rozstrzyganych jest poprzez samo tylko wezwa n ie (proklēsis)7, tak też i ta 
sprawa jest już właściwie rozstrzygnięta8. Rozważcie to bowiem: Zgromadzenie 
oskarżyło cię, Demostenesie, o to, że wbrew prawu i interesom państwa wzią‑
łeś dwadzieścia talentów. Ty sam zaprzeczyłeś temu, że wziąłeś, i przedłoży‑
łeś Zgromadzeniu do przegłosowania uchwałę, w której zawarłeś wezwanie9, 

5 Osobista wrogość była często podkreślanym motywem przez ateńskich oskarżycieli, 
również tych biorących udział w publicznych procesach, które rzadko związane były z ich 
prywatnym sporem z oskarżonym; por. Kucharski 2012.

6 Czytelny tekst papirusu to: „nie dobrowolnie sam dla siebie szykował zgubę” (ούχ 
έκου[σίως αύτόν άπο]λλύ[οντος]); powszechnie przyjmowana koniektura Blassa uzupełnia 
go o poprzedzające καί μόνον, co wraz z ούχ daje sens „bez mała”; por. Whitehead 374; nt. 
uchwały zob. niżej.

7 „Wezwanie” (proklēsis) było formalną procedurą (z udziałem świadków) poprzedzającą 
rozprawę sądową, mającą miejsce na etapie wstępnego przesłuchania (anakrisis) lub arbitrażu 
(diaita); mogło ono dotyczyć: 1. przedstawienia dokumentów (będących w posiadaniu przeciw‑
nika lub trzeciej strony); 2. złożenia przysięgi, potwierdzającej racje jednej ze stron; 3. uzyskania 
zeznań od niewolników na torturach (basanos), potwierdzających racje jednej ze stron; wezwanie 
mogło zostać odrzucone bez żadnych konsekwencji, jeśli jednak zostało przyjęte, to w 2. (przy‑
sięga) i być może w 3. (basanos) przypadku miało charakter rozstrzygający: spór automatycznie 
wygrywała strona, na korzyść której złożona została przysięga lub zeznania niewolników; 
por. Demostenes, Przeciwko Boiotosowi I (39) 2 i [Przeciwko Boiotosowi II] (40) 10–11 (przysięga); 
[Przeciwko Neairze] (59) 124 (basanos); zob. też Todd 1990: 35 (przysięga); Mirhady 1991 (przysięga 
i basanos); Hunter 1994: 89–93 (basanos); Sommerstein et al. 2013: 101–108 (przysięga); Gagarin 
2007 (przysięga); według niektórych jednak basanos nie miał rozstrzygającej mocy, lecz stanowił 
jedynie mechanizm wprowadzania zeznań niewolników do procesu; por. Lipsius 1905–1915: 889, 
p. 91; Harrison 1968–1971: 148, p. 1; Thür 1977: 205–207; Todd 1990: 34; Gagarin 1996: 5–7.

8 Raz przyjęte wezwanie (proklesis) miało charakter rozstrzygający; dotyczyło to rzecz jasna 
jedynie 2) przysiąg i 3) zeznań na torturach; sporną kwestią natomiast jest, czy odnosiło się to 
do wszystkich (podjętych) wezwań do przysięgi/zeznania na torturach, czy też szczególnych 
sytuacji (Mirhady 1996), gdy rozstrzygający charakter takiej próby został wcześniej jedno‑
znacznie uzgodniony (Thür 1996); podobnie w swojej argumentacji motyw ten wykorzystuje 
Dejnarchos (Przeciwko Demostenesowi 84).

9 To pierwsze z „wezwań” Demostenesa zawarte w uchwale, na mocy której zbadanie 
sprawy powierzono radzie Areopagu; por. Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 61, 86, 108; 
w istocie nie było ono formalnym wezwaniem, lecz uchwałą, która przybierała jego postać: 
niech zbadanie sprawy zostanie powierzone radzie Areopagu, jeśli wykazana zostanie wina 
Demostenesa, to karą dla niego będzie od razu śmierć; ateńskie prawo nie przewidywało jednak 
takiej możliwości (Demostenes musiał stanąć przed sądem), na tej jednak podstawie Hyperejdes 
konstruuje analogię z wezwaniami w sprawach prywatnych (2. i 3. rodzaj wezwania, omówione 
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powierzając radzie Areopagu zbadanie spraw, co do których postawiono ci za- 
rzuty10.

[brak 3 linijek]

Frg. II

[brak 8 linijek]

[3] a do tego szkalujesz radę11, składając [kolejne] wezwania i domagając się 
wyjaśnień: skąd wziąć miałeś złoto, kto ci je dał i gdzie12. Pewnie i w końcu 
zapytasz, na co je wydałeś – jakbyś żądał od rady rachunku bankowego!13 
[4] Ja sam tymczasem chętnie dowiedziałbym się od ciebie czegoś innego: z ja‑
kiego to powodu rada Areopagu ogłosiła, że […] bezprawnie […]14

powyżej), które istotnie miały moc rozstrzygającą; por. Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi 
(1) 84; sugestia Worthingtona (1992: 133), jakoby pierwsze wezwanie Demostensa dotyczyło 
przedstawienia Areopagowi dowodów winy Demostenesa (i tym samym stanowiło analogię 
z 1. rodzaju wezwania, omówionego powyżej), nie ma oparcia w źródłach; por. Salomone 1971: 
333–334.

10 „[…ogłaszałeś, że gotów jesteś ponieść śmierć, gdyby wykazali, że wziąłeś cokolwiek ze 
złota Harpalosa. Taka była umowa, na świadków której wziąłeś lud. A dekret w tej sprawie, 
spisany na twoje życzenie, złożony został w Metrōon wraz z wszystkimi innymi państwowymi 
dokumentami. Teraz jednak śledztwo okazało się nie po twojej myśli: wymieniony zostałeś 
wśród polityków, którym zarzuca się korupcję. A zatem wycofujesz się z danego wcześniej 
słowa] a do tego naprzykrzasz się radzie…” (Colin); Metrōon to budynek przy agorze, w któ‑
rym przechowywano państwowe dokumenty (od II poł. IV wieku – również „oficjalne” kopie 
tekstów tragedii Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa).

11 „szkalujesz radę” (συκοφαντεῖς τὴν βουλήν): chodzi o radę Areopagu, w skrócie okre‑
ślanej tym samym terminem, co Rada Pięciuset; dla odróżnienia nazwa tej drugiej zapisywana 
będzie dużą literą; „szkalujesz” (συκοφαντεῖς) – por. Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 
6; zob. też Burtt, Marzi, Worthington, Whitehead; Cooper; nieco inaczej Colin: „tu cherches 
des chicanes à l”Aréopage”.

12 Por. Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 5, 6; kolejne wezwania Demostenesa istotnie 
miały już na celu uzyskanie materiału dowodowego (analogicznie do 1. rodzaju wezwania 
omówionego powyżej; Dem. 2 i kom.); por. Salomone 1971: 335; Worthington 1986: 69; 1992: 133; 
2012: 316.

13 „rachunku bankowego” (τραπεζιτικὸν λόγον); „tak jakby był bankierem, który domaga 
się od kogoś innego, aby przedstawił mu jego własne rachunki” (Tuplin 2001: 390); cały rozdział 
3. tej mowy przytoczony został przez żyjącego w II w. n.e. teoretyka retoryki, Aleksandra (3.26 
Spengel; 8.457 Walz); Aleksander wskazuje te słowa jako przykład tzw. diasyrmos, rodzaju ironii, 
gdzie ośmiesza się argumentację przeciwnika; por. Lausberg 2002: 337–338.

14 „rada ogłosiła” (βουλὴ ἔφη); alternatywnie: „rada ujawniła (βουλὴ ἔφη[νε]), [że bezpraw‑
nie wziąłeś złoto, formułując swoje wnioski] tak jednoznacznie, jeśli nie miałaby absolutnej pewności 
co do twojej winy. Poza tym rada się nie myli, i takie zresztą panuje przekonanie: o jeden raz za dużo 
pofolgowałeś swojej nienasyconej chciwości. Myśląc tylko o tym, żeby się wzbogacić, nie wziąłeś pod 
uwagę tego, że całe Ateny wystawiasz na niebezpieczeństwo. Bez wątpienia, będziesz teraz utrzymywał, 
że Areopagici prowadzą swoje śledztwo w osobliwy sposób i poza wszelką kontrolą…” (Colin).



Przeciwko Demostenesowi 91
[brak 27 linijek; fragmenty 4 ostatnich]

Frg. III

[5] […] sprawiedliwie […] wyniki śledztwa15. Wręcz przeciwnie. Jak się wkrótce 
okaże, ich postępowanie w tej sprawie jest jak najbardziej zgodne z duchem 
demokracji:16 nie z własnej inicjatywy bowiem, lecz ponaglani po wielokroć 
przez lud wskazali tych, którzy dopuścili się przestępstwa. I nie podjęli się sami 
ukarania winnych, lecz powierzyli to wam, bo to wy macie najwyższą władzę17. 
Demostenes natomiast nie tylko postanowił was zwieść w związku z swoim 
własnym procesem sądowym, oszczerczo podważając wyniki śledztwa Areo‑
pagu. [6] Usiłuje on także przekreślić wszystkie inne procesy sądowe wszczęte 
przez państwo18. To właśnie mając na uwadze, powinniście teraz podjąć decyzję 

– i nie dać się omamić jego wymową19. W sprawie pieniędzy Harpalosa bowiem 
rada Areopagu przeprowadziła to samo dochodzenie przeciwko wszystkim20.
Nigdzie też w jego wynikach nie było mowy o motywach, którymi kierowano 
się w postępowaniu. Wykazano jedynie zwięźle, ile każdy wziął i że sumę tę 
winien jest zwrócić. Chyba że więcej u was znaczy Demostenes niż [7] wyniki 
dochodzenia, które przeciw niemu przeprowadzono? […] śledztwo […] wziął 
[…] jak i wszyscy inni. To nie tak przecież, że [wasz wyrok] będzie miał moc 
wiążącą wobec samego tylko Demostenesa, a wobec innych nie. Bo też nie roz‑
strzygacie jedynie sprawy kradzieży dwudziestu talentów, lecz trzystu, i nie 
jednego przestępstwa, lecz wszystkich razem wziętych. Za sprawą zaś swojej, 
Demostenesie, głupoty, to ty teraz występujesz w imieniu wszystkich pozosta‑

15 „…że swoje postępowanie prowadzą w sposób arbitralny i że w takich okolicznościach pojedynczy 
obywatel ma powody obawiać się, że nie ma gwarancji, że sprawiedliwie zostaną przedstawione ich 
wyniki śledztwa.” (Colin).

16 Demostenes zarzucać miał Areopagowi tendencje oligarchiczne, którymi kierowała 
się rada, prowadząc dochodzenie; zob. Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 62; w przeci‑
wieństwie do innych państwowych gremiów (Zgromadzenie Ludowe; Rada Pięciuset; ogół 
wybranych losem sędziów), Areopag konsekwentnie postrzegany był jako organ elitarny, mimo 
iż w skład jego wchodzili wybierani losem archonci po wygaśnięciu ich mandatu; por. Wal‑
lace 1989: 192–195; stąd też dopiero podporządkowanie jego postępowania inicjatywie ludu 
czyni je, w argumentacji Hyperejdesa, całkowicie zgodnym z duchem demokracji” (μάλιστα 
δημοτικώτατα).

17 Uwaga ta najprawdopodobniej dotyczy faktu, że trybunał sądu ludowego w istocie swej 
reprezentował cały lud ateński; warto jednak też zauważyć, że w Atenach IV wieku to właśnie 
sąd ludowy posiadał władzę najwyższą, bo mógł (w procedurze graphē paranomōn) unieważnić 
decyzję Zgromadzenia Ludowego; por. Hansen 1974: 15–20; zob. też niżej – Phil. [wstęp 2.].

18 Tj. wszystkie inne procesy dotyczące afery Harpalosa; zob. wyżej – Dem. [wstęp 1.].
19 „dać się omamić” (ἐξαπατηθῆναι); podobne „ostrzeżenia” pod adresem sędziów for‑

mułowali Dejnarchos i Ajschines, nazywając Demostenesa „czarownikiem” (γόης) i „sofistą” 
(σοφιστής), a jego wymowę „czarami” (γοητεία): Przeciwko Ktezyfontowi 137, 174, 202, 207, 215; 
Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 66, 91, 95; por. Demostenes, O wieńcu 276.

20 „dochodzenie” (apophasis); nt. procedury zob. Dem. [wstęp 2.].
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łych21, jako pierwszy narażając się na niebezpieczeństwo i dając świadectwo swej 
bezczelności. Bo na to, że wziąłeś złoto, wystarczającym dowodem dla sędziów, 
jak sądzę, jest fakt, że postawione zostały ci zarzuty przez tę właśnie radę, [8] 
której sam powierzyłeś zbadanie swojej sprawy22. Z jakich zaś powodów wziąłeś 
i jakim ulegając pobudkom całe państwo […] tak jakby […] wykażę.
Gdy bowiem,23 sędziowie, przybył do Attyki Harpalos, a w tym samym cza‑
sie przed Zgromadzenie przyprowadzono posłów od Filoksenosa24, którzy do-
magali się jego wydania, Demostenes, wstąpiwszy na mównicę, wygłosił 
długą mowę. Wywodził, że ani nie jest stosowną rzeczą, aby państwo wy‑
dało Harpalosa, ani też ludu nie powinno narażać się na zarzuty ze strony 
Aleksandra25. [9] Że najbezpieczniejsze dla państwa będzie zatrzymać tak 
pieniądze, jak i samego Harpalosa pod strażą26. Że wszystkie pieniądze, z któ‑
rymi przybył do Attyki, należy następnego dnia przenieść na Akropol, sam 
zaś Harpalos już teraz wykazać powinien, ile tego jest. (Nie żeby Demos- 
tenes chciał rzeczywiście policzyć, ile tego było, lecz raczej, jak się wy- 
daje, żeby dowiedzieć się, ile sam na tym zarobi.). Zasiadłszy więc27, jak 
to miał w zwyczaju, na dole, pod skarpą28, kazał Mnesitheosowi choreu-

21 „wszystkich pozostałych”: innych oskarżonych w aferze Harpalosa – zob. Dem. [wstęp 1.].
22 Nt. stosunku Areopagu do Demostenesa zob. wyżej – Dem. [wstęp 2.]. 
23 W tym miejscu rozpoczyna się narratio (Dem. 8–14), w której mówca przedstawia swoją 

własną wersję wydarzeń; por. Arystoteles, Retoryka 3.16.4–10, 1416b–1417b; Retoryka dla Aleksandra 
30–32, 1438a–b; por. Lausberg 2002: 175–206; de Brauw 2007: 193–195; Hyperejdes przedstawia tu 
swoją wersję wydarzeń związanych z „aferą Harpalosa”.

24 Filoksenos, macedoński dowódca, odpowiedzialny za nadzorowanie spraw greckich 
miast w Azji mniejszej („Finanzdirektor” – Bengston 1937); prawdopodobnie nie należy go 
identyfikować z satrapą Karii i później Cylicji, rządzącym z ramienia Aleksandra i jego następ‑
ców; por. Plutarch, Moralia 531a; Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie 2.33.4; Berve 1926: 2.389–390; 
Heckel 2006: 220; wydania Harpalosa domagali się również Olimpias (matka Aleksandra) oraz 
Antypater; por. Diodor Sycylijski 17.108.7; zob. jednak Bengston 1937: 143–147; Bosworth 1988: 217 
(dla których wspomniany tu Filoksenos to satrapa Karii); por. Badian 2012: 73–74 (= 1961: 31); 
Whitehead 387–388.

25 Gdyby Harpalosowi pozwolono zostać w Atenach, gdzie szukał schronienia; zob. wy‑
żej – Dem. [wstęp 3.].

26 Por. [Plutarch], Moralia (Vitae…) 846b; zob. też Mossé 1973: 87; Bosworth 1988: 217.
27 Zdanie to cytuje również Harpokration (s.v. κατατομή), jednoznacznie wskazując źród‑

ło; było ono jedną z podstaw identyfikacji odkrytego na papirusie Harrisa tekstu jako mowy 
Hyperejdesa.

28 „skarpa”, dosł. „wycięcie” (κατατομή); chodzi tu najprawdopodobniej o frontową część 
audytorium na Pnyksie (miejsce Zgromadzenia Ludowego), która w ostatniej fazie jego prze‑
budowy (tzw. Pnyks III; II poł. IV wieku) istotnie wycięta była w skale wzgórza (por. Thompson 
1982: 141–145); ponieważ zaś audytorium na Pnyksie – jak większość audytoriów – wznosiło 
się ku górze, kto siedział w jego dolnej części, tj. „na dole” (κάτω), znajdował się blisko frontu 
i tym samym – „pod skarpą”; siedząc w tym miejscu Demostenes był blisko mównicy i mógł 
instruować znajdującego się na niej Mnesitheosa, który w tym czasie przesłuchiwał Harpalosa; 
por. Whitehead 393–394. LSJ (s.v. II), a za nim Abramowiczówna (s.v. 3) opierają się na daw‑
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cie29 zapytać Harpalosa, ile było tych pieniędzy, które miały zostać przeniesione 
na Akropol. Ten zaś odpowiedział, że siedemset talentów. 

[brak 12 linijek]

[10] […] choć sam powiedział wam na Zgromadzeniu, że pieniędzy jest właśnie 
tyle, gdy jednak na Akropol przenoszono trzysta pięćdziesiąt talentów zamiast 
siedmiuset, nawet słowem już o tym nie wspomniał, bo zdążył już dla siebie 
wziąć dwadzieścia […]

[brak 3 linijek]

ogłosiwszy podczas Zgromadzenia, że talentów było siedemset, teraz przedsta‑
wiasz jedynie połowę i [11] […] wnieść […] na Akropol […] tego rodzaju rzeczy30.

[brak 4 linijek]

[…] uznali […] ani nie kupiłby Harpalos […], ani też państwo nie zostałoby 
narażone na [zarzuty] i oszczercze oskarżenia. Lecz wszystkich tych spraw, 
Demostenesie […] hańb[…]31 złoto […] bowiem, że […] wziął staterów32.

niejszej – i raczej błędnej – interpretacji tego miejsca, rozumiejąc κατατομή jako „część teatru” 
(s.v. 3; LSJ: s.v. II). 

29 Postać trudna do zidentyfikowania (PA wymienia 18, LGPN aż 53 osoby w Atenach 
o tym imieniu); prawdopodobnie był obywatelem ateńskim (identyfikowany z PA 10297; LGPN 
42; PAA 656420), o czym wydaje się przesądzać fakt, że przemawia na Zgromadzeniu Ludo‑
wym – instruowany przez siedzącego w pobliżu mównicy Demostenesa (Whitehead 394); 
w przeciwnym wypadku pytanie do Harpalosa – za pośrednictwem Mnesitheosa – musiałoby 
zostać skierowane poza kontekstem publicznej debaty (Stephanis 1988: 309, nr 1725; PAA 656135); 
utożsamiany jest również z aktorem tragicznym o tym samym imieniu (Stephanis 1988: 309, 
nr 1723; PAA 656130).

30 „[A zatem, Demostenesie,] ogłosiwszy podczas Zgromadzenia, że talentów było siedem‑
set, teraz przedstawiasz jedynie połowę i [nie zastanowiłeś się nawet nad tym, że, jeśli nie zo‑
stanie wniesione na Akropol dokładnie wszystko to, co wykazane zostało wcześniej, to wniosek 
stąd będzie taki, że to, czego brakuje, pozostało w rękach pewnych ludzi i wykorzystane zostało na cele, 
które mamy powód uznać za podejrzane. Bo w przeciwnym razie] ani nie kupiłby Harpalos…” (Colin).

31 „hańb[…]” ([α]ἰσχυν[…]); stan zachowania tekstu niejednokrotnie umożliwia odczytanie 
tylko fragmentów słów; w tym przypadku może chodzić o rzeczownik „hańba” (αἰσχύνη) – 
w różnych formach fleksyjnych – ale także np. o jego czasownikowe kognaty, np. „zhańbić”, 

„zawstydzić” (αἰσχύνειν).
32 „…ani nie kupiłby Harpalos [pomocy], ani też państwo nie zostałoby narażone na zarzu‑

ty i oszczercze oskarżenia. Lecz [z] wszystkich tych spraw, Demostenesie, [to było najmniejszym 
dla ciebie zmartwieniem; żadna refleksja nie mogła cię powstrzymać w twoich niegodziwych planach,] 
hańb[isz swoją ojczyznę, zarabiając na tym] złoto. [Wiemy] bowiem, że [inny dostał swojej części 
piętnaście talentów; Demades] pięć [tysięcy] wziął staterów [złota] (Colin); czytelny tekst papiru‑
su zawiera na końcu linijki pen, co Colin uzupełnia do pentakischilious; wg innych świadectw 
zarzucano mu przyjęcie sumy 6000 staterów złota; por. Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi 
(1) 89 (= BNJ 227 T 29); stater srebra był podstawową jednostką monetarną w greckich poleis; 
jego wartość różniła się jednak w zależności od systemu; w starożytnych Atenach dzielił się 
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[12] Ty zaś – ty, który na mocy uchwały wziąłeś go pod straż i nawet palcem 
nie kiwnąłeś, gdy tę straż porzucano, ani też nie doprowadziłeś do osądzenia 
winnych tego – ty zatem nic sobie nie policzyłeś za tę jakże dogodną okazję? 
Bo i dużo gorszym mówcom zapłacił Harpalos, tym, co nic prócz wrzasków 
i kotłowaniny nie znają33. Ciebie zaś, który całą polityką państwa kierujesz, 
pominął?34 Tak dalece Demostenes zlekceważył tę sprawę – czy raczej, skoro 
mam powiedzieć otwarcie – was samych i prawa zlekceważył! Już na początku, 
[13] jak się wydaje35, miał czelność przyznać, że wziął pieniądze w waszym in‑
teresie – na bezodsetkową pożyczkę dla funduszu widowiskowego (theōrika)!36 
Knosion37 zaś i inni jego przyjaciele rozpowiadali wokół, że ci, którzy stawiają 
mu zarzuty, zmuszą go, aby ujawnił to, czego ujawnić nie chciał: żeby przyznał, 
że pożyczył pieniądze bez odsetek ludowi na zarządzanie państwem. Skoro zaś 
wielu z was, słysząc te słowa, oburzyło się tymi wymierzonymi w was insynu- 

na 2 drachmy (stąd też zwany didrachmon) i 12 oboli; 100 drachm (= 50 staterów srebra) dawało 
jedną minę, a 60 min (= 6000 drachm; 3000 staterów srebra) – 1 talent (srebra); 6000 staterów 
srebra równoważne jest zatem sumie 2 talentów (srebra); wg Dejnarchosa jednak Demades 
przyjął sumę 6000 staterów złota, co przy stosunku wartości 1: 10 dawałoby 20 talentów (srebra), 
a zatem sumę identyczną z tą, której przyjęcie zarzucano Demostenesowi; niewykluczone 
jednak, że Dejnarchos dodaje „złota” jako retoryczną hiperbolę, podczas gdy w rzeczywistości 
Demadesowi zarzucano przyjęcie 6000 nominalnych (tj. srebra) i tym samym dużo skromniejszą 
kwotę 2 talentów; por. Badian 2012: 93, p. 146; zob. też Worthington 1992: 260.

33 „wrzasków i kotłowaniny” (θορύβου… καὶ κραυγῆς): Hyperejdes może tu mieć na 
myśli m.in. Aristogejtona, zapewne polityka drugiego sortu, również oskarżonego w aferze 
Harpalosa, z którym przyszło mu stawać przed sądem w innych sprawach; zob. niżej – Prze‑
ciwko Aristogejtonowi [wstęp 1.].

34 Przykład argumentu a fortiori, opisanego przez Arystotelesa (Retoryka 2.1397b) jako topos 
„mniej i więcej” (ἐκ τοῦ μᾶλλον καὶ ἧττον); por. Lausberg 2002: 396–397; opiera się on tu jednak 
na nie do końca pewnych podstawach, jako że kwestia winy owych „gorszych mówców” nie 
została jeszcze rozstrzygnięta: Demostenes bowiem staje przed sądem jako pierwszy; Hyperej‑
des jednak konsekwentnie uznaje wyniki dochodzenia za dowód rozstrzygający.

35 Niejasne zdanie; fakt przyznania się trudno uznać za drastyczny dowód lekceważenia 
okazywanego prawom i państwu, niejednoznaczne zaś „jak się wydaje” (ὡς ἔοικεν), odno‑
szące się albo do „najpierw”, albo do „mógł przyznać”, dodatkowo komplikuje jego sens (por. 
Whitehead 400).

36 „funduszu widowiskowego” (θεωρικά) wprowadzone w V lub w I połowie IV wieku, 
początkowo doraźne subsydia dla ateńskich obywateli, pokrywające opłatę za uczestnictwo 
w widowiskach teatralnych (zob. niżej – Dem. 26 i kom.); w IV wieku przekształcone w regularny 
fundusz, który około połowy tego stulecia objął większość publicznych finansów, z wyjątkiem 
spraw wojskowości, dla których istniał osobny (στρατιωτικά) fundusz; zob. EAH s.v.; Cawkwell 
1963: 55–61; Hansen 1976b; Sealey 1993: 256–258; Csapo – Slater 1994: 287–288.

37 PA 8687; LGPN 1; PAA 580150; jedyny poświadczony mieszkaniec Aten tego imienia; 
zapewne nie bez złośliwości wspomina imiennie Hyperejdes akurat tego spośród przyjaciół 
Demostenesa; wg Ajschinesa (O poselstwie (2) 149) miał on dzielić łoże jego żony, scholiasta zaś 
(sch. Aech. 2.149) dodaje, iż był on kochankiem jego samego; por. Schaefer 1885–18872: 3.323 p. 1; 
Lengauer 2004: 167; Worthington 2012: 29.
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acjami, tak jakby nie dość mu było tego, że prywatnie wziął łapówkę, to teraz 
jeszcze i lud usiłuje zbrukać […]38

[fragmenty 9 linijek]

[14] […] mówiąc i czyniąc zarzuty, że rada chce się go pozbyć, wyświadczając 
przysługę Aleksandrowi. Tak jakby nie wiedział, że nikt nie usiłuje się pozbyć 
tego, kogo może przekupić, lecz jedynie tego, kogo nie da się ani przekonać, 
ani skorumpować. Tego dopiero usiłuje się wszelkimi sposobami usunąć z dro‑
gi. Czyżbyś więc i ty, Demostenesie, był tak niewzruszony i nieprzekupny?39 
[15] Nie sądźcie też40, że tylko błahe sprawy zaprzepaszczane są przez prze-
kupstwo takich jak on41. Powszechnie przecież wiadomo, że każdy, kto czyni 
zakusy przeciwko Grekom, małe państwa pozyskuje za pomocą oręża, wielkie 
zaś – kupując tych, którzy wiele w nich znaczą. Ani też Filip nie stałby się tak 
potężny, jeśli od samego początku nie posłałby pieniędzy na Peloponez, do 
Tessalii i do innych części Hellady i nie [przekupiłby] w nich możnych i rzą‑
dzących […]42

38 „zbrukać hańbą, mając czelność twierdzić, że to racja stanu wymagała wzięcia dwudziestu ta‑
lentów z pieniędzy Harpalosa. Wobec wywołanego tym oburzenia, zmienił swoją linię obrony. Usiłował 
tym razem wykręcić się z afery, rzucając podejrzenia na bezstronność Areopagu, mówiąc i czyniąc 
zarzuty…” (Colin).

39 Większość wydawców i tłumaczy (Jensen, Blass, Kenyon, Marzi, Cooper) łączy to zdanie 
z następnym w jedną całość; bardziej przekonująca wydaje się sugestia Colina (przyjęta przez 
Burtta, Worthingtona i Whiteheada), zgodnie z którą zdanie to, odnoszące się do samego De‑
mostenesa, ma formę retorycznego pytania, następne zaś wprowadza ogólne rozważania na 
temat szkodliwości korupcji (por. Whitehead 405).

40 W tym miejscu rozpoczynać miałaby się argumentatio (Dem. 15–34), w której usiłuje 
podważyć zasadność sprawy przeciwnika i dowieść słuszności swojej; składają się na nią ar‑
tystyczne i nieartystyczne dowody; te pierwsze to argumenty retoryczne (którym poświęcone 
są dwie z trzech ksiąg Retoryki Arystotelesa) poparte całym arsenałem tropów i figur; te drugie 
natomiast to cytowane przez mówców pisemne dokumenty, jak świadectwa, prawa, uchwały, 
przysięgi, układy etc.; zob. Arystoteles, Retoryka 3.17.1–10, 1417b–1418a; Retoryka dla Aleksandra 32–
36, 1438b–1444b; Lausberg 2002: 206–262; de Brauw 2007: 195–196; w tej części mowy Hyperejdes 
stara się przekonać sędziów do zasadności ukarania Demostenesa (kwestię jego winy po Dem. 
12 traktuje jako rozstrzygniętą), kontynuując jednocześnie negatywną jego charakterystykę.

41 Przyjęty przez Jensena tekst brzmi: „niech nikt nie sądzi” (μὴ νομίζηι τις); przekład 
opiera się na koniekturze Colina, przyjętej przez Burtta, Worthingtona i Whiteheada (μὴ νο- 
μίζητε).

42 „przekupiłby” jest koniekturalnym uzupełnieniem ostatniej czytelnej linijki papiru‑
su (Kenyon, Colin, Worthington); nt. polityki Filipa zjednywania sobie możnych za pomo‑
cą darów i łapówek zob. Demostenes, III Filipika (9) 37; O wieńcu (18) 61, 247; O poselstwie (19) 
259–266; Diodor Sycylijski 16.54.2–4; por. Kulesza 1994: 155; Mitchell 1997: 149–150, 181–186; 
zob. jednak Cawkwell 1963b: 204 (który powątpiewa w zakres tej metody w całej Grecji, nie 
negując jednak jej znaczenia w samych Atenach); imienny wykaz „zdrajców” w różnych grec- 
kich poleis, którzy współpracować mieli z Filipem, daje Hyperejdes w mowie Dion. 21 (wraz 
z kom.).
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Frg. IV

[…] opowiadasz niestworzone rzeczy [17] i wydaje ci się, że wsparcie, które 
jawnie okazywałeś Aleksandrowi – choć zarzekałeś się, że działasz w interesie 
ludu – nie było sprawą dla wszystkich oczywistą? Według mnie już wcześniej 
stało się wszystkim wiadome, że to samo uczyniłeś w sprawie Tebańczyków 
i wszystkich innych43. Że pieniądze na ten cel przeznaczone z Azji – po tym, 
jak sam je zdefraudowałeś – w większości przepuściłeś44. [A teraz]45 obracasz 
pieniędzmi okrętowymi i udzielasz pożyczek46. I, choć kupiłeś dom […], nie 
mieszkasz w Pireusie, lecz szukasz przystani poza państwem47. Uczciwy po‑

43 „w sprawie Tebańczyków”: chodzi o rewoltę Teb z 336 roku, krwawo stłumioną przez 
Aleksandra i zwieńczoną całkowitym zniszczeniem tej polis w 335; zob. wyżej – Wprowadzenie 
1.2.; Hyperejdes sugeruje, że Demostenes zdefraudował przeznaczone na wsparcie ich zmagań 
pieniądze (zob. niżej).

44 „pieniądze z Azji”: chodzi tu o złoto przysłane przez króla perskiego (Dariusza III) 
w 335 p.n.e., celem wzniecenia antymacedońskiego powstania w Grecji; zob. wyżej – Wpro‑
wadzenie 1.5.; niektóre źródła podają, że było tego 300 talentów; podobnie jak złoto Harpalosa 
i tamto zniknęło w tajemniczy sposób; zob. Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi (3) 56, 173, 209, 
239, 259; Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 10, 18; por. też Worthington 1992: 139–143; 

„zdefraudowałeś… przepuściłeś” (σαυτῶι [ἰδίαι περιπ]οιησάμε[νος κατηνάλω]σας): według 
niektórych źródeł perskie złoto nie zostało przyjęte przez ateńskie Ζgromadzenie, wobec cze‑
go nieoficjalnie powierzone zostało ono Demostenesowi, który miał częściowo lub w całości 
je zdefraudować; Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi (3) 239; Plutarch, Demostenes 20.4; jako że 
motyw defraudacji pojawia się tylko we wrogich Demostenesowi źródłach, jest on wciąż przed‑
miotem sporu historyków; pro: e.g. Schaefer 1885–18872: 3.115–116; contra: e.g. Pickard -Cam-
bridge 1914: 410; Worthington 1992: 139–143 (wraz z literaturą przedmiotu); non liquet: Cawkwell 
1969: 174–175; dochodzenie w tej sprawie najprawdopodobniej opierało się również na pro- 
cedurze apophasis; tym razem jednak śledztwo zostało zamknięte, gdy Aleksander wyruszył 
przeciwko Persji; Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 10; zob. też Worthington 1992: 143; 
2012: 282.

45 „A teraz” (καὶ νῦν) – koniektura Blassa, przyjęta przez Kenyona, Burtta, Marziego, Coo‑
pera, Worthingtona i (z drobnymi modyfikacjami) Colina; Jensen, a za nim Whitehead umiesz‑
czają passus „obracasz pieniędzmi… w potrzebie” przed kolumną 17, jako 16b.

46 „pieniędzmi okrętowymi” (ναυτικὰ χρήματα): chodzi o pieniądze pożyczane na wysoki 
procent (do 30 procent) na zakup towarów handlowych ładowanych na okręt; zwrot pożyczki 
wraz z odsetkami możliwy był dzięki dochodom z zamorskiej sprzedaży zakupionego w ten 
sposób ładunku; pożyczka była transakcją wysokiego ryzyka (stąd jej wysokie oprocentowa‑
nie), jako że w przypadku zatonięcia okrętu lub przechwycenia go przez piratów pożyczający 
zwolniony był z wszelkich zobowiązań; dodatkowym zabezpieczeniem bywał zastaw samego 
okrętu i/lub jego ładunku (bodmeria); por. Dem. 32, [34], [35], [56]; zob. też Millett 1991: 188–196; 
Harrison 1968–1971: 2.109–115; transakcjami tego rodzaju trudnić miał się ojciec Demostenesa 
(Demostenes Starszy; por. Dem. 27.11) oraz jego dalszy bratanek (syn kuzyna) Demon (por. Davies 
1971: 133); w odniesieniu do samego Demostenesa zaświadcza to również Plutarch (Porównanie 
Demostenesa i Cycerona 3.6).

47 Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi 209; jak zaświadcza Dejnarchos (Przeciwko Demostene‑
sowi (1) 69), Demostenes miał posiadać dwa domy, jeden w Atenach, drugi zaś w Pireusie (por. 
Worthington 1992: 233–234).
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lityk48 tymczasem powinien być zbawcą swojej ojczyzny, [a nie porzucać ją 
w potrzebie].

[…] Harpalos tak niespodziewanie [18] pojawił się w Helladzie, że nikt nie 
zdołał tego przewidzieć. Na Peloponezie i w innych częściach Hellady zastał 
taki stan rzeczy za sprawą przybycia Nikanora49 i rozkazów Aleksandra50, które 
ten z sobą przywiózł, dotyczących wygnańców oraz związku achajskiego, arka‑
dyjskiego i beockiego51. […]52 [19] oto, co osiągnąłeś swoją uchwałą, gdy kazałeś 
pochwycić Harpalosa. Sprawiłeś, że wszyscy Hellenowie, z braku innego wyj‑
ścia, wysłali poselstwo do Aleksandra53. Satrapowie zaś sami połączyliby swoje 

48 „Uczciwy polityk” (δίκαιος δημαγωγός); pojęcie δημαγωγός już w V wieku mogło (lecz 
nie musiało!) mieć pejoratywne znaczenie; tu jednak wyklucza je kontekst; w tym samym, 
neutralnym, sensie termin ten znajdujemy w Dem. 22 („polityk”); por. Dejnarchos, Przeciwko 
Demostenesowi (1) 1; por. Hansen 1989: 14–15 i p. 40; Worthington 1992: 122; nt. ateńskich „de‑
magogów” zob. Finley 2004.

49 Nikanor ze Stagiry: zięć Arystotelesa, wysłannik Aleksandra; podczas igrzysk olim‑
pijskich w 324 p.n.e. ogłosił w imieniu króla, w obecności kilkunastu tysięcy zgromadzonych 
na uroczystościach wygnańców, dekret królewski w ich sprawie; zob. Berve 1926: 276 (nr 557); 
Heckel 2006: 177; por. wyżej – Wprowadzenie 1.5.

50 „rozkazów Aleksandra” (ἐπιταγμάτων… παῤ  Ἀλεξάνδρου); podkreśla się niekiedy, że 
dekret w sprawie wygnańców nie miał charakteru oficjalnego nakazu, gdyż nie odnosił się 
wyłącznie do państw Związku Korynckiego; Hammond – Griffith – Walbank 3.80–81; zob. 
wyżej – Wprowadzenie 1.5.

51 „związku achajskiego, arkadyjskiego i beockiego” (συλλόγους Ἀχαιῶν τε καὶ Ἀρκά-
[δ]ων [καὶ Β]οι[ω]τῶ[ν]): z reguły rozumie się ten passus jako dyrektywę Aleksandra w spra‑
wie rozwiązania tych organizacji (dyskusja: Whitehead 414–416); niektórzy jednak sugerują, 
że może tu chodzić tylko o zakaz wystawiania przez nie wspólnych armii; por. Whitehead 
414–416; Worthington 1987; 1995: 195; związek achajski był być może jedną z najstarszych fe‑
deracji greckich poleis: niepodobna wskazać jednoznacznie okresu ani tym bardziej daty jego 
powstania; przez cały okres klasyczny historii Grecji (V–IV w.) pozostawał na uboczu dziejów; 
przyszło mu natomiast odegrać nader prominentną rolę polityczną w okresie hellenistycznym; 
związek arkadyjski powstał w 370 r. (jego centrum administracyjnym stało się założone w 368 
p.n.e. Megalopolis), zreorganizowany przez Filipa w 338 p.n.e.; związek beocki powstał za‑
pewne jeszcze w VI w. (choć nie zawsze obejmował on wszystkie beockie poleis, np. Plateje czy 
Orchomenos); tradycyjnie rolę hegemona odgrywały w nim Teby, przestały nim być dopiero 
po reorganizacji związku przez Filipa w 338 p.n.e.; po zburzeniu Teb (335 p.n.e.) ich terytorium 
podzielone zostało między pozostałych członków związku; w przeciwieństwie do innych fede‑
racji związek beocki był więc beneficjentem polityki Aleksandra – i tym samym jego lojalność 
nie powinna budzić wątpliwości króla; stąd niektórzy postulują zastąpienie w tym miejscu 
słowa „beockiego” (Boiotōn) innym (zob. niżej); zob. Larsen 1968: 26–40, 80–89, 175–195, 215–240; 
Buck 1994; Beck 1997: 55–105.

52 Colin zamiast: „beockiego” ([Β]οι[ω]τῶ[ν]) czyta: „tego rodzaju” ([τ]οι[ού]τω[ν]): „zastał 
taki stan rzeczy… arkadyjskiego i tego rodzaju innych (aby nie sprzeciwiały się królewskim posta‑
nowieniom), że można było spodziewać się ogólnego i jednomyślnego powstania w całej Grecji, popartego 
nawet przez satrapów z Azji mniejszej. Lecz ty sprawiłeś, że, podobnie jak wcześniej, straciliśmy i tę, 
jakże obiecującą okazję. [19] Oto, co osiągnąłeś…”.

53 Chodzi o poselstwa dotyczące „dekretu w sprawie wygnańców”; wspomina o nich Dio‑
dor Sycylijski (17.113.3); Hyperejdes zapewne sugeruje, że w przeciwnym wypadku greckie poleis 
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siły z naszymi, dysponując pieniędzmi i żołnierzami tyloma, ile każdy z nich 
posiadał54. Tymczasem przez schwytanie Harpalosa nie tylko uniemożliwiłeś 
im odstąpienie od niego, lecz także […] każdego z nich […]55

Frg. V

[20] […] wysłany przez Demostenesa, u Olimpias56 zaś Kallias z Chalkis, brat 
Taurostenesa57. Tym to właśnie na wniosek Demostenesa przyznano ateńskie 
obywatelstwo i byli też oni jego najbliższymi współpracownikami. Czemu 
zresztą trudno się dziwić: bo kto nawet chwilę nie może wytrwać w tych 
samych poglądach, ten i przyjaciół ma znad Euriposu58. A ty może będziesz 
miał jeszcze czelność mówić mi o przyjaźni właśnie!59 […]60 [21] przyjaźń tę 
sam zniszczyłeś, gdy wbrew interesom ojczyzny wziąłeś złoto i nagle zmieni‑

najbardziej dotknięte królewskim dekretem wyruszyłyby na wojnę przeciwko Aleksandrowi 
zamiast próbować dyplomacji; zob. też wyżej – Wprowadzenie 1.5.

54 Chodzi oczywiście o satrapów Aleksandra: wielu z nich dało dowody wątpliwej lojalno‑
ści podczas przedłużającej się kampanii Aleksandra w odległych zakątkach Azji (najbardziej 
jaskrawym przykładem był tu Harpalos); po powrocie król przeprowadził wśród nich brutalną 
czystkę, przed którą ratunku w ucieczce szukał Harpalos; zob. wyżej – Wprowadzenie 1.5.

55 „lecz także skłoniłeś każdego z nich, aby z tym większym zapałem okazywali królowi swą 
gorliwość i, w konsekwencji, aby wystąpili przeciwko nam jako wrogowie” (Colin).

56 Olimpias – matka Aleksandra Wielkiego; podczas wschodniej kampanii swojego syna 
do ok. 330 p.n.e. roku przebywała w Macedonii, którą opuściła zapewne w wyniku sporu 
z Antypatrem, pozostawionym w charakterze „regenta” (zakres jego prerogatyw, podobnie jak 
Olimpias, nie został precyzyjnie wytyczony); do końca życia Aleksandra przebywała w Epirze, 
gdzie z kolei regentką była jej córka, Kleopatra, po śmierci swojego męża; zapewne to właśnie 
stamtąd domagała się ona wydania Harpalosa; zob. Berve 1926: 2.283–288, nr 581; Heckel 2006 
s.v.; Carney 2006.

57 Kallias i Taurosthenes (por. Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi 85–105): Kallias był tyra-
nem(?) Chalkis, najznaczniejszego państwa Eubei; w latach 40. IV wieku politycznie lawiro‑
wał między Filipem i Ateńczykami; ostatecznie stanął po stronie tych ostatnich, choć począt- 
kowo, współpracując z Filipem, przyczynił się do odpadnięcia wyspy od sojuszu z Atenami; 
wraz z bratem walczył wówczas przeciwko Ateńczykom pod wodzą Fokiona; później bli‑
sko współpracował z Demostenesem, z czego czyni zarzut temu ostatniemu Ajschines (zob.  
niżej); nt. przyznania mu obywatelstwa ateńskiego zob. Dejnarchos, Przeciwko Demosteneso‑
wi (1) 44; por. Plutarch, Fokion 12–16; zob. też Cawkwell 1963b: 202–205, 210–212; Brunt 1969: 
253–254; Carter 1971: 421; Gehrke 1976: 7–11; Tritle 1988: 81–88; Worthington 1992: 207–209; 2012: 
144–146.

58 Kolejna marynistyczna metafora: Euripos (cieśnina między Grecją lądową a Eubeą) zna‑
ny był ze zmienności prądów morskich; przyjaciel znad Euriposu to oczywiście Kallias, w ten 
sam sposób opisany przez Ajschinesa: „bardziej zmienny niż Euripos, nad którym mieszka” 
(Przeciwko Ktezyfontowi 90; przekład W. Lengauera); nt. zarzutów „zmienności” pod adresem 
samego Demostenesa zob. Blass 1887–18982: 3.1.44.

59 Nt. przyjaźni i współpracy Demostenesa z Hyperejdesem zob. wyżej – Dem. [wstęp 1.].
60 „… o przyjaźni właśnie. Powiesz, że nie wstyd mi było cię zdradzić. Tymczasem to ty przyjaźń 

tę sam zniszczyłeś” (Colin).
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łeś front. Bo sam siebie uczyniłeś pośmiewiskiem, tych zaś, którzy podzielali 
w czymkolwiek twoje dawne poglądy, naraziłeś na hańbę. A mogliśmy prze‑
cież cieszyć się największą sławą u ludu i resztę życia spędzić w zasłużonej 
chwale. Ty jednak wszystko to wywróciłeś do góry nogami! Czy nie wstyd ci 
teraz, że w takim wieku stawiany jesteś przed sądem przez młodzieniaszków 
w sprawie przekupstwa? A przecież powinno być odwrotnie: to wy61 powin‑
niście wychowywać tych młodszych spośród polityków, napominać i karać, 
jeśli tylko zrobiliby coś zanadto lekkomyślnego. [22] Tymczasem jest zgoła 
odwrotnie62: oto młodzieńcy przywodzą do rozsądku sześćdziesięciolatków 
z okładem!63 Dlatego też, sędziowie, słusznie powinniście okazać Demoste‑
nesowi gniew64. Bo choć to dzięki wam dostąpił niemałej sławy i wielkiego 
bogactwa65, teraz, u progu starości, w ogóle nie troszczy się o ojczyznę. Wam 
jednak, sędziowie, niejednokrotnie było wstyd […] wobec stojących wokół 
sądu i przysłuchujących się procesowi Hellenów66, gdy wydawaliście wyroki 

61 „to wy” – w sensie ogólnym „wasza generacja” (do której również należał Hyperejdes, 
tu jednak, używając zaimka II osoby, dystansuje się od Demostenesa), a nie konkretnym „wy, 
podsądni”; por. Ober 1989: 186; Whitehead 427.

62 „odwrotnie” (τοὐναντίον) – stylistyka oryginału; Hyperejdes dwukrotnie używa tego 
wyrażenia, najpierw wskazując to, co być powinno, później zaś – to, co jest; por. Whitehead 
427–428.

63 „sześćdziesięciolatków”: Demostenes (ur. 385–384 lub 384–383) przekroczył sześćdzie‑
siątkę w 323 roku; „młodzieńcy” (νέοι): powiedziane trochę na wyrost; niektórzy spośród 
oskarżycieli Demostenesa mogli być jednak o pokolenie młodsi, jak Pytheas (ur. w latach 50. 
IV wieku; PA 12342) czy Stratokles (ur. ok. 350; PA 12938); por. Marzi 132, p. 47; Worthington 
196; nt. szacunku, jaki winni byli młodsi starszym wiekiem politykom zob. Ajschines, Przeciwko 
Timarchosowi (1) 24; O poselstwie (2) 25, 47.

64 Oskarżyciele w ateńskich sądach bardzo często jednoznacznie odwołują się do gniewu 
sędziów przeciwko podsądnemu, do czego też nawiązują Osy Arystofanesa; por. Allen 2000: 
50–59, 128–141; 2003; Rubinstein 2004.

65 Majątek, który w chwili swej śmierci (376 p.n.e.) pozostawił Demostenesowi jego ojciec 
(Demostenes Starszy), przez niego samego oszacowany został na ok. 14 talentów: Demostenes, 
Przeciwko Afoboosowi (27) 4, 11; por. Davies 1971: 126–132; MacDowell 2009: 30–32; z tego po pro‑
cesach z nieuczciwymi opiekunami – ok. 360; mowy: Przeciwko Afobosowi i (27) i ii (28); Przeciwko 
Afobosowi, w obronie Fanosa (29); Przeciwko Onetorowi i (30) i ii (31) – udało mu się odzyskać około 
3 talentów; to niebagatelna suma, być może już kwalifikująca posiadacza do dolnych rejestrów 
najzamożniejszej klasy obywateli ateńskich zobowiązanych do liturgii (zob. Przeciwko Pasikle‑
sowi [wstęp 3.]); według nieżyczliwych Demostenesowi świadectw w epoce Likurga miał on 
być najzamożniejszym człowiekiem w państwie; por. Ajschines, Przeciwko Ktezyfontwoi (3) 173; 
Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 111); być może to przesada, jednak liczne liturgie i dat‑
ki na rzecz państwa świadczyć mogą o sporym majątku; źródłem zdecydowanej większości 
jego dochodów – poza interesami wspomnianymi w Dem. 17 – musiało być „pisanie mów oraz 
dōrodokia” (Davies 1971: 133); por. Davies 1971: 135–137; zob. też Goldstein 1971: 20, p. 11; Worthington 
1992: 281.

66 „ci, którzy stali wokół” (περιεστηκότες): „publiczność”, stojąca za prowizorycznymi 
barierkami odgradzającymi sąd (δρύφακτοι) i obserwująca lub przysłuchująca się sądowej 
rozprawie; zob. Boegehold et al. 1995: 192–201; Lanni 1997.
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skazujące. Bo takich polityków, strategów i ludzi sprawujących pieczę nad 
państwem […]67

[…] [23] […]68

Frg. VI

[24] Nie jest bowiem takim samym skandalem to, że ktoś w ogóle wziął [pie‑
niądze], jak to, że wziął, skąd nie powinien. Podobnie nie jest takim samym 
przestępstwem to, że prywatna osoba bierze złoto, jak to, że bierze polityk lub 
strateg69. Dlaczego? Dlatego, że prywatnym osobom Harpalos dał złoto, aby je 
zatrzymali70, strategowie zaś i politycy wzięli je, aby zmieniać bieg spraw pub‑
licznych. Prawo z kolei nakazuje, aby ten, kto naraził skarb państwa na stratę71, 
zwrócił jej równowartość, ten zaś, kto wziął łapówkę – jej dziesięciokrotność72. 

67 „Bo okazywało się, że takich macie polityków, strategów…” (Blass; Kenyon; Marzi); „Bo 
takich polityków, strategów i ludzi sprawujących pieczę nad państwem przyłapaliście na prze‑
stępstwie” (Colin; Cooper).

68 „…przyłapaliście na przestępstwie, na które niepodobna było przymknąć oko. Toteż postąpiliście 
zgodnie z sumieniem. I nawet Timotheos, mimo iż był synem Konona i mimo zwycięstw, które sam 
odniósł, został ukarany grzywną stu talentów, gdy udowodniono mu, że wziął pieniądze od Chiotów 
i Rodyjczyków. A czy Demostenes miał kiedykolwiek jakieś skrupuły, gdy chodziło o wzbogacenie się? 
To z jego winy wybuchł w naszym państwie wielki skandal. Skoro Areopag wskazał wam kilku winnych, 
to wy (z czego dobrze zdajecie sobie sprawę) nie będziecie mogli puścić im tego płazem bez sprowadzania 
największych niebezpieczeństw na siebie samych. Co do tego nie ma wątpliwości. Jest jednak wśród 
wszystkich oskarżonych jeden człowiek, którego ukarania wszyscy oczekują od waszego poczucia sprawied‑
liwości. Ten człowiek stoi teraz właśnie przed wami.”; Colin; na podstawie Dejnarchosa, Przeciwko 
Demostenesowi (1) 14–16, 27.

69 Nt. wyrażenia „politycy i strategowie” (ῥήτορες καὶ στρατηγοί) zob. niżej – Eux. 
[wstęp 1.].

70 „zatrzymali” (φυλάττειν): niejednoznaczne wyrażenie, sugerujące być może sens „prze‑
chowania” i „pilnowania” zarazem (tak Burtt, Worthington, Whitehead: „safe -keeping”; Coo‑
per: „to safeguard”); to ostatnie znaczenie trudno jednak pogodzić z kontekstem, w którym 
chodzi wszak o łapówkę; być może rację ma zatem Colin, sugerując implikowany sens: „aby 
zatrzymali na swój własny użytek” („pourqu’ ils le gardent à leur usage personnel”).

71 „kto naraził na stratę” (ἀδικοῦσιν): Hyperejdes prawdopodobnie rozgrywa tu dwoisty 
sens tego czasownika (ἀδικεῖν), ogólny – „popełniać przestępstwa”, jak w: „nie jest takim samym 
przestępstwem” (οὐχ ὁμοίως ἀδικεῖ) – i szczegółowy, techniczny, oznaczający wyrządzenie 
bliżej nieokreślonej szkody (ἀδίκιον) finansom publicznym (por. Arystoteles, Ustrój Polityczny 
Aten 54.2); zob. też niżej.

72 Podobną gradację spotkać można u Arystotelesa, który, omawiając procedurę euthyna 
(zob. niżej – Przeciwko Autoklesowi [wstęp 1.]), odróżnia szkodę wyrządzoną finansom publicz‑
nym (ἀδίκιον) od malwersacji (κλοπή) i łapówki (δῶρα); jako karę w tych dwóch ostatnich 
przypadkach podaje on dziesięciokrotność inkryminowanej sumy, w tym pierwszym zaś – jej 
równowartość: Ustrój Polityczny Aten 54.2; por. Demostenes, Przeciwko Timokratesowi (24) 112; dzie‑
sięciokrotna grzywna była również karą wymierzaną w standardowym oskarżeniu publicznym 
o przyjęcie łapówki (graphē dōrōn); por. Dejnarchos, Przeciwko Aristogejtonowi (2) 16–17; być może
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[Tak zatem], jak zgodnie z prawem można oszacować dla tych właśnie wymiar 
kary […]73, tak też […] u was […] przeciwko nim […] o czym też zresztą wspomi‑
nałem na Zgromadzeniu: wy, sędziowie, sami dajecie strategom [25] i politykom 
wiele możliwości wzbogacenia się. Nie przysługuje im to z mocy prawa, lecz za 
sprawą waszej pobłażliwości i dobrej woli. Z jednym tylko zastrzeżeniem: aby to, 
co biorą, brali w waszym interesie, a nie na waszą szkodę74. Tak też Demostenes 
i Demades, jak sądzę, sześćdziesiąt z górą talentów zarobili na samych tylko 
uchwałach i prokseniach w państwie75, nie wspominając już o tym, co dostali 
od króla i od Aleksandra76. Im jednak ani jedno nie wystarczy, ani drugie, lecz 
jeszcze wzięli łapówki pod zastaw samej wolności państwa!77 Czyż nie jest więc 
słuszną rzeczą, aby ponieśli karę?

Zaprawdę, jeśli prywatna osoba, ktoś spośród was, sprawując jakiś  
[26] urząd78, przez brak wiedzy lub doświadczenia popełni jakiś błąd, ska‑

towarzyszyła jej również automatyczna – tj. niezależna od długu wynikającego z grzywny – ati‑
mia; por. Andokides, O misteriach (1) 74; Demostenes, Przeciwko Meidiasowi (21) 113 (być może atimia 
pojawia się tu w archaicznym sensie „wyjęcia spod prawa”); gdzie indziej z kolei Dejnarchos 
wspomina, że wymiar kary w sprawach o korupcję opierał się na alternatywie: dziesięciokrotna 
grzywna lub śmierć: Przeciwko Demostenesowi (1) 60; niewykluczone jednak, że w tym ostatnim 
przypadku mamy do czynienia z (celową?) konflacją dwóch porządków: przewidzianej prawem 
kary grzywny we wspomnianych wyżej procedurach i możliwej do oszacowania (timēsis) kary 
śmierci w procedurze apophasis i eisangelia; por. Whitehead 438; MacDowell 1983: 58–63; 1990: 337; 
Worthington 1992: 223–224; Rhodes 19932: 597–599; Kulesza 1994: 34–35; Taylor 2001b: 154–157; 
Canevaro 2013: 234–236; zob. też wyżej – Dem. [wstęp 4.].

73 „Tak zatem” ([ὥσπερ οὖ]ν): koniektura Jensena, którą przyjmują również Burtt i White‑
head; Blass, Kenyon, Colin proponują natomiast: „i śmierci” ([καὶ θάνατο]ν), co w połączeniu 
z τίμημα daje sens: „możliwe jest też oszacowanie kary śmierci”; analogii dostarcza Dejnarchos, 
Przeciwko Demostenesowi (1) 60; por. MacDowell 1983: 60–61; Worthington 1992: 223–224.

74 Tzw. „zasada Hyperejdesa” (Hyperides’ principle – Harvey); nt. tolerowanych form 
dodatkowych zarobków polityków i strategów zob. Harvey 1985: 108–113; Taylor 2001b: 160–162, 
166–167.

75 „z proksenii”: Worthington uważa, że chodzi tu o funkcje pełnione przez Demostenesa 
i Demadesa (Worthington 1999: 198); rację wydają się jednak mieć ci (Marzi, Whitehead, Coo‑
per), według których Hyperejdes sugeruje przeforsowane przez tę dwójkę dekrety, nadające 
tę funkcję cudzoziemcom – ci bowiem hojnie mieli się za to odwdzięczać; por. Dion. 6 i kom; 
Przeciwko Demadesowi [wstęp 2.].

76 „dostali od króla”, dosł. „królewskich [darów]” (τῶν βασιλικῶν); w klasycznej grece 
„król” (βασιλεύς) bez dalszej kwalifikacji oznaczał władcę perskiego.

77 „pod zastaw wolności”, dosł. „pod zastaw osoby” (ἐπὶ τῶι σώματι); z reguły passus 
ten rozumie się w sensie: „przeciwko samemu życiu/ciału państwa” (Burtt, Colin, Marzi, 
Worthington, Whitehead, Cooper); wydaje się on jednak czytelną aluzją do legislacji Solona, 
stanowiącej ideologiczny fundament ateńskiej demokracji: Solon zakazać miał pożyczania 
pieniędzy pod zastaw wolności (δανείζειν ἐπὶ τοῖς σώμασιν), co niejednokrotnie dotyczyło 
nie tyle osoby samego pożyczającego, co członków jego rodziny; por. Ruschenbusch F. 69a–c; 
Harrison 1968–1971: 1.70 oraz uwagi Harrisa (Harris 2002).

78 „prywatna osoba… urząd” – pojęcie „prywatna osoba” (ἰδιώτης) rozumiane jest tu 
w opozycji do aktywnie kształtującego politykę państwa (przemawiającego na Zgromadze‑
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zany zostanie na śmierć lub na wygnanie79– oskarżony przez takich jak oni 
przed sądem i bezradny wobec siły ich wymowy80. Oni zaś sami żadnej 
mają nie dostąpić kary? Takiego Konona z Pajanii81 oskarżyli82 o to, że wziął 
zapomogę (theōrikon) za syna83, który przebywał poza granicami kraju. Choć 
błagał o litość, skazano go na grzywnę jednego talentu – z powodu pięciu 
zaledwie drachm. Z kolei Aristomachos, który był nadzorcą Akademii,84 

niu, biorącego udział w politycznych procesach sądowych) „mówcy” (ῥήτωρ); tak rozumia‑
ny „prywatny obywatel” mógł mimo to piastować nawet wysokie urzędy publiczne, z któ‑
rych większość obsadzana była drogą losowania i tym samym pozostawała niezależna od 
jego politycznego znaczenia – lub braku tegoż; por. Rubinstein 1998; zob. też niżej – Eux. 
[wstęp 1.].

79 Nt. wygnania i innych kar stosowanych w Atenach zob. wyżej – Wprowadze-
nie 3.4.

80 Urzędy publiczne w klasycznych Atenach były kadencyjne i pełniono je tylko przez jeden 
rok; każdy urzędnik po złożeniu swej funkcji zdać musiał „sprawozdanie” (euthyna), w ramach 
którego każdy pełnoprawny obywatel ateński (ho boulomenos; zob. Wprowadzenie 3.2.) mógł 
wnieść przeciwko niemu oskarżenie w związku z nieprawidłowościami lub przestępstwami, 
których dopuścił się w trakcie pełnienia urzędu; zob. Harrison 1968–1971: 2.208–211; MacDo‑
well 1978: 170–172; podane niżej przykłady (Konon; Aristomachos) nie są jednak ilustracją tego 
problemu.

81 Konon z Pajanii (PA 8714) być może tożsamy z bankierem (PA 8700), któremu na wniosek 
Demostenesa przyznano obywatelstwo (Dejnarchos 1.43; sugerują: Burtt, Cooper oraz Davies 
1971: 430); contra: Worthington 199; Whitehead 441; por. Worthington 1992: 205); osobną sprawą 
jest utożsamianie go ze wspomnianą przez Dejnarchosa osobą – bez imienia – której Areopag 
wykazał bezprawne korzystanie z pięciodrachmowej zapomogi pod nieobecność uprawnio‑
nego do niej: Przeciwko Demostenesowi (1) 56; por. Worthington 199 i 1992: 220; de Bruyn 1995: 
136–137.

82 Kto oskarżył? Nie wiadomo; nie ma podstaw przypuszczać, że byli to Demoste-
nes czy Demades; „oni” z tego zdania (τούτων κατηγορούντων) to nawiązanie do „ich” 
z poprzedniego: to ludzie pokroju Demostenesa czy Demadesa, wielcy politycy, stojący  
ponad prawem i stosujący je z całą surowością wobec sprawców drobnych wykroczeń; po- 
dobny argument spotkać można w mowie Demostenesa, Przeciwko Aristogejtonowi I (25) 38,
40–41.

83 „zapomoga” (θεωρικόν); finansowana ze wspomnianego w Dem. 13 funduszu wido‑
wiskowego (θεωρικά lub θεωρικόν); wprowadzona, aby umożliwić uboższym obywatelom 
uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych (zob. wyżej – Dem. 13 i p. 73); pierwotnie wyno‑
sić miała 2 obole lub 1 drachmę (1 drachma = 6 oboli); być może druga wartość dotyczy 3 dni 
przedstawień teatralnych podczas Dionizjów Wielkich; nie wiadomo, czy wspomniane tu 
5 drachm wiązać należy ze zwiększeniem wartości zapomogi, czy też z jej pobieraniem przez 
okres kilku lat; por. Hyprejdes F 47 (Przeciwko Archestratidesowi = Harpokration s.v. θεωρικά); 
zob. Whitehead 441–442; Csapo – Slater 1994: 287–296.

84 Akademia: pierwotnie religijne sanktuarium, gaj poświęcony bliżej nieznanemu he‑
rosowi Hekademosowi, w którym znajdowały się również kapliczki wielu innych bóstw; już 
w okresie archaicznym powstał tam gimnazjon (zob. niżej), rozbudowany w V wieku z inicja‑
tywy Kimona; w latach 80. IV wieku Platon nabył tam niewielką posiadłość, w której założył 
swoją słynną szkołę filozoficzną; w 323 roku na jej czele stał już drugi z kolei następca Platona, 
Ksenokrates; zob. Kyle 1993: 71–77.
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za to, że w swoim ogrodzie nieopodal używał motykę85 wyniesioną z palestry86 
i […]87

[brak 14 linijek] [27]

Frg. VII

[28] […] po tym wszystkim88 lud [nie tylko nie]89 zabronił nam występować 
i przemawiać na Zgromadzeniu90, lecz jeszcze powierzał nam funkcje doradców 

85 „motykę” (σκαφεῖον); zob. LSJ s.v. (spade, hoe, mattock); por. Whitehead 444; sprawa ta 
w rzeczywistości mogła być dużo poważniejsza, niż sugeruje to retoryka Hyperejdesa: kradzież 
jakichkolwiek sprzętów z publicznego gimnazjonu (zob. niżej) wartych powyżej 10 drachm 
(motyka zapewne nie należała do tej kategorii) karana była śmiercią; por. Demostenes, Przeciwko 
Timokratesowi (24) 114; zob. też Cohen 1983: 74; kara wymierzona Aristomachosowi prawdo‑
podobnie była łagodniejsza, choć zapewne dużo surowsza niż w analogicznym dotyczącym 
prywatnej własności.

86 Palestra (παλαίστρα), dosł. „szkoła zapaśnicza” (παλαίειν – „uprawiać zapasy”); chodzi 
tu o gimnazjon w Akademii (zob. wyżej), jedną z trzech tego rodzaju instytucji w klasycznych 
Atenach; pozostałe dwie to gimnazjon w Likejon (miejsce szkoły filozoficznej Arystotelesa) oraz 
w Kynosarges; pojęcia „palestra” i „gimnazjon” często są stosowane wymiennie (jak w tym 
właśnie miejscu), choć trudno uznać je za pełne synonimy; w skład każdego gimnazjonu wcho‑
dziła (wąsko rozumiana) palestra oraz bieżnia (δρόμος); sama palestra miała z reguły postać 
budynku z wewnętrznym dziedzińcem; jako takie, palestry niejednokrotnie funkcjonowały 
samodzielnie; gimnazjony były instytucjami publicznymi i znajdowały się poza miastem – 
nadzorcą (ἐπιστάτης) tego w Akademii był właśnie wspomniany Aristomachos; samodzielna 
palestra natomiast mogła być prywatną własnością (choć niejednokrotnie otwartą dla pub‑
liczności) i znajdować się w obrębie murów miasta; zob. Wycherley 1978: 219–236; Kyle 1993: 
64–92.

87 „Jak dalece różni się ta surowość od wyrozumiałości, którą wy sami okazaliście politykom w skąd‑
inąd krytycznych wydarzeniach. Wybaczcie mi, że wspominam tu żałosne chwile naszej porażki pod 
Cheroneą. To wy, zgodnie z tradycjami waszego państwa, stanęliście w pierwszym szeregu, aby bronić 
wolności Grecji. Wasi politycy – a ja byłem wśród nich, razem z Demostenesem i Likurgiem – pchali 
was do wojny ze wszystkich sił. Tym razem jednak, choć odwagą dorównywaliście [28] zwycięzcom spod 
Salaminy, nie powiodło wam się równie dobrze. Fortuna nie była po stronie Aten. Mimo to, po tym 
wszystkim…” (Colin).

88 Chodzi o bitwę pod Cheroneą; o uznaniu, jakim Demostenes nie przestawał się cieszyć 
nawet po tej porażce, świadczy choćby fakt, że to on wybrany został, aby wygłosić mowę 
pogrzebową ku czci poległych w tej bitwie (zob. niżej); por. Demostenes, O Wieńcu (18) 248; 
Plutarch, Demostenes 21.1.

89 „nie tylko nie” (οὐ μέντοι): koniektura Blassa przyjęta przez Kenyona, Burtta, Colina 
i Marziego; por. Jensen app. crit.; oryginał zawiera tylko jedno „nie”, jako że greka nie zna zasady 
podwójnego przeczenia; uwzględnienie koniektury Blassa daje w efekcie litotę, dzięki której 
całe zdanie staje się przejrzyste: w przeciwnym wypadku należałoby uznać, że lud „zabronił” 

– dosł. „nie pozwolił” (οὐκ εἴα) – Hyperejdesowi i Demostenesowi udziału w życiu politycznym.
90 „występować i przemawiać na Zgromadzeniu”: dosł. „stawać przed sobą i przemawiać” 

(προσ[ιέναι] αὑτῶι καὶ δια[λέγε]σθαι); powszechnie przyjmuje się (za Blassem), że zaimek 
αυτωι (na papirusie bez znaków diakrytycznych) ma charakter zwrotny (αὑτῶι) i odnosi się 
do ludu: „lud nie zabrania stawać przed sobą i przemawiać”; alternatywną możliwością jest 
uznanie go za zaimek osobowy (αὐτῶι), co diametralnie zmieniałoby znaczenie (i pozbawiało 



104 Hyperejdes

i [rzeczników swoich spraw]91. […] następnego zaś [roku]92 wybrał [go] zarządcą 
(tamias) całej finansowej administracji93, zakładając, że będzie mógł liczyć na 
wdzięczność z naszej strony, co, oczywiście, było słuszne. Do tego jeszcze, gdy 
później wytoczono nam wiele procesów związanych z tymi sprawami oraz 
z samą wojną94, [29] nigdy nie wydali wyroku skazującego, lecz we wszystkich 
wybawili nas z kłopotów. To właśnie było największym i najbardziej wiary‑
godnym znakiem przychylności ludu. [A gdy miałeś czelność,] Demostenesie, 
zapisać w uchwale [dla siebie samego karę śmierci, jeśli tylko rada wykaże, że 
wziąłeś coś od Harpalosa], skoro to właśnie wykazano i w efekcie, na mocy 
tamtej uchwały, od razu zostałeś skazany, nie skorzystali z tej możliwości95 
[…]96 [30] lud sprawił, że choć sam przez los pozbawiony wieńca, nie odebrał 

racji bytu omówioną wyżej koniekturę: „nie tylko nie”): „lud zabraniał nam zbliżać się do niego 
i przemawiać”; do kogo – nie wiadomo; być może wyjaśniane zostało to w poprzedzającej ten 
fragment lakunie; por. Whitehead 446–447.

91 „doradców i rzeczników” (συ[μβούλοις]… καὶ σ[υνηγόροις]): jedno i drugie słowo jest 
koniekturą Blassa; symboulos (dosł. „doradca”) w dyskursie oratorów z reguły oznaczał „poli‑
tyka” (podobnie jak rhētōr czy politeuomenos), tj. osobę kształtującą bieg spraw państwowych 
przez aktywny udział w debacie na Ζgromadzeniu i uczestnictwo w politycznych procesach 
(Rubinstein 1998); synēgoros z kolei funkcjonowało jako techniczny termin wskazujący współ‑
oskarżyciela lub współobrońcę (zob. wyżej); pojęcie to mogło też jednak przyjmować rów‑
nież bardziej generalny sens, który sugerują komentatorzy i tłumacze H. (Colin, Burtt, Marzi, 
Worthington, Whitehead, Cooper); całkowite wykluczenie tego pierwszego znaczenia nie jest 
jednak przesądzone: H. może mieć na myśli udział któregoś z antymacedońskich polityków 
w państwowych procesach, jak ten bieżący, w którym uczestniczyło kolegium wybieranych 
oskarżycieli, określanych (technicznym) terminem synēgoroi.

92 „roku” (ἔτους): koniektura Jensena; niektórzy wydawcy (Colin, Marzi) sugerują „mie‑
siąca” (μηνός).

93 „zarządcą całej finansowej administracji” (ἐπὶ τὴν διοίκησιν… ἅπασαν [ταμ]ίαν): praw‑
dopodobnie chodzi o Likurga, który sprawował ten urząd przez dwanaście lat w okresie po 
Cheronei w latach 338–326 lub 336–324 p.n.e., a zastąpił go jego wróg (i jeden z oskarżycieli 
w aferze Harpalosa) Menesaichmos; „agitur de Lycurgo” Blass app. crit.; Jensen app. crit.; Colin 
tekst i app. crit.; Burtt 521, p. b; Marzi 136–137, p. 62; Wortihgnton 199; Cooper 124; być może 
jednak jest to nieprecyzyjna aluzja do samego Demostenesa, który sprawował urząd zarządcy 
funduszu widowiskowego (θεωρικόν) w 337 p.n.e.; por. Demostenes, O wieńcu (18) 113; Ajschines, 
Przeciwko Ktezyfontowi (3) 24; Lewis 1997: 222–223; Whitehead 448–450; zob. też W obronie synów 
Likurga [wstęp 2.].

94 Por. Demostenes, O wieńcu (18) 249: „Wiecie z pewnością i pamiętacie, że początkowo [tj. 
w okresie po Cheronei] codziennie musiałem stawać przed sądem” (przekład R. Turasiewicza); 
zob. też wyżej – Dem. [wstęp 1.].

95 Większa część tego zdania to koniektura Blassa, uzupełniona odkrytym przez Ba‑
bingtona fragmentem („na mocy tamtej uchwały…”); nt. wspomnianej tu uchwały zob.  
wyżej.

96 „…od razu zostałeś skazany, oni sami nie skorzystali w ten sposób z tej procedury. 
Postawili cię przed sądem, bo było dla nich istotne, żeby każda decyzja w twojej sprawie podjęta została 
wyłącznie przez regularny trybunał. Tak zawsze wobec nas, polityków, postępował lud: choć sam 
pozbawiony wieńca…” (Colin).
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tego, który nam dał97. Czyż zatem, skoro lud w ten właśnie sposób wobec nas 
postępował, nie byłoby słuszną rzeczą, żebyśmy i my mu służyli, a jeśli byłaby 
taka potrzeba, zginęli w jego sprawie? Ja tak uważam. Ty jednak [przeciwko 
ludowi]98 […]99

[…] dobrodziejstwa; nie [powinni] bowiem wspierać cudzej ojczyzny, lecz 
swoją własną, ani100 […]101 [31] i ciągle popisywałeś się swoją biegłością w wy‑
mowie. A gdy już spodziewałeś się, że rada ujawni tych, którzy wzięli złoto 
Harpalosa, stałeś się naraz wojowniczy i zacząłeś wzbudzać polityczne niepo‑
koje, wszystko po to, aby zmylić trop śledztwa102. Ilekroć zaś rada odkładała 
ujawnienie jego wyników, ogłaszając, że jeszcze nie dokonano ustaleń, wtedy 
na Zgromadzeniu przystawałeś na żądania Aleksandra, aby uznać go synem 
Zeusa, a do tego jeszcze Posejdona, gdyby tylko chciał103. A gdy przybył [Nika-

97 „wieńca” (στέφανος); Hyperejdes rozgrywa tu konkretne i metaforyczne znaczenie tego 
pojęcia: z jednej strony złoty wieniec, którym dekorowani byli zasłużeni obywatele, z reguły 
politycy (jak dwukrotnie Demostenes – w Dion. oraz w O wieńcu), z drugiej zaś – „wieniec” 
zwycięstwa, którego po Cheronei pozbawiony został lud ateński; ten ostatni, mimo porażki, 
nie odmówił Demostenesowi (i – być może – innym) złotych wieńców, choć jego postanowienia 
w tych sprawach były kontestowane przed sądem (Dion., Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi); nt. 
wieńczenia zasłużonych dla Aten obywateli i cudzoziemców zob. też Dion. [wstęp 3.].

98 „przeciwko ludowi” (κατὰ τοῦ δήμου): koniektura Jensena, przyjęta przez Burtta, Whi‑
teheada i Coopera.

99 „…ty jednak lekceważysz (kataphroneis) najświętsze zobowiązania i nie rozumiesz, że szlachetni 
ludzie zawsze starają się odwzajemnić wyświadczone im dobrodziejstwa” (Colin).

100 „dobrodziejstwa… ani”: odkryty przez Babingtona fragment, umieszczony w tym miej‑
scu przez Blassa (co aprobują wszyscy późniejsi wydawcy, tłumacze i komentatorzy).

101 „lecz swoją własną, ani też nie powinni swej wdzięczności ograniczać, lecz okazywać ją 
cały sercem. [31] Ty jednak ciągle popisywałeś się swoją bezczelnością i biegłością w wymowie”
(Colin).

102 W oryginale zdanie to jest anakolutem; przekład dosłowny: „A gdy już spodziewałeś 
się, że rada ujawni tych, którzy wzięli złoto Harpalosa, stając się wojowniczy (πολεμικὸς ὤν) 
i budząc niepokoje (ταράττων) w państwie, aby zmylić trop śledztwa”; być może mamy tu do 
czynienia z eliptyczną konstrukcją, nawiązującą do składni participium praedicativum poprzedza‑
jącego zdania „ciągle popisywałeś się biegłością w wymowie” (λόγου δύναμιν ἀποδεικνύμενος 
διατετέκεκας).

103 Por. Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 94; słowom tym – zapewne słusznie – przy‑
pisuje się zjadliwą ironię ze strony Demostenesa, choć niełatwo pogodzić ją z retorycznym 
kontekstem zarzutu Hyperejdesa; na szczególną uwagę zasługuje uwaga „a do tego jeszcze 
Posejdona” (καὶ τοῦ Ποσειδῶνος), która nadaje całości ton lekceważącego absurdu (syn Zeusa 
i Posejdona zarazem); umyka ona uwadze Atkinson (1973: 316–317) i Brun (2000: 100, p. 12); zob. 
jednak Whitehead 456–457; Badian 2012: 262 i p. 43; por. Worthington 1999: 201; ostatecznie 
Aleksander został zaliczony w poczet bogów olimpijskich przez Ateńczyków jako Dionizos; nt. 
jego deifikacji zob. Atkinson 1973; Bosworth 1988: 278–290; Engels 19932: 295–299; 2003: 236–272; 
Wirth 1999: 146–186; Badian 2012: 244–287 (zwł. 262–269) i 365–385 (= Worthington 2003: 245–262); 
por. też Epit. 21 i kom.; stosowną uchwałę zgłosił Demades, który też później miał zostać z tego 
powodu pociągnięty do odpowiedzialności przed sądem; zob. niżej – Przeciwko Demadesowi 
[wstęp 1.].
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nor]104 [32] […] domagał się […] postawić pomnik króla Aleksandra, niezwycię‑
żonego boga […] oświadczenie105 […] Olimpias106 […] w odpowiedzi obwieściła 
Zgromadzeniu107 […]108

Frg. VIII

[33] […]109 zarzutów [34] i doprowadził do wydania proklamacji w ich sprawie. 
Oni jednak, zamiast zwrócić to, co zabrali, i uwolnić się od kary, sami przeciw 
sobie wnioskowali o śledztwo. Cóż zatem z nimi uczynić? Najpierw dopuścili 
się przestępstw i korupcji, gdy zaś zagwarantowano im bezkarność, nawet 
nie zwrócili złota, które zabrali! Pozostawić bez kary? To przecież haniebne, 
sędziowie, żeby z powodu zarzutów przeciwko jednostkom narażać bezpieczeń‑
stwo całego państwa110. Niepodobna bowiem, żebyście uwolnili ich wyrokiem 
sądu, jeśli sami nie chcecie wziąć na siebie ich przestępstw. […] Aleksandra 
[…] Attyka […]111 [35] Nie przedkładajcie więc ich pazerności nad wasze własne 

104 „Nikanor” – koniektura Colina (por. Dem. 18); nt. Nikanora zob. wyżej – Dem. 18 i kom.; 
por. Wprowadzenie 1.5.

105 „oświadczenie” lub „wiadomość” ([ἀγ]γελίαν); jak zauważył Whitehead (460), możliwe 
są inne uzupełnienia brakującej części słowa, dające: „raport” ([ἀπαγ]γελίαν) czy też „zapo‑
wiedź” lub „obietnicę” ([ἐπαγ]γελίαν).

106 Tekst papirusu zawiera jedynie ]πιας; wydawcy zgodnie rekonstruują to do Ὀλυμ]πιας; 
w zależności od akcentu (którego papirus nie podaje) to imię/nazwa własna może mieć rożne 
znaczenia: paroxytonon dawałby dopełniacz nazwy miejscowości (Olimpia), np. „z Olimpii” 
(Whitehead); oxytonon z kolei wskazywałby jednoznacznie mianownik imienia własnego matki 
Aleksandra (Burtt, Marzi, Colin – ten ostatni jednak błędnie stawiając akcent!); jak zauważył 
Whitehead (460), nie można tu wykluczyć innych zupełnie słów, jak „życzliwości” (φιλανθρω]
πίας) czy „zazdrości” (ζηλοτυ]πίας) itp.

107 „obwieściła” (ἀπήγγειλε); podmiotem tego czasownika może być sama Olimpias (jeśli 
istotnie o nią tu chodzi; zob. wyżej) lub osoba (np. Demostenes) zdająca przed Zgromadzeniem 
relację w tej sprawie.

108 „Mamy tu oto człowieka, który zawsze przedkładał swój interes nad interes państwa. To on 
domagał się, aby na agorze postawić pomnik króla Aleksandra, niezwyciężonego boga […] Po 
raz kolejny widzieliśmy to, gdy Olimpias wysłała do nas wiadomość, gdzie […] przedstawił na Zgro‑
madzeniu sprawozdanie, w którym radził, aby nie drażnić królowej.” (Colin). 

109 „W tym wszystkim zresztą nie zapomniał on nigdy o swoich osobistych korzyściach. Bo chciwość 
to podstawowa cecha jego charakteru. A tej ostatniej najbardziej wymownym dowodem jest proces, który 
dziś ma miejsce przed waszym trybunałem. Do czegóż by on się nie zniżył – podobnie jak te szumowiny 
przyłapane razem z nim – żeby tylko nie wyrzec się niegodziwie zdobytego bogactwa? Zgromadzenie 
zaproponowało tym, którzy wzięli pieniądze Harpalosa, oczyszczenie ze wszystkich zarzutów, a on 
doprowadził do wydania proklamacji…” (Colin).

110 Por. wyżej – Dem. 11; Hyperejdes utrzymuje, że ucieczka Harpalosa narażała Ateny na 
gniew Aleksandra i wojnę z nim w chwili, gdy jeszcze nie były do niej przygotowane; por. Will 
1983: 122–123; contra: Bosworth 1988: 225, który uważa, że ten obrót wydarzeń był optymalnym 
dla wszystkich wyjściem z trudnej sytuacji: Aleksander nie musiał narzucać Ateńczykom wy‑
dania błagalnika, oni sami zaś nie narażali się na gniew królewski za udzielanie mu gościny.

111 „Zrozumcie, że nie mamy tu do czynienia ze zwyczajnym procesem, w którym idzie o los jednost‑
ki; w grę wchodzi tu nasza zbiorowa odpowiedzialność. [35] Jeśli Macedończycy będą chcieli odzyskać 
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bezpieczeństwo!112 Ani też nie ruszajcie na wojnę za sprawą haniebnych intere‑
sów i zysków, lecz gwoli bardziej godnych celów i zmian na lepsze.

Frg. IX

[37] […] zawarliśmy pokój […] radzę […]113[38] [Lud już ustalił, co]114 każdy z nas 
powinien dla niego uczynić. Tak więc poruczono nam, [wybranym] oskarży‑
cielom115, oskarżenie przed sądem oraz udowodnienie winy tym, którzy wzięli 
złoto i dopuścili się korupcji wbrew interesom ojczyzny. Ujawnienie (apophēnai) 
zaś tych, którzy wzięli, powierzył radzie Areopagu, która też ich ludowi wska‑
zała. [Ukaranie wreszcie] tych, [którzy dopuścili się przestępstwa, wam]116 
[…]117 Areopagu. [39] Jeśli jednak wasz werdykt nie będzie zgodny z prawem 
i ze sprawiedliwością, to na was spadnie za to odpowiedzialność. Dlatego też 

sumę zagarniętą przez Harpalosa, to wy, nie mając z niej żadnej korzyści, wszyscy jak tu jesteście, objęci 
zostaniecie kontrybucją ściągniętą z waszych prywatnych majątków – po to, żeby na nowo ją zgromadzić. 
Co gorsza, doszły już do was zapewne – jak i do mnie – wojownicze pomruki ze wschodu. Być może 
następnej wiosny, z winy tych oto ludzi, zobaczycie Attykę najechaną przez Aleksandra i ze szczętem 
zniszczoną. Nie przedkładajcie więc…” (Colin).

112 Tu rozpoczyna się (czytelny) tekst przemowy końcowej, peroratio, (Dem. 35–40), w której 
mówca dokonuje krótkiej rekapitulacji oraz umieszcza konkludujące apele do sędziów o wyda‑
nie przychylnego werdyktu, usiłując jednocześnie wzbudzić ich emocje (pathos); podobnie jak 
exordium część ta jest z reguły bogata w loci communes; por. Arystoteles, Retoryka 3.19, 1419b–1420b; 
Retoryka dla Aleksandra 36, 1444b–1445a; zob. też Lausberg 2002: 262–267; de Brauw 2007: 196–198; 
po krótkiej rekapitulacji (Dem. 38) Hyperejdes zwraca uwagę sędziów, że werdykt będzie miał 
znaczenie dla nich samych (tua res agitur) oraz patetyczne odwołanie się do grobów przodków 
(Dem. 39).

113 „Niejednokrotnie, rzecz jasna, w toku naszych dziejów podjęliśmy straszliwe zmagania – prze‑
ciwko Persom, przeciwko Sparcie czy przeciwko Filipowi – i za każdym razem wtedy zawarliśmy po‑
kój na warunkach co najmniej honorowych. Postąpmy więc tak samo i dziś – oto moja rada. Nie 
powinniśmy otaczać ochroną ludzi, których wina jest oczywista i którzy, na mocy przedłożonej przez 
siebie samych uchwały, już dawno temu powinni zostać straceni. Nie chcę więcej przedłużać swojej 
przemowy. Przestępstwa Demostenesa, ich waga oraz konsekwencje, które mogą przynieść one dla Aten, 
zostały wam wystarczająco dobrze przedstawione. Czas teraz, abyście wy wypełnili swoje zobowiązania.” 
(Colin).

114 „Lud już ustalił…” (ὁ δῆμος διώρισεν): koniektura Blassa, przyjęta przez Colina, Ma‑
rziego i Coopera (zob. też Jensen app. crit.; por. Whitehead 465); następne zdania przedstawiają 
w zarysie mechanizm procedury apophasis.

115 „wybranym” (ἠιρημένοις): koniektura Blassa; nt. oskarżycieli w procedurze apophasis 
zob. wyżej.

116 „Ukaranie… wam” (τὸ δὲ κολάσαι τοὺς ἀδικοῦντας ὑμῖν): koniekutra Jensena (przyjęta 
przez późniejszych wydawców i tłumaczy); Blass i Kenyon proponują: „ukaranie wreszcie – 
wam, sędziom” (τὸ δὲ κολάσαι τοῖς δικασταῖς ὑμῖν).

117 „Ukaranie winnych, uniemożliwienie im czerpania profitów z ich nadużyć i narażania państwa 
na niebezpieczeństwo – oto wasze zadanie, sędziowie. Nie macie prawa od niego się uchylać. Poza tym, 
jeśli ich skażecie, to jedynie usankcjonujecie w ten sposób dochodzenie przeprowadzone przez Areopag. 
Jeśli jednak wasz werdykt…” (Colin).
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powinniście wszyscy […]118 bezpieczeństwo państwa i ogólny dobrobyt kraju, 
którego doświadczacie wszyscy razem i każdy z osobna. Przez wzgląd na groby 
przodków119 [powinniście] ukarać tych, którzy dopuścili się przestępstwa wobec 
całego państwa, a powab wymowy […]120 tych, [40] którzy wzięli łapówki wbrew 
interesom ojczyzny i wbrew prawom. I nie zważajcie na łzy Hagnonidesa121, ma‑
jąc świadomość tego, że gdy kogoś spotkało nieszczęście […]122 ten jednak nie ma 
prawa już płakać – tak samo jak piraci, gdy pochwyceni, płaczą na torturach123; 
bo mogli przecież w ogóle nie wchodzić na okręt. Tak też i Demostenes: co nam 
teraz z jego płaczu124, skoro mógł nie brać […]

* * *

Fragmenty bliżej niezidentyfikowane

Frg. 1125 ani aż do paragraphē126

118 „wszyscy godnie wypełnić rolę, którą lud wam powierzył, mając na uwadze bezpieczeństwo 
państwa...” (Colin).

119 „groby przodków” (τοὺς τάφους τοὺς τῶν προγόνων): motyw często pojawiający się 
u mówców w emocjonalnych wezwaniach adresowanych do sędziów; por. Demostenes, O po‑
selstwie (19) 267; Ajschines, O poselstwie (2) 74, 152; Przeciwko Ktezyfontowi (3) 259.

120 „powab wymowy ani też na ich pompatyczne pochwały swoich własnych dokonań, tak aby nie 
uszli bezkarnie ci, którzy wzięli łapówki wbrew interesom ojczyzny…” (Colin).

121 Nt. Hagnonidesa zob. wyżej – Dem. [wstęp 1.].
122 „miał nieszczęście nieumyślnie dopuścić się przewinienia, to nie można odmawiać mu litości. 

W niektórych przynajmniej przypadkach, po dogłębnym rozważeniu faktów, można też przyjąć na jego 
korzyść mniej lub bardziej łagodzące okoliczności, za sprawą których mógłby znaleźć u was przychylność. 
Ten jednak nie ma prawa…” (Colin).

123 „na torturach” – dosłownie „na kole” (ἐπὶ τροχοῦ); tortura polegająca najprawdopodob‑
niej na rozciąganiu za pomocą lin członków rozpiętego na brzegu kolistego apparatus skazańca; 
uchodziło to za najbardziej surową formę mąk; częściej stosowano chłostę; por. Antyfont, Prze‑
ciwko Macosze 20; W sprawie śmierci Herodesa 40; zob. też Turasiewicz 1963: 78–80; Thür 1977: 183, 
p. 96; Henderson 1987: 175; Whitehead 470; Hunter 1994.

124 Por. Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 92; gesty obliczone na wzbudzenie współ‑
czucia u sędziów – jak płacz czy wprowadzanie rodziny i dzieci na mównicę – były częstą 
praktyką w sądach starożytnych Aten; zob. Eux. 40; Whitehead 468.

125 Passus ten cytuje w swoim leksykonie Harpokration (s.v. παραγραφή), jednoznacznie 
wiążąc go z Dem.

126 Paragraphē to procedura, którą przed rozpoczęciem procesu uruchomić mógł oskarżony, 
argumentując, że sprawa wniesiona została niezgodnie z prawem; zob. Przeciwko Demeasowi 
[wstęp 3.]; w tym miejscu jednak, jak podkreśla Harpokration (s.v. paragraphē), Hyperejdes sto‑
suje to pojęcie w sensie „wyznaczonego czasu” (μέχρι τινὸς ὡρισμένου χρόνου), co zapewne 
rozumieć można jako limit przewidziany na wygłoszenie mowy (Whitehead).
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Frg. 2127 lecz wzywasz też na pomoc młodszych, których wcześniej znieważałeś 
i lżyłeś, wymyślając im od moczymord128

Frg. 3129 jeśli tylko ktoś trochę więcej wypił, już ci to przeszkadzało130

Frg. 4131 tchórzliwy132

127 Passus ten cytuje żyjący na przełomie V i VI wieku n.e. gramatyk Pryscjan (Institutiones 
grammaticae, 18.235), jednoznacznie identyfikując go z mową Dem.; Jensen sugeruje, że może on 
należeć do Obrony Lykofrona.; Colin łączy go w jedną całość z następnym i umieszcza bezpo‑
średnio po col. 19 (zgoła arbitralnie, wg Whitehead 471)

128 „moczymord” (ἀκρατοκώθωνας), dosł. „dzbanów niezmieszanego”; κώθων – mały 
dzbanek służący do picia; ἄκρατος (οἶνος) – niezmieszane (wino); użycie tego słowa przez 
Hyperejdesa krytycznie potwierdza Juliusz Polluks (Onomasticon 6.25); por. Gromska 1927: 52; 
nt. słownictwa Hyperejdesa zob. wyżej – Wprowadzenie 2.5.

129 Passus ten cytuje Atenajos (Uczta mędrców 10, 424d), jednoznacznie identyfikując go 
z Dem. 

130 Do tego samego motywu nawiązywać miał w swojej oskarżycielskiej mowie (wygło‑
szonej prawdopodobnie przy okazji procesu w sprawie Harpalosa) Pytheas: „widzicie jednak 
przywódców ludu (δημαγωγούς), jak dalece różnią się pod względem sposobu życia: ten [tj. 
Demostenes], pijąc tylko wodę i ślęcząc, jak mówią, po nocach, tamten zaś [tj. Demades], cho‑
dząc na dziwki i pijany dzień po dniu, z pełnym brzuchem przemawia do was podczas obrad 
Zgromadzenia Ludowego”; Atenajos, Uczta mędrców 2.44f (= Sauppe 51 F2; BNJ 227 F 85); por. de 
Falco 19542: 40; nie jest jednak pewne, czy fragment ten w istocie przypisać można oskarżeniu 
samego Demostenesa – równie dobrze pochodzić może z mowy oskarżycielskiej przeciwko 
Demadesowi; Demostenes miał być abstynentem, co sam przyznawał i co też niektórzy (jak 
Hyperejdes, a także – z drugiej strony – Filokrates) poczytywali mu za złe; por. Demostenes, 
II Filipika 30; O poselstwie 49; zob. też Cawkwell 1996: 101.

131 Epitet ten (ἄνανδρος) omawia w swoim Leksykonie Focjusz (s.v.), jednoznacznie odnosząc 
go (między innymi) do Dem. 

132 Być może epitet ten miał związek z zarzutami, jakoby Demostenes uciekł z pola bitwy 
pod Cheroneą; według anegdoty podczas ucieczki zaczepił chlamidą o krzak, nie widząc jed‑
nak, co go zatrzymuje, wykrzyknął „bierz żywcem” (ζώγρει); wyrzucali mu to jego wrogowie 
(w tym również oskarżyciele w aferze Harpalosa): Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi (3) 152, 
181; Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 12, 71, 81; Pytheas (Sauppe 51 F 5); por. Plutarch, 
Demostenes 20.2; [Moralia] (Vitae…) 845f; zob. też Worthington 1992: 147–148; Lintott 2013: 66–67; 
Roisman – Worthington – Waterfield 2015: 227; warto jednak pamiętać, że opuszczenie szyku 
na polu walki (λιποτάξιον) było przestępstwem zagrożonym statutowo wyznaczoną karą 
pozbawienia praw obywatelskich (atimia), o czym nasze źródła w związku z Demostenesem 
nigdy nie wspominają.





W obronie Lykofrona

W obronie Lykofrona (Lyc.) jest mową obrończą, wygłoszoną przed trybunałem 
sądu ludowego, w procesie, który prawdopodobnie miał miejsce około 333 
p.n.e.1 Mowa zachowana jest fragmentarycznie. Najobszerniejsza jej część, 
przekazana na papirusie Ardena2, jest jej zwieńczeniem i obejmuje ostatnią 
część „dowodzenia” (argumentatio) oraz przemowę końcową (peroratio). Mowę 
napisał Hyperejdes, wygłosił zaś sam oskarżony. Zachowały się również 
fragmenty drugiej mowy obrończej wygłoszonej w jego sprawie (Lyc. II).

1. Osoby dramatu

Oskarżony Lykofron (demotikon nieznane)3 to zamożny Ateńczyk, w chwili pro‑
cesu liczący sobie ponad pięćdziesiąt lat (Lyc. 15). Na jego temat nie posiadamy 

1 Datę tę przyjmuje się na podstawie informacji zawartej w Lyc. II, F 13 (zob. niżej), gdzie 
czytamy: „[gdy miał wydać] Charipposowi za żonę swoją siostrę, wyruszył Dioksippos do Olim‑
pii, aby uwieńczyć swoje miasto” (rekonstrukcja Colina); na podstawie innych źródeł przyjmuje 
się, że olimpijskie zwycięstwo Dioksipposa miało miejsce w 336 p.n.e., który to rok byłby zatem 
datą ślubu jego siostry; między zaślubinami, na których Lykofron musiał być obecny (Lyc. 4–7), 
a procesem musiały upłynąć przynajmniej trzy lata, które Lykofron spędził na Lemnos (Lyc. 17), 
gdzie też zastała go informacja o procesie (Lyc. 3); stąd data 333 p.n.e.; dodatkowy terminus ante 
quem wyznacza mowa Demostenesa O wieńcu (18) 250, wygłoszona w 330 p.n.e., gdzie pojawia 
się pierwsza wzmianka o grzywnie 1000 drachm dla oskarżyciela, który w procedurze eisangelia 
nie uzyska piątej części głosów; Lyc. 12 tymczasem przedstawia tę procedurę jako wolną od 
ryzyka (Eux. już nie); zob. dyskusję w Whitehead 78–82; Phillips 2006: 376–381.

2 Nt. papirusów Hyperejdesa zob. wyżej – Wprowadzenie 2.6.
3 PA 9255; LGPN 2; PAA 611395; Cargill 1995: 356; imię Lykofron jest częste w rodzie Li‑

kurga, który w tym procesie był jednym z oskarżycieli (nazywał się tak jego ojciec i syn); nie
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żadnych informacji poza tymi, które przekazują nam tekst Hyperejdesa oraz 
fragmenty drugiej mowy obrończej wygłoszonej w jego sprawie. Dowiadujemy 
się z nich, że w ostatnich latach przed procesem pełnił on urząd najpierw 
fylarchy, a następnie hipparchy lemnijskiego. Były to stanowiska wojskowe 
i podobnie jak wszystkie inne tego rodzaju obsadzano je drogą elekcji, a nie lo‑
sowania. Fylarcha sprawował dowództwo nad oddziałem jazdy wystawionym 
przez jedną z dziesięciu attyckich fyl4, hipparcha lemnijski zaś stał na czele 
oddziału jazdy stacjonującego na Lemnos5. To prestiżowe urzędy, świadczące 
nie tylko o kompetencjach (elekcja) tego, kto je sprawuje, lecz także o jego 
społecznej pozycji: ateńska kawaleria, mimo iż jej militarne znaczenie było 
drugorzędne, rekrutowała się z najwyższych warstw majątkowych.6

Spośród współobrońców (synēgoroi) występujących razem z Lykofronem 
tekst mowy Hyperejdesa wspomina z imienia niejakiego Teof i losa z Alopeke 
(?)7. Jeśli identyfikacja ta jest prawidłowa, byłby on nadzorcą ateńskiej kleruchii 
w Myrinie na Lemnos, z czym zapewne wiązać należałoby jego znajomość 
i przyjaźń z Lykofronem8. Nie wiemy jednak, czy to Teofilos (kimkolwiek by 
on był) wygłosił fragmentarycznie zachowaną drugą mowę w jego obronie, 
choć tradycyjnie przypisywana jest ona właśnie jemu (zob. niżej).

Główny oskarżyciel, Ar iston (demotikon nieznane),9 to postać, na temat 
której nie posiadamy żadnych informacji poza – naturalnie stronniczą – relacją 
przedstawioną w mowie Hyperejdesa. Jak można oczekiwać, wyłania się z niej 
obraz figury zgoła nieciekawej: sykofanty, który z wnoszenia nieprawdziwych 
oskarżeń uczynił sobie sposób na życie (Lyc. 1–2). Zarzuty tego rodzaju poja‑

ma jednak powodów, żeby na tej podstawie spekulować na temat związków pokrewieństwa 
łączących te dwie postaci; por. Davies 1971: 353.

4 Oddział taki liczył stu jeźdźców; na cały korpus kawalerii ateńskiej składało się więc 
tysiąc jeźdźców wystawionych przez każdą z dziesięciu fyl oraz dwustu konnych łuczników; 
o tych ostatnich jednak nic już nie słyszymy od połowy IV w. p.n.e. (por. Tukidydes, Wojna 
peloponeska 2.3.8; zob. też Gomme – Andrewes – Dover 1945/1981: 2.40–41).

5 Wyspa Lemnos znajdowała się pod władzą Aten od początku V wieku (być może od 
czasów powstania jońskiego 499–494 p.n.e.); w V i IV w. p.n.e., wraz z wyspami Imbros i Skyros, 
stanowiła trzon ateńskich posiadłości zamorskich, zabezpieczając żeglugę do cieśnin czarno‑
morskich (por. Rhodes 19932: 686–687, 695); podobnie jak tamte pozostawała w formalnej zależ‑
ności od Aten (z przerwami) aż po II w. n.e.; stanowisko hipparchy lemnijskiego było jedyną 
tego rodzaju wojskową placówką na pozaattyckich posiadłościach Aten.

6 Ateńska kawaleria rekrutowała się z osób, które stać było na utrzymanie konia; grupy tej 
nie należy jednak utożsamiać z identycznie nazywaną klasą majątkową wprowadzoną jeszcze 
przez Solona (VI w. p.n.e.), która w IV w. p.n.e. straciła już swoje społeczno -polityczne znaczenie 
(por. Hansen 1999: 126–127; Spence 2010: 112).

7 PA 7126; LGPN 47; PAA 511140 i 511650; Cargill 1995: 333.
8 Teofilos to jednak imię nader popularne w Atenach (LGPN podaje 223 instancje), a postaci 

wzywanej przez Lykofrona z Teofilosem z Alopeke opiera się wyłącznie na – skądinąd atrakcyj‑
nym – powiązaniu tych dwóch osób ze wspólnym pobytem na Lemnos (Whitehead 149).

9 PA 2140; LGPN 13; PAA 200075; postać bliżej nieznana.



W obronie Lykofrona 113
wiają się jednak w mowach sądowych starożytnych Ateńczyków zbyt często, 
aby móc dostrzec w nich cokolwiek innego niż retoryczny topos10.

Jednym ze współoskarżycieli (synēgoros) był w tym procesie sam Likurg, 
który, jak już wspomniano wyżej, uczynił z procedury oskarżenia o zdradę 
stanu (eisangelia) narzędzie realizacji swojego „programu” poprawy moralnej 
kondycji Aten11. Niewykluczone, że to on był spiritus movens tej właśnie sprawy. 
Antyczna tradycja przekazała nam informację o dwóch mowach przygoto‑
wanych przez niego na tę okoliczność12. Z reguły przyjmuje się, że pierwsza 
z nich wygłoszona została podczas posiedzenia Zgromadzenia Ludowego, 
gdy zgłaszano wniosek o wszczęcie procesu sądowego, druga zaś – już przed 
właściwym trybunałem. 

2. Istota sprawy

Głównym zarzutem stawianym Lykofronowi przez oskarżycieli jest cudzołó‑
stwo. Niewykluczone, że akt oskarżenia dotyczył również innych spraw (Lyc. 
4), o których jednak nic nie wiemy. Jego kochanką miała być zamężna kobieta, 
siostra Dioksipposa, żona Charipposa13 i wdowa po nieznanym z imienia 
zmarłym14, którego krewni, według mówcy, byli żywotnie zainteresowani 
wynikiem tego procesu, tym bardziej że sami w istocie do niego doprowadzili 

10 Zob. wyżej – Wprowadzenie 3.2.
11 Zob. niżej – Eux. [wstęp 2.].
12 Likurg F 62 -76, 91 Blass – Conomis; zob. niżej; o dwóch mowach wspominają Atenajos 

(Uczta mędrców 6.266f–267a) i Harpokration (s.v. ἱπνός i ὁρκάνη).
13 PA 15465; LGPN 3; PAA 984690; postać bliżej nieznana.
14 Papirus Harrisa (F IV) w miejscu imienia zmarłego małżonka zawiera lakunę, podając 

jedynie trzy ostatnie litery […]ρος ὁ Φλυ[εύς]; z kolei P. Oxy 1607 (F 1.3) w podobnej sytuacji 
podaje tylko dwie pierwsze: Χρ[…]; z braku możliwości pogodzenia tych dwóch elementów 
niektórzy skłaniają się ku lekcji papirusu, proponując Chremes (co wymaga zignorowania 
dwóch pierwszych liter z trzech, które przekazuje Harrisianus), inni zaś ku lekcji, którą prze‑
kazuje Harrisianus, proponując Charisandros (co z kolei wymaga zignorowania drugiej litery 
przekazanej na papirusie); odpowiednio: Grenfell – Hunt 1919: 79, 85 (por. Koerte 1923: 232) 
i Colin 114, p. 2; 128; ten ostatni swoją propozycję odnosi do wspomnianego w źródłach epigra‑
ficznych Charisandrosa z Flya PA 15484; LGPN 20; PAA 985215; miał on pełnić urząd rozjemcy 
(diaitētēs): IG II2 1927; jeśli identyfikacja ta jest słuszna, to Charisandros w chwili śmierci (jako 
ojciec nienarodzonego jeszcze dziecka) musiał mieć przynajmniej 60 lat; tradycyjnie inskryp‑
cję tę datowano na II poł. IV wieku, jeśli jednak przesunąć ją na 360 p.n.e. (por. SEG 32.170), 
identyfikacja ta staje się niemożliwa; por. Whitehead 102; Chremesa z Flya wspomina jedynie 
Alkifron (Listy 1.13.3 = LGPN 8; brak w PA i PAA), najpewniej jednak wzmianka ta nie ma oparcia 
w jakiejkolwiek historycznej postaci.
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(Lyc. 3). Zmarły bowiem pozostawił po sobie potomka, pogrobowca, którego 
w testamencie powierzył – wraz ze swoją żoną – opiece niejakiego Eufemosa. 
Niewykluczone więc (mogą to sugerować fragmenty na papirusie Harrisa), 
że oskarżenie Lykofrona miało na celu podanie w wątpliwość jego ojcostwa 
i tym samym praw dziecka do spadku po zmarłym.

Jak się dowiadujemy z drugiej mowy obrończej, której fragmenty zachowały 
się na papirusie, zarzucano Lykofronowi, że uwiódł siostrę Dioksipposa, gdy 
ta jeszcze była żoną zmarłego i nieznanego nam z imienia męża. Na spotkanie 
z nią miał przebić się przez ścianę jej domu, gdy jej mąż leżał już złożony 
chorobą (Lyc. II F. 1). Kolejnego szczegółu dostarcza nam mowa Hyperejdesa: 
jakiś czas później, gdy jego rzekoma kochanka, już owdowiała, była ponownie 
wydawana za mąż, za Charipposa, Lykofron miał nagabywać ją podczas uro‑
czystości weselnych, prosząc, żeby nie przerywała łączącego ich romansu. Jak 
podkreśla mówca, gdyby zarzut ten był prawdziwy, to Dioksippos, który jako 
brat wydawał ją za mąż, udusiłby go na miejscu (Lyc. 2–4).

Starożytni Ateńczycy niezwykle poważnie traktowali kwestię cudzołóstwa 
(moicheia)15. W istocie pojęcie „cudzołóstwo” tylko w swym najszerszym zna‑
czeniu odpowiada tłumaczonej w ten sposób starogreckiej kategorii prawnej 
(i moralnej). Obejmowała ona bowiem wszelkiego rodzaju pozamałżeńskie 
relacje seksualne, a nie jedynie kwestię małżeńskiej niewierności. W centrum 
zainteresowania ateńskich prawodawców stała kobieta: pozamałżeńskie eks‑
cesy mężczyzn nie stanowiły problemu ani prawnego, ani też moralnego16 

– dopóki obiektem ich zainteresowań nie była kobieta znajdująca się pod 
kuratelą innego „pana domu” (kyrios oikou). 

W starożytnych Atenach bowiem kobieta, obywatelka, nie miała podmioto‑
wości prawnej; przez całe swoje życie pozostawała w formalnej zależności od 
mężczyzny, „pana domu” (kyrios oikou). Początkowo był nim ojciec lub – jeśli 
ten już nie żył – najbliższy męski krewny (np. brat), w chwili zamążpójścia 
natomiast stawał się nim mąż. W przypadku rozwodu lub śmierci małżonka 
kobieta wracała pod opiekę swojego najbliższego krewnego; mógł nim być 
wtedy również jej syn, jeśli zdążył osiągnąć pełnoletniość17. Konsekwentnie też 
za „cudzołóstwo” w oczach Ateńczyków uchodziły seksualne relacje z kobietą 
znajdującą się pod kuratelą innego mężczyzny niezależnie od tego, czy był nim 
mąż, czy też ojciec lub brat (lub kuzyn itp.) – w przypadku panny, rozwódki 

15 Nt. moicheia i związanych z nią praw zob. Lacey 1968: 113–116; Harrison 1968–1971: 1.32–36; 
MacDowell 1978: 124–125; Cole 1984; Cohen 1991: 98–132; Cantarella 1991; 2005: 243–245; 2011: 
335–336; Foxhall 1991; Todd 1993: 276–279; Carey 1995; Kapparis 1995; 1996; Schmitz 1997 (naj-
pełniejsze opracowanie); Patterson 1998: 157–174; Harris 2006: 283–295 (= CQ 40 (1990)); Wolicki 
2007.

16 Harrison 1968–1971: 1.32; Dover 1974: 210; MacDowell 1978: 88; Cox 2011: 233.
17 Harrison 1968–1971: 38–45; Just 1989: 26–30; Blundell 1995: 114; Foxhall 1996 (zwł. 149–151); 

Cantarella 2005: 245–246; Cox 2011: 236.
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lub wdowy18. Tym samym prawem objęte były również nałożnice (pallakai), 
mimo iż związki z nimi nie miały formalnego charakteru19.

Przyłapana na „cudzołóstwie” kobieta nie była zabijana ani też poddawana 
okrutnym karom znanym z innych (również współczesnych nam) społeczności 
patriarchalnych20. Jej mąż pod groźbą utraty praw obywatelskich (atimia) mu‑
siał się z nią rozwieść; ona sama (a dotyczyło to zapewne w równym stopniu 
niezamężnych cudzołożnic) również podlegała swoistej postaci atimia, spro‑
wadzającej się (jako że większości praw obywatelskich kobiety ateńskie były 
z definicji pozbawione) do zakazu uczestnictwa w religijnych ceremoniach 
oraz… noszenia ozdób; kara za naruszenie tych ograniczeń wymierzana była 
doraźnie: kto miał takie życzenie (być może ograniczało się to do obywateli), 
mógł taką osobę fizycznie sponiewierać, jak tylko chciał, pod warunkiem, że 
jej nie zabił lub nie okaleczył21. 

Nie wiemy, jaki los przypadł w udziale rzekomej kochance Lykofrona. Ta 
kluczowa dla całej sprawy postać, żona Charipposa i siostra Dioksipposa, 
konsekwentnie pozostaje anonimowa. Nie mamy też powodów przypuszczać, 
żeby jej imię pojawiło się gdziekolwiek w zaginionej części mowy. Kobiety 
ateńskie w dyskursie publicznym klasycznych Aten gościły rzadko, a gdy 
miało to miejsce, identyfikowane były przede wszystkim jako córki, siostry 
lub żony nazwanych po imieniu obywateli. Poza tym mówiło się o nich jak 
najmniej – albo przynajmniej takie były oczekiwania, co najdobitniej ilustruje 
słynny passus mowy pogrzebowej, którą w Wojnie peloponeskiej przypisuje 
Peryklesowi Tukidydes22: 

Jeśli zaś wspomnieć powinienem i o zaletach (aretē) kobiet, które będą teraz 
w żałobie, wszystko w krótkiej zachęcie wyrażę. Wielka przypadnie wam chwa‑
ła (doxa), jeśli tylko nie okażecie się gorsze od tego, czym natura was uczyniła, 

18 Demostenes, Przeciwko Aristokratesowi (23) 53; [Przeciwko Neairze] (59) 67; por. Cantarella 
1991: 291–294; Carey 1995: 407–408; Schmitz 1997: 124–132; Harris 2006: 285–286; Wolicki 2007: 
135–139; contra: Cohen 1991: 99–109; Todd 1993: 277–279 (zob. jednak 2006: 108–109) – ci ostatni 
skłaniają się ku założeniu, że moicheia dotyczyła tylko seksualnych relacji z mężatkami.

19 Lizjasz, W sprawie zabójstwa Eratostenesa (1) 31; Cantarella (1991: 293) podkreśla, że kyrios 
nie sprawował formalnej opieki nad nałożnicą (pallakē); jeśli jednak (co wysoce prawdopodob‑
ne) ta część prawa dotyczącego cudzołóstwa została wprowadzona przed reformą Peryklesa 
z 451 p.n.e. (ograniczającą obywatelstwo do osób zrodzonych z obojga rodziców Ateńczyków), 
to objęcie nim nałożnic (które wtedy jeszcze mogły być matkami obywateli ateńskich) wydaje 
się jak najbardziej zasadne; zob. Kapparis 1995: 109–110; 1999: 10–11.

20 Zob. jednak Schmitz 1997: 85–86, który sugeruje, że zabójstwo cudzołożnicy mogło być 
prawnie dozwolone.

21 [Demostenes], Przeciwko Neairze (59) 86–87; Ajschines, Przeciwko Timarchosowi (1) 183; 
Hansen 1976: 56; MacDowell 1978: 88; Kapparis 1995: 118; Schmitz 1997: 89–91; Cox 2011: 233–234; 
Plutarch (Solon 23.2) wskazuje, że kyrios niezamężnej cudzołożnicy (córki, siostry itp.) mógł ją 
sprzedać w niewolę; por. Harrison 1968–1971: 1.73; Guettel -Cole 1984: 107 (w niewolę do domu 
publicznego); zob. też. Schmitz 1997: 88.

22 Wojna peloponeska 2.45.2; przekład K. Kumanieckiego, zmodyfikowany.
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i jeśli tak o zaletach (aretē), jak i o przywarach każdej z was jak najmniej wśród 
mężczyzn będzie się mówiło (kleos ēi).

Szanująca się wolno urodzona kobieta ateńska nie powinna być wspo- 
minana publicznie – bo dyskurs publiczny klasycznych Aten to dyskurs 
mężczyzn – tak właśnie tłumaczy się to zgoła osobliwe z naszego punktu wi‑
dzenia pocieszenie adresowane do owdowiałych żon bohaterów23, poległych 
w pierwszym roku wojny peloponeskiej. I choć niejednokrotnie podejmowano 
próby złagodzenia szowinistycznej (dla współczesnej wrażliwości) wymowy 
tej „zachęty”24, to właśnie język ateńskich trybunałów sądowych, gdzie Atenki 
wspominane są rzadko, a jeśli już, to jako anonimowe córki, siostry lub żony 
obywateli, jest bodaj najbardziej wymownym potwierdzeniem postulatu 
Tukidydesowego Peryklesa25.

3. Procedura

Procedura sądowa, którą posłużyli się przeciwko Lykofronowi oskarżyciele, 
to eisangelia (tłumaczone jako „oskarżenie o zdradę stanu”)26. Jej prawne 
podstawy omówione zostają przy okazji wprowadzenia do mowy W obronie 
Euksenipposa. W tym miejscu warto jedynie wskazać drobną zmianę w jej 
funkcjonowaniu, która najprawdopodobniej miała miejsce w okresie między 
tym i tamtym procesem. Pierwotnie eisangelia była formą publicznego oskarże‑
nia, które w przeciwieństwie do standardowych procedur (graphē) nie niosło 
z sobą żadnego ryzyka dla oskarżyciela: nawet jeśli nie uzyskał on piątej części 
głosów (co sugerować mogło, że zarzuty są z gruntu fałszywe), uchodziło 
mu to bezkarnie. Około roku 330 p.n.e. wprowadzono jednak modyfikację. 
Odtąd w przypadku tak zdecydowanej porażki na oskarżyciela nakładana była 
grzywna tysiąca drachm, podobnie jak w standardowych procedurach. Inaczej 
jednak niż w tych ostatnich, nie wiązała się ona z częściową utratą praw 
obywatelskich (atimia), obejmującą przynajmniej zakaz wnoszenia publicznych 

23 Nawiasem mówiąc, już od czasów starożytnych (Plutarch, Moralia 242e); por. Rhodes 
1988: 226; Rusten 1989: 175–178; Cartledge 1993: 129–130; Hornblower 1991–2008: 1.314

24 Lacey (1964: 49): przedmiotem kleos wśród mężczyzn nie są kobiety jako takie, lecz żałoba 
okazywana przez wdowy, a ta nie powinna być ani nadmierna (aretē), ani też niewystarczająca; 
Kallet -Marx (1993: 135–138): doxa jako publiczna chwała, kleos jako prywatne „plotki” (gossip) 
w męskim towarzystwie (np. podczas sympozjonu); zob. też Walcot 1973: 114–116.

25 Zob. przede wszystkim Schaps 1977; por. Just 1989: 28; Gagarin 2001: 162, 176; Todd 1993: 
201–204; do wyjątków należy Andokides, O Misteriach 16 (Agaryste).

26 Zob. niżej – Eux. [wstęp 2.].
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oskarżeń27. Proces Lykofrona – inaczej niż proces Euksenipposa – miał miejsce 
przed wprowadzeniem owej zmiany, co zresztą wykorzystuje w swojej reto‑
rycznej strategii Hyperejdes, wyrzucając oskarżycielowi wybór bezpiecznej 
dla siebie samego, bo pozbawionej wszelkiego ryzyka, procedury (Lyc. 12).

Zastosowanie oskarżenia o zdradę stanu w sprawie Lykofrona wpisuje się 
dobrze we wskazany wyżej „program” jej nadużywania, któremu patrono‑
wał Likurg, jeden z oskarżycieli, i którego celem miała być moralna odnowa 
państwa. Nie najlepiej natomiast wypada w konfrontacji z dostępnymi nam 
informacjami na temat ateńskiego prawa i procedur. W istocie proces Lyko‑
frona jest jedynym przykładem zastosowania oskarżenia „o zdradę stanu” 
w tego rodzaju sprawie, a do tego co najmniej wątpliwym, co podkreśla zresztą 
sam Hyperejdes (Lyc. 12). Nie oznacza to jednak, że cudzołożnicy liczyć mogli 
w starożytnych Atenach na pobłażanie. Wręcz przeciwnie – traktowano ich 
dużo bardziej surowo niż cudzołożne kobiety i nawet proces tej rangi, co 
eisangelia i związane z nią kary, nie były wcale najgorszą rzeczą, jaka mogła 
ich spotkać. 

Mężczyzna przyłapany in flagranti (ep’ autophōrōi) – co jednak niekoniecznie 
musiało oznaczać „w trakcie”28 – z kobietą pozostającą pod opieką innego 

„pana domu” (kyrios) mógł zostać przez tego ostatniego bezkarnie zabity, z któ‑
rego to prawa zdarzało się Ateńczykom skwapliwie korzystać29. Cudzołożnika 
można też było fizycznie maltretować i poniżać, czego przykładem miało być 
wypalanie włosów łonowych i wpychanie rzodkiewki w odbyt (w bardziej 

27 Grzywnę dla oskarżyciela w eisangelia, który nie uzyskał 1/5 głosów, wspominają Harpo‑
kration (s.v. εἰσαγγελία), Polluks (Onomasticon 8.52–53) i Lexicon Cantabrigense (s.v. πρόστιμον); 
w wygłoszonej ok. 333 p.n.e. Lyc. (8, 12) z kolei znajdujemy informację, że eisangelia jest procesem 
niewiążącym się z jakimkolwiek ryzykiem dla oskarżyciela; w mowie Demostenesa O wieńcu 
(18) z kolei, wygłoszonej w 330 p.n.e., spotykamy wysoce dwuznaczną sugestię, że nieuzyska‑
nie 1/5 głosów mogło się wiązać z grzywną ἐν οἵς μὲν εἰσηγγελλόμην, ὅτ̓  ἀπεψηφίζεσθέ μου 
καὶ τὸ μέρος τῶν ψήφων τοῖς διώκουσιν οὐ μετεδίδοτε (18.250); por. Wankel 1976: 2.1098: „die 
Formulierung (…) kann nur bedeuten, dass die unterlegenen Ankläger der Sukkumbenzbusse 
verfielen”; przypuszcza się zatem, że nowe regulacje wprowadzono między 333 p.n.e. a 330 
p.n.e.; problem w tym jednak, że uwaga Demostenesa odnosi się do procesów z 338 p.n.e., 
a zatem z okresu, w którym grzywna jeszcze nie obowiązywała; sugestia, że Demostenes ana‑
chronicznie odnosi zupełnie nowe regulacje (po 333 p.n.e.) do okresu sprzed zaledwie kilku 
lat (338 p.n.e.), jest logicznym, choć mało przekonującym wyjaśnieniem; por. Hansen 1975: 30; 
Wankel 1976: 2.1099

28 Sugeruje to Lukian, Eunuch 10 (ἄρθρα ἐν ἄρθροις ἔχων) i być może Demostenes, Przeciwko 
Aristokratesowi (23) 55 (ἐπὶ δάμαρτι κτλ.); [Przeciwko Neairze] (59) 65 (μοικὸν ἐπὶ τῆι θυγατρί); por. 
Cantarella 1991: 291–292; zob. jednak Foxhall 1991: 299; Kapparis 1995: 106–107; Harris 2006: 
373–390; por. też Hansen 1976: 48–53.

29 Lizjasz, W sprawie zabójstwa Eratostenesa (1) 31; Demostenes, Przeciwko Aristokratesowi 
(23) 53; zob. też Ksenofont, Hieron 3.3; historycznym przykładem wykorzystania tego prawa 
jest sprawa, której dotyczy mowa Lizjasza; niewykluczone jednak, że w okresie klasycznym 
(a przynajmniej od początku IV wieku p.n.e.) zabijanie przyłapanych cudzołożników nie było 
powszechną praktyką; zob. Carey 1995: 413.
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drastycznym wariancie mogła to być ryba „skorpion”, co skutkowałoby bardzo 
poważnym, śmiertelnym wręcz, okaleczeniem)30. Kolejną możliwością było 
przetrzymywanie go dla okupu31. Być może, choć wydaje się to mniej pewne, 
podlegał on również „obywatelskiemu aresztowaniu” (apagōgē), którego doko‑
nywał kyrios cudzołożnicy i które skutkowało wyrokiem śmierci bez procesu, 
jeśli odprowadzony przed oblicze urzędnika przyznał się do stawianych mu 
zarzutów32. Prawdopodobnie też istniała jakaś forma publicznego oskarżenia, 
któremu podlegał cudzołożnik (graphē moicheias); zapewne wymóg przyłapania 
go in flagranti nie miał w tym ostatnim przypadku zastosowania33. Niewąt‑
pliwie natomiast nie dotyczył on procedury eisangelia, z której postanowili 
skorzystać oskarżyciele Lykofrona.

4. Rezultaty

Nie są nam znane. Nie wiemy, czy Lykofron został uniewinniony, czy skazany, 
a jeśli tak, to czy zgodnie z postulatami oskarżenia wydano na niego wyrok 
śmierci. Fakt, że proces ten nie został wymieniony w „katalogu” absurdalnych 

30 Lizjasz, W sprawie zabójstwa Eratostenesa (1) 49 (ὅ τι ἂν βούληται χρῆσθαι); Arystofanes, 
Chmury 1083; scholion do Arystofanes, Chmury 1083; por. Ksenofont, Memorabilia 2.2.5; zob. też 
Carey 1993; Kapparis 1995: 101–102, 112–113; 1996; ryba „skorpion”: Kapparis 1996: 67–70 (który 
jednak powątpiewa w jej zastosowanie): „removing it would be almost impossible without 
major surgery”; Schmitz 1997: 92–103.

31 Lizjasz, W sprawie zabójstwa Eratostenesa (1) 25; [Demostenes], Przeciwko Neairze (59) 65; zob. 
też Kapparis 1995: 101–102, 111; prawdopodobnie możliwość ta nie była uregulowana prawnie, 
korzystano z niej jednak nader często; niesłuszne przetrzymywanie pod zarzutem cudzołóstwa 
podlegało publicznemu oskarżeniu (graphē adikōs heirchthēnai hōs moichon); jeśli jednak w toku 
takiego procesu pokrzywdzonemu udowodniono cudzołóstwo, mógł on zostać bezkarnie 
sponiewierany i maltretowany (z użyciem rzodkiewki włącznie); por. [Demostenes], Przeciwko 
Neairze (59) 66; zob. też Cole 1984: 104; Kapparis 1995: 114–115; Schmitz 1997: 76–79; 

32 Sugeruje to Ajschines, Przeciwko Timarchosowi (1) 91; por. Hansen 1976: 40, p. 21; 44–45; 
Cohen 1991: 111–112; Schmitz 1997: 66–71, 105–106; zob. jednak Carey 1995: 412–413; Fisher 2001: 
225; Harris 2006: 291–293 (= CQ 40 (1990) 376–377).

33 Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 59.3; Cole 1984: 103–104; Carey 1995: 410; Harris 2006: 
288–289; nie wiemy jednak, czy był to agōn timētos, czy atimētos, ani jakie wiązały się z tą pro‑
cedurą kary (Lizjasz, Przeciwko Agoratosowi (13) 68 wskazuje, że karą za cudzołóstwo jest śmierć, 
niewykluczone jednak, że ma on na myśli egzekucję bez procesu, a nie oskarżenie w ramach 
graphē moicheias); zob. MacDowell 1978: 125; Foxhall 1991: 301; Rhodes 19932: 663; Schmitz 1997: 
79–85; Patterson 1998: 158; niektórzy uważają, że cudzołożnik mógł być również ścigany w ra‑
mach graphē hybreōs (zob. wyżej – Wprowadzenie 3.1.); Carey 1995: 410, p. 13; Cohen 1991: 122–125 
podaje w wątpliwość istnienie graphē moicheias, sugerując, że skądinąd nieprecyzyjna wzmianka 
Arystotelesa odnosi się do wspomnianej wyżej graphē adikōs heirchthēnai hōs moichon.
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oskarżeń o zdradę stanu (eisangeliai) w późniejszej mowie W obronie Euksenip‑
posa (Eux. 3), sugerować mógłby wyrok skazujący. Z drugiej strony jednak 
cudzołóstwo uchodziło w Atenach za przestępstwo na tyle poważne, że tego 
rodzaju oskarżenie – choćby chybione proceduralnie i ostatecznie oddalone 

– trudno uznać za błahostkę.

5. Strategia retoryczna

Zachowana część mowy to „dowodzenie” (argumentatio), w którym strate‑
gia mówcy (i jego logografa) opiera się na dwóch filarach. Z jednej strony, 
podobnie jak w późniejszej mowie W obronie Euksenipposa, sporo uwagi 
poświęcone zostaje kwestiom formalnym: zastosowana procedura (eisangelia) 
nie ma podstawy prawnej, w przypadku zarzutów, które postawione zostały 
Lykofronowi powinno zostać wszczęte standardowe oskarżenie publiczne 
(Lyc. 12) – w tym przypadku zapewne oskarżenie o cudzołóstwo (graphē 
moicheias) lub hybris (graphē hybreōs). Żadna z nich prawdopodobnie nie wią‑
zała się z ustawowo przewidzianą karą, w każdej natomiast mogła nią być 
śmierć – ustalona podczas „szacowania” (timēsis)34. Drugi punkt retorycznej 
strategii tej mowy odnosi natomiast się do meritum oskarżenia: Lykofron jest 
za stary, aby zacząć cudzołożyć, a całe jego dotychczasowe życie wolne było 
od tego rodzaju zarzutów (argument a persona); dowody natomiast świadczące 
o jego romansie są zupełnie nieprawdopodobne i jako takie zostają przez 
mówcę ośmieszone (argument z prawdopodobieństwa). Współobrońca z kolei 
rozprawia się z zarzutem, jakoby Lykofron miał włamać się (przebijając się 
przez ścianę) do domu swej rzekomej kochanki na schadzkę, argumentując, 
że miał on wiele innych możliwości porozumienia się z nią, bo żył na dobrej 
stopie ze służbą, a przy tym wszystkim był zaprzyjaźniony z jej zmarłym 
mężem (P. Oxy 1607 F 1).

34 Z całą pewnością dotyczy to graphē hybreōs; w przypadku graphē moicheias tradycyjnie 
uznawano, w oparciu o Lizjasza (W sprawie zabójstwa Eratostenesa (1) 27, 34), iż kara była spre‑
cyzowana ustawowo i była nią śmierć (Harrison 1968–1971: 1.35); najprawdopodobniej jednak 
stwierdzenia Lizjasza są naciąganiem prawa, a kara w graphē moicheias, podobnie jak w wielu 
innych graphai, była szacowana (agōn timētos); por. Lipsius 1905–1915: 432–433, p. 50; Cantarella 
2005: 243–244; zob. też Harris 2006: 283–295.
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6. P.Oxy. 1607

Odkryta na pochodzącym z II/III wieku n.e. papirusie z egipskiego Oxyrhynchos 
i opublikowana w 1919 mowa, broniąca niejakiego Lykofrona, wspomina znane 
nam już osoby (Dioksippos, Charippos, Theomnestos) i zdarzenia (ciężka cho‑
roba – ostatecznie zakończona śmiercią – pierwszego męża rzekomej kochanki; 
olimpijskie laury jej brata); jej identyfikacja z procesem klienta Hyperejdesa 
o tym samym imieniu nie budzi więc wątpliwości. Z mowy tej zachowały się 
na papirusie 43 fragmenty, z których większość to pojedyncze sylaby, a jedynie 
trzy (F 1, 5, 13) zawierają większe partie tekstu.

Fragmenty te z całą pewnością nie należą do pierwszej mowy W obronie 
Lykofrona (której też mamy jedynie część): tę ostatnią wygłosił bowiem sam 
oskarżony, podczas gdy w tekście z P.Oxy. konsekwentnie mówi się o nim 
w trzeciej osobie. Nie mamy też podstaw, żeby za ich autora uznawać Hype‑
rejdesa35: starożytne źródła nigdzie bowiem nie przypisują mu dwóch mów 
w obronie Lykofrona, nieporadny zaś styl tej drugiej, naznaczony licznymi 
nieornamentacyjnymi powtórzeniami i składniowymi osobliwościami, oraz 
dziwaczny wywód – narzucają wrażenie amatorszczyzny36. Nie można wręcz 
wykluczyć, że mamy tu do czynienia z późniejszym ćwiczeniem retorycz‑
nym (nie pierwszej jakości zresztą)37. Identyfikacja z mową, którą w obronie 
Lykofrona wygłosić miał jego przyjaciel, Teofilos (Lyc. 20), choć niewątpliwie 
kusząca, pozostaje zatem wyłącznie spekulacją38.

Zachowany fragment dotyczy obalenia zarzutu „włamania” do domu 
kochanki, dosłownie „przebicia ściany” (dioryxai ton toichon), czego dopuścić 
miałby się Lykofron. Koronnym zaś dowodem nieprawdziwości tych oskarżeń 

35 Burtt 398; Bartolini 1977: 60; contra: Grenfell – Hunt 1919: 76–77; por. PAA 585680; 
127133.

36 Osobliwie jednak autor tej mowy – na ile można wnosić z jej strzępów odczytanych na 
papirusie – dość rygorystycznie unika hiatu; paradoksalnie jednak jest to kolejny argument 
przemawiający przeciwko autorstwu Hyperejdesa, który hołduje tej zasadzie jedynie w Mowie 
pogrzebowej; por. Koerte 1923: 231; zob. jednak Rubinstein 2000: 34, p. 29; nt. hiatu u Hyperejdesa 
zob. Blass 1887–18982: 3.2.35; Gromska 1927: 13; Pohle 1928: 109.

37 Sugerować mogą to kryteria lingwistyczne; morfologia i semantyka niektórych słów 
zdradzają cechy typowe dla czasów późniejszych: np. ἐγενήθη ἄν („byłaby”; dosł. „stałaby się”) 
zamiast ἐγένετο ἄν; σωμάτων („osób”; F 1.1) – prawdopodobnie w znaczeniu „niewolników”; 
por. Grenfell – Hunt 1919: 76–77; z kolei wskazanie konkretnych świadków: Anaschetosa, 
Theomnestosa i Kritona – osoby, których historyczność być może potwierdzają dokumenty 
epigraficzne (zob. niżej F 5 i kom.), sugerować może autentyczność tej mowy; por. Grenfell – 
Hunt 1919: 78; Whitehead 87; zob. też Burtt 398–399.

38 Jednoznacznie czyni to Colin 119, nie podając jednak żadnych argumentów na rzecz 
tego utożsamienia.
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jest jednak dla mówcy… zażyłość łącząca Lykofrona z jego rzekomą kochanką39. 
Ta nieporadna argumentacja mogła raczej pogrążyć Lykofrona zamiast mu 
pomóc: zdumienie budzą jednak przede wszystkim środki, którymi posługuje 
się mówca (sugerowanie zażyłości rzekomych kochanków), a nie cel i leżące 
u jego podstaw założenia. Te ostatnie nie są wcale aż tak dziwaczne, jak 
mogłoby się to na pierwszy rzut oka wydawać. Po pierwsze, ściany greckich 
domów zbudowane były z cegły mułowej i w związku z tym były łatwe do 
przebicia; pomieszczenia zaś kobiet znajdowały się (przynajmniej w więk‑
szych mieszkaniach) możliwie najdalej od głównego wejścia, a do przebywania 
w ich towarzystwie dopuszczani byli jedynie najbliżsi przyjaciele (co zresztą 
sugeruje w odniesieniu do Lykofrona mówca)40. W tej sytuacji przebicie się 
przez ścianę na spotkanie z kochanką nie wydaje się konceptem tak dalece 
osobliwym. Po drugie, tego rodzaju zarzut stanowił niebagatelny argument 
retoryczny, stawiający Lykofrona w wyjątkowo złym świetle. „Włamywacze” 
bowiem (toichōrychoi) zaliczani byli do szczególnej kategorii przestępców 
określanych mianem kakourgoi (dosł. „złoczyńcy), wobec których prawo 
ateńskie było wyjątkowo bezwzględne: przyłapani „na gorącym uczynku” 
(ep’ autophōrōi) podlegali procedurze apagōgē i wszystkim jej konsekwencjom: 
więzieniu i procesowi albo też natychmiastowej egzekucji, jeśli przyznali się 
do popełnionego przestępstwa; niewykluczone też, że mogli zostać bezkarnie 
zabici – z pewnością dotyczyło to innego rodzaju kakourgoi, jakim byli „rabusie” 
(lōpodytai), a także złodzieje kradnący w nocy41. Ateńscy kakourgoi dopuszczali 
się z reguły przestępstw przeciwko mieniu, w przypadku „włamywaczy” jed‑
nak – czego dowodzą stawiane Lykofronowi zarzuty – nie mamy jednak do 
czynienia z „kradzieżą kwalifikowaną” (tj. taką, której towarzyszą dodatkowe, 
obciążające okoliczności), lecz z zupełnie odrębną kategorią prawną42: zapewne 
w większości wypadków toichōrychos włamywał się po to, żeby ukraść, istotny 
jest tutaj jednak sam akt wtargnięcia do cudzego domu, a nie jego cel.

Lykofrona oskarżono wprawdzie w ramach zupełnie innej procedury 
(eisangelia) niż ta, której podlegali przyłapani na gorącym uczynku „włamy‑
wacze” (jego samego raczej to nie dotyczyło): zarzut ten nie miał więc w jego 

39 „Nous restons quelque peu éttonés de voir la défense s’attarder sur ce terrain” (Colin 
120); por. Marzi 39 i p. 2.

40 Cegła mułowa: Nevett 2012: 216; trudny dostęp do kobiecych pomieszczeń: ibid. 218 
(„any visitor would have had to pass through the single street door and into the courtyard in 
order to reach one of the interior spaces, and would therefore also have been exposed to view”); 
towarzystwo kobiet: zob. niżej – Dion. 1 i kom.

41 Apagōgē wobec τοιχωρύχοι: por. Demostenes, Przeciwko Lakritosowi (35) 47; Hansen 1976: 
43–44; „rabusie”: Ajschines, Przeciwko Timarchosowi (1) 91; złodzieje nocni: Demostenes, Przeciw‑
ko Timokratesowi (24) 113; por. MacDowell 1963: 75; τοιχωρύχοι: Cohen 1983: 76–77; nt. kakourgoi 
i apagōgē zob. niżej – Eux. 6 i kom.

42 Kradzież kwalifikowaną sugerują np. Lipsius 1905–1915: 442; Hunter 1994: 135; zob. jednak 
Cohen 1983: 78–79.
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przypadku mocy prawnej, stanowił jedynie, jak już zaznaczono, niebagatelny 
argument retoryczny. Oskarżyciele w ten sposób mogli dać do zrozumienia, 
że podsądny to pospolity przestępca najgorszego sortu, który nie zasługuje 
nawet na proces, bo ten nie był konieczny w przypadku przyłapanych na 
gorącymu uczynku kakourgoi.



W  OBRONIE  LYKOFRONA

Papirus Harrisa

Frg. I

[…] zarówno prywatnie każdy z nas, jak i wspólnie, dalej na mocy prawa i przy‑
sięgi1, która nakazuje wam wysłuchać zarówno oskarżycieli, jak i obrońców2

Frg. II

[…]3 prowadzić oskarżenie, tak i mnie pozwólcie bronić się w taki sposób, jaki 
wybrałem, i tak, jak tylko będę w stanie, i niech nikt z was wpół zdania mi nie 
przerywa: „po co nam o tym opowiadasz?”4 Nie dodawajcie też nic do oskar‑
żenia od siebie samych, lecz raczej do obrony […]5

Frg. III

nie ma też prawa, które jednocześnie każdemu, kto chce6, daje możliwość współ‑
uczestniczenia w oskarżeniu tych, którzy stają przed sądem, i zarazem zabrania 

1 Nt. przysięgi sędziowskiej (ἡλιαστικός/δικαστικὸς ὅρκος) zob. Eux. 40 i kom.
2 Podobną klauzulę zawiera dokument przytoczony w mowie Demostenesa Przeciwko 

Timokratesowi (24) 151.
3 „[Podobnie jak daliście moim przeciwnikom możliwość] prowadzić oskarżenie…” (Colin).
4 Por. Eux. 31 i 10 wraz z kom.
5 Według niektórych wydawców (zob. Jensen, Blass, Colin) „do obrony” (tēi apologiai) 

kończy zdanie i tym samym rządzone jest czasownikiem „dokładajcie” (prostithete); inni jednak 
(zob. Burtt, Whitehead; por. też Cooper) uważają, że rządził nim następujący po nim, kolejny 
imperativus, który zaginął w lakunie: „uważnie słuchajcie”, „trzymajcie się” itp.

6 „kto chce” (τῶι βουλομένωι) – techniczne wyrażenie odnoszące się do instytucji „dobro‑
wolnego oskarżyciela” (ho boulomenos), w tym kontekście – do „współoskarżyciela” (synēgoros); 
zob. Wprowadzenie 3.2.
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współuczestniczenia ich w obronie7. Żeby więc nie marnować zbyt wielu słów 
przed dotarciem do sedna sprawy, przechodzę teraz do właściwej obrony. Skoro 
pomodliłem się do bogów, aby przyszli mi z pomocą i od obecnej rozprawy 
wybawili, was zaś, sędziowie, o to poprosiłem, abyście po pierwsze […]8

[fragmenty 6 linijek] 

Frg. IIIa9

[…] albo przekazanie doków w ręce wroga, albo podpalenie budynków rządo‑
wych10, albo zajęcie siłą twierdzy11 […]

Frg. IV

Eufemos12 […] najpierw […] skoro ów zmarł […] z niego […] i postanowili […]13

[fragmenty 6 linijek]

[…] że żona […] i […] ów, [umierając], zostawił żonę w ciąży ze swoim dzieckiem 
– a nie jest to przecież sprzeczne z prawem14. Jeśli zaś, jak pisze w oskarżeniu 

 7 „współuczestniczenia w oskarżeniu/obronie” (συγκατηγορεῖν, συναπολογεῖν); podobną 
myśl zawiera Eux. 13.

 8 „…po pierwsze, [skoro miałem zawsze na względzie dobro państwa i was wszystkich, tę samą 
i mnie ofiarowali dziś życzliwość. Dalej, o to, żebyście, wydając wyrok, nie zapomnieli o świętości waszej 
przysięgi] (Colin).

 9 Fragment przytoczony przez Juliusza Polluksa (Onomasticon 9.156); jego miejsce w tekście 
mowy jest sprawą dyskusyjną; wymienione przestępstwa podlegały oskarżeniu w procesie 
o zdradę stanu (eisangelia); prawdopodobnie nie jest to jednak część autentycznego prawa, ob‑
szernie cytowanego w Eux. 7–8; por. Hansen 1975: 14.

10 „podpalenie” (ἐμπυρισμός) – słowo charakterystyczne dla późniejszej Greki, którego 
użycie – w miejsce klasycznego ἐμπρησμός – attycyzujący autorzy (Polluks) wyrzucali Hype‑
rejdesowi; por. Gromska 1927: 58; „budynków rządowych” (ἀρχείων); wydanie Jensena (oraz 
Marzi’ego) zawiera literówkę (ἀρχαίων); budynki rządowe w ten sposób opisywane to przede 
wszystkim siedziba Rady Pięciuset (bouleuterion), archiwum państwowe (metrōon) i siedziba 
prytanów (tholos); por. Wycherley 1978: 28; por. Millett 1998: 214.

11 „twierdzy” (ἄκρας); niektórzy wydawcy i tłumacze rozumieją przez to jedną, konkretną 
twierdzę: ateński Akropol; zob. Burtt, Marzi, Cooper, Phillips; contra: Colin, Whitehead.

12 PA 6039; LGPN 7; PAA 449465; postać bliżej nieznana, zapewne prawny opiekun nie‑
narodzonego dziecka wdowy oraz majątku jej zmarłego męża; Blass (1887–18982: 3.2.68; zob. 
też Jensen xxxvi) sugerował, że był on bratem wdowy i tym samym jej prawnym opiekunem, 
prawdopodobnie błędnie; zob. niżej – Lyc. 13 i kom.

13 „…Eufemos. [A zatem] najpierw, skoro zmarł ów [Charisandros z demu Flya, i chodziło 
o uregulowanie sprawy opieki nad] jego [nienarodzonym dzieckiem], postanowili, [że nie będą interwe‑
niować razem z najbliższymi krewnymi, i nie mówili nic o wyrzuceniu Eufemosa. Sami przyznawali,] 
że żona [zachowywała się bez zarzutu] i [że] ów (tj. jej mąż – J.K.) (Colin).

14 „a nie jest to przecież sprzeczne z prawem” (οὐ κατὰ τοὺς νόμους γενόμενον); wyra‑
żenie rozumiane jako apozycja do treści poprzedzającego zdania, zapewne z nutą sarkazmu 
(Whitehead 103).
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Ariston, domyślili się, że sprawy te tak się mają15, to nie trzeba było przecież 
wzbraniać najbliższej rodzinie wyrzucić16 Eufemosa, lecz przeciwnie, pozwolić 
im na to. Teraz zaś, skoro to uczynili, sami tym, co zrobili, dają świadectwo, że 
zarzuty przeciwko mnie są kłamliwe. Ponadto – jak może to nie być niedorzecz‑
ne? Jeśli dziecko w jakiś sposób ucierpiałoby czy to podczas porodu, czy później, 
to oni opieraliby swoją sprawę na tym właśnie testamencie, w którym […]17

[brak około 20 linijek] 

[…] Eufemosa […] wzbraniał […] gdy przedstawiał […] świadectwa […]

Nie może przecież wyprzeć się swojego własnego pisma18

Wlec się19

Papirus Ardena

[1] […] w tym, co robił20, posługiwał się niewolnikami Aristona. I sam wam to 
w sądzie zaświadczył, podczas swojej rozprawy przeciwko Archestratidesowi21. 
[2] Tym bowiem zajmuje się ten tu Ariston: chodzi wkoło, pozywając wszystkich, 

15 „sprawy tak się mają” (οὕτως… τὰ περὶ τούτων εἶναι): chodzi o podejrzenie, iż ojcem 
dziecka nie był zmarły mąż.

16 „wyrzucić”, dosł. „wyprowadzać (siłą)” ([ἐξά]γειν); koniektura Blassa; niektórzy sugeru‑
ją, że wyrażenie to zastosowane zostało tu w technicznym sensie związanym z konkretnym 
prawnym aktem, tzw. exagōgē (Marzi, Cooper); exagōgē to jednak akt ze strony osoby będą‑
cej w faktycznym posiadaniu majątku przeciwko tym, którzy zgłaszają do niego formalne 
roszczenia; podane przez Marziego przykłady odwrotnego funkcjonowania tej procedury: 
Izajos, O spadku Pyrrosa 62; O spadku Dikajogenesa 22 – to raczej przykłady nietechnicznego 
użycia czasownika ἐξάγειν w sensie „wyrzucić”; por też Whitehead 105; Harrison 1968–1971: 
1.313.

17 „w którym [wskazani są jako potencjalni spadkobiercy. Tymczasem jednak, póki dziecko żyje 
i tym samym oni niczego nie mogą się spodziewać dla siebie samych, usiłują za wszelką cenę unieważnić 
tenże testament?]” (Colin).

18 „pisma”, dosł. „ręki” (χεῖρα); to jedyne świadectwo metonimicznego sensu tego rze‑
czownika już w klasycznej grece (por. Colin 129); na znaczenie takie jednoznacznie wskazuje 
Polluks (2.152), od którego pochodzi ten właśnie fragment: „Hyperejdes w [mowie] w obronie 
Lykofrona, to, co z reguły nazywane jest pismem (χειρόγραφον), nazwał ręką (χεῖρα)”; por. LSJ 
s.v. VI; Gromska 1927: 74 -75; Pohle 1928: 65.

19 Czasownik ten (νωθρεύεσθαι) przytacza Juliusz Polluks (Onomasticon 9.137) jako przykład 
językowego niechlujstwa Hyperejdesa: „czego wcale nie pochwalam” (ὅπερ ἔγωγε οὐ πάνυ 
ἐπαινῶ), jednoznacznie identyfikując go z Lyc.; por. Gromska 1927: 46.

20 „co robił”: dosł. „w pracach/czynach’ (ἐν τοῖς ἔργοις); prawdopodobnie chodzi tu o prace 
w kopalniach; Whitehead 107.

21 Archestratides: powszechnie przyjmowana koniektura (Ἀ[ρχε]στρατίδην); LGPN 3; PAA 
211025 (brak w PA); postać bliżej nieznana, być może tożsama z osobą, przeciwko której Hype‑
rejdes napisał oskarżycielską mowę, Przeciwko Archestratidesowi F 46–54 (PAA 211020).
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i tych, którzy nie dadzą mu pieniędzy, oskarża przed sądem, tych zaś, którzy 
zgodzą się zapłacić, zostawia w spokoju22. Pieniądze przekazują oni Theomne‑
stosowi23, ten z kolei kupuje za nie niewolników i tak jak piratom dostarcza się 
prowiant, tak i on daje mu za każdego niewolnika jednego obola dziennie, aby 
mógł być wiecznym sykofantą24.

[3] Słuszne wydaje się więc, sędziowie, od tego właśnie punktu zbadać 
tę sprawę: poczynając od zarzutów, które oni sami od razu postawili mi na 
Zgromadzeniu. Moja rodzina bowiem, w czasie gdy składali oni oskarżenie 
o zdradę stanu (eisangelian), przesłała mi przepisany akt oskarżenia i zarzuty, 
które wytoczyli mi oni podczas Zgromadzenia Ludowego25. Napisano tam, że Li-
kurg twierdzi – oznajmiając, że usłyszał to od rodziny26 – jakobym ja, podczas 
zaślubin27 Charipposa28z tą kobietą29, idąc za nią30, doradzał jej, żeby się ustrze‑

22 Jedna z tradycyjnie przypisywanych ateńskim sykofantom metod działania: mieli oni 
szantażować swoje ofiary groźbą wytoczenia procesu (z oskarżenia publicznego), od czego 
odstępowali, gdy im zapłacono; na ten sam proceder uskarżać się miał jeden z przyjaciół So‑
kratesa, Kriton: „teraz jacyś ludzie ciągają mnie po sądach, nie dlatego, że spotyka ich z mojej 
strony krzywda, lecz dlatego, że sądzą, że będę wolał zapłacić im pieniądze niż mieć problemy” 
(Ksenofont, Memorabilia 2.9.1); por. Lofberg 1917: 26–59; Bonner – Smith 1938: 2.39–63; MacDowell 
1978: 62–65); późniejsze lata przyniosły krytykę tego modelu; por. Osborne 2010: 205–228 (oryg. 
1990); Christ 1998: 48–117; Rubinstein 2000: 198–212.

23 LGPN 5; PAA 508703 (brak w PA); zob. niżej – Lyc. II F 5; postać bliżej nieznana.
24 „wiecznym sykofantą”, dosł. „nieśmiertelnym sykofantą” (ἀθάνατος συκοφάντης); 

inne miejsca, w których mowa o podobnych „przedsiębiorstwach sykofantów” (ἐργαστήριον 
συκοφαντῶν) podaje Lofberg 1917: 59–68; trudno jednak powiedzieć, ile w tym historycznej 
prawdy, a ile inwektywy (por. Kucharski 2012).

25 Lykofron był w tym czasie poza Atenami, przebywając na Lemnos, gdzie pełnił funkcję 
hipparchy (Lyc. 17).

26 „od rodziny” (τῶν οἰκείων): chodzi, rzecz jasna, nie o rodzinę Likurga, lecz pierwszego 
męża żony Charipposa; być może to sformułowanie sugerujące, iż zarzuty Likurga pochodzą 
z drugiej ręki, a nie od niego samego, uznać należy za próbę uniknięcia konfrontacji z nim 
samym; Marzi 151, p. 22; por. Colin 115.

27 „podczas zaślubin”, dosł. „gdy brał za żonę” (ὅτε… ἐγάμει); zaślubiny (gamos) były ce‑
remonią dopełniającą wcześniejsze „zaręczyny” (engyē); tylko ten ostatni akt miał jednak moc 
prawną (zob. wyżej – Athen. 16 i kom.); ceremonia zaślubin składała się z dwóch elementów: 
uczty weselnej (dais), zwieńczonej rytuałem „odsłonięcia” (anakalypteria) panny młodej przez 
pana młodego, oraz procesji (pompē), w której panna młoda, jadąc na wozie, odprowadzana była 
do domu pana młodego; por. Flacelière 1969: 84–85; Oakley – Sinos 1993: 22–37. 

28 Charippos (demotikon nieznane): PA 15465; LGPN 3; PAA 15465; postać bliżej nieznana 
(maritus eius feminae, quam Lycophro stupraverat; PA).

29 Chodzi o wspomnianą wyżej (F 3a) wdowę, siostrę Dioksipposa (?); Hyperejdes konse‑
kwentnie unika podawania jej imienia; zob. wyżej – [wstęp 1.].

30 Mowa tu o procesji weselnej odbywającej się wieczorem, po uczcie; fragment ten to naj‑
bardziej dokładny opis tej ceremonii, jaki posiadamy; w rzeczywistości jednak mogła ona mieć 
dużo bardziej żywiołowy przebieg; uporządkowany i zorganizowany obraz, jaki kreśli mówca, 
wydaje się raczej służyć jego argumentacji (brak dostępu do panny młodej) niż odzwierciedlać 
stan faktyczny; por. Oakley – Sinos 1993: 26–34.
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gła31 i nie oddawała Charipposowi. [4] Ja zaś powiem teraz wam to samo, co 
zaraz po powrocie mówiłem swoim: jeśli jest to prawdą, to i do wszystkiego 
innego się przyznaję, co napisane jest w akcie oskarżenia. A że jest to kłam‑
stwem, każdy, jak sądzę, łatwo zobaczy. Któż bowiem w państwie tak dalece 
pozbawiony jest rozumu, żeby uwierzyć tym słowom? [5] Przecież, sędziowie, 
jako pierwsi za wozem, na którym jechała panna młoda, musieli iść poganiacz 
i przewodnik, później dzieci, które ją odprowadzały, oraz Dioksippos32. Ten 
bowiem szedł za nią dlatego, że wychodziła za mąż, będąc wdową33. Tak więc 
ja w takie popaść miałem szaleństwo, że nie wstyd mi było wypowiadać głośno 
takich słów o wolnej kobiecie, gdy szedłem za nią w obecności tylu innych ludzi, 
wśród nich Dioksipposa oraz Eufrajosa34, jego partnera w zapasach35, którzy 
w zgodnej opinii są najsilniejsi spośród Hellenów? [6] I nie bałem się, że zginę 
na miejscu uduszony36? Któż bowiem wytrzymałby, słuchając takich rzeczy 
o swojej własnej siostrze, które ci tutaj mi przypisują, i nie zabił tego, który je 

31 „żeby się ustrzegła” (διαφυλάξει αὑτήν); raczej nie w sensie: „aby strzegła swej czysto‑
ści” (Marzi), lecz „aby strzegła się dla niego”, tj. pozostała tylko jemu oddana fizycznie (Colin, 
Burtt, Whitehead, Cooper) .

32 Dioksippos (demotikon nieznane): PA 4529; LGPN 4; PAA 371360; Berve 1926: 2.146–147; He‑
ckel 2006 s.v.; zwycięzca olimpijski w pankrationie w roku 336 p.n.e.; dwa lata później wyruszył 
wraz z Aleksandrem na wyprawę przeciwko Persom; jako człowiek słynący ze swej tężyzny 
został w 326 roku wyzwany na próbę sił przez jednego z towarzyszy (hetairoi) Aleksandra 
imieniem Korrhagos (nie mylić z pokonanym przez spartańskiego Agisa dowódcą macedoń‑
skim); z walki wyszedł zwycięsko, ale wzbudzić miał tym niechęć Macedończyków i być może 
samego króla, co też ostatecznie doprowadzić go miało do samobójstwa; por. Diodor Sycylijski 
17.100.2–101.4; zob. też Badian 2012: 268. 

33 „wychodziła za mąż, będąc wdową”, dosł. „wydawana za mąż owdowiała” (χήραν 
ἐκδίδοσθαι αὐτήν): skrót myślowy; jako wdowa, nie była już ona młodą dziewczyną i ojciec 
jej nie żył; dlatego też jej prawnym opiekunem (kyrios) był teraz jej brat, na którym spoczywał 
m.in. obowiązek wydania jej za mąż.

34 Eufraios (demotikon nieznane): PA 6081; LGPN 1; PAA 540375; postać bliżej nieznana.
35 „partnera w zapasach” (προσγυμναστοῦ); niektórzy preferują w tym miejscu emendację 

προγυμναστοῦ, dającą znaczenie „trenera”; zob. Colin 131, p. 1; Marzi; contra: Gromska 1927: 
58–59; Whitehead 119–120.

36 „uduszony”, dosł. „duszony” ([πνι]γόμενος); koniektura Kaysera przyjęta przez 
większość wydawców; alternatywna emendacja to [ἀπα]γόμενος, „aresztowany” – w ramach 
obywatelskiego aresztowania, apagōgē (Babington 1853: 2; Colin 131–132, p. 2); przemawiać 
ma za nią fakt, że prawo ateńskie nie dopuszczało możliwości zabicia cudzołożnika w takich 
właśnie okolicznościach (zob. jednak Cantarella 1991: 291–292); nie jest to jednak argument 
przekonujący: w retoryce Hyperejdesa istotą rzeczy jest bowiem gniew i afekt Dioksipposa, 
a nie zgodność z procedurami; na rzecz emendacji [πνι]γόμενος przemawia ponadto fakt, że 
Lykofron miałby „zginąć natychmiast” (παραχρῆμα ἀπόλωμαι), oraz wzmianka o niebywałej  
sile fizycznej Dioksipposa i Eufrajosa; zob. Marzi 152, p. 25, Whitehead 121; por. też niżej; 
Ateńczycy nie mieli w zwyczaju nosić broni, co uzasadniać może ten drastyczny szczegół 
hipotetycznej śmierci Lykofrona; por. Tukidydes, Wojna peloponeska 1.5.3–6.3; zob. też Herman 
2006: 209–212.
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wypowiada37? [7] A przede wszystkim – jak już chwilę wcześniej powiedziałem 
– sam Charippos w takie zapewne popaść miał otępienie, że wziął ją za żonę, 
choć, jak twierdzą, uprzedzała go ona wcześniej, że jest ze mną po słowie38, a on 
sam jeszcze raz słyszał, jak ja zachęcałem ją, aby wytrwała w danym mi przy‑
rzeczeniu. Czyż nie wydaje wam się, że tak postąpić mógłby albo ów szalejący 
Orestes39, albo też Margites40, ze wszystkich ludzi najgłupszy? 

[8] Sądzę jednak, sędziowie, że oskarżyciele mają w rozprawach sądowych 
znaczną przewagę nad oskarżonymi. Tamci bowiem, jako że rozprawa nie 
niesie dla nich żadnego ryzyka41, z łatwością kłamliwie opowiadają, co tylko 
zechcą42. Podsądni zaś ze strachu zapominają nawet opowiedzieć wiele z tych 
rzeczy, których sami dokonali43. [9] Dalej tamci, gdy wygłaszają pierwszą mowę, 
przedstawiają nie tylko swoje pretensje dotyczące samej sprawy, lecz także, 
przygotowawszy kłamliwe oszczerstwa przeciwko podsądnym, odwracają ich 
uwagę od właściwej obrony, tak że pozostaje im wtedy jedno z dwojga: albo 
odstąpić od sedna sprawy, broniąc się przed niezwiązanymi z nią kalumniami, 
albo też, puszczając je w niepamięć, pozostawić u sędziów wrażenie, że są one 

37 „zabił” (ἀπέ[κτεινε]); konsekwencją wyboru „aresztowany” ([ἀπα]γόμενος) zamiast 
„uduszony” ([πνι]γόμενος) jest też konieczność przyjęcia dużo mniej efektywnej retorycznie 
emendacji „przeszkodził” (ἀπε[κώλυσε]); zob. Colin; Babington 1853: 2 preferuje ἀπέ[κτεινε].

38 „ze mną po słowie”, dosł. „sprzysiężywszy się ze mną” (συνομωμοκυῖα… πρὸς ἐμέ); 
raczej nie: „była mi przyrzeczona” (Marzi, Burtt, Cooper); to ostanie tłumaczenie sugerować 
może bowiem oficjalny charakter związku i zarazem pasywną rolę kobiety (przyrzeczonej 
komuś przez kogoś); oryginał tymczasem podkreśla nie tylko jej aktywny udział, ale też na‑
daje tak złożonemu „przyrzeczeniu” wyraźnie negatywny koloryt „spisku” (συνωμοσία); por. 
Whitehead 122.

39 „szalejący Orestes” (Orestes mainomenos); chodzi, rzecz jasna, o szał, w który Orestesa po 
dokonaniu matkobójstwa wprawiły Erynie; za sprawą, być może, Eurypidesa (Ifigenia w Taury‑
dzie, Orestes) ten właśnie wątek związanego z nim mitu stał się najpopularniejszy w powszechnej 
świadomości w IV wieku.

40 Margites: tytułowy bohater zaginionego poematu heroikomicznego (w formie hek‑
sametrów przeplatanych jambami); był on postacią archetypicznego poczciwego głupca; już 
w starożytności za autora tego poematu uważano Homera; Arystoteles, Poetyka 1448b; por. West 
19922: 69–77; 2003b: 240–252.

41 „rozprawa nie niesie żadnego ryzyka” (ἀκίνδυνον αὐτος εἶναι τὸν ἀγῶνα): chodzi o pro‑
cedurę eisangelia, w ramach której jeszcze (tj. w 333 p.n.e.) nie były przewidziane jakiekolwiek 
sankcje dla oskarżyciela, który poniósł nawet zdecydowaną porażkę; por. Lyc. 12; stwierdzenia 
te są jednym z ważniejszych argumentów na rzecz datowania tej mowy; zob. Hansen 1975: 30; 
więcej na ten temat – Eux. [wstęp 2.].

42 „kłamliwie opowiadać”, dosł. „opowiadają i kłamią” (λέγουσι καὶ καταψεύδουσι), hen‑
diadys; zob. niżej – Lyc. 11 i przyp.

43 „wiele z tych…, których… dokonali” (τῶν πεπραγμένων αὑτοῖς): raczej nie chodzi tu 
o wersję wydarzeń obrońcy, lecz o świadczące na jego korzyść dokonania, które niekoniecznie 
muszą mieć zbyt wiele wspólnego z istotą sprawy; częstą praktyką w ateńskich trybunałach, 
stosowaną zresztą przez obie strony konfliktu, było przypominanie sędziom własnych zasług 
i dokonań na rzecz państwa, np. liturgii; por. na ten temat Christ 2012: 72–77.
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prawdziwe44. [10] A do tego jeszcze oczerniają zawczasu tych, którzy zamierzają 
pomóc oskarżonym, i tym samym całą linię obrony podsądnego zniekształcają. 
Tego właśnie ten oto Ariston usiłował dokonać w oskarżeniu: nie daje mi on 
nawet skorzystać z obrony tych, którzy wstępują w mojej sprawie na mównicę45. 
Dlaczegóż to nie mieliby oni przemawiać w mojej obronie? Czy nie jest słuszną 
rzeczą, aby przyjaciele i rodzina przychodzili z pomocą podsądnym? Alboż 
jest coś w naszym państwie bliższego duchowi demokracji niż to, że ci, którzy 
potrafią przemawiać, w potrzebie przychodzą z pomocą tym spośród obywateli, 
którzy nie potrafią?46 [11] Ty zaś nie tylko opowiadasz rzeczy o współobrońcach, 
ale też moją własną organizujesz linię obrony: ogłaszasz sędziom, czego po‑
winni słuchać, w czym domagać się ode mnie wyjaśnień i o czym nie pozwolić 
mi mówić. I jak ma być uczciwe to, żebyś ty wygłaszał mowę oskarżycielską 
tak, jak chciałeś, mnie zaś odbierał moją obronę, znając zawczasu moje słuszne 
argumenty przeciwko twoim kłamstwom?47 [12] Zarzucasz mi w akcie oskar-
żenia, że naruszając prawo, obalam władzę ludu. Tymczasem sam podeptałeś 
wszystkie prawa, wnosząc oskarżenie o zdradę stanu (eisangelia) w sprawie, 
która na mocy prawa ścigana jest z oskarżenia publicznego (graphē) pod prze‑
wodnictwem tesmotetów48. Wszystko po to, żeby po pierwsze bez ryzyka podjąć 
rozprawę sądową, a po drugie, żeby wolno ci było w akcie oskarżenia wypisy‑
wać te tragedie, które właśnie napisałeś49. Zarzucasz mi, że z mojej przyczyny 
wiele niezamężnych kobiet starzeje się zamkniętych w domach50, a wiele innych 
wbrew prawu mieszka pod jednym dachem, z kim nie przystoi51. [13] A przecież 

44 Niemal identyczny argument zawiera mowa Eux. 31 (zob. też Eux. 10).
45 „z obrony tych, którzy wstępują…”, dosł. „z tych, którzy przemawiają wraz ze mną 

w obronie i wstępują w mojej sprawie na mównicę” – hendiadys.
46 Chodzi o „współmówców” (synēgoroi); bardziej rozbudowaną wersję tego argumentu 

zawiera mowa Eux. 11.
47 Innymi słowy – Ariston, znając argumenty Lykofrona, usiłuje zawczasu wymóc na 

sędziach, aby ich nie słuchali i nie zwracali na nie uwagi.
48 Nt. różnic między procedurą eisangelia i graphē zob. Eux. [wstęp 2.]; nie każda graphē 

należała jednak do prerogatyw sześciu tesmotetów, którzy wraz z „eponimem”, „królem” i „po‑
lemarchem” tworzyli kolegium dziewięciu archontów; najprawdopodobniej chodzi tu o graphē 
moicheias, publiczne oskarżenie o cudzołóstwo, być może jedyna możliwa forma ścigania tego 
przestępstwa w przypadku, gdy cudzołożnik nie został przyłapany in flagranti delicto; por. 
Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 59.3; zob. też Lipsius 1905 -1915: 429; MacDowell 1978: 125; 
Harrison 1968–1971: 1.34; Todd 1993: 108.

49 „tragedie” (τραγωιδίας): zapewne kolejne nawiązanie do przyjaznych oskarżycielowi 
warunków, które dawała ta procedura, przede wszystkim braku czasowych ograniczeń; por. 
Demostenes, O wieńcu (18) 13 (gdzie wzmianka o „tragediach” stanowi zapewne też aluzję do 
scenicznej przeszłości Ajschinesa); zob. też Eux. 26 i kom.; Patterson 1998: 166.

50 Niezamężne zapewne z powodu „hańby”, którą naznaczone były cudzołożnice; zob. 
wyżej – Lyc. [wstęp 2.]; por. Schmitz 1997: 88 i p. 123.

51 „mieszka pod jednym dachem” (σ[υνοικεῖν]): koniektura Sauppego, powszechnie; nie‑
wykluczone, że należy przez to rozumieć: „jest poślubiona”: wzmianka w Epit. 27 o stosownych 
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nie jesteś w stanie wskazać żadnej innej kobiety w państwie, której przytrafiło 
się to z mojej winy. Co do tej zaś, w sprawie której teraz mnie oskarżasz – czy 
może uważałeś, że [nie] przystoi jej mieszkać pod jednym dachem z Charip‑
posem, obywatelem ateńskim, któremu jest zaślubiona?52 A może, że nieza‑
mężna starzeje się zamknięta w domu – ta, która od razu wydana została za 
mąż, gdy Eufemos przekazał jej [jako wiano] talent srebra53, a jak wiadomo nie 
uczynił tego z niegodziwości, lecz z uczciwości54. [14] Wolno mu zatem, sędzio‑
wie, kłamliwie opowiadać, co tylko zechce, sądzę jednak, że nie powinniście 
wydawać wyroku w mojej sprawie na podstawie kalumnii oskarżyciela, lecz 
biorąc pod uwagę to, jak postępowałem przez całe swoje dotychczasowe życie. 
Niepodobna przecież, żeby uszło uwagi was wszystkich razem, kto spośród 
obywateli jest niegodziwcem, a kto uczciwym człowiekiem. Czas i przeszłość 

i zgodnych z prawem małżeństwach sugerować może taką właśnie interpretację i przekład 
(zob. Whitehead 131; por. Colin, Burtt, Marzi, Cooper); być może też uznać to należy za aluzję 
do prawa nakazującego mężowi rozwód w przypadku zdrady żony: trwanie w takim związ‑
ku narażało męża na utratę praw obywatelskich; por. Demostenes, Przeciwko Neairze (59) 87; 
Hansen 1976: 72.

52 „[nie] przystoi” (οὐ προσήκειν): papirus zawiera jedynie: „przystoi” (προσήκειν); „nie” 
(οὐ) jest koniekturą wymaganą przez sens; brak negacji uzasadnić można pomyłką kopisty 
wynikłą z bezpośredniego sąsiedztwa podobnego w zapisie czasownika „sądziłeś” (ὤιου): ὤιου 
οὐ προσήκειν skrócił on do ὤιου προσήκειν (por. Kirchoff 1875: 127; zob. też Blass 1887–18982); 
tłumaczenie tego passusu bez przeczenia (οὐ) daje następującą alternatywę: „czy uważałeś, że 
przystoi jej mieszkać z Charipposem (…), czy raczej niezamężnej starzeć się, zamkniętej w domu 
(…)” (tak Colin, Cooper; por. Burtt – zob. jednak 389c; Whitehead – zob. jednak 131; zob. też 
Kenyon i Jensen app. crit.); argumentacja mówcy ma jednak na celu wykazanie absurdalności 
każdej z obu możliwości osobno: 1) „nie przystoi” – ale przecież Charippos jest jej prawnie 
poślubionym mężem i obywatelem ateńskim; 2) „starzeje się” – ale przecież została od razu 
wydana za mąż; por. Kirchoff 1875: 126; contra: Colin, Cooper; por. Burtt (zob. jednak 389, p. c); 
Whitehead (zob. jednak 131); zob. też Kenyon i Jensen app. crit.

53 „jako wiano”: wyrażenie nie pojawia się w tekście, ale jest wyraźnie implikowane; wiano 
(προίξ) przekazywane było nowo poślubionemu mężowi przez dotychczasowego „opiekuna” 
(kyrios) panny młodej; był nim z reguły jej ojciec lub brat; majątek stanowiący część wiana mógł 
być następnie wykorzystywany przez męża, w przypadku rozpadu małżeństwa podlegał on 
jednak zwrotowi rodzinie żony; por. Harrison 1968–1971: 45–60; w tym przypadku jednak 
osobą „przekazującą” (προσθέντος) pannie młodej wiano jest prawny opiekun jej dziecka 
z poprzedniego małżeństwa, zarządzający jednocześnie majątkiem pozostawionym przez tego 
ostatniego (do którego żona zapewne wniosła swoje wiano, wychodząc za mąż po raz pierwszy); 
jej właściwym opiekunem (kyrios) natomiast, który „wydaje ją” (ἐκδιδόναι) za mąż, jest jej brat 
Dioksippos, wspomniany w Lyc. 5; zob. Colin 114, p. 3; Marzi 148, p. 6; Whitehead 101–102; Just 
1989: 45–46; Blundell 1995: 114–115; Cox 2011: 236–238.

54 „z niegodziwości” (διὰ πονηρίαν): wzmianka o niegodziwości sugeruje, że szczodrość 
Eufemosa budzić mogła podejrzenia mniej szlachetnych motywów (qui s’excuse, s’accuse); nie‑
którzy wiążą to z plotkami o romansie Eufemosa z (aktualną) żoną Charipposa (Colin 134, 
p. 2); inni sugerują, że „niegodziwość” Eufemosa wynikać mogła z faktu, iż wydał ją za mąż 
za nic niepodejrzewającego Charipposa, mimo iż uchodziła za cudzołożnicę; zob. Whitehead 
133, p. 145.
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najwierniejsze dają każdemu świadectwo jego obyczajów55, [15] a szczególnie 
w przypadku takich zarzutów jak ten właśnie. Te bowiem przestępstwa, które 
popełnić można w każdym wieku, rozpatrywać należy na podstawie samej 
skargi wniesionej przeciwko komuś. Nie można jednak zacząć cudzołożyć po 
pięćdziesiątce: albo ktoś był już taki wcześniej, co niech oni wykażą, albo też 
zarzut musi być fałszywy. [16] Mnie jednak, sędziowie, choć całe życie przeby‑
wałem wśród was w państwie, nigdy nie zarzucono jakiejkolwiek niegodziwości, 
ani też sam żadnej skargi nie wniosłem przeciwko któremuś z obywateli. Nie 
byłem oskarżony w żadnej sprawie sądowej ani też nikogo nie oskarżyłem, całe 
życie natomiast zajmowałem się hodowlą koni56, robiąc to z pasją, wręcz ponad 
swoje siły i możliwości57. Mam też wieniec za dzielność, który otrzymałem od 
wszystkich jeźdźców58 oraz od pełniących wraz ze mną urząd59. [17] Bo to wy 
sędziowie wybraliście mnie najpierw zarządcą fyli, następnie jako dowódcę 
jazdy wysłaliście na Lemnos60; jako jedyny spośród wszystkich, którzy kiedy‑
kolwiek sprawowali ten urząd, dowodziłem tam dwa lata, a zostałem jeszcze 
ponadto na trzeci rok, bo nie chciałem od obywateli cierpiących niedostatek na 
gwałt egzekwować żołdu dla jeźdźców61. [18] W tym też okresie nikt spośród 

55 „Czas… daje świadectwo”, dosł. „czas jest najwierniejszym świadkiem” (χρόνος 
μάρτυς ἐστίν… ἀκριβέστατος); niemal identyczną personifikację odnajdujemy w Mowie pogrze‑
bowej 1.

56 „zajmowałem się hodowlą koni” (ἱπποτροφῶν… διατετέλεκα): posiadanie koni kon‑
sekwentnie wiązano w klasycznych Atenach z zamożnością i wysoką pozycją społeczną, co, 
naturalnie, mogło zostać obrócone w zarzut zbytku i ostentacji; por. Lizjasz, W sprawie majątku 
Arystofanesa 63; [Demostenes], Przeciwko Fajnipposowi 24; Likurg, Przeciwko Leokratesowi 139; być 
może więc należy to rozumieć w sensie: „służba w kawalerii”, jak sugeruje Bugh 1988: 65 (gdzie 
indziej jednak wracając do podstawowego znaczenia, 179).

57 Ukłon w stronę toposu „spokojnego obywatela” (apragmosynē): mówca nie zajmuje się pie‑
niactwem, lecz „swoimi sprawami”; przykładem takiej postaci jest również Kriton z cytowanego 
miejsca Memorabiliów (2.9.1; zob. Lyc. 2 i przyp.), któremu sykofanci nie pozwalają „zajmować 
się swoimi sprawami”; tym samym implikuje się – po raz kolejny – że przeciwnik Lykofrona 
to sykofanta ciągający po sądach zamożnych arystokratów; por. Ehrenberg 1947: 57–61; Adkins 
1976: 308–311; Carter 1982: 99–130; zob. też Kucharski 2012:185–186.

58 „od wszystkich jeźdźców” (ὑπὸ… τῶν ἱππέων πάντων): prawdopodobnie chodzi tu 
o oddział jeźdźców z fyli Lykofrona, którym dowodził on jako fylarcha; zob. Whitehead 138–139; 
nt. tego urzędu zob. Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 31.3, 61.5; Bugh 1988: 51–52.

59 „od pełniących wraz ze mną urząd” (ἀπὸ τῶν συναρχόντων): tu z kolei mowa prawdo‑
podobnie o urzędzie hipparchy (Whithead 139); „dzielność” (ἀνδραγαθία): por. Epit. 29 i kom.

60 Nt. urzędu „hipparchy na Lemnos” (ἵππαρχος εἰς Λῆμνον), wybieranego głosowaniem, 
a nie losem, zob. [Arystoteles], Ustrój Polityczny Aten 61.6; por. Hansen 1980b: 154, p. 7; Bugh 
1988: 209–218.

61 Lykofron najprawdopodobniej dowodził przez trzy lata; ostatni rok odróżnia od dwóch 
pozostałych, aby podkreślić swoją wyrozumiałość w egzekwowaniu należnego jeździe żołdu 
(co należało do jego obowiązków jako hipparchy); niektórzy uznają to za przejaw skromności 
mówcy; obywatele (πολῖται ἄνδρες), o których tu mowa, to ateńscy kleruchowie zamieszkujący 
Lemnos, na których spoczywał obowiązek utrzymania stacjonującej na wyspie jazdy; wybór 
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tamtejszych mieszkańców nie złożył przeciw mnie skargi ani prywatnie, ani 
publicznie. Wieńcami za to uwieńczony zostałem trzema: jednym przez zgroma‑
dzenie w Hefajstii, a w Myrine62 – dwoma pozostałymi. Powinno to być dla was 
wystarczającym dowodem w tej rozprawie na to, że zarzuty przeciwko mnie są 
fałszywe. Bo przecież niepodobna, żeby ten, kto w Atenach jest niegodziwcem, 
na Lemnos okazał się przyzwoitym człowiekiem; i nie po to wysłaliście mnie 
tam, powierzając mi dwa spośród waszych miast63.

[19] Usłyszeliście mniej więcej wszystko, sędziowie, co miałem do powie‑
dzenia w swojej sprawie64. Publiczne przemawianie to dla mojego oskarżyciela 
nie nowina, a przy tym nawykły jest on do częstych rozpraw sądowych65. Skoro 
więc raz po raz wzywał on na współoskarżycieli tych, którzy wspólnie z nim 
zamierzają niesprawiedliwie zgubić swojego współobywatela, to i ja was pro‑
szę i zaklinam, abyście i mnie nakazali wezwać tych, którzy w tak poważnej 
rozprawie na moją korzyść będą przemawiać. Proszę was, abyście wysłuchali 
życzliwie, jeśli ktoś z rodziny lub przyjaciół może mi pomóc. [20] Jestem wa‑
szym współobywatelem, a jednocześnie osobą prywatną i nienawykłą do pub‑
licznego przemawiania. Staję jednak w rozprawie, w której ryzykuję nie tylko 
życiem (bo to najmniejsze dla rozsądnie myślących zmartwienie), lecz także 
tym, że po śmierci wyrzucony zostanę poza granice i nie dostąpię pochówku 
w ojczyźnie66. Jeśli więc, sędziowie, nakażecie, wezwę kogoś, aby mi pomógł. 
Wstąp na mównicę, Teofilosie, i przemów w mojej sprawie, jak tylko możesz. 
Sędziowie wzywają.

Lykofrona na kolejną kadencję umożliwił im zapewne nieco późniejsze uregulowanie ciążących 
na nich należności; wyspa Lemnos z krótkimi tylko przerwami znajdowała się pod władzą Aten 
od jej podboju przez Miltiadesa na początku V wieku p.n.e. (Herodot 6.137–140); por. Whitehead 
140; Bugh 1988: 214–215; Rhodes 19932: 686–687; Cargill 1995: 143; RE s.v. Lemnos (12.1928–1930).

62 Hefajstia i Myrine to dwa najważniejsze miasta na wyspie Lemnos; w obu istniały 
ateńskie kleruchie; „przez zgromadzenie” (ὑπὸ τοῦ δήμου): ateńskie kleruchie posiadały swoje 
własne „rady” (boulai) i „zgromadzenia” (dēmoi); por. Cargill 1995: 157–165 (zwł. 163).

63 Z podobnym, choć odwróconym, toposem mamy do czynienia u Ajschinesa (Przeciwko 
Timarchosowi (1) 30): kto w prywatnym życiu postępuje haniebnie, ten i w publicznym będzie 
niegodziwcem; zob. też Demostenes, Przeciwko Timokratesowi (24) 201; Lizjasz, Przeciwko Filonowi 
(31) 22–23; por. Dover 1974: 298–299; Fisher 2001: 161–162.

64 W tym miejscu rozpoczyna się peroratio, którą buduje próba pozyskania życzliwości 
sędziów, zarówno przez bezpośredni apel, jak też przez podkreślanie własnego braku doświad‑
czenia (Lyc. 20); por. Dem. 1, 35 i kom.

65 Odwórcenie toposu z Lyc. 16: inaczej niż mówca, jego adwersarz to człowiek obyty z są‑
dami i przemawianiem w nich, a zatem – pieniacz i sykofanta.

66 Zakaz pochówku w Attyce był, być może, fakultatywnym dodatkiem do kary głównej 
– jeśli taką proponował oskarżyciel; por. Eux. 18 i kom.
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W obronie Lykofrona II (P.Oxy. 1607): Mowa Teofilosa?

Frg. 1 [1] Żadną miarą nie jest wiarygodne, żeby on przebił się przez ścianę (dio‑
ryxai ton toichon), po to tylko, żeby spotkać się z tą kobietą. Wykazał przecież, że 
ani nie poróżnił się z tymi, którzy wcześniej świadczyli mu przysługi i z ochotą 
podejmowali się wszystkiego, co tylko polecił, ani też, gdy rozpoczął się z nim 
spór, nie zerwali oni (apeipato) z nim kontaktów, tak żeby musiał uciekać się do 
przebicia ściany (ton toichon dioryxai), nie mając już nikogo życzliwie do siebie 
usposobionego wśród osób67 przebywających w środku […] [2] nie przebiłby ścia‑
ny (diōryxe ton toichon). Skąd bowiem człowiek niczym nieprzymuszony, mający 
za to możliwość i od niej otrzymać informację, i od siebie przekazać […] i jemu 
nigdy Ch[…]68 nie zabronił mu (ap[eipen]) wstępu do domu. A niemożliwością 
byłoby, żeby jej służące poróżniły się z nim. Któraż bowiem byłaby tak zuchwała, 
żeby zataić to, co on przekazał lub co jemu przekazała ona? Ryzyko było zbyt 
wielkie: jeśli bowiem […] [3] co ci tutaj zasugerowali. Widzieli bowiem wtedy, że 
ponad miarę był on złożony słabością, tę zaś przed oczami już mieli, jako panią 
domu69, tak żeby nie ponieść żadnej kary za to, co zrobiliby jej wbrew, gdyby 
tamtemu coś się stało. Toteż ani nie jest wiarygodne to, że przebił się on przez 
ścianę, ani też, że zwykł on różnić się ze służącymi. Bo i z jakiego powodu? 
Dlaczego miałyby poróżnić się z nim, którego – gdy ich pani była usposobiona 
do niego jak najbardziej przyjaźnie […]

Frg. 5 […] oszczerstwa wobec współobywateli. Na podstawie jakich bowiem do‑
wodów poleca im, żeby wydali wyrok skazujący? Posługuje się, na Zeusa, świa‑
dectwami powinowatych, Anaschetosa, Theomnestosa i Kritona70. Dobrze byłoby, 
sędziowie, nie weryfikować ich pobieżnie: całe bowiem oskarżenie na […]

67 „wśród osób” (τῶν σω[μ]άτων): być może w późniejszym (III w. p.n.e.) znaczeniu „nie‑
wolników” (LSJ s.v. II.2: „later, σῶμα is used abs[olutely] for a slave”); zob. też wyżej – Lyc. 
[wstęp 6.].

68 Chodzi o pierwszego męża siostry Dioksipposa, którego imię proponowano restytuować 
do Chremesa lub Charisandrosa, zob. wyżej – Lyc. [wstęp 1.].

69 „jako panią domu” (οἰκίας κυριεύειν): w istocie po śmierci małżonka kobieta wracała 
pod opiekę swojego najbliższego męskiego krewnego (zob. wyżej – Lyc. [wstęp 2.]), chyba że mąż 
w testamencie wyraził inne życzenie; np. matka Demostenesa po śmierci jego ojca pozostać miała 
w domu i poślubić jego opiekuna, Afobosa; por. Demostenes, Przeciwko Afobosowi (27) 5.

70 Anaschetos: LGPN 1; PAA 127133 (v. 19; addenda); Theomnestos: zob. wyżej – Lyc. 2; Kriton: 
LGPN 4; PAA 585680 (z oczywistych przyczyn żadna z tych postaci nie jest opisana w PA); być 
może pierwszego i ostatniego utożsamić należy ze wspomnianymi w IG II2 1623.191–193 Ana‑
schetosem z Halai (PA 819; LGPN 2; PAA 127135) i Kritonem ze Kydatenaion (PA 8828; LGPN 
30; PAA 585930): obaj figurują tam jako „poręczyciele” trirem wypożyczonych dla Chalkis 
na Eubei; Kritona wspomina również Ajschines (Przeciwko Timarchosowi (1) 156), podając go 
jako wzór „przyzwoitego” kochanka (w odróżnieniu od Timarchosa, któremu zarzuca pro‑
stytuowanie się); por. Grenfell – Hunt 1919: 78; zob. też Whitehead 87; nt. „poręczycieli” zob. 
Gabrielsen 1994: 205–206.
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Frg. 13 […] gdy Dioksippos miał wydać Charipposowi swoją siostrę za żonę, 
wyruszył do Olimpii, żeby uwieńczyć nasze państwo. Lykofron zaś dotąd, śląc 
listy, pisał […]71

Likurg, Przeciwko Lykofronowi I–II (F 62–76, 91 Blass – Conomis)

Frg. 1 (62)72. Zdumiewa mnie, jeśli śmiercią karzemy porywaczy niewolników 
(andrapodistas)73, którzy pozbawiają nas jedynie służby…74

Frg. 2 (63)75. Nie godzi się (hosion)76 bowiem wypuszczać bez kary kogoś, kto 
narusza prawa, w których państwo nasze znajduje ocalenie, sam zaś wprowa‑
dza i staje się prawodawcą innych77, nikczemnych obyczajów.

Frg. 3 (64)78. Gdy żona pozbawiona zostanie duchowej jedności z mężem 
(homonoia)79, reszta życia staje się nie do zniesienia80.

71 Prawdopodobnie jest to część hypophora: przytoczenia (fikcyjnych bądź rzeczywistych) 
zarzutów adwersarza; sugeruje to również składnia oryginału (accusativus cum infinitivo; verbum 
regens zaginęło w lakunie).

72 Fragment ten przytacza Harpokration (s.v. ἀνδραποδιστής).
73 Nt. „porywaczy niewolników” (ἀνδραποδισταί), którzy podlegać mogli nawet doraźnej 

egzekucji (bez sądu) jako tzw. kakourgoi, zob. wyżej – Athen. 12 i kom. 
74 Fragment ten musiał mieć antytetyczną konkluzję w rodzaju: „cudzołożników zaś, którzy 

pozbawiają nas żon, traktować będziemy z wyrozumiałością”.
75 Fragment ten przytacza Suda (s.v. μοχθηρία).
76 „Nie godzi się bowiem”; dosł. „Nie [jest] bowiem ὅσιον” (οὐ γὰρ ὅσιον); przymiotnik 

ὅσιος posiada niewątpliwie konotację religijną, choć nie tak jednoznaczną, jak sugerować może 
jego tradycyjne tłumaczenie „zbożny”; niekiedy wręcz jest on explicite przeciwstawiany epitetom 
oznaczającym przynależność do sfery boskiej (np. ἱερός); zob. niżej – Przeciwko Autoklesowi F 32 
i kom.; Mikalson proponuje rozumieć go w sensie „religiously correct”, za sprawą czego odnosić 
się może do szerokiej gamy (świeckich) spraw związanych z moralnością życia codziennego, 
którymi bogowie byli szczególnie zainteresowani – jak małżeństwo, traktowanie rodziców, 
gości, popełnianie rozmaitych przestępstw (zabójstwo) – pozostając tym samym w ścisłym 
związku z ideą „sprawiedliwości” (dikē, dikaiosynē); zob. Mikalson 2010: 144–152, 187–207; por. 
Dover 1974: 252–253; Parker 1983: 323–324, 367–368.

77 „wprowadza i staje się prawodawcą… nikczemnych obyczajów” (μοχθηρῶν εἰσηγητὴν 
ἐθῶν… νομοθέτην): odważna metafora; podobną odnajdujemy u Antyfonta, O śmierci Herodesa 
(5) 15; por. też zarzuty stawiane przez Euthiasa Fryne (καὶ νοῦ θεοῦ εἰσηγήτριαν): W obronie 
Fryne [wstęp 2.].

78 Fragment ten przytacza Stobajos, Florilegium 4.22.63.
79 Odwołanie się do ὁμόνοια zamiast małżeńskiej miłości w tym miejscu może dziwić; 

warto jednak pamiętać, że uczucie i namiętność w związkach małżeńskich starożytnych Ateń‑
czyków odgrywały w najlepszym wypadku rolę drugorzędną; por. Dover 1974: 211.

80 Podobny pesymistyczny scenariusz skutków małżeńskiej niewierności (ze strony kobie‑
ty!) odnajdujemy u Lizjasza, gdzie służy on poparciu nie do końca oczywistej tezy, że prawo 
ateńskie uznawało cudzołóstwo za poważniejsze przestępstwo niż gwałt: „ci, którzy uwodzą, 
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Frg. 11 (91)81. Ci, którzy dane przez naturę talenty wykorzystują w złych celach82, 
na przykład gdy ktoś jest odważny, lecz wybiera maruderskie rabunki zamiast 
służby żołnierskiej, albo jest silny, lecz wybiera rozbój zamiast […] [zamiast] 
uczestnictwa w życiu politycznym (symbouleuein)83, albo jest przystojny, lecz 
wybiera cudzołóstwo zamiast małżeństwa: ktoś taki sprzeniewierza się talen‑
tom84, którymi obdarowała go natura.

deprawują duchowo swe ofiary do tego stopnia, że cudze żony żyją z nimi w ściślejszym związ‑
ku niż z własnymi mężami. W ten sposób cały cudzy dom poddają swojej władzy. W końcu nie 
jest rzeczą jasną, czy narodzone dzieci są potomstwem prawowitych mężów tych kobiet, czy 
też ich kochanków”; Lizjasz, W sprawie zabójstwa Eratostenesa (1) 33 (przekład R. Turasiewicza, 
zmodyfikowany); por. Carey 1995; Harris 2006: 283–295 (= CQ 40.2; 1990).

81 Fragment ten przytacza Stobajos, Florilegium 3.2.30; jego przypisanie do mowy Przeciwko 
Lykofronowi jest jednak wyłącznie atrakcyjną koniekturą (zob. Blass – Conomis app. test.).

82 „dane przez naturę talenty… w złych celach”: dosł. „dobra dane przez naturę… w gor‑
szych sprawach” (ἀπὸ τῆς φύσεως ἀγαθοῖς ἐπὶ τὰ χείρω) – oryginał opiera się na wyrazistej 
antytezie ἀγαθὰ – χείρω.

83 „uczestnictwo w życiu politycznym” (συμβουλεύειν) nie jest oczywiście antytezą do 
rabunków (λωποδυτεῖν); w lakunie wypadło pozytywne przeciwieństwo do tego ostatniego 
przestępstwa i negatywne – dla uczestnictwa w życiu politycznym (np. sykofantyzm) wraz 
z talentem, który odnosić się miał do tych ostatnich (np. biegłość w wymowie).

84 „sprzeniewierza się talentom”, dosł. „jest zdrajcą dóbr” (ἀγαθῶν… προδότης ἐστίν).





W obronie Euksenipposa
Przeciwko Polyeuktosowi

W obronie Euksenipposa (Eux.) jest mową obrończą wygłoszoną przed trybu‑
nałem sądu ludowego w procesie, który miał miejsce między 330 a 324 p.n.e.1 
Jest to jedyna zachowana w całości mowa Hyperejdesa, z pojedynczymi  
tylko lakunami obejmującymi tu i ówdzie po kilka liter, których uzupełnie- 
nie rzadko budzi jakiekolwiek wątpliwości. Mowę napisał i wygłosił Hype‑
rejdes.

1. Osoby dramatu

Oskarżony, Euksenippos z Lamptrai2, to zamożny Ateńczyk (Eux. 32), pod-
czas procesu już nieco posunięty w latach (Eux. 13), należący do najwyższej 
klasy majątkowej, która zobowiązana była do podejmowania się liturgii3. 
Euksenipposowi przypaść w udziale miała forma tych świadczeń uchodząca 
za najkosztowniejszą i najbardziej prestiżową: trierarchia, tj. obowiązek ca‑
łorocznego utrzymania okrętu wojennego (triera) – wraz z załogą4. Niedługo 
przed procesem przyjął on również od Olimpias, matki Aleksandra Wielkiego,  

1 Jako terminus ante quem przyjmuje się śmierć Likurga (324 p.n.e.), który w tym procesie 
występuje jako współoskarżyciel (synēgoros).

2 PA 5886 + 5888; LGPN 2; PAA 440945; Davies 1971: 198–199; por. Develin 1989: 466; zob. też 
SEG 15.291 (na podstawie tej inskrypcji dokonuje się utożsamienia obu haseł z PA).

3 Nt. liturgii zob. niżej – Przeciwko Pasiklesowi [wstęp 3.].
4 Pełnić ją miał w roku 334–333 p.n.e. (IG II2 1623; PA 5888); nt. trierarchii zob. niżej – Prze‑

ciwko Pasiklesowi.
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czarę wotywną dedykowaną bogini Hygiei (Eux. 19), co sugeruje, iż był on 
w jakiś sposób związany z jej kultem5. Poza tym brak jakichkolwiek historycz‑
nych śladów pozostawionych przez tę postać6, Hyperejdes zaś konsekwentnie 
przedstawia go jako człowieka stroniącego od aktywnego życia politycznego 
(idiōtēs).

Współobrońcą (synēgoros; synapologoumenos) Euksenipposa, jednym z wielu, 
był Hyperejdes, który wygłosił przedstawianą tu mowę.

Oskarżyciel, Polyeuktos z Kydant idai7, to w chwili procesu aktywny, 
być może jeszcze młody i dopiero stojący u początków kariery „mówca”, albo 
raczej „polityk” (Eux. 13, 27). „Polityk” w starożytnych Atenach to jednak nie, 
jak w czasach dzisiejszych, profesja, związana z pełnieniem urzędów państwo‑
wych, zajmowaniem określonych stanowisk i (niejednokrotnie) będąca źródłem 
utrzymania8. „Politykiem” (politeuomenos, symboulos, rhētōr) w IV wieku p.n.e. 
była osoba biorąca czynny udział w debacie publicznej, której najważniejszymi 
arenami były obrady Zgromadzenia Ludowego (ekklēsia) oraz wysokiej rangi 
procesy polityczne przed trybunałami sądowymi (dikastēria)9. Brakowało 
natomiast formalnych wyznaczników przynależności do klasy politycznej. 
Urzędnicy, nawet ci najwyżsi (archonci), z tytułu samego tylko urzędu do 
tej grupy nie byli jeszcze zaliczani10. Nie oznacza to, oczywiście, iż „politycy” 

 5 Por. SEG 15.291 (inskrypcja na podstawie posągu Hygiei złożonego w sanktuarium 
Amfiaraosa w Oropos – tym samym, które odgrywa tak istotną rolę w tym właśnie procesie – 
identyfikująca go jako wotum Euksenipposa z Lamptrai).

 6 Dow (1933: 412–113) rekonstruuje jego imię na dekrecie z 306/305 p.n.e. (IG II2 474.6) w funk‑
cji przewodniczącego Rady Pięciuset/Zgromadzenia Ludowego (ἐπιστάτης τῶν προέδρων), 
sprawowanej tylko przez 1 dzień, zob. Hansen 1999: 151 (nt. πρόεδροι niżej – Phil. [wstęp 3.]); 
rekonstrukcja, jak przyznaje sam autor, daleka jest od pewności; Davies (1971: 199) sugeruje, że 
archont eponim z 305–304 p.n.e. o tym samym imieniu (PA 5887; LGPN 1; PAA 440940) mógł 
być jego synem.

 7 PA 11947; 11928; 11927?; LGPN 35; PAA 778230; Hansen 1989: 57; nie należy go mylić z dużo 
bardziej prominentnym politykiem tego okresu, Polyeuktosem ze Sphettos, który razem z De‑
mostenesem został oskarżony w procesie związanym z aferą Harpalosa (zob. wyżej – Dem. 
[wstęp 1.]).

 8 Zob. Ober 1989: 104–155; Hansen 1989: 1–17; 1999: 268–278; Engels 19932: 46–50; Mossé 1995; 
Rubinstein 1998; por. HSG 2.456–457.

 9 Nie każde publiczne oskarżenie stanowiło polityczny proces; dotyczyło to przede wszyst‑
kim tych procesów, które pozostawały w bezpośrednim związku z polityką, jak eisangelia, graphē 
paranomōn (Dion.; Demostenes, O wieńcu), graphē nomon mē epitēdeion theinai (oskarżenie o zgło‑
szenie niestosownego prawa: Demostenes, Przeciwko Leptinesowi) dokimasia rhetorōn (Ajschines, 
Przeciwko Timarchosowi); por. Hansen 1989: 7–9, 26–27; zob. też Rubinstein 1998: 140.

10 Najwyższe urzędy w starożytnych Atenach obsadzane były drogą losowania i ograniczo‑
ne do zaledwie jednej rocznej kadencji; wyjątkiem było kolegium dziesięciu strategów, wyłania‑
nych w drodze głosowania, z możliwością nieograniczonych reelekcji po upływie każdego roku; 
dawało to strategom, oprócz władzy wojskowej, niemały kapitał polityczny, którego brakowało 
innym urzędnikom; w związku z tym to właśnie strategowie, razem z „mówcami”, uznawani 
są za właściwą klasę polityczną starożytnych Aten, opisywaną za pomocą zbitki ῥήτορες καὶ 
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ateńscy nie zajmowali wysokich stanowisk w administracji państwowej, lecz 
jedynie, że, inaczej niż w dzisiejszych czasach, te dwie kategorie traktowane 
były rozdzielnie.

Na tle możliwości, które – być może ze szczyptą ironii – przypisuje mu 
Hyperejdes (Eux. 13, 27), stosunkowo niewiele zachowało się śladów politycznej 
działalności Polyeuktosa. Wiemy o trzech uchwałach przegłosowanych na jego 
wniosek podczas Zgromadzenia Ludowego. O jednej z nich informuje nas 
Hyperejdes: to uchwała dotycząca raportu Euksenipposa, istoty bieżącej sprawy 
(zob. niżej). Została ona zaskarżona jako sprzeczna z prawem, Polyeuktos 
proces przegrał i skazany został na symboliczną grzywnę dwudziestu pięciu 
drachm11. Bardziej skutecznie bronił się w procesie o zdradę (apophasis), w któ‑
rym zarzucano mu znoszenie się z ateńskimi wygnańcami, przebywającymi 
w sąsiadującej Megarze: został wtedy uniewinniony12. Nie znamy natomiast 
rezultatu publicznego oskarżenia (endeixis) związanego z wyrzuceniem go 
z Rady Pięciuset (ekphyllophoria), której członkiem był w latach dwudziestych 
IV wieku: zarzucono mu, że jako sykofanta i łapówkarz nie jest godny zasiadać 
w tym gremium13. Być może do jednego z tych dwóch ostatnich procesów 
czyni aluzję Hyperejdes, przypominając, że on sam wówczas stanął po stronie 
Polyeuktosa jako współobrońca (Eux. 12). Osobliwie jednak wystąpił on również 
przeciwko niemu, przynajmniej raz w roli oskarżyciela, współoskarżyciela albo 
przynajmniej logografa: w procesie dotyczącym rejestru (diagramma) związanego 
z funkcją trierarchy14. Zachowały się tylko fragmenty mowy (mów) Hyperejdesa 
napisanych na tę okoliczność, podobnie jak fragmenty jego mowy dotyczącej 

στρατηγοί; por. Hansen 1989: 7–8, 17–33; por. Rubinstein 1998: 128–139; nt. postępoującej „specja‑
lizacji” strategów i mówców w IV wieku zob. niżej – Przeciwko Arystofontowi [wstęp 1.].

11 Druga uchwała dotyczyć miała przekazania okrętów wojennych na konwój transportu 
zboża (IG II2 1623.37–42; 326–325 p.n.e.), trzecia zaś – zaszczytów dla kapłanów (IG II2 410; 322–321 
lub 326–325); nie znamy dalszych szczegółów żadnej z nich; por. Hansen 1976: 141.

12 Areopag wprawdzie ujawnił, że Polyeuktos spotykał się z wygnańcami, podczas procesu 
jednak okazało się, że chodziło o jego ojczyma, co dla sądu wystarczyło do oczyszczenia go 
z zarzutów; Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 58–59; mowę oskarżycielską w tym procesie 
miał również przygotować Dejnarchos: F IVa Conomis (= Harpokration s.v. παραγγελία); zob. 
Worthington 1992: 222–223.

13 Dejnarchos, F 2 Conomis; Hansen 1976: 140–141; 1989: 72.
14 Hyperejdes, Przeciwko Polyeuktosowi, w sprawie rejestru (kata Polyeuktou; 46 F 146–154); być 

może do tej mowy należą również fragmenty cytowane jako „Przeciwko Polyeuktosowi” (pros 
Polyeukton; 48 F 158–159); nie wiemy dokładnie, czego mogły one dotyczyć: być może, podobnie 
jak spór opisany w mowie Demostenesa, Przeciwko Euergosowi i Mnesibulosowi (47) 20–22, od‑
zyskania okrętowego sprzętu od ustępującego trierarchy; Harpokration definiuje διάγραμμα 
(s.v.) jako rejestr wyznaczający kwotę pieniędzy, którą winien był wpłacić na trierarchię każdy 
z członków symmorii; Gabrielsen jednak (Gabrielsen 1988: 70–73) dowodzi, że διάγραμμα 
oznacza wykaz państwowego sprzętu dostarczonego na daną triremę, na podstawie którego 
zdający okręt trierarcha musiał rozliczyć się z pełnionej przez siebie liturgii; nt. symmorii, 
liturgii i trierarchii zob. niżej – Przeciwko Pasiklesowi [wstęp 3.].
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sprawowanego (lub przewidywanego) przez Polyeuktosa urzędu stratega15. 
Do funkcji pełnionych przez tego ostatniego należy zapewne też dodać urząd 
reprezentanta (synedros) Aten w radzie Związku Korynckiego (Eux. 20). 

Współoskarżycielem (synēgoros; synkatēgoros), jednym z wielu w tym procesie, 
był Likurg (Eux. 12). Pobieżne choćby przedstawienie sylwetki tego ważnego 
polityka i mówcy, którego imieniem nazywa się całą epokę trwającą w Atenach 
od bitwy pod Cheroneą aż po wojnę lamijską, daleko wykraczałoby poza 
skromne ramy niniejszego wstępu16. Warto w tym miejscu jedynie zaznaczyć, 
że jego obecność wśród oskarżycieli Euksenipposa nie jest przypadkiem. Pro‑
ces ten bowiem, podobnie jak sprawa Leokratesa czy Lykofrona (zwłaszcza 
tego ostatniego), to znamiona panującego podówczas w starożytnych Atenach 

„moralnego wzmożenia”, któremu patronował nie kto inny, jak właśnie Likurg: 
wiemy o przynajmniej sześciu podobnych procesach wszczętych z jego inicja‑
tywy lub z jego udziałem, niejednokrotnie dotyczących spraw obyczajowości 
raczej niż polityki17. Droga prowadząca do owej moralnej odnowy wiodła 
bowiem, zgodnie z „programem wychowawczym” Likurga, przez trybunały 
sądowe: przez publiczne oskarżenie, szybkie osądzenie i ukaranie (najlepiej 
śmiercią) tych, którzy w swoim postępowaniu wykazali się brakiem odpo‑
wiedniej postawy etycznej18. Najważniejszym zaś instrumentem do realizacji 
tych celów była zastosowana w tym właśnie procesie procedura: eisangelia19.

15 Hyperejdes F 155–157; nie ma jednoznacznych wskazówek, na podstawie których można 
utożsamiać tego Polyeuktosa z oskarżycielem Euksenipposa; zob. jednak PA 11941 oraz PAA 
778230; Kirchner (PA) uważa, że mowa ta wygłoszona została przeciwko Polyeuktosowi (ad‑
versus eum Hyperides habet orationes… περὶ τοῦ Πολυεύκτου στρατηγεῖν).

16 PA 9251; LGPN 4; PAA 611335; Davies 1971: 348–354; Hansen 1989: 53–54; por. Petrie 
1922: xi–xxx; Mitchel 1970: 11–13, 28–52; Faraguna 1992: 195–209, 245–285; Parker 1996: 242–253; 
Lambert 1997: 282–291; Mikalson 1998: 11–32; Humphreys 2004: 77–129; zob. też Sinko 1959: 1.790; 
Turasiewicz 1991: xciv–xcv; Likurg zmarł w roku 324, wojna lamijska zaś wybuchła dopiero 
w 322 p.n.e.

17 Oskarżenie Leokratesa (Likurg, Przeciwko Leokratesowi; 330 p.n.e.) – ucieczka z Aten 
po Cheronei, Autolykosa (Likurg F. 13–17; 338 p.n.e.) – odesłanie żony i dzieci poza Ateny po 
Cheronei; Lyziklesa (Likurg F. 75–77; 338–337 p.n.e.) – odpowiedzialność za klęskę Cheronejską; 
Menesaichmosa (Likurg F. 79–88; przed 325–324 p.n.e.) – bezbożność (złożenie ofiary Apollonowi 
bez stosownego pozwolenia); Lykofrona (Lyc.) – cudzołóstwo; wszystkie te oskarżenia wszczęte 
zostały w ramach procedury eisangelia (zob. Hansen 1975: 103–111).

18 „Dziwię się temu, że tylko złodziei niewolników (andrapodistas), którzy pozbawiają nas 
służby, karzemy śmiercią” (Likurg 10–11 F 1 Conomis = Harpokration s.v. ἀνδραποδιστής); „nie 
godzi się bowiem, aby naruszający prawa, którym demokracja zawdzięcza ocalenie, ucho‑
dził bezkarnie, podobnie jak ten, który przyczynia się do wprowadzenia niegodziwych praw 
i obyczajów” (10–11 F 2 Conomis = Suda s.v. μοχθηρία); por. Likurg, Przeciwko Leokratesowi 4, 10, 
67, 79, 135; zob. też [Plutarch], Moralia (Vitae…) 841e; zob. też zob. też Petrie 1922: xxiii, 64, 71; 
Faraguna 1992: 280–284; Wirth 1999: 166–168; Allen 2000 (zwł. 19–20); Humphreys 2004: 106–108; 
Phillips 2006: 390–394.

19 Znamy prawdopodobnie 18 przypadków tej procedury wszczętej w latach 338–322; po‑
czynając zaś od najwcześniejszego odnotowanego oskarżenia tego rodzaju (Miltiadesa – o ty‑



W obronie Euksenipposa 141
2. Procedura

Eisangelia, dosł. „obwieszczenie” lub „doniesienie”, była formą publicznego 
oskarżenia, w założeniu stosowaną w nadzwyczajnych przypadkach i wobec 
przestępstw uchodzących w starożytnych Atenach za poważne20. Starożytny 
leksykograf Harpokration mówi o trzech rodzajach tej procedury, stosowanej 
wobec przypadków krzywdzenia sierot, nieuczciwego arbitrażu i wreszcie 
przestępstw przeciwko państwu21. Najpowszechniejszym, najlepiej poświad‑
czonym w źródłach i – z politycznego punktu widzenia – najważniejszym 
jest ten ostatni jej rodzaj. W IV wieku jego zastosowanie było już statutowo 
uregulowane w postaci stosownego prawa (eisangeltikos nomos)22. Zgodnie 
z nim oskarżeniu podlegał ten, kto usiłował obalić demokrację w Atenach, 
ten, kto zdradą wydał wrogom należące do Aten miasta, okręty, wojsko piesze 
lub morskie, wreszcie ten, kto jako mówca za łapówkę składa szkodliwe dla 
państwa propozycje. Trudno powiedzieć, czy wymienione tu przypadki były 
wyczerpującą wykładnią zastosowania tej procedury, czy też funkcjonowały 
jedynie jako przykłady dużo obszerniejszej i tym samym niedookreślonej 
kategorii przestępstw przeciwko państwu23. Tak czy inaczej, pozostawały 
one otwarte na bardzo szeroką interpretację, na co też wskazuje – rzecz jasna 
krytycznie – w swoich mowach Hyperejdes.

Jako procedura, eisangelia różniła się w kilku istotnych punktach od 
standardowego oskarżenia publicznego (graphē). Przede wszystkim instan‑
cją, która przyjmowała skargę, nie był konkretny urzędnik (z reguły któryś 
z archontów)24, lecz Zgromadzenie Ludowe lub Rada Pięciuset25. Dopiero 

ranię na Chersonezie; ok. 493 p.n.e.), było 130, z czego aż 48 jednak wiąże się z tą samą sprawą: 
aferą hermokopidów z 415 p.n.e. (niektórzy sugerują, iż procedurą wówczas zastosowaną nie 
była eisangelia); w „epoce Likurga” zatem wyraźnie zwiększyła się częstość stosowania tej 
procedury; zob. też Faraguna 1992: 280–284; Humphreys 2004: 106–108.

20 Nt. eisangelia zob. Lipsius 1905–1915: 177–211; Bonner – Smith 1930–1938: 1.294–309; Harri‑
son 1968–1971: 2.50–59; Rhodes 1972: 162–171; Hansen 1975; 1981; Rhodes 1979; Hansen 1980; Mac‑
Dowell 1978: 183–186; Carawan 1985: 116–124; 1987: 168–177, 181–191; Sinclair 1988: 156–158; Todd 
1993: 114–115; Phillips 2013: 32–33, 464–466; zob. też Kulesza 1988: 205–206; Hansen 1999: 217–222.

21 Harpokration s.v. εἰσαγγελία; por. Hansen 1975: 21.
22 Prawdopodobnie zostało ono uchwalone pod koniec V w., być może po obaleniu dykta‑

tury czterystu w 411 p.n.e.; zob. Hansen 1975: 17.
23 Bonner – Smith 1938: 1.307; Rhodes 1972: 163–164; Hansen 1975 por. Phillips 2013: 480–481.
24 Dotyczyło to jednak tylko „politycznej” postaci tej procedury; eisangelia dotycząca krzyw‑

dzenia sierot (kakoseōs orphanou) zgłaszana była u archonta eponima, który zwyczajowo spra‑
wował pieczę nad wszelkimi sprawami rodzinnymi, a ta związana z nieuczciwym arbitrażem 

– przed kolegium sędziów polubownych (diaitētai).
25 Do Zgromadzenia Ludowego adresowane były skargi dotyczące poważnych przestępstw 

przeciwko państwu (a oskarżonym mógł być każdy, choć z reguły dotyczyło to „polityków” 
i strategów), do Rady Pięciuset zaś – wyłącznie skargi przeciwko urzędnikom, które dotyczyć 
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po wstępnej akceptacji ze strony tych gremiów26 sprawa kierowana była do 
sądu ludowego27. Nie było też „wstępnego przesłuchania” (anakrisis)28, bo 
jego funkcję spełniała debata w Radzie lub na Zgromadzeniu, towarzysząca 
wniesieniu oskarżenia, a czas oczekiwania na właściwą rozprawę sądową był 
w związku z tym znacząco skrócony i z reguły ograniczał się do miesiąca. 
Wykluczało to możliwość złożenia jakiejkolwiek formalnej skargi, która 
mogłaby odroczyć lub zablokować tak uruchomioną procedurę, nie mówiąc 
już o nowym, niezależnym procesie sądowym wszczętym w tym celu przez 
obronę przeciwko któremuś z adwersarzy. Oskarżyciel nie był zobowiązany 
do regulowania jakichkolwiek opłat sądowych29, a ponadto jego wystąpienie 
podczas rozprawy sądowej nie było ograniczone czasowo. Przede wszystkim 
zaś w przypadku zdecydowanej porażki nie ponosił żadnego ryzyka praw‑
nego czy finansowego. Ten ostatni punkt został wprawdzie zmieniony gdzieś 
około 330 p.n.e., w efekcie czego na oskarżyciela, który nie uzyskał nawet piątej 
części głosów, nakładana była grzywna tysiąca drachm; nawet wtedy jednak 
nie groziła mu utrata praw obywatelskich30. Wymiar kary nie był statutowo 

mogły nie tylko przestępstw przeciwko państwu, lecz także wszelkiego rodzaju nadużyć zwią‑
zanych z powierzoną im funkcją; podział ten jednak jest sprawą dyskusyjną (por. Hansen 1975: 
21–28; 1980: 93–95; contra: Rhodes 1979: 106–114; zob. też Hansen 1999: 226; EAH s.v.).

26 Rola Rady Pięciuset i procedury przygotowawczej (probuleutycznej) w przypadku eisan‑
gelii adresowanej do Zgromadzenia Ludowego jest przedmiotem kontrowersji; zapewne jednak 
mogła mieć ona udział w przygotowaniu wstępnego dekretu (probouleuma), który następnie był 
przedmiotem obrad Zgromadzenia; z kolei eisangelia adresowana do Rady Pięciuset rozpatry‑
wana była wyłącznie przez to gremium, co więcej, jeśli werdykt skazujący wiązał się wyłącznie 
z karą grzywny nieprzekraczającej 500 drachm, był on ostateczny i sprawa nie była kierowana 
do sądu; (zob. Hansen 1975: 25–26; Rhodes 1979: 106–113; Hansen 1980: 83; por. Hansen 1999: 149).

27 Pozytywny – dla oskarżyciela – werdykt Zgromadzenia lub Rady nie miał jednak dla 
sądu jakiejkolwiek mocy wiążącej; negatywny natomiast całkowicie zamykał sprawę już na 
tym wstępnym etapie; Rada Pięciuset (w przypadku skarg adresowanych do tego gremium) 
mogła też wydać werdykt skazujący, bez kierowania sprawy do sądu, jeśli ograniczał się on 
do grzywny nieprzekraczającej 500 drachm, a skazany wyrok przyjmował; w przeciwnym 
razie procedura, normalnym tokiem, znajdowała finał przed trybunałem sądowym; do połowy 
IV wieku (ostatni casus z 362 p.n.e.) eisangelia adresowana do Zgromadzenia mogła być w całości 
osądzona przez to właśnie gremium, choć niekoniecznie podczas tego samego posiedzenia; 
być może przesunięcie to wiązać należy z kodyfikacją eisangeltikos nomos; niewykluczone też, 
że we wczesnym okresie demokracji ateńskiej, sprzed reform Efialtesa (463–462), eisangelia 
adresowana mogła być również do Areopagu; zgodnie ze starożytną tradycją, do reformy 
Klejstenesa (507–506) Areopag był wyłącznym adresatem tej procedury; Arystoteles, Ustrój 
Polityczny Ateńczyków 8.4; por. Hansen 1975: 17–19, 24, 51–53; 1980: 91; Wallace 1989: 74–76; Rhodes 
19932: 316, 524; Sealey 2004: 315. 

28 Por. MacDowell 1978: 242; nt. anakrisis zob. niżej – Eux. 4 i kom.
29 Por. Izajos, W sprawie majątku Pyrrusa (3) 47; w przypadku standardowych oskarżeń 

publicznych opłata ta (wnoszona tylko przez oskarżyciela) nosiła nazwę parastasis; niestety nie 
wiemy, jaka była jej wysokość (por. Harrison 1968–1971: 2.92–94).

30 Zob. wyżej – Lyc. [wstęp 3.].
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uregulowany, lecz ustalany każdorazowo podczas Zgromadzenia Ludowego, 
które poprzedzało właściwą rozprawę sądową; w praktyce niemal zawsze 
ograniczał się on do alternatywy: grzywna lub kara śmierci31. W IV wieku 
p.n.e. eisangelia stanowiła więc znacząco uproszczoną i dużo bardziej „przy‑
jazną” dla oskarżyciela alternatywę wobec standardowej procedury (graphē). 
Nic więc dziwnego, że ateńscy oskarżyciele uciekali się do niej tak często, jak 
tylko było to możliwe, niejednokrotnie zapewne nie do końca w zgodzie – jeśli 
nie z literą, to przynajmniej z duchem prawa.

Historyczna rzetelność wymagałaby pozostawienia tego pojęcia bez prze‑
kładu. Nie ma bowiem w języku polskim (ani też w innych językach nowo‑
żytnych) słowa lub wyrażenia, które satysfakcjonująco oddawałoby charakter 
tej procedury32. Czyniąc jednak ukłon w stronę retoryki Hyperejdesa, której 
ostrze stępiłoby posługiwanie się obcym i egzotycznym terminem, wymaga‑
jącym szczegółowych objaśnień, postanowiłem oddać go za pomocą wyra‑
żenia zaczerpniętego z polskiego kodeksu karnego, a zarazem powszechnie 
znanego i intuicyjnie zrozumiałego: zdrada stanu, konkretnie zaś – związane 
z nią oskarżenie lub proces33. Eisangelia to bowiem procedura, a nie nazwa 
przestępstwa. Tu właśnie tkwi podstawowa niedoskonałość tego tłumaczenia, 
implikująca niejako zgoła odmienną zasadę funkcjonowania prawa, sugerująca 
postrzeganie go w kategoriach materialnych, a nie proceduralnych. Poza tym 
jednak oskarżenie o zdradę stanu pod wieloma względami pozostaje zbieżne 
z prawnymi regulacjami, którymi w starożytnych Atenach obwarowana była 
eisangelia – przede wszystkim co do zakresu jej zastosowania, tj. przestępstw 
podlegających temu właśnie oskarżeniu. „Pozbawienie niepodległości”, „ode‑
rwanie części obszaru” lub „zmiana przemocą ustroju konstytucyjnego” – oraz 
działania podjęte do urzeczywistnienia tych celów – znajdują swoje bliskie 
analogie w prawie, które przytacza sam Hyperejdes (Eux. 7–8): „jeśli ktoś 
będzie usiłował obalić władzę ludu ateńskiego”, „Jeśli wejdzie w jakikolwiek 
spisek w celu obalenia władzy ludu ateńskiego lub zawiąże sprzysiężenie albo 
jeśli zdradą wyda wrogom jakieś miasto, okręty, wojsko piesze lub morskie”. 
Naturalnie, prawo ateńskie dawało potencjalnemu oskarżycielowi dużo 
większy margines swobody. Nie tylko obejmowało ono przestępstwa, które 
z pojmowaną lege artis zdradą stanu nie miały zbyt wiele wspólnego, lecz 
także było otwarte na dużo bardziej szeroką interpretację, czego wymowną 
ilustracją są przypadki Lykofrona, Euksenipposa oraz Leokratesa.

31 Lipsius (1905–1915: 191) uważał, że od połowy IV wieku eisangelia stanowiła agon atimētos, 
a przewidzianą w prawie karą była śmierć; zob. jednak Hansen 1975: 34–35.

32 W literaturze anglosaskiej konsekwentnie oddaje się je pojęciem „impeachment” (zob. 
jednak Sealey 2004: 320).

33 Por. Demostenes, O wieńcu (18) 250: εἰσηγγελλόμην w przekładzie Turasiewicza: „po‑
stawiono mnie w stan oskarżenia o zbrodnię stanu”; ibidem 120 p. 33: „Filokrates oskarżony… 
przez… Hyperejdesa o zdradę stanu”; zob. też Maykowska 1951: 164.
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3. Istota sprawy

Szczegóły niestety nie są znane. Wiemy, że oskarżenie dotyczyło raportu 
przedłożonego Zgromadzeniu Ludowemu przez Euksenipposa w sprawie 
przekazania pewnych terenów dla sanktuarium Amfiaraosa (herosa znanego 
choćby z mitu o wyprawie siedmiu przeciw Tebom). Euksenippos sporządził 
swój raport na podstawie wieszczego snu, który miał, gdy położył się spać 
w tym właśnie sanktuarium, a wszystko to uczynił na polecenie Zgromadze‑
nia Ludowego. W ten właśnie sposób, zgoła nie nadzwyczajny w starożytnej 
polis greckiej, usiłowali Ateńczycy rozwiązać spór, który powstał przy podziale 
ziemi w nowo nabytych (ateńscy patrioci zapewne powiedzieliby „odzyska‑
nych”) terenach Oropos, na północno -wschodnim krańcu Attyki34. Polyeuktos 
jednak zarzucił Euksenipposowi podanie nieprawdy w złożonym przez niego 
raporcie, sugerując, iż uczynił to przekupiony przez wrogów Aten.

Graniczny ten obszar od wieków już był terytorium spornym35. Od ponad 
trzydziestu lat pozostawał (być może wciąż jako pełnoprawna polis) w zależ‑
ności od Teb. Po bitwie pod Cheroneą jednak – albo też dopiero po zburzeniu 
Teb – władcy Macedonii przekazali te tereny Ateńczykom, którzy ponownie 
włączyli je do struktury administracyjnej swojego państwa36. Od czasów 
reformy Klejstenesa społeczeństwo ateńskiej polis dzieliło się na dziesięć fyl 
(phylai)37, mających czysto polityczny charakter i z reguły pozbawionych 

34 W 352–351 p.n.e. Ateńczycy w podobnej sprawie (użytkowania terenów w poświęconych 
dwóm boginiom w Eleusis) zasięgnęli rady wyroczni delfickiej; por. IG II3 292 (= IG II2 204); 
Fontenrose 1978: 251.

35 Oropos prawdopodobnie było bliską kolonią Eretrii; w 507–506 roku – lub dopiero w 490, 
po zdobyciu Eretrii przez Persów – włączone zostało do ateńskiej polis (jako że miało to miejsce 
po reformie terytorialnej Klejstenesa z 509 roku, Oropos nigdy nie uzyskało statusu attyckie‑
go demu); w roku 411 za sprawą interwencji Beotów zyskało niepodległość, a w 402 popadło 
w bezpośrednią zależność od Teb; po pokoju Antalkidasa (386 p.n.e.) na kilka lat stało się 
niezależną polis, a w latach 70. IV wieku przyłączyło się do II Związku Morskiego Aten; w la‑
tach 60. IV wieku zostało zajęte przez tyranów z Eretrii, którzy jednak szybko przekazali je 
znajdującym się podówczas u szczytu potęgi Tebom i ich związkowi beockiemu; Oropos po 
raz kolejny odzyskało niepodległość w 322 roku, w ostatniej dekadzie IV wieku było jednak 
znowu członkiem związku beockiego; zob. Hansen 1996: 97–98.

36 Zob. Dmitriev BNJ 227, Biographical Essay.
37 Fyle attyckie brały swoje nazwy od imion attyckich herosów, zwanych przez to herosami 

eponimicznymi; były to: Erechtheis (Erechtheus), Aigeis (Ajgeus), Pandionis (Pandion), Leontis 
(Leontydy), Oineis (Oineus), Aiantis (Ajas z Salaminy), Kekropis (Kekrops), Akamanthis (Aka‑
mas), Hippothoontis (Hippothoon); w okresie hellenistycznym utworzono cztery następne, tym 
razem od imion historycznych władców, uznanych (niekiedy doraźnie) za dobroczyńców Aten: 
Antigonis (Antygon Jednooki), Demetrias (Demetriusz Poliorketes), Ptolemais (Ptolemeusz), 
Attalis (Attalos); ostatnią nową fylę, Hadrianis, utworzono w II w. n.e., na cześć filhelleńskiego 
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ciągłości, a zarazem tożsamości terytorialnej38. Te właśnie dziesięć fyl parami 
podzieliło między siebie nowo uzyskane terytorium. 

Przedmiotem sporu była ziemia, którą wylosowała para fyl – Akamanthis 
i Hippothōntis. Okazało się bowiem, że może być ona własnością wspomnia‑
nego już sanktuarium Amfiaraosa. Ateńczycy stanęli więc wobec dylematu: 
czy ją poświęcić herosowi, czy pozwolić fylom, którym przypadła w udziale, 
użytkować ją na świecki zgoła sposób. Tu właśnie pojawia się Euksenippos. 
Wraz z dwoma innymi, nieznanymi z imienia, Ateńczykami wydelegowany 
został przez Zgromadzenie Ludowe, aby zażyć proroczego snu w sanktuarium 
herosa i w ten sposób poznać jego stanowisko odnośnie do spornego terenu. 
Niestety, nie wiemy, co konkretnie miał Amfiaraos do powiedzenia w tej spra‑
wie. Treść raportu Euksenipposa nie jest nam bowiem znana, a aluzje, które 
czyni doń Hyperejdes, nie pozwalają wyciągnąć jakichkolwiek wniosków na 
ten temat39.

Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, iż wkrótce po złożeniu raportu przez 
Euksenipposa Polyeuktos, jego późniejszy oskarżyciel, wniósł uchwałę, która 
nakazywała obu fylom oddać sporny teren Amfiaraosowi. Uchwała została 
przyjęta na Zgromadzeniu, zaraz potem jednak zaskarżona jako sprzeczna 
z prawem (graphē paranomōn). Polyeuktos proces przegrał, uchwała została 
cofnięta, a on sam musiał zapłacić – symboliczną – grzywnę. Nie wiemy jed‑
nak, czy zaskarżona uchwała miała w założeniu wprowadzić w życie raport 
Euksenipposa, czy może, wręcz przeciwnie, była próbą jego utrącenia; wiemy 
jedynie, że była próbą nieudaną.

4. Rezultaty

Nie są nam znane. Nie wiemy, czy Euksenippos został uniewinniony, czy – 
zgodnie z postulatami oskarżenia – wydano na niego wyrok śmierci40. Każda 
ze stron miała w swoich szeregach pierwszorzędnych mówców, a retorycznej 

cesarza Hadriana, dobroczyńcy Aten, któremu miasto zawdzięczało znaczącą rozbudowę; por. 
Traill 1975: 6–14, 26–31; Jones 1987: 31–39.

38 Każda fyla składała się z trzech „okręgów”, te z kolei z bliżej nieokreślonej liczby demów 
(139 demów podzielonych było między 30 okręgów); każdy z trzech okręgów wchodzących 
w skład jednej fyli musiał pochodzić z jednego z trzech różnych regionów Attyki: wybrzeże 
(paralia), wnętrze kraju (mesogeia) i miasto (asty); zob. Traill 1975: 37–55; Jones 1987: 33–37.

39 Por. de Falco 47; Colin 144; Hansen 1976: 109.
40 Jeśli rację mają Dow (1933: 413) lub Davies (1971: 199), utożsamiając przewodniczącego 

proedrów z 306–305 p.n.e. lub archonta eponima z 305–304 p.n.e. z samym Euksenipposem lub 
jego synem, stanowić to może wyraźną sugestię, że został uniewinniony; zob. wyżej.
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biegłości Hyperejdesa przeciwstawiona została tu surowa powaga Likurga. 
Z góry skazane na porażkę są również wszelkie spekulacje na temat zasadności 
zarzutów, które w procesie tym postawiono oskarżonemu.

5. Strategia retoryczna

Hyperejdes stosunkowo niewiele uwagi poświęca meritum sprawy (Eux. 
14–18), a nawet i ten skromny objętościowo argument w przeważającej części 
dotyczy drugorzędnej kwestii zaskarżonej uchwały Polyeuktosa (Eux. 15–18), 
a nie samego raportu Euksenipposa (Eux. 14–15). Głównym punktem jego 
retorycznej strategii jest natomiast kwestia formalna: Euksenippos, jako pry‑
watna osoba (idiōtēs), nie podlega procedurze, na której opiera się oskarżenie 
(eisangelia). Kwestia ta raz po raz powraca w toku argumentacji Hyperejdesa 
i jednocześnie służy za punkt wyjścia do zarysowania kilku mniej sympa‑
tycznych cech oskarżyciela, który objawia się jako politycznie biegły sykofanta, 
szukający łatwych a zarazem bogatych ofiar. Hyperejdes nie omieszkał w tym 
miejscu skorzystać z okazji, aby siebie samego przedstawić jako pozytywny 
wzór (Eux. 28–29) i tym samym – polityczny i prawny autorytet41. Niemało 
wysiłku poświęca on również na obalenie luźno związanych z istotą sprawy 
zarzutów, a dotyczących promacedońskich sympatii oskarżonego, których 
ilustracją miała być sprawa czary wotywnej podarowanej bogini Hygiei przez 
Olimpias (Eux. 19–26).

Dobór wątków argumentacji w tej mowie wydaje się może wybiórczy i cha‑
otyczny, i przede wszystkim całkowicie chybiony, jako że prawie w ogóle nie 
podejmuje meritum sprawy: czy Euksenippos skłamał w swoim raporcie, czy 
nie. Nie powinno to jednak wcale dziwić, jeśli wziąć pod uwagę fakt, iż mowę 
swą Hyperejdes wygłasza jako współobrońca, przemawiając w najlepszym 
wypadku jako drugi (Eux. 15). Tym samym pewne kluczowe dla sprawy wątki, 
poruszone już przez innych mówców z jego „drużyny”, mógł sam pominąć, 
a zamiast tego skoncentrować się na konsekwentnym punktowaniu słabości 
oskarżenia.

41 Por. Rubinstein 2000: 170.
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[1] Doprawdy1, sędziowie, jestem zdumiony – dopiero co zresztą mówiłem to 
siedzącym obok mnie – zdumiony jestem tym, że nie zbrzydły wam jeszcze 
takie, jak ten, procesy o zdradę stanu (eisangelia). Dawniej bowiem oskarżeniu 
temu podlegali ludzie tacy jak Timomachos2, Leosthenes3, Kallistratos4, Filon 

1 Zwięzłe exordium (Eux. 1–3), którego pierwsze zdanie jest identyczne jak w Dem. 1; brak 
w nim typowych dla exordium loci communes i apeli; może uznać należałoby je za bliższe 
Arystotelesowej prothesis („wyłożenie sprawy”); por. Retoryka 3.13.1–2, 1414a–b; zob. też Dem. 1 
i kom.

2 Timomachos z Acharnaj (PA 13797; LGPN 4; PAA 889060): strateg w roku 361–360; naj‑
prawdopodobniej w 360 p.n.e. oskarżony został o zdradę stanu: zarzucono mu przekazanie 
Chersonezu trackiemu władcy, Kotysowi, defraudację oraz umożliwienie skazanemu na śmierć 
wygnańcowi, Kallistratosowi (zob. niżej), podróży na ateńskim okręcie wojennym; oskarżycie‑
lem był Apollodoros, syn Pasiona, (zob. niżej – Przeciwko Autoklesowi); po ucieczce Timomachos 
został skazany na śmierć in absentia; Demostenes, O poselstwie (18) 180; [Przeciwko Polyklesowi] 
(50) 46–52; Ajschines, Przeciwko Timarchosowi (1) 56; zob. też Hansen 1975: 96–97; Trevett 1992: 
130–131, 134; Sealey 1993 i p. 87; Lengauer 2004: 70, p. 115.

3 Leosthenes z Kephalē (PA 9141; LGPN 5; PAA 606794; Davies 1971: 342; Develin 1989: 268): 
strateg w roku 362–361; oskarżony o zdradę stanu za sprawą klęski, którą zadał mu na wyspie 
Peparetos Aleksander, tyran Feraj w Tessalii; oskarżycielem był Arystofont z Azenii (zob. niżej); 
Leostenes był najprawdopodobniej ojcem noszącego to samo imię wodza sprzymierzonych sił 
greckich podczas wojny lamijskiej (zob. Epit. [wstęp 2.] i Wprowadzenie 1.6.); jako wygnaniec 
przebywał na dworze Filipa II, prawdopodobnie nigdy nie wrócił do Aten; Ajschines, O po‑
selstwie (2) 21, 124; Diodor Sycylijski 15.95.2–3; zob. też Sealey 1956: 201–202; Hansen 1975: 95; 
Lengauer 2004: 128, p. 46.

4 Kallistratos z Afidnaj (PA 8157; LGPN 50; PAA 561575): wiodący polityk w latach 70. i 60. 
IV w.; oskarżony w ramach eisangelii przynajmniej dwukrotnie; po raz piewszy w roku 366–365 
przez Leodamasa z Acharnaj o oddanie Tebańczykom granicznego demu Oropos – został wów‑
czas uniewinniony; po raz kolejny, prawdopodobnie w 361 p.n.e., przez nieznanego z imienia 
oskarżyciela, o składanie wniosków sprzecznych z interesem ludu; wtedy właśnie miał opuścić 
państwo, nie czekając na proces; po kilku latach powrócił nielegalnie do Attyki, został schwy‑
tany i stracony; zob. Demostenes, O wieńcu (18) 219; O poselstwie (19) 297; Ajschines, O poselstwie 
(2) 124; Sealey 1956; 1993: 94; Hansen 1975: 92, 94.
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z Anai5, Theotimos, który utracił Sestos6, i im podobni. Niektórym z nich zarzu‑
cano to, że oddali wrogom okręty, innym, że miasta należące do Ateńczyków, 
a jednemu z nich, że jako mówca złożył propozycje sprzeczne z interesem ludu 
ateńskiego7. [2] I żaden z tej piątki nawet nie czekał na proces. Sami opuści‑
li państwo, udając się na wygnanie, podobnie jak wielu innych oskarżonych 
o zdradę stanu. Rzadko można było zobaczyć, żeby ktoś pozostał, aby odpo‑
wiadać przed sądem w tego rodzaju procesie8. Tak wielkie i ewidentne były 
przestępstwa ścigane z tego oskarżenia. [3] To zaś, co teraz dzieje się w pań‑
stwie, jest rzeczą zgoła śmieszną9. Oto Diognides i Antidoros metojk10, oskarżani 
są o zdradę stanu za to, że wynajmują fletnistki11 drożej, niż przewiduje to 

 5 Filon z Anaj: zagadkowa postać, identyfikowana niekiedy z PA 14825 (s. 384; PAA 954955 
i 954950), na podstawie emendacji Schneidewina, który w miejsce „z Anaj” (ἐξ Ἀναίων) za‑
proponował „z (demu) Aixone (Αἰξονεύς); inni z kolei poprawiają to wyrażenie na „z (demu) 
Anakaja” (ex Anakaiōn) lub „z demu Halaj” (ex Halaieōn); zarzuty nie są znane, podobnie jak 
tożsamość oskarżyciela; proces mógł mieć miejsce w tym samym okresie (rok 361 lub 360); 
oskarżony zapewne został skazany na śmierć in absentia; por. Hansen 1975: 95 (Filon z Aixone); 
Develin 1989: 268; Whitehead 173.

 6 Theotimos (PA 7055; LGPN 6; PAA 510160; demotikon nieznane): prawdopodobnie strateg 
(jako „polityk” raczej nie mógłby utracić miasta na Chersonezie), zapewne w roku 361–360 lub 
w 360–359; Sestos to miasto na Chersonezie, zajęte przez króla Tracji Kotysa (360–359 p.n.e.), 
a zdobyte dla Aten kilka lat wcześniej przez Timotheosa (366 p.n.e.?); wydarzenia te miały 
miejsce w kontekście prowadzonych przez Ateny wojen na północy Morza Egejskiego (zob. ni‑
żej – Przeciwko Autoklesowi [wstęp 2.]); por. Hansen 1975: 98; Develin 1989: 268; Heskel 1997: 71–74.

 7 „jednemu z nich”: chodzi o Kallistratosa (zob. wyżej); nt. prawa (eisangeltikos nomos) kwa‑
lifikującego ww. przestępstwa do procedury eisangelia zob. niżej – Eux. 8 wraz z kom.; trudno 
powiedzieć, czy każde z wymienionych tu przestępstw odpowiada wskazanym wcześniej 
politykom i strategom; „okręty” mogą odnosić się do Leostenesa; „miasta” – do Timomachosa 
i Theotimosa; por. Hansen 1975: 95.

 8 Twierdzenie być może trochę na wyrost; na 34 potwierdzone eisangeliai z I poł. IV w. (tj. 
„dawniej”, o którym mówi H.) jedynie w 10 przypadkach oskarżeni uciekli przed rozpoczęciem 
procesu (z czego połowa to osoby wskazane przez H.), w 21 pozostałych natomiast poddali się 
procesowi; tylko w trzech przypadkach zostali to tego zmuszeni aresztem (Hansen nr 75, 76, 
79); przynajmniej pięciu z nich zostało następnie skazanych na śmierć (nr 73, 74?, 81, 82), unie‑
winnionych zaś – siedmiu (nr 75, 76, 83, 84, 97, 100, 102); wśród tych ostatnich wspomniany wyżej 
Kallistratos; w pozostałych przypadkach proces zakończył się grzywną albo też jego rezultat 
nie jest nam znany; zob. Hansen 1975: 69–120 (podane wyżej liczby odnoszą się do numeracji 
poszczególnych przypadków w jego katalogu).

 9 Niewykluczone, że jest to zawoalowana krytyka samego Likurga, z którego inicjatywą 
wiąże podane niżej przykłady; zob. Humphreys 2004: 107. 

10 Ani o Diognidesie (PA 3877 jako Diognis; LGPN 1; PAA 328120), ani o Antidorosie (brak 
w PA – metojk; LGPN 34; PAA 132755 – addenda) nie wiemy nic poza tym, czego dowiadujemy 
się z tego właśnie miejsca; ten ostatni jako metojk z całą pewnością nie należał do grupy „poli‑
tyków i strategów”; mało prawdopodobne jest też, żeby należał do niej Diognides; zob. Hansen 
1975: 108–109.

11 „fletnistki” (aulētrides) – tradycyjnie przyjęte w polszczyźnie (a zarazem intuicyjnie 
zrozumiałe) tłumaczenie greckiego terminu; jako instrument dęty, aulos różnił się istotnie od 
fletu (dużo bliżej mu do klarnetu i oboju; West 2003: 97–122; Landels 2003: 41–63); grające zaś na 
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prawo12. Agasikles zaś z Pireusu, za to, że omyłkowo zapisany został do demu 
Halimousioi13. Euksenippos wreszcie – z powodu snów, z których zdał relację. 
Żaden z tych zarzutów nie ma nic wspólnego z prawem dotyczącym zdrady 
stanu14. [4] A przecież, sędziowie, w publicznych procesach nie powinno się 
dopuszczać do wysłuchania szczegółów oskarżenia, zanim nie zbada się, czy 
podstawowe zarzuty oraz pisemna odpowiedź obrony (antigraphē)15 pozostają 
w zgodzie z prawem, czy nie. A nie tak, na Zeusa, jak mówił w oskarżeniu Po‑
lyeuktos, twierdząc, że obrona nie powinna się opierać na prawie dotyczącym 
zdrady stanu (eisangeltikos nomos). Bo, zgodnie z nim, podlegają oskarżeniu tylko 
politycy, za to, że wprowadzili lud w błąd, a nie wszyscy Ateńczycy po równo. 
[5] Ja sam o tym właśnie i o niczym innym nie wspomniałbym na początku. 
Nie sądzę też, że cokolwiek innego wymagałoby więcej uwagi niż to, żeby 
w demokracji rządziło prawo i żeby oskarżenia o zdradę stanu – podobnie jak 
wszystkie inne – wprowadzane były do sądu zgodnie z prawem. Z tego przecież 
powodu ustanowiliście prawa osobno dla każdego rodzaju przestępstw, które 
mają miejsce w państwie16. [6] Jeśli ktoś wobec tego, co boskie, dopuszcza się bez‑

nim „fletnistki”, oprócz dostarczania oprawy muzycznej, niejednokrotnie świadczyły podczas 
sympozjonów usługi seksualne (por. Przeciwko Demeasowi [wstęp 2.]); z reguły były niewolni‑
cami, choć nie można wykluczyć również wolno urodzonych cudzoziemek; zob. Starr 1978: 
408–410; Rhodes 19932: 574; Davidson 1998: 81–82, 329, p. 27; Wilson 1999: 83–85; nt. organizacji 
sympozjonu (w okresie archaicznym) zob. Węcowski 2011: 40–59.

12 „prawo” (nomos) to odnajdujemy w Ustroju Politycznym Ateńczyków 50.2; ustawowa suma, 
powyżej której nie wolno było wynajmować „fletnistek, harfistek oraz cytrzystek”, wynosiła 
dwie drachmy.

13 W rzeczywistości sprawa ta była dużo poważniejsza: Agasiklesowi zarzucono, że prze‑
kupstwem doprowadził do zapisania się na listę obywateli pochodzących z Halimousioi, choć 
miał być publicznym niewolnikiem; Hansen 1975: 105.

14 „prawo dotyczące zdrady stanu” (εἰσαγγελτικὸς νόμος) – prawo regulujące zastosowanie 
procedury eisangelia; jego treść wyłożona jest poniżej; w tym miejscu rozpoczyna się argumentatio 
(Eux. 4–39), w której Hyperejdes dowodzi proceduralnej nieprawidłowości oskarżenia i rozpra‑
wia się z zarzutami Polyeuktosa pod adresem osoby oskarżonego i niedwuznacznie sugeruje na 
przykładach wcześniejszych bezpodstawnych oskarżeń, że jego sprawa jest równie podejrzana; 
w istocie argumentatio jest tu ściśle zespolona z narratio (zob. niżej – Eux. 14 i kom.), co stanowi 
potwierdzenie sugestii Arystotelesa, że obligatoryjnymi częściami każdej mowy są jedynie 
prothesis (zob. wyżej – Eux. 1) i argumentatio: Retoryka 3.13.1–2, 1414a–b; zob. też Dem. 1 i 15 oraz kom.

15 „podstawowe zarzuty” (τὸ κεφάλαιον; dosł. „główny element”, „najważniejsza część”) 
i „pisemna odpowiedź obrońcy” (ἀντιγραφή) to elementy dokumentacji procesowej, przed‑
stawianej przez obie strony podczas rozprawy wstępnej (anakrisis); tej ostatniej przysłuchiwał 
się i prowadził ją jedynie urzędnik odpowiedzialny za daną procedurę; była ona ostateczną 
kwalifikacją danej sprawy do stosownego trybunału i panelu sędziów (zob. Bonner – Smith 
1938: 1.289–293; Harrison 1968–1971: 2.94–105; MacDowell 1978: 239–242; Todd 1993: 126–127); 
samo pojęcie antigraphē stosowane bywało również wymiennie z paragraphē (Lizjasz, Przeciw‑
ko Pankleonowi (23) 10; por. Wolff 1966: 112); nt. tej ostatniej procedury zob. niżej – Przeciwko 
Demeasowi [wstęp 3.].

16 To, co następuje, jest wymowną ilustracją proceduralnego charakteru ateńskiego pra‑
wa; każdemu z wymienionych przestępstw przyporządkowane zostają nie sankcje i kary (jak 
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bożności – jest publiczne oskarżenie o bezbożność u archonta króla17; postępuje 
niegodziwie wobec rodziców – archont [eponim] zajmuje się tą sprawą18; zgłasza 
wniosek niezgodny z prawem – jest zgromadzenie tesmotetów19; dopuści się 
czegoś, co wymaga obywatelskiego aresztowania – w tym celu ustanowione 
zostało kolegium jedenastu20. W ten sam sposób też dla każdego z wszystkich 

we współczesnych systemach), lecz procedury sądowe, za pomocą których dochodzić należy 
sprawiedliwości; w połowie wymienionych tu przypadków kary w ogóle nie były statutowo 
uregulowane, lecz „szacowane” (timēsis) dla każdego procesu z osobna (agōnes timētoi), jeśli 
tylko oskarżony uznany został winnym (zob. wyżej).

17 „publiczne oskarżenie o bezbożność” (graphē asebeias): zob. niżej – W obronie Fryne 
[wstęp 3.].

18 „postępuje niegodziwie”, dosł. „jest niegodziwy” (φαῦλός ἐστι): maltretowanie rodziców 
(kakōsis goneōn) – a także dziadków, a nawet pradziadków (Izajos) – było w Atenach przestęp‑
stwem ściganym z oskarżenia publicznego; obejmowało nie tylko fizyczną przemoc, lecz także 
zaniedbanie ich utrzymania na starość (μὴ τρέφειν; μὴ παρέχειν οἴκησιν) oraz zaniedbanie 
pochówku; ściganie przestępstwa dokonywało się w ramach procedury graphē lub eisangelia (być 
może jednej i drugiej), dodatkowo zaś mówcy (tj. „politycy”, zob wyżej – Eux. [wstęp 1.]), któ‑
rym zarzucano popełnienie tych przestępstw, podlegali oskarżeniu w tzw. „badaniu mówców” 
(dokimasia rhētorōn; zob. Ajschines, Przeciwko Timarchosowi); procedury te, poza ostatnią, należały 
do kompetencji archonta eponima (zob. niżej – Tim. [wstęp 2.]); karą mogła być atimia lub śmierć; 
ta pierwsza mogła mieć charakter automatyczny (bez procesu sądowego); por. Arystoteles, 
Ustrój polityczny Aten 56.6; Andokides, O misteriach (1) 74; Lizjasz, Przeciwko Agoratosowi (13) 91; 
Izajos, Wsprawie majątku Kirona (8) 32; Ajschines, Przeciwko Timarchosowi (1) 13, 28; Demostenes, 
Przeciwko Timokratesowi (24) 103–107; Harpokration s.v. εἰσαγγελία; zob. też Lipsius 1905–1915: 
339–357, 468–599; Harrison 1968–1971: 77–78; MacDowell 1978: 72; Rhodes 19932: 629; Todd 1993: 
107–108; Fisher 2001: 159–160; MacDowell 2005: 85–86; Gagliardi 2005: 93–97; Canevaro 2013: 
158–173; Phillips 2013: 207–210.

19 „wniosek niezgodny z prawem” (paranoma): przedkładany pod głosowanie na Zgroma‑
dzeniu Ludowym; chodzi tu o „publiczne oskarżenie o złożenie wniosku niezgodnego z pra‑
wem” (graphē paranomōn); zob. niżej – Phil. [wstęp 2.]; „zgromadzenie tesmotetów” (συνέδριον 
θεσμοθετῶν): sześciu archontów tesmotetów (którzy wraz z eponimem, basileusem i polemar‑
chem tworzyli kolegium wszystkich dziewięciu archontów); przewodniczyli oni (każdy z osob‑
na) większości publicznych procesów w klasycznych Atenach; zob. Lipsius 1905–1915: 374–451.

20 „obywatelskie aresztowanie” (apagōgē): procedura stosowana wobec szczególnych kate‑
gorii przestępstw i przestępców: tzw. kakourgoi (dosł. „złoczyńcy”), tj. złodziei (κλέπται), wła‑
mywaczy (τοιχωρύχοι), porywaczy (ἀνδραποδισταί) i rabusiów (λωποδῦται), ponadto wobec 
nielegalnie powracających wygnańców (pheugontes) oraz wobec Ateńczyków korzystających 
z praw i przywilejów obywatelskich, których zostali pozbawieni (atimoi); przestępca taki mógł 
zostać aresztowany przez każdego pełnoprawnego obywatela i następnie zaprowadzony przed 
oblicze odpowiedniego urzędnika; jeśli wtedy przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa 
(dotyczyło to kakourgoi i pheugontes), wymierzano mu od razu karę (z reguły śmierci), jeśli na‑
tomiast zaprzeczał, sprawa przechodziła pod jurysdykcję sądu ludowego; taki proces sądowy 
również nazywany był apagōgē; sprawami nielegalnie powracających wygnańców (pheugontes) 
zajmowali się tesmoteci (zob. wyżej), wszystkimi pozostałymi natomiast – Kolegium Jede‑
nastu, do których prerogatyw należał również nadzór nad więzieniami i egzekucjami oraz 
ograniczone funkcje policyjne; zob. Harrison 1968–1971: 2.17–18, 222–229; Hansen 1976; Hunter 
1994: 135–136, 144–145; nt. kakourgoi por. Hansen 1976: 36–53; Hunter 1994: 135; Gagarin 2003 
(zob. jednak Harris 2013: 167, p. 87); nt. λωποδῦται zob. Cohen 1983: 79–83; nt. τοιχωρύχοι zob. 
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innych przestępstw przydzieliliście stosowne prawa, urzędników i trybunały21. 
[7] W jakich zatem sprawach należy, według was, oskarżać o zdradę stanu? 
Przecież ze szczegółami opisuje to prawo, dla każdego przypadku z osobna, tak 
aby każdy wiedział.22 „Jeśli ktoś będzie usiłował obalić władzę ludu ateńskie‑
go”. Słusznie, sędziowie, bo przy tego rodzaju zarzutach nie ma już miejsca na 
odroczenie pod jakimkolwiek pretekstem, nawet pod przysięgą23, lecz sprawa 
powinna od razu znaleźć się w sądzie. [8] „Jeśli wejdzie w jakikolwiek spisek 
w celu obalenia władzy ludu ateńskiego lub zawiąże sprzysiężenie albo jeśli 
zdradą wyda wrogom jakieś miasto, okręty, wojsko piesze lub morskie, albo 
jako mówca, biorąc łapówkę, wprowadzi lud w błąd”. Pierwsza część tego pra‑
wa dotyczy wszystkich obywateli, bo każdy mógłby dopuścić się tego rodzaju 
przestępstwa24. Ostatnia natomiast dotyczy tylko mówców25, bo tylko oni mogą 
zgłaszać uchwały do przegłosowania. [9] Byłoby przecież szaleństwem gdyby‑
ście ustanowili to prawo z innym niż ten właśnie zamysłem. Bo wtedy mówcom 
dane byłoby cieszyć się zaszczytami i przywilejami płynącymi z uprawiania 
polityki, ryzyko zaś z tym związane przenieślibyście na barki prywatnych osób. 
Polyeuktos jest jednak tak dalece odważny, że nie pozwala obronie powoływać 
się na prawo dotyczące zdrady stanu, choć o to właśnie oskarża. [10] Wszyscy 
inni oskarżyciele tymczasem, gdy usiłują zawczasu pozbawić obronę argumen‑
tów26, sugerują sędziom, żeby nie chcieli tamtych słuchać, ilekroć będą mówić 

niżej – Lyc. [wstęp 6.]; por. też niżej – Przeciwko Aristogejtonowi [wstęp 1.] nt. szczególnej formy 
apagōgē należącej do kompetencji kolegium „sprzedawców” (pōlētai).

21 Wyliczenie to wymownie potwierdza proceduralny charakter ateńskiego prawa, po‑
rządkując poszczególne przestępstwa wg rodzajów spraw sądowych, a nie kar i sankcji; zob. 
wyżej – Wprowadzenie 3.4.

22 „aby każdy wiedział”, dosł. „żeby nikt nie był nieświadomy (ἵνα μὴ ἀγνοῆι μηδείς) – 
przykład litoty.

23 „odroczenie… nawet pod przysięgą” (σκῆψιν… ὑπωμοσίαν) – proces sądowy (a także 
arbitraż) można było odroczyć, gdy w wyznaczonym terminie jedna ze stron zachorowała lub 
przebywała za granicą; konieczne w tym celu było złożenie formalnej przysięgi (ὑπωμοσία) 
za pośrednictwem osoby reprezentującej nieobecnego; adwersarz, jeśli uznał, że to nieprawda, 
mógł jednocześnie złożyć „kontrprzysięgę” (ἀνθυπωμοσία); por. Demostenes, Przeciwko Me‑
idiasowi (21) 83; [Przeciwko Olympiodorosowi] (48) 25; Harpokration s.v. ὑπωμοσία; zob. też Lipsius 
1905–1915: 901–902; Harrison 1968–1971: 2.155; MacDowell 1978: 208, 248; nt. ὑπωμοσία związanej 
z procedurą graphe paranomōn zob. Przeciwko Aristogejtonowi.

24 „Pierwsza część”, dosł. „Górna część” (τὰ… ἄνω) – z następnego zdania wynika, że Hy‑
perejdes rozumie przez to część prawa aż po „wojsko piesze lub morskie”; jak zwracają uwagę 
komentatorzy, ostatnie trzy przestępstwa wymienione w tej części („wyda… miasto, okręty, 
wojsko piesze…”) odnoszą się przede wszystkim do strategów, a w dużo mniejszym stopniu 
do „wszystkich obywateli”; zob. de Falco 74–75; Whitehead 189.

25 „mówców” (ῥητόρων), tj. „polityków”, osób biorących czynny udział w debacie publicz‑
nej, zob. wyżej – Eux. [wstęp 1.].

26 „zawczasu”, dosł. „w pierwszej/poprzedzającej mowie” (ἐν τῶι προτέρωι λόγωι); w ateń‑
skich trybunałach oskarżyciel (oraz jego ewentualni współmówcy) przemawiali jako pierwsi; 
w sprawach o zabójstwo, podobnie jak w większości prywatnych procedur z wyłączeniem 
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o czymkolwiek, co nie dotyczy prawa; żeby przerywali wtedy ich wywody 
i nakazywali odczytać prawo27. Ty zaś odwrotnie, usiłujesz Euksenipposa po‑
zbawić możliwości odwołania się do prawa w jego własnej mowie obrończej. 
[11] A do tego jeszcze wzbraniasz innym wspierać go w obronie i sugerujesz 
sędziom, żeby nie chcieli słuchać tych, którzy wychodzą przemawiać. A czyż 
jest w naszym państwie coś bardziej szlachetnego i bliższego duchowi demokra‑
cji – a wiele jest w nim wspaniałych rzeczy – niż to właśnie? Że ilekroć człowiek 
prywatny, nienawykły do publicznych wystąpień, w obliczu niebezpieczeństw 
sądowego procesu nie potrafi sam przygotować skutecznej obrony, każdy, kto 
tylko chce, może mu przyjść z pomcą, występując w jego sprawie, i przedstawić 
sędziom jej słuszność28. [12] Sam zresztą, na Zeusa, nie zastosowałeś się do za‑
sad, które teraz głosisz29: gdy zostałeś oskarżony w procesie przez Aleksandra 
z demu Oion30, domagałeś się dla siebie dziesięciu współobrońców z fyli Aigeis31. 
Wśród nich byłem wtedy i ja, wybrany przez ciebie. Wielu innych Ateńczyków 

diadikasiai (zob. Przeciwko Pasiklesowi, [wstęp 2]), obie strony wygłaszały naprzemiennie dwie 
mowy (poczynając od oskarżyciela); por. Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 67.2; MacDowell 
1978: 249; Rhodes 19932: 720 -721; Gagarin 1997: 10.

27 „co nie dotyczy prawa” (ἔξω τοῦ νόμου) – dygresje od prawnego meritum danej sprawy 
(np. w postaci osobistych wycieczek i obelg) były częstą praktyką w ateńskich trybunałach; 
niekiedy dostrzegano w nich właściwą istotę ateńskiego procesu sądowego, w ramach którego 
stanowione prawa funkcjonowały zaledwie jako „dowody niebędące częścią sztuki retorycz‑
nej” (Arystoteles, Retoryka 1375a–b); tendencją ostatnich lat jest jednak podkreślanie związków 
pozornie nieistotnych nawet dygresji z podstawą prawną danego procesu, co też wydaje się 
sugerować zarówno ten, jak i inne passusy (Eux. 31; Lyc. F II); por. Rhodes 2004; contra: Cohen 
1995: 190–191; zob. też Dover 1974: 292–295.

28 Chodzi tu o „współmówców” (synēgoroi), w tym przypadku „współobrońców” (synapo‑
logoumenoi), nie zawsze jednak powodowanych tak szlachetnymi z naszego punktu widzenia 
pobudkami jak przedstawione tutaj, por. [Demostenes], Przeciwko Teokrinesowi (58) 4; [Arysto‑
teles], Retoryka dla Aleksandra 1442b 13–16 (36.13); zob. też Rubinstein 2000: 123–128.

29 „nie zastosowałeś się do zasad” (τοιούτωι πράγματι οὐ κέχρησαι) – w przekładzie po‑
dążam za interpretacją Colina (por. Marzi), który twierdzenie to rozumie jako prostą afirmację: 

„ce n’est guère le principe dont tu as usé”; inni stwierdzenie to rozumieją ironicznie, jako wyło‑
żenie argumentów samego Polyeuktosa („you insist you have never followed such a procedure 
yourself” (Cooper); por. Whitehead; Burtt.

30 Aleksander z Oion (PA 512; LGPN 177; PAA 119100): niewiele można o nim powiedzieć, 
prócz tego, o czym informuje nas ten właśnie passus; wiemy przynajmniej o dwóch demach, 
które tak się nazywały: Oion Dekeleikon i Oion Kerameikon (por. Whitehead 1986: 369–373); nie‑
którzy utożsamiają go ze wspomnianym przez Dejnarchosa oskarżycielem Polyeuktosa: Prze‑
ciwko Demostenesowi (1) 58 (w ramach procedury apophasis); inni proces, o którym tu mowa, 
identyfikują z zaginionymi mowami Dejnarchosa Przeciwko Polyeuktosowi (F 2 lub 3 Conomis); 
por. Worthington 1992: 222; Whitehead 194.

31 „współobrońców” (synēgorous): sugeruje to możliwość wyznaczania lub wybierania 
współobrońców z fyli, do której należał oskarżony; nie wiemy, jak powszechna była ta prak‑
tyka ani też czy dotyczyła wszystkich procedur sądowych; (Andokides, O misteriach (1) 150; 
Demostenes, Przeciwko Aristokratesowi, (23) 206; zob. też Rubinstein 2000: 230–231, 51, p. 71.
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wzywałeś też na pomoc w tym procesie. Po co zresztą wspominać tamte sprawy. 
A do jakich zasad stosujesz się w tym oto procesie? Czyż nie oskarżyłeś Eukse‑
nipposa, o co tylko chciałeś? Czy nie wezwałeś32 na współoskarżyciela Likurga, 
który pod względem siły wymowy nikomu w państwie nie ustępuje, a do tego 
uchodzi za człowieka uczciwego i znającego umiar?33 [13] A więc tobie wolno 
i jako oskarżonemu wzywać na pomoc, ilu tylko chcesz, i jako oskarżycielowi, 
ilu tylko chcesz, wystawiać współoskarżycieli, choć potrafisz nie tylko skutecz‑
nie przemawiać w swojej sprawie, lecz także wywoływać poruszenie w całym 
państwie? Euksenipposowi zaś – choć starszy wiekiem i jako prywatna osoba 
nienawykły do publicznego przemawiania34 – ani przyjaciele, ani rodzina nie 
mogą przyjść z pomocą, żeby nie narazić się na oszczercze zarzuty z twojej 
strony?
[14] Zaprawdę strasznych rzeczy, na Zeusa, dopuścił się Euksenippos, godnych, 
jak sam mówisz w oskarżeniu, kary śmierci35! Rozważcie więc, mężowie, grun‑
townie każdą z tych rzeczy z osobna. Zgromadzenie nakazało Euksenipposowi 

32 „wezwałeś” (ἐκάλεις) – w oryginale czas przeszły niedokonany (imperfectum); niektóre 
czasowniki w klasycznej grece używane są w tym właśnie czasie, mimo iż ich nowożytne 
odpowiedniki w podobnych kontekstach wymagają czasu przeszłego dokonanego; tłumaczy 
się to faktem, iż czynność w ten sposób wyrażona nie jest jeszcze zakończona w chwili wy‑
powiedzi: „wezwał”, ale sprawa sądowa wciąż jeszcze trwa (por. Lyc. 19); podobnie „wysłał” 
(ἔπεμπε – imperfectum), ale wysłany nie dotarł jeszcze do celu; tam z kolei, gdzie sprawa już 
została zamknięta, stosowany jest aoryst; por. Ajschines, O poselstwie (2) 14; zob. też Smyth 19562: 
424; Kühner 1898: 3.143–144; Schwyzer 1950: 2.277–278; por. Pohle 1928: 114.

33 „przyzwoitego i znającego umiar” (μέτριον καὶ ἐπιεική) – pochwała na pozór zasta‑
nawiająca, tym bardziej że H. co najmniej dwa razy jeszcze występował przed sądem, jako 
synēgoros, przeciwko Likurgowi (Lyc.; li, F 162 Jensen); wielu komentatorów doszukuje się więc 
w tych słowach ironii: epitety metrios i epieikēs nie pasują do „wyjątkowo surowego obywatela 
i nieprzejednanego oskarżyciela” (Colin), którego portret przekazuje nam starożytna tradycja; 
greckie μέτριος może jednak wskazywać umiar graniczący z ascezą, podczas gdy ἐπιεικής, 
obok wyrozumiałości, oznaczać może również uczciwość, zdolności, a także przynależność do 
wyższych sfer (LSJ s.v. II.2a i c); jako synēgoros H. niekoniecznie musiał obnosić się z niechęcią 
do synēgoroi adwersarza, tym bardziej że z Likurgiem niejednokrotnie on współpracował, a po 
jego śmierci występował w obronie jego dzieci zob. niżej – W obronie dzieci Likurga; wyżej – Dem. 
28 i kom.; por. też Rubinstein 2000: 170, p. 132; Colin 161; Whitehead 159, 197; Marzi 177.

34 „prywatna osoba nienawykły do publicznego przemawiania” – cały sens greka staro‑
żytna zawiera w jednym pojęciu (idiōtēs); mogło przyjmować ono wiele znaczeń w zależności 
od jego kontekstu; tu wyraźnie zostaje ono przeciwstawione „politykowi”, osobie „publicznej” 
nie z tytułu sprawowanego urzędu, lecz aktywnego udziału w kształtowaniu polityki państwa 
(przemawianie na Zgromadzeniu Ludowym, udział w publicznych procesach sądowych etc.; 
por. „potrafisz przemawiać… wywoływać poruszenie”); tak rozumiane pojęcie idiōtēs wyraźnie 
konotowało brak doświadczenia w zakresie publicznych wystąpień (Rubinstein 1998).

35 Z reguły przyjmuje się na tej podstawie, że Polyeuktos domaga się dla Euksenipposa 
kary śmierci (Whitehead 199; Hansen 1975: 109; por. de Falco 85); nie można jednak wykluczyć, 
że mamy tu do czynienia z retoryczną amplifikacją ze strony oskarżyciela, jak w mowie De‑
mostenesa Przeciwko Stefanosowi (53); zob. też Tim. 3 i przyp.
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jako trzeciemu położyć się w świątyni do snu36. Ten więc mówi, że gdy zasnął, 
miał sen, o którym następnie opowiedział na Zgromadzeniu. Jeśli więc uznał‑
byś, że jest to prawda i że ogłosił Euksenippos na Zgromadzeniu to właśnie, co 
zobaczył, to w czym miałby dopuścić się on przestępstwa? Oznajmił przecież 
Ateńczykom to, co nakazał mu bóg. [15] Jeśli zaś – jak właśnie teraz mówisz 
– uznałeś, że skłamał wbrew temu, co nakazał bóg, i wyświadczając komuś 
przysługę, ogłosił nieprawdę, nie trzeba było uchwały w związku ze snem37. 
Raczej, jak już powiedział mój przedmówca38, należało posłać do Delf, aby od 
samego boga dowiedzieć się prawdy39. Ty jednak tego nie uczyniłeś, lecz samo‑
wolnie zgłosiłeś uchwałę40 wymierzoną przeciwko dwóm fylom. Uchwałę nie 
tylko wyjątkowo niesprawiedliwą, lecz także samą w sobie sprzeczną. Z tego 
też powodu, a nie za sprawą Euksenipposa, uznany zostałeś winnym złożenia 
wniosku niezgodnego z prawem41.

[16] Rozważmy więc tę sprawę następująco. Wszystkie fyle parami rozdzieliły 
między siebie tereny42 w Oropos, nadane im przez Zgromadzenie. Ten zaś kon‑

36 Ta część (Eux. 16–18) odpowiadać może właściwej narratio, tj. przedstawieniu własnej 
wersji wydarzeń stanowiących istotę procesu; jak już zaznaczono wyżej, narratio i argumentatio 
są w tej mowie ściśle zespolone; zob. też Dem. 1, 8 i kom.

37 „uchwały w związku ze snem” (ψήφισμα πρὸς τὸ ἐνύπνιον): oryginał dopuszcza rów‑
nież sens „przeciwko snowi”, tj. przeciwko temu, co zakomunikował Zgromadzeniu Euksenip‑
pos (por. Marzi, Burtt, Cooper); treść uchwały przedstawiona zostaje niżej; nie wiemy jednak, 
jaka była treść snu Euksenipposa (zob. wyżej), a ponieważ greka dopuszcza również neutralne 
rozumienie tego wyrażenia, ono właśnie zostało uwzględnione w przekładzie; por. LSJ s.v.πρὸς 
C.III.1–3; zob. też Colin, Whitehead oraz dyskusja w Whitehead 201–202.

38 „przedmówca” (ὁ πρότερος ἐμοῦ λέγων): według niektórych chodzi tu o samego Euk‑
senipposa, co tym samym czyniłoby H. drugim mówcą obrony (tak Blass i Burtt); Eux. 41 
wyrażnie sugeruje jednak obecność innych synēgoroi po stronie Euksenipposa, a samo wyra‑
żenie „przedmówca” w żadnym wypadku nie wskazuje jednoznacznie, iż był on tylko jeden; 
por. Blass 1887–18982 3.2.64, p. 2; Burtt 1962: 484; Whitehead 203–204; Rubinstein 2000: 17, 35, 
149; Colin 153, p.3.

39 Zob. wyżej – Eux. [wstęp 3.]; nt. historycznych problemów rozstrzyganych przez wy‑
rocznię delficką zob. Fontenrose 1978: 24–35, 39–40; por. też Parke 1939: 256.

40 „samowolnie… uchwałę” (ψήφισμα αὐτοτελές): być może chodzi tu o wniosek złożony 
bez konsultacji w Radzie Pięciuset (Hesychios); zadaniem Rady było bowiem przygotowanie 
programu Zgromadzenia Ludowego i przedstawienie wstępnych dekretów (probouleumata) 
dotyczących zawartych w nim spraw; inni uważają, że epitet αὐτοτελές oznacza uchwałę, od 
której nie ma odwołania; por. Hesychios s.v. αὐτοτελές; de Falco 88; Whitehead 205; Gromska 
1927: 73; zob. też Rhodes 1972: 56–79 i Hansen 1999: 149–151 (nt. uchwał i probouleumata).

41 „winny… wniosku niezgodnego z prawem”: w ramach procesu graphē paranomōn, któ‑
ry Polyeuktos przegrał; nie wiemy, kto był oskarżycielem; niektórzy sugerują, że był to sam 
Euksenippos, co jednak wydaje się mało prawdopodobne, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że ten 
ostatni konsekwentnie przedstawiany jest jako idiōtēs (graphē paranomōn to proces par excellence
polityczny), a jest to podstawowy argument całej mowy; por. de Falco 48; Whitehead 206; 
Hansen 1974: 40; 1976: 109.; nt. graphē paranomōn zob. niżej – Phil. [wstęp 2.].

42 „tereny”, dosł. „wzgórza” (ὄρη), tego ostatniego sensu nie należy jednak trzymać się za 
wszelką cenę; pojęcie oros rozumiano także negatywnie – w opozycji do terenów uprawnych, 
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kretny teren wylosowały fyle Akamanthis i Hippothōntis. Ty z kolei w uchwale 
nakazałeś tym fylom oddać teren Amfiaraosowi wraz z wyrównaniem zysków, 
które osiągnęli z jego użytkowania. Twierdziłeś bowiem, że został on już wcześ‑
niej wybrany dla boga i wydzielony przez pięćdziesięciu urzędników wytycza‑
jących granice43 i że owe dwie fyle niesłusznie miały go w swoim posiadaniu. 
[17] Chwilę później jednak w tej samej uchwale wnioskujesz, aby pozostałe 
osiem fyl zebrało i wypłaciło tamtym dwóm odszkodowanie, tak aby nie po‑
niosły one uszczerbku. A zatem jeśli istotnie teren był własnością fyl, którą ty 
im odebrałeś, to czy nie zasługujesz na gniew? Jeśli z kolei niesłusznie miały go 
w posiadaniu, lecz był on własnością boga, to po co wnioskowałeś, aby pozostałe 
fyle dopłaciły im pieniądze? Powinny przecież cieszyć się, że jedynie oddają, 
co jest własnością boga, i nie muszą jeszcze płacić grzywny44. [18] Gdy zatem 
uchwałę tę badano w sądzie, stwierdzono, że nie jest ona poprawnie sformuło‑
wana i sędziowie uznali cię winnym45. Załóżmy jednak, że wygrałbyś proces 
i uniknął kary. Czy i wtedy twierdziłbyś, że Euksenippos skłamał wbrew temu, 
co powiedział bóg? Skoro zaś tak się złożyło, że uznany zostałeś winnym, to i on 
umrzeć powinien, czyż nie? Ciebie za zgłoszenie tej uchwały ukarano grzywną 
dwudziestu pięciu drachm46, jemu zaś za to, że zgodnie z nakazem ludu położył 
się spać w świątyni, nawet pochówek w Attyce ma zostać wzbroniony?47

[19] Tak, strasznych rzeczy dopuścił się on też w sprawie czary, gdy pozwo‑
lił Olimpias ofiarować ją jako wotum48 posągowi Hygiei49. Zakładasz, że tu

terenów miejskich lub wiejskich; por. Buxton 1992: 2; Whitehead 208–209.
43 „pięćdziesięciu urzędników…” (πεντήκοντα ὁρισταί): prawdopodobnie jednorazowo po‑

wołane kolegium urzędników wytyczających granice; nie wspomina ich Arystoteles w Ustroju 
politycznym Aten; brak też wzmianki o nich u Hansena (1980); por. Colin 143, Marzi 180, p. 43; 
Whitehead 210.

44 „płacić grzywny”, dosł. „dopłacą” (προσαποτείσουσι); starożytni Ateńczycy nie rozróż‑
niali pojęciowo grzywny i odszkodowania; por. MacDowell 1978: 257–258.

45 Uderzającą cechą procedury graphē paranomōn jest fakt, iż jej efektem było nie tylko uchy‑
lenie zaskarżonej uchwały (jeśli oskarżenie było skuteczne), lecz także ukaranie wnioskodawcy; 
jako agōn timētos, procedura ta dopuszczała bardzo szeroki wachlarz kar, od grzywny po karę 
śmierci; zob. niżej – Phil. [wstęp 2.].

46 25 drachm to wyjątkowo niewielka, niemal symboliczna grzywna w tego rodzaju pro‑
cesie; z reguły liczono je w talentach; por. Hansen 1975: 53; Whitehead 214.

47 Zakaz pochówku w Attyce (ataphia) był fakultatywnym dodatkiem do kary głównej, regu‑
larnie stosowanym w przypadku oskarżenia o zdradę (zob. Ksenofont, Hellenika 1.7.22; Tukidydes 
1.138.6; por. MacDowell 1978: 176–177, 255–256), którym w istocie swej była każda eisangelia; wpraw‑
dzie dla tej procedury kara śmierci nie była zapisana w statucie (zob. wyżej), domagano się jej 
jednak nader często (od poł. IV w. niemal regularnie), niejednokrotnie z towarzyszącą klauzulą 
dotyczącą zakazu pochówku w Attyce; por. Lyc. 20; Hansen 1975: 34–36; Lipsius 1905–1915: 191 
i p. 45 uważa, że i ten dodatek był statutowo zapisany dla tej procedury od poł. IV w.

48 Być może w związku z chorobą Aleksandra; por. Berve 1926: 2.286; Habicht 1997: 20; 
Carney 2006: 95–96.

49 Hygieja – bogini zdrowia; w Atenach odbierała cześć przynajmniej w dwóch postaciach: 
jako Atena Hygieja na Akropolu oraz wraz z Asklepiosem w jego sanktuarium (Asklepie- 
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właśnie leży klucz do tego procesu50; że obnosząc wokół jej imię i oskarżając 
fałszywie Euksenipposa o schlebianie jej, wzbudzisz u sędziów przeciwko nie‑
mu gniew i nienawiść51. Ależ mój drogi, nie powinno się na podstawie samego 
tylko imienia Olimpias lub Aleksandra szukać sposobów na skrzywdzenie 
współobywatela. [20] Raczej, ilekroć ślą oni do Ateńczyków niesprawiedliwe 
i niestosowne żądania, wtedy powstać i przemówić przeciwko nim52; spierać 
się z tymi, którzy od nich przybywają; wyruszyć do wspólnej rady związku 
Hellenów53, aby pomóc ojczyźnie. Ty jednak nawet raz tam nie powstałeś i na‑
wet jednego nie wypowiedziałeś słowa o tych sprawach54. Tu za to szczerze 
nienawidzisz Olimpias – tylko po to, aby zgubić Euksenipposa – i twierdzisz, 
że schlebia on tak jej samej, jak i Macedończykom. [21] Jeśli jednak wykażesz, 
że kiedykolwiek był on w Macedonii albo że kogoś stamtąd gościł u siebie 
w domu, że współpracował lub spotykał się z nim, że cokolwiek powiedział 
o tych sprawach czy to w pracowni55, czy na agorze, czy gdziekolwiek indziej, 
zamiast przyzwoicie i z umiarem zajmować się swoimi sprawami56, jak każdy 

jon) na południowo -zachodnim zboczu Akropolu; kult tej ostatniej, wraz z kultem Asklepiosa, 
wprowadzony został do Aten w 420/419 p.n.e; dla obu mamy świadectwa dotyczące posągów 
i darów wotywnych, choć przyjmuje się, że kult tej drugiej (z Asklepiejon) zyskał na znaczeniu 
kosztem tej pierwszej; niewykluczone, że mowa o niej właśnie, choć niektórzy sugerują, iż cho‑
dzić tu może o (hipotetyczny) kult Hygiei w samym Oropos, blisko związany z sanktuarium 
Amfiaraosa; por. Pauzaniasz, Wędrówki po Helladzie 1.23.4, 1.34.3; zob. też Stafford 2000: 147–171; 
Smith 2011: 53–54.

50 „klucz” (ἐφόδιον), dosł. „zapasy na podróż”, ale także „środki, możliwości” (LSJ s.v.); 
podobną metaforą posługuje się Hyperejdes w Epit. 27; por. Gromska 1957: 64.

51 Nt. antymacedońskich nastrojów w Atenach w „epoce Likurga” zob. Mitchel 1970: 7–9, 
18–19.

52 Jedno ze świadectw ograniczonej suwerenności Aten w okresie od 338 do 322 p.n.e; 
pozytywny przykład takiego postępowania daje Hyperejdes chwilę później (Eux. 24).

53 „wspólnej rady” (συνέδριον), zob. wyżej – Wprowadzenie 1.1.; nie wiadomo, ilu dele‑
gatów reprezentowało Ateny ani też jak byli oni wybierani; można jednak przypuszczać, że 
odbywało się to na drodze elekcji, a nie losowania, i że było ich więcej niż jeden; por. Larsen 
1925: 318–322; por. IG II2 236 oraz Rhodes – Osborne 2003: 376–379; zob. też Larsen 1955: 47–65; 
Hammond – Griffith 1979: 635–636; Horváth 2009: 217–219.

54 Passus ten może sugerować, że Polyeuktos był reprezentantem Aten we wspólnej radzie 
(zob. wyżej) Związku Hellenów; zob. Hansen 1989: 57; Habicht 1997: 21; de Falco 96–97 (ostroż‑
nie); contra: Whitehead 219.

55 „pracownia” (ἐργαστήριον) – nie wiadomo, czy chodzi tu o pracownię należącą do 
Euksenipposa (de Falco 98), czy może o zakład (np. fryzjer) lub sklep (np. perfumeria), który 
mógł być częstym miejscem przygodnych spotkań, rozmów i plotek; zob. Colin, Marzi, Whi‑
tehead, Cooper; por. Wycherley 1957: 2, 202–205; Hunter 1994: 98; Lewis 1995 (zwł. 434–439); 
1996: 15–18.

56 „zajmować się swoimi sprawami”, dosł. „zajmującego się swoimi sprawami” (τὰ 
αὑτοῦ πράττοντα) – nawiązanie do retorycznego toposu „spokojnego obywatela” (apragmōn; 
apragmosynē); jego biegunową antytezą była figura sykofanty, pieniacza; zob. wyżej – Lyc. 16 
i kom.
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inny obywatel – jeśli więc to wykażesz57, to niech sędziowie zrobią z nim, co 
tylko zechcą58. [22] Bo jeśli prawdą byłoby to, co mu zarzucasz, to nie ty jeden, 
lecz wszyscy w państwie wiedzieliby o tym59. Tak jak przypadku wszystkich 
innych, którzy działają i przemawiają w interesie Macedończyków: wiedzą 
o tym nie tylko oni sami, lecz także cała reszta Ateńczyków. Nawet dzieci ze 
szkół60 wiedzą, kim są politycy na ich żołdzie, kto podejmuje gościną przyby‑
wających stamtąd, kto wprowadza ich do domu, kto wyrusza im na powita‑
nie, gdy nadchodzą61. I nigdzie nie zobaczysz, żeby Euksenipposa wyliczano 
w towarzystwie choćby jednego z nich. [23] Ty jednak nikomu z tego grona nie 
wytaczasz procesu ani nie stawiasz przed sądem, choć wszyscy wiedzą, kim 
są i co robią. Oskarżasz natomiast o pochlebstwa Euksenipposa, którego całe 
życie zadaje kłam tym zarzutom.

A przecież, gdybyś miał choć trochę rozumu, to ani Euksenipposa nie ob‑
winiałbyś w sprawie ofiarowanej czary, ani w ogóle nie wspominałbyś o tym. 
Bo nie wypada. Dlaczego? Posłuchajcie więc, sędziowie, tego, co mam wam do 
powiedzenia. [24] Olimpias czyni nam zarzuty w sprawie Dodony62. Zarzuty 

57 Powtórzenia tego brak w oryginale, w którym mamy do czynienia z rozległym hyper‑
baton, w ramach którego zdanie warunkowe: „jeśli wykażesz” (ἐὰν δείξηις) oddzielone jest od 
głównego: „niech uczynią” (zob. niżej) rozbudowaną podrzędno -współrzędną konstrukcją.

58 „niech zrobią… co zechą” (χρησάσθωσαν… ὅ τι βούλονται): formuła prawno -retoryczna 
wyrażająca, wbrew pozorom, wymierzenie pełnoprawnej kary (przez sąd lub prywatnego oby‑
watela); por. Antyfont, W sprawie zabójstwa Herodesa (5) 90; Andokides, O misteriach (1) 26; Lizjasz, 
W sprawie zabójstwa Eratostenesa (1) 49; [Przeciwko Andokidesowi] (6) 32; Demostenes, O poselstwie 
(19) 119; Przeciwko Aristokratesowi (23) 27; [Przeciwko Neairze] (59) 12, 66 (w tym ostatnim miejscu 
z zastrzeżeniem: „bez noża”, ἄνευ ἐγχειριδίου).

59 Starożytne Ateny nie miały środków masowego przekazu; oficjalne ogłoszenia (rów‑
nież te o procesach sądowych) umieszczano na agorze na ołtarzu eponimicznych herosów; 
nieoficjalne zaś informacje, jak te o macedońskich stronnikach, rozpowszechniane były dro‑
gą pogłoski i plotek, które odgrywały nader istotną rolę w ateńskim społeczeństwie i jako 
takie nieraz przytaczane są w charakterze retorycznych argumentów przed sądem; jednym 
z miejsc ich rozpowszechniania były wspomniane wyżej „zakłady” i „sklepy”; zob. Hunter 1994: 
96–119.

60 „ze szkół” (ἐκ τῶν διδασκαλείων); w Atenach nie było systemu publicznej edukacji, 
większość dzieci jednak uczęszczała do szkół w celu zdobycia podstawowego choćby wykształ‑
cenia, obejmującego czytanie i pisanie, rachunki oraz wychowanie fizyczne; wykształcenie 
muzyczne (mousikē), taniec oraz jeździectwo należały już do bardziej elitarnego kursu; por. 
Golden 1990: 62; zob. też Marrou 1969: 77–79.

61 „Jest rzeczą oczywistą, iż kto spotyka się sam na sam i wchodzi w układy z wysłanni‑
kiem nieprzyjaciela, ten sam musi być szpiegiem i wrogiem ojczyzny” (Demostenes, O wiecu 
(18) 137; przekład R. Turasiewicza); warto jednak pamiętać, że podejmowanie gościną oficjalnych 
delegacji (a być może też znamienitych gości przybywających z nieoficjalną wizytą) należało 
do obowiązków reprezentującego dane państwo proksenosa; zob. Mack 2015: 70–71.

62 Dodona – miasto w Epirze, będące siedzibą wyroczni Zeusa, która już w starożytności 
uchodziła za najstarszą; wspominana kilka razy w poematach homerowych, pierwotnie wy‑
rocznia ta była sanktuarium wokół świętego dębu; w IV wieku, odkąd Dodona znalazła się 
pod panowaniem władców Epiru, zbudowano tam niewielką świątynię (hieraoikia); świadectwa 
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niesprawiedliwe, jak już dwukrotnie na Zgromadzeniu, przed wami i przed 
pozostałymi Ateńczykami, wykazałem, dowodząc tym, którzy od niej przybyli, 
że nie przystoi jej zgłaszać ich wobec naszego państwa. Zeus z Dodony nakazał 
wam bowiem ozdobić posąg Dione63, znajdujący się w sanktuarium wyroczni. 
[25] Sporządziliście zatem, ze wszystkimi akcesoriami64, maskę65 tak piękną, 
jak tylko było to możliwe. Przygotowaliście mnogość różnorodnych ozdób i na‑
stępnie wysłaliście uroczyste poselstwo i ofiary warte wiele pieniędzy. Figurę 
Dione ozdobiliście w sposób godny tak was samych, jak i bogini. W tej właśnie 
sprawie pojawiły się zarzuty w listach od Olimpias: że kraj Molossia66, w którym 
znajduje się sanktuarium, jej podlega67 i, tym samym, że nie powinniśmy nawet 
jednej rzeczy tam ruszać. [26] Jeśli więc to, co miało miejsce w sprawie czary, 
uznacie w uchwale za bezprawne, to na swój sposób sami przeciw sobie wy‑
dajemy werdykt, że i my sami w tamtych sprawach nie postąpiliśmy właściwie. 
Jeśli natomiast na te zdarzenia przymkniemy oko, to zarazem i jej odbierzemy 
podstawę do lamentów i oskarżeń68. Bo przecież nie może być tak, że Olimpias 
wolno ozdabiać świątynie w Atenach, nam zaś nie wolno tych w Dodonie – tym 
bardziej że spełniamy przecież nakaz boga.

[27] Nie ma więc, jak sądzę, takiej rzeczy, z której nie uczyniłbyś, Polyeuk‑
tosie, oskarżycielskiego zarzutu. A przecież, skoro jest twoim postanowieniem 
zajmować się sprawami państwa – i potrafisz to robić, na Zeusa – nie powinieneś 
stawiać przed sądem prywatnych osób i przeciw nim69 folgować młodzieńczej 

archeologiczne wskazują, że wyrocznia odgrywała istotną rolę polityczną w regionie, por. 
Burkert 1985: 115; Parke 1967; zob. też Sprawski 2006; Oświęcimski 1989: 88–93.

63 Dione – w kulcie z Dodony, małżonka Zeusa, zajmująca miejsce Hery; wspomniana przez 
Homera jako matka Afrodyty (e.g. Iliada 5.370; por. Platon, Uczta 180d); jej imię, z pierwiastkiem 

*di ‑ (por. Dios – dopełniacz od Zeus), sugeruje, iż odbierała cześć jako konwencjonalna żeńska 
odpowiedniczka swojego małżonka; jej posągiem w sanktuarium był zapewne drewniany idol 
(xoanon); por. PW s.v.; West 2007: 192.

64 „akcesoriami” (τὰ ἀκόλουθα) – być może chodzi tu o szaty, którymi ozdobiony ma 
zostać idol; jeśli zamiast: „maskę” rozumieć należy: „głowę” (zob. niżej), to akcesoriami tymi 
mogą być dłonie i stopy (por. Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie 2.4.1; 6.25.4; 8.31.6; Whitehead 
226–227; ten ostatni zbyt pochopnie przyjmuje tę sugestię, jednocześnie dopuszczając rozumie‑
nie prosōpon jako „maska”).

65 „maskę” (πρόσωπον); greckie pojęcie oznaczać może również głowę w całości; praktyka 
dorabiania marmurowych głów (oraz rąk i stóp) do drewnianych idoli była dość powszechna 
(zob. wyżej).

66 Molossia (Μολοττία) – jeden czterech regionów, na które tradycyjnie dzielił się Epir 
(pozostałe to: Thesprotia, Orestis i Chaonia); to w nim właśnie znajdowała się Dodona.

67 Nt. panowania Olimpias w Epirze zob. wyżej, Dem. 20 i kom.; nt. sporu wokół posągu 
Dione zob. Sprawski 2006: 48–49.

68 „lamentów”, dosł. „tragedii” (τὰς τραγωιδίας), ironiczny opis skarg Ollimpias; por. Grom‑
ska 1927: 70; zob. też Pohle 1928: 64; nt. związku tragedii z lamentem zob. np. Alexiou 20022: 
4–23, 102–103.

69 „przeciw nim” (εἰς τούτους) – według Whiteheada odnosi się to do sędziów (którym 
Polyeuktos naprzykrza się kolejnymi procesami, „folgując swej młodzieńczej porywczości” – 
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porywczości70. Mówców, jeśli któryś dopuści się przestępstwa – tych powinieneś 
stawiać przed sądem. I strategów, jeśli któryś postąpi niesłusznie – tych oskarżać 
o zdradę stanu (eisangellein). Bo to oni, gdy tylko któryś tak postanowi, rzeczy‑
wiście mogą szkodzić państwu. Nie Euksenippos ani też żaden z obecnych 
tu sędziów71. [28] I nie żebym uważał, że tylko ty tak powinieneś postępować, 
sam zaś w inny sposób uprawiał politykę. Wręcz przeciwnie – ja nigdy żadnej 
prywatnej osoby nie postawiłem przed sądem72, ba, niektórym nawet, na ile 
potrafiłem, pomogłem. Kogo natomiast stawiałem przed sądem i komu wytacza‑

zob. niżej); wszyscy pozostali tłumacze (de Falco, Colin, Marzi, Cooper) i wydawcy odnoszą 
to jednak do wspomnianych wcześniej „osób prywatnych” (idiōtai).

70 „folgować młodzieńczej porywczości” (νεανιεύεσθαι); albo: „udawać młodzieńczą po‑
rywczość”; niestety nie wiemy, który sens byłby bardziej na miejscu w odniesieniu do Polyeuk‑
tosa; być może dopiero rozpoczynał on karierę polityczną, być może jednak był tylko trochę 
młodszy od Hyperejdesa (skąpe informacje na temat jego politycznej aktywności odnoszą ją 
wyłącznie do lat 20. IV wieku); zob. wyżej – Eux. [wstęp 1.].

71 „żaden z obecnych tu sędziów” – przykład captatio benevolentiae (zyskanie przychylności 
słuchaczy); to, na pozór nielogiczne, wtrącenie uzasadnione jest też o tyle, że sędziowie, po‑
dobnie jak Euksenippos, traktowani są przez Hyperejdesa jako idiōtai, tj. osoby niezajmujące się 
aktywnie polityką, w opozycji do wspomnianych dopiero co mówców i strategów.

72 „prywatnej osoby nie postawiłem przed sądem” (ἰδιώτην οὐδένα πώποτε… ἔκρινα): 
twierdzenie trudne do zweryfikowania; nie wiadomo, czy rozumieć przez to należy wszelkie 
procesy sądowe, czy może wyłącznie procesy publiczne, czy wreszcie wyłącznie (jak sugeruje 
Hansen) określony typ publicznych procesów (eisangelia); istotnie, nie znamy żadnej eisangelia, 
w ramach której Hyperejdes oskarżył „prywatną osobę”; nie znamy jednak też, wbrew opiniom 
niektórych badaczy, żadnego innego publicznego oskarżenia tego rodzaju, uruchomionego 
przez Hyperejdesa; oto lista sugestii, przedstawianych na dowód, że Hyperejdes może mijać się 
z prawdą: Colin: v–vi (Przeciwko Aristagorze); de Falco i Marzi: v–vi (Przeciwko Aristagorze) xvii 
(Przeciwko Demetrii); xxxiii (Przeciwko Mantitheosowi); Hansen 1975: 99: iii (Przeciwko Antiasowi); 
v (Przeciwko Aristagorze); ix (W obronie Harpalosa) – ?; być może x (Przeciwko Archestratidesowi); 
xiv (Przeciwko Demadesowi) – ?; być może xv (Przeciwko Demeasowi); xvi (Przeciwko Demeasowi); 
xxxii (Przeciwko Lysidemosowi) – ?; być może xxxiii (Przeciwko Mantitheosowi); xlii (Przeciwko Pa‑
siklesowi); Whitehead: xxi (Przeciwko Dorotheosowi); xxviii (Przeciwko Kononowi); xxxiii (Przeciwko 
Mantitheosowi); ix, xiv i xxxii to oczywiste pomyłki (ix to mowa obrończa, prawdopodobnie 
nieautentyczna; xiv to mowa przeciwko Demadesowi, jednemu z najważniejszych polityków; 
xxxii to mowa obrończa lub diadikasia); v–vi to oskarżenie kobiety i metojka, co niekoniecznie 
musiało odpowiadać rozumieniu „prywatnej osoby” (tj. obywatela) – zob. niżej – Przeciwko 
Aristagorze [wstęp 1.]; podobnie xvii – mowa dotycząca wyzwoleńca, a przy tym wygłoszona 
w ramach prywatnej procedury prawnej (dikē); prywatny charakter (dike aikias) ma również 
xxxiii; mogła też taki mieć mowa iii (dikē epitropēs); xv i xvi dotyczą prawdopodobnie Demeasa, 
syna Demadesa, który nie był „prywatną osobą” – zob. niżej – Przeciwko Demeasowi [wstęp 1.]; 
xlii była najprawdopodobniej procedurą diadikasia – zob. niżej – Przeciwko Pasiklesowi [wstęp 
2.]; xxi wreszcie może być nieautentyczna, charakter xxviii (publiczna – prywatna) pozostaje 
niepewny; co więcej, żadnej z wymienionych wyżej mów nie możemy jednoznacznie uznać 
za wygłoszone przez samego Hyperejdesa, i to jako głównego oskarżyciela; być może Hyperej‑
des mija się tu z prawdą, na podstawie jego poświadczonej twórczości można jednak stwier‑
dzić, że „prywatne osoby” w najlepszym wypadku rzadko były przez niego stawiane przed  
sądem.
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łem procesy?73 Arystofontowi z Azenii74, który był najpotężniejszym politykiem 
(a został on uniewinniony dwoma zaledwie głosami)75. [29] Diopeithesowi ze 
Sphettos76, który uchodził za najbieglejszego w całym państwie77. Filokratesowi 
z Hagnous78, który politykę uprawiał z wyjątkową bezczelnością i brakiem skru‑
pułów. Tego ostatniego oskarżyłem o zdradę stanu za wysługiwanie się Filipo‑
wi przeciwko państwu i następnie doprowadziłem do skazania. A oskarżenie 
wniosłem sprawiedliwie i zgodnie z prawem, które mówi: „jako mówca składa 
propozycje sprzeczne z interesem ludu ateńskiego, biorąc pieniądze i dary od 
tych, którzy działają przeciwko niemu”79. [30] Uznałem jednak, że to nie wystar‑
czy jeszcze do wniesienia oskarżenia, dlatego poniżej dopisałem: „to właśnie  

73 „komu wytaczałem procesy?” (τίνα… εἰς ἀγῶνα καθέστακα;): osobliwe zastosowanie 
perfectum czasownika καθίστημι (właściwie: καθίσταμαι) w znaczeniu przechodnim (sic!); por. 
Tim. 4 (ἑστῶσι); takie znaczenie tej formy charakterystyczne jest dla greki hellenistycznej; por. 
Gromska 1927: 37; Pohle 1928: 27 („eine Schöpfung des IV. Jh.”); lekcja καθέστακα, emendo‑
wana przez wcześniejszych wydawców (zob. Colin app. crit.), jest powszechnie przyjmowana 
w nowszych wydaniach Hyperejdesa.

74 Nt. Arystofonta z Azenii i wytoczonego mu przez Hyperejdesa procesu zob. niżej – Prze‑
ciwko Arystofontowi [wstęp]; por. też wyżej – Wprowadzenie 2.1.

75 Arystofont z Azenii prawdopodobnie zmarł przed 330 p.n.e., stąd „był” (γεγένηται), 
choć oryginał (perfectum) równie dobrze tłumaczyć można czasem teraźniejszym „jest”; zob. 
też niżej – Przeciwko Arystofontowi [wstęp 1.].

76 Diopeithes ze Sphettos (PA 4328; LGPN 53; PAA 363695; Davies 1971: 160; Hansen 1989: 
44): niestety niewiele znamy przykładów jego „biegłości” (δεινότατος; zob. niżej); poza wspo‑
mnianym tu procesem przypisuje mu się przedłożenie dwóch uchwał, choć brak pełnej co do 
tego zgody (Hansen 1989: 44; Whitehead 234); Engels 19932: 71 i p. 112; Whitehead 234); bywa 
niekiedy mylony z Diopeithesem z Sunion (PA 4327; LGPN 48; por. Wankel 1976: 1.416; White‑
head 234–235); wspomniany tu proces to, być może, również eisangelia, nie znamy jednak jego 
rezultatu; zob. Hansen 1975: 99; Engels 19932: 71; contra: Whitehead 234.

77 „najbieglejszego w całym państwie” (δεινότατος ἐν τῆι πόλει): grecki epitet (δεινός) 
w swej wieloznaczności obejmuje bardzo szeroki zakres sensów, od: „straszliwy” po: „budzą‑
cy podziw” (zob. niżej, „najbardziej niesłychane”: δεινότατον, Eux. 32); jako epitet opisujący 
osobę oratorzy ateńscy szczególnie często stosują go w znaczeniu: „biegły” (LSJ s.v. III), w tym 
również: „biegły w wymowie” (δεινὸς λέγειν; por. e.g. Aischines, Przeciwko Timarchosowi 20; 
Przeciwko Ktezyfontowi 174; Demostenes, O poselstwie 308).

78 Filokrates z Hagnous (PA 14599 i 14576; LGPN 76; PAA 937530; Hansen 1989: 62; brak 
u Daviesa) to, jak zauważył Whitehead, „najcenniejsze trofeum Hyperejdesa” (235); znany 
przede wszystkim za sprawą nazwanego od jego imienia pokoju i przymierza, które Ateny 
zawarły z Filipem II w 346 p.n.e. i które wieńczyło III Świętą Wojnę (zob. Wprowadzenie 2.1. 
i 2.2.); w związku z nim przedłożył też pięć uchwał w roku jego zawarcia; kierował poselstwem, 
które Ateny wysłały w tej sprawie do Filipa (z tym właśnie epizodem wiążą są zachowane 
mowy Demostenesa i Ajschinesa O poselstwie oraz – pośrednio – tego ostatniego Przeciwko Ti‑
marchosowi); znamy ponadto cztery inne uchwały, które Filokrates przedłożył na Zgromadzeniu; 
przed wspomnianym tu procesem (eisangelia) opuścił Ateny; uznany został winnym i skazany 
na karę śmierć in absentia; por. Ajschines, O Poselstwie 6; zob. też Colin 22–24; Hansen 1989: 62; 
1975: 102–103; Lengauer 2004: 119.

79 Chodzi o wspomniane wyżej uchwały przedłożone przez Filokratesa w związku z za‑
warciem pokoju z Filipem II.
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zaproponował wbrew interesom ludu ateńskiego, wziąwszy pieniądze”, następ‑
nie zapisałem tekst jego uchwały; i po raz kolejny „to właśnie zaproponował 
wbrew interesom ludu ateńskiego, wziąwszy pieniądze” – i dopisywałem tekst 
uchwały. I tak pięć lub sześć razy zapisałem tę formułę80. Uważałem bowiem, 
że proces i akt oskarżenia (krisis) powinny być przygotowane sprawiedliwie. Ty 
zaś nawet nie byłeś w stanie zapisać w oskarżeniu o zdradę stanu (eisangelian) 
tego, co według ciebie Euksenippos zaproponował wbrew interesom ludu. A do 
tego stawiasz go przed sądem, osobę prywatną, w jednym szeregu z mówcami. 
[31] I choć niewiele miałeś do powiedzenia w sprawie pisemnej odpowiedzi 
obrony (antigraphē)81, to przychodzisz tu z innymi, zupełnie nieistotnymi za‑
rzutami i oszczerstwami, jak to, że miał wydać córkę za Filoklesa,82 albo to, że 
podjął się arbitrażu83 na rzecz Demotiona84, i z innymi tego rodzaju oskarżenia‑
mi. A ma to jeden cel. Albo obrońcom – jeśli porzuciwszy sedno sprawy, zaczną 
odpowiadać na te niezwiązane z nią zarzuty – przerwą sędziowie: „po co nam 
o tych rzeczach opowiadacie?”, albo też – jeśli pozostawią je bez odpowiedzi 

– cały proces pójdzie dużo gorzej. Bo każdy z tych zarzutów, na który obrona 
nie odpowie, i tak pozostanie, budząc gniew sędziów przeciw oskarżonemu.
[32] Najbardziej zaś niesłychane w tym wszystkim, co powiedziałeś, są powody, 
dla których przemawiasz. Sądziłeś, że uda ci się to ukryć, choć się nie udawało, 

80 Tj. po przytoczeniu tekstu każdej uchwały, którą Filokrates przedłożyć miał w interesie 
Filipa; por. Hansen 1975: 102.

81 Nt. antigraphē zob. Eux. 4 i kom.
82 Filokles (demotikon nieznane): PA 14520; LGPN 21; PAA 935420; postać bliżej nieznana; 

próbowano utożsamiać go z Filoklesem z Eroiadai (PA 14521, 14541; LGPN 19, 55; PAA 935430, 
935990), jednym z bohaterów afery Harpalosa, przeciwko któremu oskarżycielską mowę napisał 
Dejnarchos: Przeciwko Filoklesowi 3; poza samymi imieniem (LGPN podaje 136 haseł, z czego 
większość odnosi się do IV w.) brak jednak jakichkolwiek podstaw do tej identyfikacji; zob. Co‑
lin 154, p.1; de Falco 116–117; Marzi 188, p.72; Whitehead 237; „wydać miał” (ἐδίδου) oryginał to 
imperfectum, które można rozumieć tu w sensie konatywnym, wyrażającym zamiar (Burtt; Whi‑
tehead 237; Phillips); inni tłumacze preferują czas przeszły dokonany (Colin, Marzi, Cooper).

83 „podjął się arbitrażu” (δίαιταν ἔλαβεν): greka dopuszcza również zgoła inne znaczenia: 
„przejął środki do życia” (tj. majątek) lub „przyjął sposób życia” (Colin, Marzi, Whitehead, 
Cooper); to ostatnie znaczenie mogłoby potwierdzać wspomnianą niżej identyfikację Demo‑
tiona jako utracjusza; jako taki zarzut ów wydawać się może dziwacznie ogólnikowy i niejasny, 
zwłaszcza na tle konkretnej wzmianki zaślubinach córki Euksenipposa; bardziej atrakcyjne 
w tym świetle wydaje się przyjęte w przekładzie techniczne rozumienie tego wyrażenia (de 
Falco; Burtt; Phillips); jako takie, odnosić musiałoby się ono do arbitrażu prywatnego, w któ‑
rym strony same wybierały rozjemców, a ich werdykt był wiążący; por. Demostenes, Przeciwko 
Meidiasowi 94; Menander, Sąd polubowny 218–239; zob. też Harrison 1968–1971: 2.64–66; MacDo‑
well 1978: 203–206.

84 Demotion (demotikon nieznane): PA 3647; LGPN 5; PAA 320132); postać bliżej nieznana; 
utożsamiany niekiedy z wyszydzanym we fragmentach komedii utracjuszem i sponsorem 
pieczeniarzy (PA 3648; LGPN 3; PAA 320135); por. PCG 9.1–2: Timokles, Listy; zob. też de Fal‑
co 117–118; Colin 154, p. 1; Marzi 188, p. 73; Burtt 487, przypis a; Whitehead 238; Cooper 111, 
p. 26).
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ilekroć wymknęło ci się (a zdarzało się to często), jak zamożny jest Euksenippos. 
Do tego jeszcze raz po raz wtrącałeś, że nieuczciwie zgromadził duży majątek. 
A przecież nie ma to żadnego związku z tym procesem, czy posiada on dużo, 
czy niewiele. Pokazuje natomiast nikczemność tego, który o tym wspomina, 
i jego niesprawiedliwe przypuszczenia co do sędziów. Tak jakby mieli oni wy‑
ciągać wnioski na podstawie czegokolwiek innego niż sedno sprawy: tego, czy 
oskarżony dopuszcza się wobec was przestępstwa, czy nie. [33] Wydaje mi się, 
że źle rozumujesz, Polyeuktosie – ty i wszyscy inni, którzy tak sądzą. Bo nie ma 
w zamieszkałym świecie ani ludu, ani monarchy, ani też nacji (ethnos) bardziej 
wielkodusznej niż lud ateński85. I nie porzuca on, ale wspiera obywateli cią‑
ganych po sądach – czy to pojedynczo, czy też zbiorowo – przez sykofantów86. 
[34] Weźmy na początek sprawę Teisisa z Agryle87, który wszczął procedurę 
rejestracji (apographē)88 wobec własności Euthykratesa89, jako rzekomo należącej 
do skarbu państwa. A było tego więcej niż sześćdziesiąt talentów. Do tego jeszcze 
obiecywał uruchomić podobną procedurę wobec majątku Filipa i Nausikle‑
sa90, bo ci rzekomo wzbogacili się na eksploatacji niezarejestrowanych kopalń91. 

85 Kolejny przykład captatio benevolentiae; lud ateński to przysłuchujący się rozprawie sę‑
dziowie, którzy są jego losowo wybranymi reprezentantami – z puli sześciu tysięcy corocznie 
zaprzysiężonych sędziów, co stanowiło znaczącą część pełnoprawnych obywateli (rzecz jasna 
mężczyzn) starożytnych Aten.

86 „sykofantów” (zob. wyżej); por. Dejnarchos, fr. 3.4 Conomis – przy założeniu, że chodzi 
o tego samego Polyeuktosa; zob. też Hansen 1976: 140–141.

87 Teisis z Argyle: PA 13498; LGPN 2; PAA 878670; postać bliżej nieznana.
88 „procedura rejestracji” (apographē): forma publicznego oskarżenia przeciwko osobie, 

która, jak w tym przypadku, nielegalnie korzysta z publicznego majątku; wnoszona również 
przeciwko dłużnikom skarbu państwa w postaci wyliczenia posiadanego przez nich majątku, 
który pokryć miał dług; procedura ta przewidywała nagrodę dla oskarżyciela (trzy czwarte 
wartości będącej przedmiotem sprawy – jeśli oczywiście wygrał), w związku z czym często 
wiązano ją z tradycyjnie pojmowanym zjawiskiem sykofantyzmu; por. Lofberg 1917: 28–30; 
więcej nt. apographē zob. W obronie synów Likurga [wstęp 3.].

89 Eutykrates (demotikon nieznane): PA 5589; LGPN 4; PAA 433030; postać bliżej nieznana; 
sugerowano identyfikację z innymi znanymi osobami tego imienia, które powiązane były 
z eksploatacją kopalń: Eutykratesem z Amfitrope (PA 5596; LGPN 10; PAA 433090), jego synem 
tego samego imienia (PA 5599; LGPN 11; PAA 433095) lub z Eutykratesem z Kropidai (LGPN 
28; PAA 433210; brak w PA); zob. Davies 1971: 192.

90 Filip (demotikon nieznane): PA 14376; LGPN 21; PAA 929245) i Nausikles (demotikon nie‑
znane): PA 10547; LGPN 2; PAA 701610 i 701620); postaci bliżej nieznane; tego pierwszego iden‑
tyfikowano ze wspomnianym w inskrypcjach Filipem z Halai (LGPN 72; PAA 929765, 929770, 
929785; brak w PA); zob. Davies 1971: 537–538; tego drugiego natomiast z Nausiklesem z Oē, pro‑
minentnym politykiem IV wieku (PA 10552; LGPN 8; PAA 701680; Hansen 1989: 56), który m.in. 
współpracował z Ajschinesem przy negocjacjach w sprawie pokoju Filokratesa, oraz (nieocze‑
kiwanie) przyjacielem Hyperejdesa; zob. Colin 159, p. 1; Davies 1971: 396–398; Hansen 1989: 56.

91 „kopalnie” (τὰ μέταλλα): chodzi o kopalnie srebra, w które obfitowała Attyka, w szcze‑
gólności jej południowe okolice (Laurion); były to kopalnie głębinowe i jako takie nie stanowiły 
one nigdy prywatnej własności, gdyż wszystko, co znajdowało się pod ziemią, należało do 
państwa; ich eksploatacją jednak zajmowały się prywatne osoby po uprzedniej rejestracji ko‑
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Sędziowie jednak tak dalecy byli od przyjęcia tego rodzaju argumentów czy 
też od pazerności na cudzą własność, że sykofantę, który próbował tamtych 
oskarżać, od razu pozbawili praw publicznych, nie udzielając mu nawet piątej 
części głosów92. [35] Albo, jeśli chcesz, niedawny wyrok sędziów, z ostatnie‑
go miesiąca – czyż nie godny zresztą wielkiej pochwały? Lizander93 wszczął 
procedurę doniesienia (phasis)94 wobec kopalni Epikratesa z Pallene95, jakoby 
wykraczającej poza wyznaczony obszar96. Kopalnia ta działała już od trzech 
lat – a mieli w niej udziały najbogatsi bez mała w państwie; Lizander obiecy‑
wał więc, że ściągnie dla skarbu państwa trzysta talentów – tyle bowiem tamci 
mieli na niej zarobić97. [36] Sędziowie jednak, mając na uwadze nie to, co im 
obiecywał, lecz sprawiedliwość, uznali, że kopalnia jest na swoim miejscu98. 
Tym właśnie werdyktem zabezpieczyli majątki wszystkich, którzy mieli w niej 

palni na określony czas (najczęściej na trzy lata) za opłatą, prawdopodobnie uiszczaną każdego 
roku; por. Isager – Hansen 1975: 99–106; Macdowell 1978: 137–138; Faraguna 1992: 289–322; 2006; 
Rhodes – Osborne 2003: 180–183.

92 „pozbawili praw… głosów”: zob. wyżej – Eux. [wstęp 2.].
93 Lizander (demotikon nieznane): PA 9279; LGPN 5; PAA 612325; postać bliżej nieznana.
94 „procedura doniesienia” (phasis): forma publicznego oskarżenia stosowana wobec rozma‑

itych kategorii przestępstw i nieprawidłowości, od niewłaściwego gospodarowania majątkiem 
sierot (por. Tim. [wstęp 2.]) po wspomniane tu nadużycia w eksploatacji kopalni; podobnie 
jak apographē, procedura ta przewidywała nagrodę dla oskarżyciela (połowa wartości będącej 
przedmiotem sprawy lub grzywny wymierzonej skazanemu), toteż i ją przyjęto wiązać z tra‑
dycyjnie pojmowanym zjawiskiem sykofantyzmu; por. Lofberg 1917: 27–28; nt. phasis zob. też 
Tim. [wstęp 2.].

95 Epikrates z Pallenē (PA 4909; LGPN 106; PAA 394105): postać bliżej nieznana; utożsamiany 
niekiedy z autorem praw dotyczących finansowania uroczystości religijnych z roku 354–353 
p.n.e. i efebii z roku 336–335 p.n.e. (PA 4863; PAA 393525; LGPN 5); Demostenes, Przeciwko Ti‑
mokratesowi (24) 27; Likurg F 5.3 (= Harpokration s.v. Ἐπικράτης); Davies 1971: 182–183; zob. też 
Hansen 1989: 45.

96 „wykraczające poza wyznaczony obszar” (ἐκτὸς τῶν μετρῶν τετμημένον): emendacja 
Cobeta, przyjęta przez Colina; zob. MacDowell 2006: 126; lekcja kodeksów to: ἐντὸς τῶν μετρῶν 
(„w obrębie wyznaczonego obszaru”), którą inni wydawcy i komentatorzy usiłują dopasować 
do podanego w przekładzie sensu: 1) w obrębie wyznaczonego obszaru sąsiadujących terenów; 
2) przecinająca (τετμημένον) „w obrębie” granic (tj. wykraczająca poza nie); zob. de Faclo 128; 
Marzi 191–192, p. 86; Whitehead 248–249; nt. procedury phasis w związku z eksploatacją kopalń 
zob. MacDowell 2006: 125–127 (por. 1991: 196); por. Wallace 2003: 173; Faraguna 2006: 157.

 97 Karą w ramach procedury phasis dotyczącej własności była jej konfiskata; w przypadku 
kopalni, należących do skarbu państwa, nie miała ona oczywiście zastosowania; konfiskacie 
podlegało zapewne srebro wydobyte w toku ich eksploatacji, wycenione tu przez Lizandra na 
300 talentów; por. MacDowell 2006: 126.

 98 „kopalnia jest na swoim miejscu” (ἴδιον εἶναι τὸ μέταλλον); kluczowy przymiotnik 
(ἴδιος) oznacza przede wszystkim „prywatny”, „osobisty”; kopalnie w starożytnych Atenach 
były jednak własnością publiczną (zob. wyżej); grecki oryginał jest zapewne skrótem myślo‑
wym, za którym kryje się wyrażone w przekładzie twierdzenie; por. Burtt, Cooper („mine was 
within its proper limits/its own boundaries”); Whitehead („mine was a proper one”); Marzi 
(„si era mantenuto entro i propri limiti”); Colin („étaient bien demeurés sur leur lot propre”).
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udziały, i uprawomocnili jej dalszą eksploatację. Toteż uruchamianie nowych 
kopalni, wcześniej zarzucone – bo każdy się bał – teraz podjęte zostało na nowo. 
I znowu wzrastają dochody państwa, wcześniej haniebnie uszczuplone przez 
niektórych mówców99 po tym, jak wprowadzili oni lud w błąd i nałożyli ha‑
racz100 na tych, którzy się tym zajmowali101.
[37] Nie jest bowiem, sędziowie, wartościowym obywatelem ten, kto, niewielką 
przynosząc korzyść, wyrządza dużo większe szkody interesowi publicznemu. 
Ani ten, kto, prokurując szybki zysk z niesłusznej sprawy, pozbawia państwo 
sprawiedliwych dochodów. Wartościowym obywatelem jest ten, komu zależy 
na trwałym pożytku państwa, na zgodzie obywateli i na waszej reputacji. Na to 
jednak niektórzy nie zwracają żadnej uwagi, lecz twierdzą, że przynoszą pań‑
stwu dochody, odbierając tym, którzy je wytwarzają. W rzeczywistości jednak 
wpędzają je w biedę i niedostatek – bo gdy niebezpieczne będzie nabywanie 
czy inwestowanie, to kto będzie chciał ponosić ryzyko? [38] Nie jest zapewne 
rzeczą łatwą przeszkodzić im w tym, co robią. Wy jednak, sędziowie, tak jak 
ocaliliście wielu innych obywateli niesłusznie postawionych przed sądem, tak 
też i Euksenipposowi pomóżcie. Nie przymykajcie oczu na to, że oskarżony 
został on w sprawie zgoła niepoważnej i w tak poważnym procesie o zdradę 
stanu. Nie tylko nie podlega on tej procedurze, lecz także zastosowana jest ona 
wbrew prawom, a do tego jeszcze przez samego oskarżyciela niejako unieważ‑
niona. [39] Oskarżył go bowiem Polyeuktos o zdradę stanu za to, że składał pro‑
pozycje sprzeczne z interesem ludu ateńskiego, biorąc pieniądze i dary od tych, 
którzy działają przeciwko niemu. Gdyby chociaż zarzucał mu, że współdziała 
z jakimiś ludźmi spoza państwa i że to od nich przyjął łapówki. Mógłby wtedy 
powiedzieć, że, skoro tamtych nie można ukarać, trzeba przynajmniej wymie‑
rzyć sprawiedliwość tym, którzy wysługują się im tu, na miejscu. Tymczasem 
jednak twierdzi, że ci, od których Euksenippos przyjął łapówki, to Ateńczycy. 
A zatem nie próbujesz doprowadzić do ukarania tych, którzy działają przeciwko 
ludowi, choć masz ich tu, w państwie, za to Euksenipposa ciągasz po sądach?

[40] Krótko jeszcze powiem na temat werdyktu, który macie wydać, i zejdę 
z mównicy102. Gdy będziecie już mieli, mężowie, głosować, nakażcie sekreta‑

 99 „politycy”, dosł. „mówcy” (rhētores): tradycyjnie dostrzegać się w tym zwykło ledwie 
skrywaną aluzję do polityki fiskalnej Likurga, który za nadużycia związane z eksploatacją 
kopalni doprowadził do skazania na śmierć niejakiego Difilosa; zob. [Plutarch], Moralia (Vi‑
tae…) 843d; por. de Falco 131; Marzi 193 p. 90; contra: Whitehead 254; zob. też Mitchel 1970: 25; 
Faraguna 1992: 314–315; Humphreys 2004: 85 i p. 21

100 „nałożyli haracz”, dosł. „nałożywszy haracz” (δασμολ[ογή]σαντες): zapewne cho‑
dzi tu o wygórowane opłaty za eksploatację kopalni albo nawet związane z nią konfiskaty;  
por. Faraguna 1992: 316–317; Whitehead 1998: 185–186; Whitehead 252–253; zob. też Mitchell 1970: 25.

101 „zajmujących się tym”, dosł. „tych tam” (τοὺς ἐκ[εῖθεν]); inni proponują emendację do: 
„przedsiębiorczych” (τοὺς ἐκ[τενεῖς]); zob. Colin.

102 W tym miejscu rozpoczyna się krótka przemowa końcowa, peroratio (40–41); Hyperejdes 
oszczędnie miarkuje tu zwyczajowy dla niej pathos i loci communes; zob. wyżej – Dem. 37 i kom.
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rzowi odczytać dokładnie akt oskarżenia, prawo dotyczące zdrady stanu oraz 
przysięgę sędziów103. I zapomnijcie wszystkie wygłoszone przez nas tutaj mowy: 
mając na uwadze jedynie sam akt oskarżenia i prawa, wydajcie wyrok taki, jaki 
uznacie za sprawiedliwy i zgodny ze złożoną przez was przysięgą. [41] Jeśli 
o mnie idzie, zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby ci pomóc Euksenipposie. 
Pozostaje jeszcze teraz prosić sędziów o wyrozumiałość,104 wezwać przyjaciół 
i wprowadzić dzieci105.

103 „przysięgę”, dosł. „przysięgę sędziowską” (ὅρκον τὸν ἡλιαστικόν); por. Lyc. fr. 1, Phil. 
5; tekst tej przysięgi najpełniej przekazuje nam mowa Demostenesa Przeciwko Timokratesowi 
(24.149–151), gdzie jednak passus ten jest najprawdopodobniej późniejszym dodatkiem i w naj‑
lepszym wypadku jedynie opiera się na tekście autentycznej przysięgi; choć nigdzie nie jest 
ona cytowana w całości, podjęto próby jej rekonstrukcji; przysięgę tę na początku każdego roku 
składali wszyscy wybrani losem sędziowie, w liczbie 6000, prawdopodobnie po 600 z każdej 
fyli; por. Fränkel 1878; zob. też Lipsius 1905 -1915: 151–153; Bonner – Smith 1938: 152–156; Harrison 
1968–1971: 2.48; MacDowell 1978: 34; Mirhady 2007: 48–53; Sommerstein 2013: 70–80; Canevaro 
2013: 174–180.

104 „prosić sędziów o wyrozumiałość” (δεῖσθαι τῶν δικαστῶν): według niektórych (Burtt, 
Cooper) dalsza część tego zdania stanowić ma dopełnienie do czasownika „prosić” (δεῖσθαι), 
co dawałoby sens: „prosić sędziów, aby pozwolili wezwać przyjaciół i wprowadzić na mównicę 
dzieci” (Jensen również nie oddziela interpunkcyjnie tych członów); nic jednak nie sugeruje, 
żeby jedno lub drugie uzależnione mogło być od decyzji sędziów; sam Hyperejdes wcześniej 
wskazuje, że każdy ma prawo wystąpić jako synēgoros (a za formalny porządek rozprawy sądo‑
wej odpowiadał przewodniczący jej urzędnik, nie sędziowie); stąd też w przekładzie przyjąłem 
propozycję Colina, który elementy te traktuje rozdzielnie (por. Marzi, Whitehead; zob. też 
Rubinstein 2000: 56–58).

105 „wezwać przyjaciół i wprowadzić dzieci” (τοὺς φίλους παρακαλεῖν καὶ τὰ παιδία 
ἀναβιβάζεσθαι) – pierwsza część tego wyrażenia odnosi się najprawdopodobniej do kolejnych 
synēgoroi Euksenipposa, druga natomiast opisuje często praktykowany przez oskarżonych 
zwyczaj wprowadzania rodziny, szczególnie dzieci, na mównicę celem wzbudzenia litości 
u sędziów; por. Dem. 21; Phil. 9; zob. też Ajschines, O poselstwie (2) 179; Arystofanes, Osy 568–575; 
Bers 2009: 77–93; Naiden 2006: 64–65, 99–100, 195–198; inni do tej ostatniej konwencji odnoszą 
zarówno przyjaciół, jak i dzieci, co prowadzi do (prawdopodobnie błędnego) wniosku, że 
Hyperejdes to jedyny synēgoros Euksenipposa; zob. Colin 153, p. 3.





Przeciwko Filippidesowi

Przeciwko Filippidesowi (Phil.) to mowa oskarżycielska, wygłoszona przed trybu‑
nałem sądu ludowego, być może przez samego Hyperejdesa1, w procesie, który 
miał miejsce po 338 p.n.e.2 Większa jej część zaginęła, a to, co się zachowało, 
jak w przypadku mowy Przeciwko Lykofronowi, obejmuje zwieńczenie „dowo‑
dzenia” (argumentatio) oraz przemowę końcową (peroratio).

1. Osoby dramatu

Oskarżony Filippides (demotikon nieznane)3 to znacząca postać życia politycz‑
nego Aten IV wieku. Choć posiadamy niewiele informacji na temat jego działal‑

1 Tak Colin 87; Burtt 408; Sinclair 1988: 156, p. 96; Hansen 1974: 39 (za Atenajosem, Uczta 
Mędrców 12.552d); brak jednak na to jednoznacznych dowodów, a wzmianka u Atenajosa odnosi 
się raczej do autorstwa niż do wygłoszenia; por. Rubinstein 2000: 35, p. 31; Whitehead 27–28.

2 Wskazówki dotyczące datowania dostarczają jedynie świadectwa wewnętrzne; wspo‑
mniane w Phil. 2 i 9 „nieszczęścia” powszechnie odnosi się do klęski cheronejskiej, co tym 
samym wyznacza terminus post quem; terminus ante z kolei zależy od tekstualnej i gramatycznej 
interpretacji Phil. 7 (zob. niżej – kom.); przy założeniu, że mowa w nim o Filipie jeszcze za życia, 
terminus ante quem przypada na 336 p.n.e.; jeśli jednak wynika z niego, że król Macedonii został 
już zamordowany, to zamiast terminus ante quem otrzymujemy kolejny terminus post; nawet 
wtedy jednak ton tego passusu wydaje się sugerować, że są to wydarzenia niedawne, co z kolei 
pozwala przypuszczać, że proces mógł mieć miejsce w 336 lub 335 p.n.e.; zob. Jensen xxxvii; 
Colin 92; Whitehead 29–30; Horváth 2004: 170; por. niżej Phil. 7 i kom.; hipoteza Sealey’a, że 
mowa ta odnosi się do politycznych uwarunkowań po „powstaniu” Agisa (331 p.n.e.) nie jest 
przekonująca; zob. niżej – Phil. 1 i kom.

3 PA 14351; LGPN 1; PAA 928850; Hansen 1989: 61.
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ności, a wszystkie one pochodzą z nieprzychylnego mu świadectwa tej właśnie 
mowy, był on osobą na tyle rozpoznawalną, że stał się przedmiotem żartów 
komediopisarzy, niewybrednych zresztą, bo odnoszących się do jego wyglądu, 
konkretnie zaś do jego osobliwej szczupłości4. Sam Hyperejdes zresztą, co 
zaświadcza nam Atenajos, nie omieszkał pominąć tak paradnej sposobności 
do ośmieszenia swojego przeciwnika (Phil. F xvi). Niewątpliwie należał on 
do tych polityków, którzy sprzyjali interesom Macedonii, zapewne nie tyle 
z czystej sympatii do hegemona z północy, co z pragmatycznej kalkulacji sił 
i racjonalnej oceny możliwości Aten: tę właśnie usłużność wobec aktualnie 
dominujących potęg wyrzuca Filippidesowi i jemu podobnym Hyperejdes 
(Phil. 1). Poza tym wiemy, iż miał być autorem dwóch innych uchwał, z których 
obie podobnie zostały zaskarżone przed sądem jako sprzeczne z prawem. 
Filippides procesy przegrał, w związku z czym kolejny wyrok skazujący 
w bieżącej sprawie automatycznie pozbawiałby go części praw obywatelskich: 
wspomina o tym Hyperejdes, wspominał też zapewne – lub przynajmniej miał 
zamiar – sam Filippides albo któryś z jego współobrońców, apelując w ten 
sposób do litości sędziów (Phil. 11).

Niewykluczone, że postać tę utożsamiać należy z Filippidesem z Pajanii5 
(krajanem Demostenesa), ostatnim znanym nam przedstawicielem możnej 
rodziny ateńskiej6. Jego ojciec, Filomelos, wspomniany przez Lizjasza jako 

„szlachetny raczej niż bogaty”, był uczniem Izokratesa, zasłużył się też 
dla państwa wieloma liturgiami (w tym dwiema choregiami i czterema 
trierarchiami)7. Jego dziadek natomiast, również Filippides, wspomniany 
zostaje przez Platona jako jeden z młodych akolitów Protagorasa w dialogu 
zatytułowanym imieniem tego ostatniego8. W chwili procesu Filippides z Pa‑
janii mógł mieć czterdzieści lat9. Podobnie jak ojciec, zasłużył się dla państwa 
wieloma liturgiami oraz sprawowaniem licznych urzędów, a zwieńczeniem 

4 „Od Filippidesa lżejszy” (Aleksis, Agōnis/Konik, F 2 K -A = Atenajos, Uczta mędrców 11.503a); 
„sfilippidziałeś mi się” (id. Odurzona mandragorą, F 148 K -A = Uczta mędrców 11.552e) – w sensie 
„zmarniałeś, schudłeś” (Atenajos, Uczta Mędrców 12.552e); „nim trzy dni upłyną, uczynię ja go 
chudszym od Filippidesa” (Aristofont, Platon F 8 K -A); por id. F. 10.1–2 K -A; Menander F 266 K -A; 
Aleksis F 93 K -A (wszystkie fragmenty i tytuły w przekładzie K. Bartol).

5 PA 14361; LGPN 16; PAA 929020 (być może też 929010); identyfikacja: Davies 1971: 550 
6 Por. Whitehead 28–29; Bartolini 1977: 77; MacDowell 1990: 413; por. Phil. 1 i kom.
7 Lizjasz, O majątku Arystofanesa 19; Izokrates, Antidosis (15) 93; por. Demostenes, Przeciwko 

Meidiasowi (21) 174; zob. też Davies 1971: 549.
8 Platon, Protagoras 315a; Davies 1971: 548.
9 Najwcześniej wspomniana trierarchia (zob. niżej) Filippidesa z Pajanii przypada na rok 

353 p.n.e.; w tym czasie musiał więc już być pełnoletni, tj. mieć 18 lub 20 lat (to pierwsze, jeśli 
przyjąć, że efebowie mogli pełnić funkcję trierarchy; por. Demostenes, Przeciwko Meidiasowi 
(21) 154; Canevaro 2013: 273–274; contra: MacDowell 1990: 371); uchwała honorująca z kolei 
przypada na 292 p.n.e., co istotnie sugeruje, że w 353 roku Filippides mógł mieć 20 lub 30 lat, 
a w 336 p.n.e. około 40.
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jego kariery była uchwała przyjęta na jego cześć na początku III wieku (292 
p.n.e.), wraz z którą uhonorowano go złotym wieńcem, przywilejem posiłków 
w Prytanejon oraz wzniesieniem posągu na agorze10. Według Demostenesa 
charakteryzowały go jednak – przynajmniej w młodości – antydemokratyczne 
przekonania i inklinacje, co do pewnego stopnia odpowiadałoby obrazowi 
wyłaniającemu się z inwektywy Hyperejdesa (Phil. 8)11.

Jako współobrońca (synēgoros) Filippidesa prawdopodobnie wystąpił Demo‑
krates z Afidnaj, do którego Hyperejdes zwraca się osobiście w zachowanej 
części mowy (Phil. 2–3)12. Należał on do starego i zasłużonego dla Aten rodu 
Gefyrejczyków, z którego wywodzili się również bohaterowie ateńskiej de‑
mokracji, „tyranobójcy” Harmodios i Aristogejton13. Był on, prawdopodobnie, 
dużo starszy od Filippidesa, być może urodził się jeszcze w V wieku p.n.e.14. 
Późniejsi pisarze kojarzyli go przede wszystkim ze zgryźliwymi bon motami, 
których też – co wyrzuca mu Hyperejdes – nie szczędził ateńskiemu ludowi 
(Phil. 2, 9)15. Niewykluczone, że był on rzecznikiem promacedońskiej polityki 
(swoje przekonania wyrażając ironicznymi uwagami), o czym świadczyć mogą 
nie tylko kierowane pod jego adresem oskarżenia w tej mowie, lecz także 
fakt, że zaangażowany był w zawarcie kończącego wojnę z Filipem i III wojnę 
świętą pokoju Filokratesa16.

Nie wiemy, czy mowę oskarżycielską wygłosił sam Hyperejdes, czy też 
została ona napisana na czyjeś zamówienie. Ktokolwiek jednak wystąpił z nią 
przed sądem, uczynił to najprawdopodobniej jako współoskarżyciel (Phil. 13). 
Kim był główny oskarżyciel – nie wiadomo.

10 Trierarchie i syntrierarchie: IG II2 1613.191 (353 p.n.e.); IG II2 1628.21, 31, 375; IG II2 1629.657, 
894; IG II2 1632.263; Demostenes, Przeciwko Meidiasowi (21) 208, 215; trierarchie i choregie: IG II2 
649.22; urząd stratega i archonta: IG II2 649.24–25; uchwała honorująca „dekret Stratoklesa” (na 
wniosek którego został przegłosowany) IG II2 649.18; SEG 45.101; nt. złotego wieńca zob. niżej 

– Dion. [wstęp 3.]; nt. posiłków w Prytanejon zob. Phil. 2 i kom; nt. trierarchii i innych liturgii 
zob. niżej – Przeciwko Pasiklesowi [wstęp 3.].

11 Demostenes, Przeciwko Meidiasowi 208–215; zob. też MacDowell 1990: 412–413.
12 PA 3521; LGPN 29; PAA 316620 (być może też 316622); Davies 1971: 475; Hansen 1989: 41; 

mowa Hyperejdesa wprawdzie nie wskazuje go jednoznacznie jako współobrońcę, poświęcona 
mu uwaga jednak wyraźnie sugeruje, że wystąpił on również jako strona procesu; zob. Colin 
94; Marzi 202, p. 10; Hansen 1974: 39 („presumably synēgoros”); Rubinstein 2000: 166, p. 121; 218, 
p. 69; 257.

13 Demokrates wywodził się z bocznej gałęzi rodu, nie był bezpośrednim potomkiem 
ani jednego, ani drugiego (Harmodios zginął bezpotomnie); drzewo rodowe: Davies 1971 tabela ii.

14 Izajos w 365 lub 364 p.n.e. wydaje się sugerować, że był już dojrzałym mężczyzną, iden‑
tyfikując jego siostrę poprzez pokrewieństwo z nim właśnie (a nie z ojcem): W sprawie majątku 
Filoktemona (5) 22; jako człowieka starego (ἐν γήραι) wspomina go Stobajos (Florilegium 3.22.43); 
zob. też Davies 1971: 475.

15 Stobajos, Florilegium 3.13.50; Arystoteles, Retoryka 1407a; zob. też niżej – Phil. 2 i kom.
16 Ajschines, O poselstwie (2) 17; do stronników pokoju zaliczał się jednak początkowo także 

Demostenes (o czym zresztą mówi Ajschines w cytowanym miejscu).
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2. Procedura

Procedurą prawną, na której opiera się proces przeciwko Filippidesowi, jest 
publiczne oskarżenie o zgłoszenie wniosku sprzecznego z prawem (graphē 
paranomōn)17. Miała ona charakter ściśle polityczny, choć w odróżnieniu od 
procedur takich jak apophasis (Dem.) lub eisangelia (Eux., Lyc.) była standardową 
formą oskarżenia publicznego (graphē). Skargę zgłaszano u archontów tesmo‑
tetów, którzy – po przyjęciu oskarżenia – prowadzili przesłuchanie wstępne 
(anakrisis), a następnie przewodniczyli właściwej rozprawie sądowej.

Wyjątkowość tej procedury tkwi natomiast w jej znaczeniu dla funkcjo‑
nowania systemu i życia politycznego starożytnych Aten. To za jej bowiem 
sprawą polityczny autorytet Zgromadzenia Ludowego (ekklēsia) ostatecznie 
podporządkowany był „władzy sądowniczej” – w postaci trybunału sądu 
ludowego (dikastērion), którego decyzja unieważnić mogła decyzję podjętą 
przez tamto gremium. Każda uchwała bowiem przedłożona Zgromadzeniu, 
niezależnie od tego, czy jej przyjęcie zostało już przegłosowane, czy nie, 
mogła zostać zaskarżona jako sprzeczna z prawem. Wnoszący skargę składał 
jednocześnie przysięgę (hypōmosia), która obligowała go do podjęcia dalszych 
kroków prawnych przewidzianych w ramach graphē paranomōn, łącznie 
z doprowadzeniem do właściwej rozprawy sądowej. Na mocy tej przysięgi 
wprowadzenie zaskarżonej uchwały w życie zostawało też zawieszone aż do 
czasu rozstrzygnięcia sprawy w sądzie.

W V wieku p.n.e. uchwała (psēphisma) nie była formalnie rozróżniona od prawa 
(nomos)18: każda decyzja Zgromadzenia Ludowego miała taką samą moc, jak 
istniejące już prawa, a graphē paranomōn uruchamiano w przypadku zaistnienia 
konfliktu między funkcjonującymi już regulacjami a nowo uchwalonymi. Od 
roku 403 p.n.e. (odnowienie demokracji) jednak wprowadzony został formalny 
porządek, regulujący hierarchiczną relację obu tych aktów prawnych. Uchwałą 
nazywano odtąd decyzję podjętą przez Zgromadzenie Ludowe, z reguły odno‑
szącą się do doraźnych rozstrzygnięć w sprawie polityki wewnętrznej lub za‑
granicznej, stanowienie nowych praw natomiast powierzono specjalnie w tym 
celu powołanemu kolegium „prawodawców” (nomothetai), których aprobatę 
dla tego rodzaju wniosku należało uzyskać; uruchomienie całej tej procedury 
wymagało jednak stosownej uchwały, przegłosowanej przez Zgromadzenie 
Ludowe19. Legislacja (nomothesia) stała więc procesem dwustopniowym.

17 Podstawowe opracowania dotyczące tej procedury prawnej to: Wolff 1970; Hansen 1974; 
MacDowell 1978: 50–52; 2009: 152–155; Yunis 1988; Sundahl 2003; Carawan 2007; zob. też Hansen 
1999: 211–217.

18 Quass 1971; Hansen 1983: 161–177 (= GRBS 19, 1978).
19 Na temat stanowienia prawa w Atenach zob. Hansen 1978; 1985; Rhodes 1984; Thomas 

1994; Canevaro 2013b; zob. też Hansen 1999: 175–183.
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W IV wieku p.n.e. graphē paranomōn odnosiła się już niemal wyłącznie do 

uchwał20. Zaskarżenie legislacji natomiast dokonywało się odtąd na drodze 
innej, nowej procedury: „publicznego oskarżenia o ustanowienie niesto‑
sownego prawa” (graphē nomon mē epitēdeion theinai)21. Znamy jedynie sześć 
przypadków zastosowania tej ostatniej procedury, którą wśród zachowanych 
pism oratorów reprezentują mowy Demostenesa Przeciwko Leptinesowi i Prze‑
ciwko Timokratesowi22. Dużo więcej, bo aż trzydzieści dziewięć, wspomnianych 
w źródłach procesów sądowych to przykłady graphē paranomōn23, a spośród 
nich sześć pozostawiło po sobie siedem zachowanych w całości lub w znaczą‑
cych fragmentach mów. Oprócz (1) oskarżenia Filippidesa są to: (2) Ajschinesa 
Przeciwko Ktezyfontowi (mowa oskarżycielska) i będąca dla niej odpowiedzią 
(3) O wieńcu Demostenesa24; mowy oskarżycielskie tego ostatniego (4) Przeciwko 
Androtionowi, (5) Przeciwko Aristokratesowi i (6) Przeciwko Aristogejtonowi25 oraz 
nowo odkryta mowa obrończa Hyperejdesa (7) Przeciwko Diondasowi. Tylko 
trzy przypadki jednak (po których zostały jedynie wzmianki i fragmenty) 
są potwierdzone dla okresu sprzed 403 p.n.e., a najwcześniejszy znany nam 
casus zastosowania tej procedury przypada na 415 p.n.e.26 Nie wiemy, na 
ile lat wcześniej należy przesunąć jej wprowadzenie do systemu prawnego 
starożytnych Aten.

Jak większość standardowych oskarżeń publicznych, graphē paranomōn 
stanowiła tzw. agōn timētos, co oznaczało, iż wymiar kary nie był uregulowany 
statutowo, lecz szacowany (timēsis) dla każdego przypadku z osobna, na pod‑
stawie propozycji przedstawionych przez oskarżycieli i obronę. Innymi słowy 

– każdy proces miał przebieg dwustopniowy: pierwszym etapem było ustalenie 
winy oskarżonego, drugim zaś (w przypadku rozstrzygnięcia pierwszego po 
myśli oskarżycieli) – szacowanie wymiaru kary. Jego zakres mógł być bardzo 
szeroki, od symbolicznej grzywny po karę śmierci27.

20 Hansen (1974: 44–45) podaje jeden przykład zastosowania graphē paranomōn w zaskarże‑
niu prawa (a nie uchwały); zob. jednak MacDowell 2009: 153, p. 3.

21 Nt. tej procedury zob. Kremmydas 2013: 45–50; Hansen 1974: 44–48.
22 Przeciwko Leptinesowi wygłosił sam Demostenes (jako współoskarżyciel); Przeciwko Ti‑

mokratesowi natomiast napisał on na zamówienie niejakiego Diodorosa (PA 3919; LGPN 11; PAA 
329575), dla którego również napisał mowę Przeciwko Androtionowi, zob. niżej.

23 Hansen 1974: 28–41.
24 Swoją mowę obrończą O wieńcu wygłosił Demostenes jako synēgoros oskarżonego Kte‑

zyfonta, który zapewne swoją własną przemowę ograniczył do krótkiego wprowadzenia (por. 
Rubinstein 2000: 123, 16).

25 Pierwsze dwie wygłoszone zostały przez klientów Demostenesa, odpowiednio: Diodo‑
rosa (zob. wyżej), Euthyklesa z Thria (PA 5581; LGPN 38; PAA 432905); Przeciwko Aristogejtonowi 
wygłosił sam Demostenes jako synēgoros; nt. autentyczności tej ostatniej mowy (oraz II mowy 
Przeciwko Aristogejtonowi) zob. MacDowell 2009: 298–313.

26 Zob. Hansen 1974: 28–29; ostatnim z nich było zaskarżenie uchwały, na mocy której 
doprowadzono do skazania strategów spod Arginuz (408 p.n.e.).

27 Hansen 1974: 32–33; zob. wyżej – Wprowadzenie 3.4.; por. też Eux. 18.
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3. Istota sprawy

Oskarżenie Filippidesa, podobnie jak zdecydowana większość znanych nam 
przypadków graphē paranomōn, dotyczyło uchwały honorującej, przyjmowanej 
na cześć osób – według wnioskodawcy – szczególnie zasłużonych dla państwa. 
Tym razem zaszczyty przyznano kolegium przewodniczących Rady Pięciuset 
(proedroi), do obowiązku których należało również kierowanie obradami 
Zgromadzenia Ludowego. Powołano je na początku IV wieku, a w obu wspo‑
mnianych funkcjach zastąpili oni prytanów.

Powołana przez Klejstenesa Rada Pięciuset dzieliła się na dziesięć pięć‑
dziesięcioosobowych grup prytanów, reprezentujących każdą z dziesięciu 
attyckich fyl28. Każdego miesiąca – a rok „buleutyczny” (tj. kalendarz, według 
którego funkcjonowała Rada Pięciuset) dzielił się na dziesięć, a nie dwanaście 
miesięcy – każda z owych grup, według ustalonej losem kolejności, pełniła 
funkcję „komitetu wykonawczego”29. Do jego zadań należało zwoływanie 
i przewodniczenie posiedzeniom Rady oraz Zgromadzenia Ludowego, a także 
ustalanie programu posiedzenia dla tej pierwszej (dla tego drugiego czyniła to 
cała Rada Pięciuset). W efekcie to właśnie do prytanów należała decyzja, czy 
daną sprawę w ogóle powierzyć obradom Rady i – pośrednio – Zgromadzenia. 
To oni byli pierwszymi oficjalnymi reprezentantami ateńskiej polis, przyjmu‑
jącymi wnioski petentów i zagranicznych posłów. O tym, jak wielka była ich 
władza, świadczyć może fakt, iż funkcję przewodniczącego prytanii (epistatēs) 
sprawować można było tylko przez jeden dzień, a na dodatek – raz w życiu30.

Poczynając od IV wieku, kolegium dziewięciu proedrów zastąpiło prytanów 
w funkcji przewodniczenia obradom tak Rady Pieciuset, jak i Zgromadzenia 
Ludowego (reszta prerogatyw pozostała przy prytanach). Wybierano ich po 
jednym spośród wszystkich fyl – oprócz tej, która w danym miesiącu spra‑
wowała prytanię (stąd liczba dziewięć) – a dokonywał tego każdego dnia 
przewodniczący prytanii (który również codziennie się zmieniał).

Honorowanie urzędników za wzorowe wypełnianie ich powinności było 
częstą praktyką w starożytnych Atenach: takich właśnie przypadków doty‑
czy zresztą większość zachowanych mów wygłoszonych w ramach graphē 
paranomōn31. Trudno jednak powiedzieć, na ile powszechny był zwyczaj 

28 Nt. fyl zob. wyżej – Eux. [wstęp 3.].
29 Hansen 1999: 252; ang. „executive committe” (zob. Rhodes 1972: 16–25).
30 Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 44.1; epistatēs był wybierany losowo spośród wszyst‑

kich prytanów.
31 Oprócz Phil. są to: Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi; Demostenes, O wieńcu; Hyperejdes, 

Dion. (wszystkie trzy dotyczące zaszczytów przyznawanych Demostenesowi); Demostenes, 
Przeciwko Androtionowi (dotyczy zaszczytów przyznawanych członkom ustępującej Rady Pię‑
ciuset); większość znanych nam przypadków zastosowania procedury graphē paranomōn doty‑
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przyznawania tego rodzaju zaszczytów w związku z pełnieniem urzędów tak 
(dosłownie) efemerycznych, jak jednodniowe przewodniczenie posiedzeniu 
Rady Pięciuset i (ewentualnie) Zgromadzenia Ludowego32. Tak czy inaczej, 
uchwała Filippidesa miała wysoce polityczny charakter. Choć szczegóły 
urzędowania uhonorowanych przez nią proedrów pozostają nieznane, po‑
wszechnie przyjmuje się, iż wiązać je należy z programem obrad Zgromadze‑
nia Ludowego, któremu przewodniczyli. Innymi słowy, proedrowie zostali, 
na wniosek Filippidesa, obdarzeni zaszczytami dlatego, że sami przyczynili 
się do przeforsowania odpowiednich uchwał – uchwał najprawdopodobniej 
honorujących. Kto był ich beneficjentem? Argumentacja mówcy wyraźnie 
wskazuje jeden kierunek: Macedonię, być może samego Filipa albo innych pro‑
minentnych przedstawicieli monarchii, niewykluczone też, że i Ateńczyków, 
którzy przyczynili się do zawarcia pokoju po klęsce pod Cheroneą33.

Proces Filippidesa miał więc najprawdopodobniej na wskroś polityczny 
charakter. Zapewne był on próbą sił między rzecznikami promacedońskiej 
i antymacedońskiej orientacji w Atenach34; a jednym z najbardziej żarliwych 
przedstawicieli tego ostatniego stronnictwa był właśnie Hyperejdes. O ile same 
zaszczyty przyznane zwycięzcom spod Cheronei uchodzić mogły jeszcze 
w ich oczach za wyższą konieczność, to uhonorowanie tych, którzy przyczynili 
się do ich przeforsowania, stanowić mogło kroplę przelewającą czarę goryczy 
(Phil. 5). A zarazem dogodny punkt wyjścia dla zaznaczenia (choćby okrężną 
drogą) swojego sprzeciwu.

4. Strategia

Stan zachowania mowy uniemożliwia wyczerpującą ocenę zastosowanej przez 
Hyperejdesa strategii retorycznej. W całości przetrwał jedynie epilog (peroratio) 
oraz koniec dowodzenia (argumentatio). Oskarżenie prawdopodobnie opierało 
się na literze prawa, które proedrowie w jakimś punkcie przekroczyli pod‑

czy uchwał honorujących (choć nie wszystkie związane były z pełnieniem przez honoranda 
urzędów); por. Hansen 1974: 62.

32 Jedynym możliwym (Whitehead 54) znanym nam przypadkiem poza Phil. jest IG II2 547 
(„suspiceris decretum fuisse in honorem proedrorum factum”; por. SEG 21 292); fakt, iż Phil. 
nigdzie nie wspomina o osobliwości honorowania tych właśnie urzędników, sugerować też 
może, iż nie był to nadzwyczajny wniosek (por. Colin 88).

33 Plutarch, Demostenes 22.4; por. Engels 19932: 123, p. 237; Whitehead 32; Horváth 
2009: 203.

34 Engels 19932: 124–142; Habicht 1997: 14; Horváth 2009: 203; zob. też niżej – Przeciwko 
Demadesowi [wstęp 2.]; Przeciwko Aristogejtonowi [wstęp 2.].



174 Hyperejdes

czas pełnienia swojego urzędu (Phil. 4–5)35. Tym samym, według oskarżenia, 
dyskwalifikowało ich to jako kandydatów do zaszczytów, którymi honorował 
ich wniosek Filippidesa. Jak już jednak zaznaczono wyżej, głównym opar‑
ciem procesu był czynnik polityczny. Ten właśnie wątek stanowi dogodny 
punkt wyjścia dla negatywnej charakterystyki oskarżonego i jego stronników, 
których Hyperejdes przedstawia jako niemalże zdrajców, konsekwentnie 
wysługujących się obcym siłom na niekorzyść swojej ojczyzny (Phil. 1, 7–8), 
a nawet mających czelność jawnie kpić z niej samej i z jej nieszczęść (Phil. 2, 
9, fr. X). Niemało też uwagi poświęca on obaleniu argumentów przeciwnika 
odwołujących się do współczucia u sędziów: dla zdrajców notorycznie i jawnie 
działających przeciwko ojczyźnie nie powinno być litości (Phil. 9–12).

35 Por. Burtt 408; Whitehead 32; zob. też Engels 19932: 144.
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Frg. I

[…] w wolnym państwie, czyniąc to, co [korzystne] dla tyranów […] w niewolę 
[…]1

Frg. IIa

[…] mnie […] uchwał […] im […] wszystko […] ty zaś […] sędziowie […] ludu […]

Frg. IIb

[…] okoliczności2 […] was […] wszystkiego […] odwzajemniać Ateńczykom […] 
ktoś u […] […] wdzięczność […] wziąłby […] państwu […] 

Frg. III

[…] w jego sprawie […]

Frg. VI3

[…] szlachetne rzeczy zarówno dla państwa, jak i Hellenów za jego sprawą się 
dokonały. Toteż i u nas, i u wszystkich innych [dostąpił] największych nagród 
[…] słusznie […]

Frg. VIII4

1 „[… ludzie, którzy] w wolnym państwie, czyniąc to, co [korzystne] jest dla tyranów, [wpę‑
dzają je] w niewolę […]” (Colin); „[korzystne]” (συμφέροντα) to powszechnie przyjmowana 
koniektura; contra: Blass – „[zawsze wszystko]” (ἀεὶ πάντα).

2 „okoliczności” (καιρόν) – motyw towarzyszący argumentacji Hyperejdesa zarówno w tej 
mowie (8), jak i w Dion. 10–12.

3 Fragmenty IV i V połączone zostały z fr. VI i VIII odpowiednio.
4 Fragment VII zawiera tylko pojedyncze sylaby i/lub rodzajniki.
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[…] żadnemu państwu […] siłę […] z konieczności […] pragnień […] każdemu 
[…] powinniśmy być wdzięczni Aleksandrowi [za tych], którzy zginęli […]5. Ja 
jednak uważam […]

Frg. X6

[…] ów. Ci następnie depczą lud w jego nieszczęściach. Dlatego też o wiele 
bardziej zasługują na nienawiść. Bo tak jak ciało największej wymaga troski 
w chorobie, tak też państwo największego wymaga oddania w nieszczęściach. 
Tym zaś, jako jedynym […]

Frg. XI

[…] demokracja […], lecz w sprawie […] Filip[…] i wyruszył […] przeciwko kra‑
jowi […] to […] Filip[…]7 wyruszył przeciwko nam i naszym sprzymierzeńcom 
[…] dokładnie […]

Frg. XVa8

[…] dają – każdy z nich – jeden w Tebach, drugi w Tanagrze, inny w woln […] 
te […] i […] czyniąc […]9

Frg. XVb

[…] uwolniwszy się? Albo że ci, którzy od zdobywanych miast biorą prowizję, 
nie modlą się, aby i wszystkie inne sprawy w Helladzie wywrócone zostały 
do góry nogami? I że chcą, abyście ciągle pozostawali w lęku i niebezpieczeń‑
stwach […] wstęp[…] państwu […] już […] dokładnemu […] obu […] mnie […] 
to […] jemu […]

Frg. XVI Chudy był też Filippides, przeciwko któremu przemawiał mówca Hy‑
perejdes, zaliczając go do osobistości publicznych. „Wyglądał nieefektownie 
przez swą szczupłość”, jak powiedział Hyperejdes10.

 5 „którzy zginęli [z jego rąk]” (Colin).
 6 Fragment IX, zawierający jedynie końcowe części słów z kolumny papirusu, połączony 

został przez Blassa z fragmentem IIb; zob. Blass app. crit. (53).
 7 „[nasza] demokracja. [Pomijam inne zarzuty], lecz to, że w sprawie Filipa [przemawiał 

regularnie] i że wyruszył [razem z nim] przeciwko naszemu krajowi, to [właśnie wykażę. Bo 
razem z] Filipem [wyruszył on przeciwko nam i naszym sojusznikom. Wszyscy] dokładnie 
[znacie tę sprawę…]” (Colin); obie wzmianki o Filipie są fragmentaryczne (Φίλι[ oraz ]ιππο[), 
przez co niemożliwe jest jednoznaczne ustalenie przypadka gramatycznego.

 8 Fragmenty XI–XIV zawierają tylko pojedyncze sylaby i/lub rodzajniki.
 9 „w woln[…]” ἐν τῆι ἐλευθε[ρ]; to ostatnie słowo może być fragmentem nazwy własnej, 

por.: „[sprze]dają swoją ojczyznę – każdy z nich – jeden w Tebach, drugi w Tanagrze, inny 
w Eleuthe[ris, wszystko to, co jest w interesie Macedonii,] czyniąc” (Colin).

10 Atenajos, Uczta mędrców 12.552d (przekład K. Bartol).
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[1] […] wszczynają oskarżenia. I wymownie pokazują, że nawet wtedy prze‑
mawiali w sprawie Lacedemończyków nie jako ich przyjaciele, lecz jako nie‑
przyjaciele państwa: zawsze przeciwko wam wysługujący się możnym11. Skoro 
zaś teraz potęga tamtych przeszła na niego12, to i [jemu] postanowili schlebiać. 
[2] A Demokrates z Afidnaj siedział zawsze wśród nich i [wtórując im],13 żarto‑
wał sobie z nieszczęść państwa14; za dnia urągał wam na agorze, pod wieczór 
zaś przychodził do was na ucztę.15 Ale przecież, Demokratesie, tobie w szcze‑

11 Przyjmuje się, że „wtedy” (τότε) jest odniesieniem do czasów hegemonii Sparty, tj. pierw‑
szych dekad IV wieku, przed bitwą pod Leuktrami (371 p.n.e.); kim są „oni”, nie wiadomo; jeśli 
odczytywać ten passus literalnie, należałoby przyjąć, że należał do nich również Filippides 
(Colin 90); Filippides z Pajanii jednak (jeśli uznać jego identyfikację z adwersarzem tej mowy) 
urodził się nie wcześniej niż w latach 80. IV wieku (lub 90., jeśli przyjąć, że, jak Arystofont, 
dożył stu lat), co wyklucza jego osobisty wpływ na politykę Aten przed 371 p.n.e.; być może 
wzmianka ta w ogólnikowy sposób odnosi się do fakcji lub linii politycznej reprezentowanej 
przez Demokratesa i Filippidesa albo też do przodków tego ostatniego; por. Whitehead 46; 
Mossé 1962: 295; Bartolini 1977: 77; MacDowell 1990: 413; Fisher 1994: 359; Sealey (1960: 40) su‑
geruje, że uwaga o sprzyjaniu Sparcie odnosi się do krótkiego okresu spartańskich sukcesów 
podczas „powstania Agisa”, co jednak byłoby sprzeczne z promacedońskim stanowiskiem 
stronnictwa, o którym mowa.

12 Chodzi zapewne o Filipa II – mimo braku historycznej precyzji (bezpośrednio po Sparcie 
hegemonię na lądzie przejęły Teby); Marzi 201; Whitehead 46; Cooper (już w przekładzie); inni 
uważają, że chodzi o Aleksandra – przy założeniu, że mowa wygłoszona została po śmierci 
Filipa II; zob. Colin 103; Sealey (1960: 40) sugeruje, że chodzi o „przeniesienie” potęgi Sparty 
z czasów Agisa – na Aleksandra; budzi to jednak zastrzeżenia: 1) „potęga” Sparty podczas 
powstania Agisa była stanowczo zbyt efemeryczna; 2) sugerowałoby to, że promacedońskie 
stronnictwo (reprezentowane, wg Hyperejdesa, przez Filippidesa i Demokratesa) sprzyjało 
wówczas wojującemu z Macedonią Agisowi.

13 „[wtórując im]”, dosł. „wystawiając [chór]” ([χορ]ὸν ἱστάς); χορόν jest koniekturą (Blass) 
cieszącą się uznaniem wielu wydawców (Colin, Marzi; zob. też Whitehead 47).

14 „żartował z nieszczęść państwa” (γελωτοποιεῖ ἐπὶ τοῖς τῆς πόλεως ἀτυχήμασιν); wg 
Plutarcha Demokrates (z ujmującym dystansem do samego siebie) mawiał, że Ateny, jak on 
sam, mają mało siły, lecz bardzo się nadymają (μικρὸν ἰσχύειν καὶ μέγα φυσᾶν), po klęsce 
zaś cheronejskiej wyraził żal, że państwo spotkało takie nieszczęście, że teraz nawet jego rad 
politycznych musi słuchać (ὥστε κἀμοῦ συμβουλευομένου ἀκούειν); zob. Plutarch, Moralia 
803d–e; Stobajos, Florilegium 3.22.43.

15 „do was”: do Prytanejon, na wieczorny posiłek przygotowywany na koszt państwa 
(którego przedstawicielami są sędziowie); zaszczyt zaproszenia do prytanejon przyjmował 
trzy postaci: 1) jednorazowe zaproszenie obywatela ateńskiego na wieczorny posiłek (δεῖπνον); 
2) jednorazowe zaproszenie na wieczorny posiłek (ξένια) zagranicznych gości, np. posłów; 
3) stały przywilej codziennych wieczornych posiłków w prytanejon (σίτησις), związany niekie‑
dy z pewnymi urzędami (strategia) na czas ich pełnienia, przyznawany też dożywotnio szcze‑
gólnie zasłużonym obywatelom lub ich potomkom (w tym również zwycięzcom w panhelleń‑
skich igrzyskach); ten ostatni przywilej był jednym z najwyższych zaszczytów przyznawanych 
przez państwo ateńskie; obdarzono nim potomków tyranobójców, Harmodiosa i Aristogejtona, 
do których należał Demokrates z Afidnaj (zob. niżej); zaszczytu tego dostąpił po negocjacjach 
z Aleksandrem (335 p.n.e.) Demades; por. Przeciwko Demadesowi [wstęp 1.]; w późniejszych cza‑
sach obdarzeni nim zostali m.in. potomkowie Likurga i Demostenesa; „na ucztę”, dosł. „aby 
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gólności nie wolno o ludzie żadnych mówić głupstw. Dlaczego? Bo, po pierwsze, 
o tym, że lud odwdzięcza się swoim dobroczyńcom, powinieneś wiedzieć sam, 
a nie dowiadywać się od innych. Sam przecież zaznajesz teraz zaszczytów za 
dobrodziejstwa, które inni wyświadczyli16. [3] Po drugie, dlatego że lud prawnie 
zakazał komukolwiek mówić źle o Harmodiosie i Aristogejtonie i wyszydzać 
ich w pieśniach17. I to właśnie jest niepojęte: lud uznał, że o twoich przodkach 
nawet po pijanemu nic złego nie wolno powiedzieć18, ty zaś o nim źle mówisz 
na trzeźwo?

[4] Jeszcze krótkiej tylko, sędziowie, dokonam rekapitulacji i zejdę z mów‑
nicy19. Proces, w którym macie wydać wyrok, dotyczy uchwały sprzecznej 
z prawem20. Zaskarżona zaś uchwała to wyrazy uznania dla przewodniczą‑

ucztować” (δειπνήσων): menu w założeniu miało być skromne (placek jęczmienny, ser, oliwki, 
wino) i być może takim było jeszcze w I poł. V wieku; w późniejszych czasach jednak goście 
Prytanejon podejmowani byli ucztą ofiarną (mięso, pszenny chleb, ryby) i sympozjonem; por. 
Dow 1963: 82–83; Miller 1978: 4–11; Osborne 1981 (zwł. 158–159); Henry 1983: 262–290; Worthing‑
ton 1992: 202; Kralli 1999; Wilkins 2000: 175–179.

16 „inni”: Harmodios i Aristogejton, „tyranobójcy”, przodkowie Demokratesa; w rzeczy‑
wistości nie zabili oni „tyrana”, którym wówczas był Hippiasz, syn Pizystrata, lecz jego brata, 
Hipparcha; Hippiasz został wygnany z Aten dopiero kilka lat po tym zdarzeniu, w wyniku 
interwencji Sparty i polityki przebywających wtedy na wygnaniu Alkmeonidów, jednego 
z najmożniejszych rodów ateńskiej arystokracji, któremu podówczas przewodził Klejstenes 
(Tukidydes, Wojna Peloponeska 6.57.3); późniejsza heroizacja „tyranobójców” była zapewne pró‑
bą napisania historii „na nowo”, tak aby zaszczyt uwolnienia od tyranii przypadał samym 
Ateńczykom i, być może, aby ograniczyć znaczenie i wpływy rodu Alkmeonidów w bieżącej 
polityce; zob. Fornara 1968.

17 Było to jedno z wielu praw ograniczających wolność wypowiedzi w starożytnych Ate‑
nach; dowiadujemy się o nim wyłącznie od Hyperejdesa; oprócz tego nie wolno było również 
ubliżać zmarłym: Demostenes, Przeciwko Leptinesowi (20) 104; [Przeciwko Boiotosowi] (40) 49; 
Hyperejdes, Przeciwko Dorotheosowi (xxi) F 100 (= Lexicon Cantabrigense s.v. κακηγορίας; Plutarch, 
Solon 21.1; urzędnikom (strategom i archontom): Lizjasz, W obronie żołnierza (9) 6, 16; żyjącym 

– oszczerstwami opisywanymi jako ἀπόρρητα, „zakazane” (zabójca, ojcobójca, matkobójca, 
pracujący na agorze, porzucający tarczę): Lizjasz, Przeciwko Theomnestosowi (10) 6–11; większość 
uchybień na tym polu ścigana była w ramach procedury dikē kakēgorias (prywatny proces 
o zniesławienie; w przypadku zmarłych – zapewne przez potomków), nie wiemy jednak, jak 
w tym kontekście dochodzono przestępstw przeciwko pamięci tyranobójców (ściganie przez 
potomków tychże?); zob. Halliwell 1991: 49–53; Wallace 1994; Todd 2007: 632–633; „w pieśniach”, 
dosł. „zaśpiewać o” (ἆισαι); zob. niżej.

18 Harmodiosa i Aristogejtona wspominano w pieśniach podczas sympozjonów, czego 
świadectwem są skolia (pieśni biesiadne) attyckie wysławiające ich pamięć: 893–896 PMG; zob. 
Danielewicz 1999: 527–530; upojenie nie stanowiło w ateńskich sądach formalnej okoliczności 
łagodzącej, powoływano się na nie jednak, apelując do wyrozumiałości sędziów; por. Demo‑
stenes, Przeciwko Meidiasowi (21) 38; zob. też Demostenes, Przeciwko Kononowi (54) 7; Lizjasz, 
Przeciwko Simonowi (3) 11–12, 18–19; Harris 2006: 301–303 (= Dike 7, 2004, 45–48).

19 „dokonam rekapitulacji i zejdę”, dosł. „powiedziawszy i podsumowawszy” (hendiadys); 
w tym miejscu rozpoczyna się wieńcząca mowę peroratio.

20 „uchwały sprzecznej z prawem”: dosł. „oskarżenie publiczne o [wprowadzenie uchwały] 
sprzecznej z prawem” (graphē paranomōn); zob. wyżej – [wstęp 2.].
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cych Rady21. Z odczytywanych praw słyszeliście przecież, że przewodniczący 
Rady powinni sprawować swój urząd zgodnie z prawem – ci zaś pełnili ją 
z naruszeniem prawa. [5] Reszta już należy do was. To wy bowiem pokażecie, 
czy wymierzycie karę tym, którzy przedkładają uchwały sprzeczne z prawem, 
czy może zaszczyty przyznane dobroczyńcom przeniesiecie na tych, którzy 
sprawują ten urząd z naruszeniem prawa22. Wy, którzy złożyliście przysięgę, 
aby zgodnie z prawem wydawać werdykt!23 Niepodobna przecież, żebyście dali 
się zwieść ich argumentacji, nawet jeśli stwierdzą, że głosowanie w sprawie 
owych wyrazów uznania było konieczne. Bo niepodobna powiedzieć, że jaką‑
kolwiek koniecznością było uwieńczenie przewodniczących Rady! [6] Do tego 
jeszcze on sam ułatwił wam postanowienie. Spisał bowiem powody, dla których 
wniósł o uwieńczenie przewodniczących Rady: ze względu na sprawiedliwość 
wobec ludu ateńskiego i dlatego, że zgodnie z prawem sprawowali swój urząd. 
Wprowadźcie go zatem, aby w swojej obronie to właśnie uzasadnił. I ty, Filip‑
pidesie, jeśli tylko wykażesz, że prawdą jest to, co o przewodniczących Rady 
napisałeś w uchwale, to ciesz się wygraną i uniewinnieniem. [7] Jeśli jednak 
sądzisz, że zostaniesz uniewinniony dzięki żartom i wygłupom – co zwykłeś 
czynić w sądach – to jesteś naiwny24. Albo że u tych oto {sędziów} poza spra‑
wiedliwością będziesz mógł liczyć na jakąś litość lub wybaczenie. Doprawdy, 
daleko do tego. Bo nie u ludu zaskarbiłeś sobie życzliwość, lecz gdzie indziej. 
Ani też nie uznałeś za stosowne przypochlebiać się tym, którzy mogliby cię 
ocalić, lecz tym, którzy u ludu wzbudzają lęk. Uznałeś25, że jedna tylko ludzka 

21 „przewodniczący Rady” (πρόεδροι): zob. wyżej – [wstęp 3.].
22 „którzy sprawują ten urząd z naruszeniem prawa”, dosł. „którzy wbrew prawu prze‑

wodniczą Radzie” (τοῖς ἐναντία τοῖς νόμοις προεδρεύουσιν).
23 „złożyliście przysięgę”: chodzi o przysięgę heliastów, zob. Eux. 40 i przyp.
24 „dzięki żartom i wygłupom”, dosł. „tańcząc kordaksa i żartując” (κορδακίζων καὶ 

γελωτοποιῶν); kordaks to rodzaj obscenicznego tańca, którego detale niestety nie są nam 
znane; w powszechnej świadomości kojarzono go z upojeniem; uchodził również za taniec 
właściwy dla komedii; zob. Kocur 2001: 98; McClure 2003: 121; tu, oczywiście, funkcjonuje 
jako metonimia wygłupów i błazenady; por. Gromska 1927: 77; nt. prób pozyskania życzliwości 
sędziów przez żarty zob. Arystofanes, Osy 567; Demostenes, Przeciwko Aristokratesowi (23) 206.

25 „Uznałeś” (ὑπείληφας): perfectum sugeruje, że mamy do czynienia ze stanem teraźniej‑
szym (będącym skutkiem czynności przeszłej); Filippides w przeszłości uznał, i sądzi dalej, że 
Filip II (zob. niżej) „pozostanie nieśmiertelny”; prowadzi to do konkluzji, że w chwili wypo‑
wiadania owych słów Filip jest wciąż przy życiu: „hoc ὑπείληφας i.e. putas (minime putasti vel 
putabas) manifesto declarat eam opinionem nondum re ipsa, occiso scilicet Philippo, refutatam 
esse” (Blass liii); por. Marzi 204 i p. 19; Wankel 1976: 1.15; Gehrke 1976: 67, p. 1; Engels 19932: 137 
i p. 254; 143 i p. 270; czasownik ὑπείληφας jednak nosi wyraźne znamiona poprawki: „corrector 
aliquis in rasura, ut videtur” (Jensen 65 app. crit.) i mógł w oryginale zastąpić inne słowo, z któ‑
rego widoczne są tylko pojedyncze litery (οπρ); analizując je, Horváth (2004: 169–170) proponuje 
emendację do προσέφηνας („zapowiedziałeś”, „przewidziałeś”) lub προειψίας („zapowiadałeś”), 
co jednoznacznie odnosi całość do przeszłości i tym samym ustala śmierć Filipa jako terminus 
post quem; zob. też niżej – Phil. 8 i kom. 
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istota pozostanie nieśmiertelna26, podczas gdy na tak wielkie państwo wydałeś 
wyrok śmierci27. Nie zauważyłeś, [8] że nawet jeden spośród tyranów po śmierci 
nie zmartwychwstał28, wiele zaś państw doszczętnie zrównanych z ziemią na 
nowo powróciło do sił. Ani też tego, co miało miejsce za czasów trzydziestu, 
nie wzięliście pod uwagę29: że nasze państwo pokonało zarówno tych, którzy 
zbrojnie przeciw niemu się wyprawili, jak i wrogów wewnętrznych, którzy 
dołączyli do napaści. Przeciwnie, w ogóle się nie kryliście z tym, że wyglądacie 
dogodnej okazji, aby czynem lub słowem działać przeciwko ludowi. I wy teraz 
będziecie mieli czelność mówić o dogodnych okazjach, choć sami przeciwko 
państwu takiej wyglądaliście?
[9] I z dziećmi przybywasz do sądu; wprowadzisz je na mównicę i oczekiwać 
będziesz od tych oto sędziów zmiłowania?30 Nie jest to sprawiedliwe! Bo gdy 
nad naszym państwem i jego nieszczęściami inni się litowali, to wy je lżyliście. 
Ci jednak, choć postanowili ocalić Helladę, doświadczyli losu nielicującego 
się z siłą ich ducha31. Ciebie zaś, za to, żeś niesprawiedliwie państwo nasze do 
największej doprowadził hańby, teraz sprawiedliwa spotka kara. [10] Dlacze‑

26 „istota”, dosł. „ciało” (σῶμα); w zgodnej opinii wydawców i komentatorów uwaga ta 
odnosi się do Filipa II; zob. Marzi 204 i p. 19; Whitehead 60; Cooper 84; Horváth 2004: 165; 
trudno jednak szukać tu nawiązania do rzekomego ubóstwienia tego monarchy w Atenach, 
na podobieństwo jego syna; por. Bosworth 1988: 281; Fredricksmeyer 1979; zob. jednak Badian 
2012: 251–253.

27 „wydałeś wyrok śmierci” (θάνατον κατέγνως): odważna metafora oparta na personi‑
fikacji państwa; por. Athen. 29; objaśnia ją Likurg w oskarżeniu Leokratesa (1) 59–61, konklu‑
dując: „dla państwa śmiercią jest, gdy zostanie zniszczone” (πόλεώς ἐστι θάνατος ἀνάστατον 
γενέσθαι); posługuje się nią później w jeszcze bardziej odważny sposób, sugerując, że wyrok 
uniewinniający dla oskarżonego będzie zarazem wyrokiem śmierci i sprzedania w niewolę 
dla państwa (τὸν Λεωκράτους ἀποψηφιζόμενον θάνατον τῆς πατρίδος καὶ ἀνδραποδισμὸν 
καταψηφίζεσθαι): Przeciwko Leokratesowi (1) 149.

28 „po śmierci nie zmartwychwstał” (οὐδεὶς… τελευτήσας ἀνεβίωσεν); tę uwagę z kolei 
uznaje się za aluzję do śmierci Filipa i tym samym sugestię, że proces ma miejsce niedługo  
po tym wydarzeniu; por. Jensen xxxvii; Colin 90; Hansen 1975: 39; Will 1983: 28, 185; Ha‑
bicht 1997: 14, 17; nt. określania macedońskich monarchów mianem „tyran” zob. niżej – Athen. 
10 i kom.

29 Chodzi o skrajną oligarchię tzw. „trzydziestu tyranów” (404–403 p.n.e.), zainstalowaną 
w Atenach po wojnie peloponeskiej z inicjatywy zwycięskiej Sparty (przede wszystkim dowo‑
dzącego jej wojskami Lizandra); zob. na ten temat Krentz 1982; Németh 2006; zob. też Przeciwko 
Arystofontowi [wstęp 1.]

30 Nt. zwyczaju wprowadzania dzieci na mównicę celem wzbudzenia litości sędziów zob. 
Eux. 41 i kom.

31 „Ci” (οὗτοι): odniesienie tego zaimka jest przedmiotem kontrowersji; według niektórych 
dotyczy to poległych pod Cheroneą (Marzi), choć „los nielicujący się…” (ἀνάξια) zdecydowanie 
nie pasuje do toposu śmierci za ojczyznę, który znamy choćby z ateńskich epitafiów (zob. niżej 

– Epit.); inni odnoszą je mniej lub bardziej jednoznacznie do sędziów, jako tych, którzy przeżyli 
Cheroneę i za życia przyszło im znosić rzeczy niegodne; por. Colin („ces hommes que tu vois 
devant toi“); Whitehead 65–66.
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go bowiem mielibyście go oszczędzić?32 Może dlatego, że jest demokratą? Ale 
przecież wiecie, że wybrał on służbę tyranom33, ludowi zaś tylko przewodzić 
uznawał za słuszne. Może dlatego, że jest przyzwoity? Ale przecież dwa razy 
skazaliście go w sądzie. – Tak, ale jest przydatny34. – Ale przecież, jeśli wy‑
sługiwać się będziecie kimś, kto jednomyślnym werdyktem uznany został za 
łajdaka, to powiedzą, że albo złe wydajecie werdykty, albo też łajdacy są u was 
w cenie. Czy słuszne jest zatem, żebyście sami znosili jego przestępstwa? Czy 
raczej – żebyście przestępcy wymierzyli karę? 
[11] A jeśli z kolei ktoś wstąpi na mównicę i będzie mówił, że został on już dwa 
razy skazany za wniesienie niezgodnej z prawem uchwały i że właśnie dlatego 
powinniście go uniewinnić35, to wy z obu tych powodów postępujcie dokładnie 
przeciwnie. Po pierwsze dlatego, że trzeba się cieszyć z możliwości skazania 
tego, kto w zgodnej opinii po raz trzeci przyłapany zostaje na składaniu wnio‑
sku sprzecznego z prawem36. Bo przecież nie wypada go oszczędzić, tak jakby 
był kimś szlachetnym, lecz przeciwnie – jak najszybciej się go pozbyć, bo już 

32 W tym miejscu rozpoczyna się trop zwany hypophora, w którym mówca przytacza hipo‑
tetyczne lub autentyczne argumenty adwersarza i kolejno się z nimi rozprawia; por. Lausberg 
2002: 424–425.

33 „służbę tyranom”, dosł. „niewolniczo służyć tyranom” (τυράννοις δουλεύειν); traktowa‑
nie podwładnych i poddanych tyrana jak niewolników jest toposem w klasycznej literaturze 
greckiej; zob. Eurypides, Herakles 251; Sofokles, Król Edyp 408–410; Platon, Państwo 577c–d; pojęcie 
τύραννος jednoznacznie przeciwstawione zostaje „królowi” (βασιλεύς) dopiero u Tukidydesa 
(Wojna peloponeska 1.13.1), systematyczna zaś jego definicja jako „niekonstytucyjnego monarchy” 
jest dopiero dziełem filozofii politycznej Arystotelesa (Polityka 1279a–b; por. 1313a–1314b); w IV w. 
mogło, choć nie musiało, mieć ono pejoratywnego charakteru; jako pojęciem czysto opisowym 
(= monarcha) posługuje się nim np. Izokrates: Euagoras (9) 64; Nikokles (3) 10; w odniesieniu do 
władców Macedonii mówcy jednak nadają mu wyraźnie negatywny ton; por. Demostenes, 
II Filipika (6) 25; [W sprawie traktatu z Aleksandrem] (17) 7, 12, 25 („sojusznicy/poplecznicy tyrana”); 
O wieńcu (18) 66; Berve 1967: 1.346, 370; Gehrke 1976: 67, p. 1.

34 „przyzwoity” (χρηστός); „przydatny” (χρήσιμος) – jako obywatel, dla państwa (por. 
Eurypides, Orestes 910; Demostenes, O poselstwie (19) 277): blisko związane pojęcia zarówno 
znaczeniowo, jak i etymologicznie; χρηστός występować może w każdym z użytych tutaj 
znaczeń (LSJ s.v. I.2, 3; II), podczas gdy sens χρήσιμος ograniczony jest do tego drugiego; 
antytezą dla χρηστός jest dwukrotny wyrok skazujący; antytezą dla χρήσιμος z kolei – nieko‑
rzystne skutki czynienia użytku z politycznych usług Filippidesa; zob. Dover 1974: 52–53, 61–63, 
296–298.

35 Trzeci wyrok skazujący w graphē paranomōn wiązał się z dodatkową karą pozbawienia 
praw obywatelskich (atimia), która wymierzana była automatycznie; por. Antyfanes F 194.13–14 
K -A; Diodor Sycylijski 18.18.2; niektóre źródła wydają się sugerować, że była to tylko częściowa 
atimia: Demostenes, O wieńcu trierarchy (51) 12; por. Lipsius 1905–1915: 396 i p. 81 (częściowa); Paoli 
1930: 24–26; Harrison 1968–1971: 2.176; Hansen 1974: 73; MacDowell 1978: 50.

36 „skazania… przyłapany”, dosł. „sądzonego złapać” (κρινόμεον λαβεῖν), gdzie „złapać” 
(λαβεῖν) to metonimia skazania (concretum pro abstracto); „po raz trzeci” (τὸ τρίτον) odnosi się 
zarówno tego ostatniego wyrażenia, jak i do „przedkładania uchwały niezgodnej z prawem” 
(konstrukcja apo koinou).
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dwa razy dał wam próbę swoich obyczajów37. [12] Po drugie, weźmy jako przy‑
kład tych, którzy dwa razy zostali uznani za winnych składania fałszywego 
świadectwa: daliście im możliwość odstąpienia od składania świadectwa po raz 
trzeci, nawet jeśli byli obecni przy zdarzeniu38. W ten sposób to nie wy wszyscy 
razem jesteście dla kogokolwiek powodem pozbawienia praw obywatelskich, 
lecz on sam sobie – jeśli nie przestaje składać fałszywego świadectwa39. Tak 
samo ci, którzy zostali uznani za winnych przedkładania uchwał niezgodnych 
z prawem, mogą przecież tego więcej nie czynić, a jeśli wciąż czynią, to wiado‑
mo, że ze względu na czyjeś interesy40. Toteż nie zasługują oni na litość, lecz karę. 
[13] Żeby nie przedłużać przemowy ponad to, co wyznacza mi amfora wody41, 
sekretarz przeczyta wam jeszcze raz akt oskarżenia (graphē)42. Wy zaś, mając 
na uwadze poczynione zarzuty i wysłuchawszy jeszcze raz odczytywanych na 
głos praw, wydajcie werdykt, który będzie nie tylko sprawiedliwy, lecz także 
dla was samych pożyteczny.

37 „próbę”, dosł. „probierz” (basanos); tym samym pojęciem określano m.in. tortury, na 
których zbierano zeznania od niewolników.

38 Trzeci wyrok skazujący w (prywatnym) oskarżeniu o składanie fałszywego świadectwa 
(dikē pseudomartyriōn) pociągał również dodatkową karę w postaci pełnej atimia: Andokides, 
O misteriach (1) 74; por. Lipsius 1905–1915: 256–257 i p. 54, 55; Harrison 1968–1971: 2.172; Hansen 
1974: 73; Todd 1993: 262; zob. też Scafuro 1994: 170 -182.

39 Składanie fałszywego świadectwa (pseudomartyria) ścigano z oskarżenia prywatnego 
(dikē pseudomartyriōn); zachowane mowy dla tej procedury to: Demostenes, Przeciwko Stefano‑
sowi I (45), [Przeciwko Stefanosowi II] (46), [Przeciwko Euergosowi i Mnesibulosowi] (47); Przeciwko 
Afobosowi, w obronie Fanosa (29); [Przeciwko Leocharesowi] (44); Izajos, W sprawie majątku Meneklesa 
(2), W sprawie majątku Pyrrusa (3), W sprawie majątku Filoktemona (6).

40 Argument oparty na wątpliwej analogii; nie istniała żadna regulacja prawna ogranicza‑
jąca możliwość wielokrotnego przedkładania uchwał uznanych później za sprzeczne z prawem, 
pozbawienie zaś praw obywatelskich mogło być już rezultatem pierwszego wyroku skazującego 
w tego rodzaju sprawach sądowych, jeśli oskarżony skazany został na grzywnę, której nie mógł 
spłacić; atimia jako taka prawdopodobnie nie była wymierzana w procesie szacowania (timēsis) 
kary; por. Hansen 1976: 67; zob. też wyżej – Wprowadzenie 3.4.

41 „amfora wody”: chodzi o zegar wodny (κλεψύδρα), za pomocą którego odmierzano czas 
przewidziany dla każdej ze stron procesu; była nim wypełniona amfora z tuleją wwierconą 
w dolną krawędź, przez którą uchodziła woda; w zależności od wagi procesu (prywatny – 
publiczny; dotyczący spraw wartych mniej lub więcej niż 5000 drachm) mówcom przydzielano 
więcej lub mniej czasu; ważne procesy polityczne, jak oskarżenie Filippidesa, trwały cały dzień, 
a czas (zapewne obu stron razem) wynosił 11 amfor; zob. Ajschines, O poselstwie (2) 126; Przeciw‑
ko Ktezyfontowi (3) 197–198; Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 67.1–2; Harrison 1968–1971: 2.161; 
MacDowell 1978: 249–250; Rhodes 19932: 719–721; Todd 1993: 130–132; Boegehold 1995: 27, 31–32, 
38, 40, 75, 77–78; Rubinstein 2000: 35, p. 33; wzmianka o zegarze wodnym sugerować może, że 
Hyperejdes miał ograniczony czas i tym samym występował w drużynie współoskarżycieli; 
por. Rubinstein 2000: 35–36; zob. też niżej.

42 Wezwanie to Rubinstein (2000: 36) interpretuje jako sugestię, że mowa Hyperejdesa była 
ostatnią z wygłoszonych przez współoskarżycieli (synēgoroi) Filippidesa.
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Mowa Przeciwko Atenogenesowi przenosi nas z realiów wielkiej polityki do 
świata drobnych interesów. Osoby tego dramatu sądowego to postaci bliżej 
nam nieznane, goszczące jedynie w tej właśnie mowie i zakotwiczone wy‑
łącznie w tej rozprawie. Niemal żadne wspomniane tu imię nie powtarza się 
w innych literackich źródłach1, a tylko niektóre odnaleźć można w materiałach 
epigraficznych. Sam Hyperejdes osobiście nie brał udziału w procesie, lecz 
jedynie napisał tę właśnie mowę na zamówienie, dla oskarżyciela, Epikratesa. 
Leksykograf Harpokration wspomina dwie mowy przeciwko Atenogenesowi 
autorstwa Hyperejdesa, z drugiej jednak zachowały się jedynie pojedyncze 
słowa i zdania. Niewykluczone, że obie napisane zostały na ten sam proces 
dla dwóch „współoskarżycieli”, ich wzajemna relacja pozostaje jednak w sfe‑
rze domysłów. Na podstawie świadectw wewnętrznych proces Atenogenesa 
umieścić można między 330 a 324 p.n.e.2

1 Wyjątkiem może być Lizykles z Leukonoion (Athen. 9), być może wspomniany – jako 
bankier – także przez Likurga (Przeciwko Leokratesowi 23); zob. Colin 183.

2 Terminus post quem (330 p.n.e.) wyznaczony zostaje – jeśli historyczna wiedza nie zawodzi 
Hyperejdesa (por. Dion. 13) – przez wzmiankę o zasługach mieszkańców Trojzeny „w woj‑
nie przeciwko barbarzyńcy sprzed z górą stu pięćdziesięciu laty (δἰἐτῶν πλει[ό]νων [ἠ πε]
ντήκοντα κ[αὶ] ἑκατόν)” (Athen. 31): chodzi o gościnę udzieloną Ateńczykom, którzy opuścili 
swoje miasto podczas najazdu Kserksesa (480 p.n.e.); jako terminus ante quem najbezpieczniej 
wskazać wygnanie i śmierć Hyperejdesa (322 p.n.e.), ewentualnie początek wojny lamijskiej (323 
p.n.e.), podczas której Hyperejdes nie mógłby zajmować się tak błahymi sprawami; wzmianka 
o przebywających w Atenach wygnańcach z Trojzeny: co też oni sami zaświadczą, bo przybyli 
tu stamtąd jako wygnańcy”, sugerować może, że sprawa miała miejsce przed wprowadzeniem 
w życie dekretu w sprawie wygnańców (324 p.n.e.); por. Colin 197; de Falco 147; Burtt 426; 
Marzi 46; Whitehead 266–267.
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1. Osoby dramatu

Epikrates (demotikon nieznane)3 to oskarżyciel – albo raczej „powód” (jako że 
sprawa ma charakter prywatny) – i zarazem osoba wygłaszająca poniższą 
mowę. W tej właśnie mowie zawiera się też wszystko, co o nim wiemy, łącznie 
z jego imieniem, które zresztą jest zaledwie koniekturą, zaproponowaną przez 
Blassa w miejsce uszkodzonego tekstu papirusu ]pikratēs (Epi]kratēs)4. Był on, 
na ile można przypuszczać, człowiekiem umiarkowanie majętnym, będącym 
w stanie szybko zorganizować niemałą sumę czterdziestu min, dla którego 
jednak dług sięgający pięciu talentów (trzysta min) jest już rujnujący (Athen. 
36). Jak sam podkreśla, zajmuje się uprawą niewielkiego pola (Athen. 26), 
które przekazał mu jego ojciec. Ponieważ zaś ten ostatni jest wciąż przy życiu  
(Athen. 23), wskazuje to, iż majątek, którym dysponowała jego rodzina, nie 
był mały5.

Atenogenes z kolei6, oskarżony – albo raczej „pozwany” – w tej sprawie, 
to metojk, tj. mieszkaniec Attyki niebędący ateńskim obywatelem, cieszący 
się jednak wolnością (co odróżniało go od niewolnika)7. Metojkami byli 
z jednej strony mieszkający na stałe w Attyce cudzoziemcy, z drugiej zaś 

– wyzwoleńcy. Mówca nazywa Atenogenesa „Egipcjaninem” (Athen. 3), co 
jednak wcale nie musi oznaczać rodowitego mieszkańca Egiptu. Zakładając, 
że jest w tym stwierdzeniu – mówca traktuje je jako zarzut – ziarno prawdy, 
równie dobrze można byłoby przypuszczać, iż był on Grekiem, pochodzącym 
z którejś z helleńskich kolonii w kraju faraonów, niewykluczone też, że sam 
mógł urodzić się już w Atenach (co sugerować może jego imię)8. Niezależnie 
zaś od swej etnicznej przynależności Atenogenes mógł zostać metojkiem jako 
cudzoziemiec przybyły do Aten albo też jako obcej proweniencji niewolnik, 
który w Atenach obdarzony został wolnością.

Z całą pewnością był on człowiekiem interesów, trudniąc się przede 
wszystkim handlem perfumami. Należeć miały do niego aż trzy perfume‑
rie, z których jedną prowadził dla niego jego niewolnik, Midas; ten sam, 
którego później wraz z dwoma synami oraz sklepem niefortunnie zakupił 
Epikrates. Być może również parał się on pisaniem mów na zamówienie  

3 PA 4862; LGPN 7; PAA 393485.
4 Athen. 3.24 emendacja ta jest powszechnie przyjmowana; dyskusję i możliwe zastrzeżenia 

przedstawia Whitehead 327–328; por. też Phillips 2009: 91, p. 7.
5 Por. Colin 183–184; rodzina Epikratesa nie zakwalifikowała się jednak do wykazu Daviesa 

(Davies 1971); zob. też Athen. 26 i kom.
6 LGPN 7; PAA 110807 (nieuwzlędniony w PA); zob. też Osborne – Byrne 1996: 11, nr 214.
7 Nt. metojków zob. niżej – Przeciwko Aristagorze.
8 Por. Whitehead 287; de Falco (157) sugeruje też, iż epitet ten w równym stopniu odnosić 

się może do etnicznego pochodzenia Atenogenesa, co do zajęcia, którym się trudni.
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(Athen. 3)9, choć sugerujący to epitet logographos – stosowany, znowu, jako 
zarzut – równie dobrze wskazywać mógł na jego biegłość w prawie i retoryce 
(która zawsze budziła podejrzliwość u ateńskich sędziów), a niekoniecznie na 
jej praktyczne wykorzystanie10.

2. Istota sprawy

Przedmiot sporu jest zaskakująco współczesny. To umowa z „ukrytymi kosz‑
tami”, sporządzona przez Atenogenesa, za sprawą której Epikrates popaść 
miał w tarapaty finansowe. Praprzyczyną jego problemów miała być, jak sam 
przyznaje z pewnym zażenowaniem, namiętność, którą poczuł do młodego 
niewolnika należącego do Atenogenesa. Słabość to zgoła nierzadka w staro‑
żytnych Atenach i nie po raz pierwszy też znajdująca finał w postaci sądowej 
rozprawy11. Epikrates chciał swojego ulubieńca wyzwolić, ten ostatni jednak 
domagał się, aby na wolność wykupieni zostali również jego brat i ojciec, 
Midas. Tymczasem Atenogenes, niechętny Epikratesowi, stał na przeszko‑
dzie jego awansom. Tu z pomocą przychodzi hetera, Antygona, potajemnie 
współpracująca z Atenogenesem. Dzięki niej obu mężczyznom udaje się dojść 
do porozumienia: Atenogenes zgadza się wyzwolić swoich niewolników za 
niebagatelną sumę czterdziestu min.

Gdy jednak przychodzi do transakcji, Atenogenes, udając życzliwość, prze‑
konuje Epikratesa, aby zamiast płacić za wyzwolenie całej trójki, po prostu 
ich od niego kupił – za tę samą sumę – i następnie sam wyzwolił. Tu właśnie 
pojawia się umowa z „ukrytymi kosztami”. Zgodnie z ateńskim prawem za 
wszelkie długi zaciągnięte przez niewolnika finansowo odpowiadał jego 
właściciel (Athen. 12). A na Midasie, który, choć niewolnik, prowadził dla 
Atenogenesa interesy, ciążyło niemało zobowiązań, sięgających bardzo wy‑

 9 de Falco 145; Whitehead; Bartolini 1977: 80.
10 Demostenes (O poselstwie (19) 250) w ten właśnie sposób nazywa Ajschinesa („czyż nie 

jesteś logographos”), mimo iż brak jakichkolwiek świadectw, które sugerowałyby, iż trudnił 
się on zawodowo pisaniem mów dla innych (logographos to powszechnie przyjmowana lekcja 
niektórych kodeksów wobec alternatywnej logotrophos; por. MacDowell 2000: 309); z drugiej 
strony warto pamiętać, że profesją logografa często trudnili się metojkowie, czego najlepszym 
przykładem są „kanoniczni” oratorzy, Lizjasz, Izajos i Dejnarchos; parał się nią zapewne rów‑
nież tytułowy Lakritos z mowy Demostenesa (Przeciwko Lakritosowi), metojk, o którym słyszymy, 
że był uczniem samego Izokratesa (34.15, 41); por. Lavency 1964: 36–43, 107 i p. 4.

11 Dużo bardziej sensacyjny obrót przyjęła ona w sprawie, której zapisem – z punktu wi‑
dzenia obrony – jest mowa Lizjasza Przeciwko Simonowi; tutaj jej skutkiem były pijane bijatyki 
oraz w efekcie – oskarżenie o próbę zabójstwa.
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sokiej kwoty pięciu talentów. Nie zostały one jednak wykazane szczegółowo 
w umowie kupna i sprzedaży, lecz ukryte pod zdawkowym stwierdzeniem: 

„i jeśli jeszcze komukolwiek coś winny jest Midas”. Epikrates zatem nabył całą 
trójkę przekonany, że mają oni zgoła niewielkie długi, które z łatwością spłaci, 
upłynniwszy towar z perfumerii, którą kupił wraz z nimi samymi. A gdy 
po dokonanej transakcji pojął w pełni skalę ich finansowych zobowiązań, 
postanowił wziąć sprawę do sądu.

3. Procedura

Zastosowana w tej sprawie procedura to prawdopodobnie dikē blabēs, prywatny 
proces o spowodowanie szkód12. Na pozór wydawać się może to wyborem 
co najmniej osobliwym, jeśli wziąć pod uwagę fakt, iż Epikrates żadnych 
szkód – poza pieniędzmi wyłożonymi na zakup – jeszcze ponieść nie zdążył, 
a głównym jego problemem są zobowiązania wynikające z „ukrytych kosz‑
tów”, bezprawnie – jak sam twierdzi – zawartych w podpisanej przez niego 
umowie. Procedura dikē blabēs miała jednak bardzo szerokie zastosowanie, a jej 
znaczenie dla tej konkretnej sprawy wynika z osobliwości ateńskiego prawa 
regulującego relacje handlowe13.

Prawo klasycznych Aten nie znało bowiem procedury unieważnienia za‑
wartego kontraktu – albo też sądowego potwierdzenia jego nieważności14. Co 
więcej, samo funkcjonowanie kontraktów w starożytnych Atenach jest wciąż 
przedmiotem dyskusji. Zgodnie z ortodoksyjną wersją miały one wyłącznie 
rzeczywisty charakter: umowa nabierała mocy prawnej dopiero wtedy, gdy 
dokonała się transakcja; dopóki nie miała ona miejsca, dopóty sama wymiana 

12 Alternatywna propozycja (oparta na Athen. 18; zob. komentarz) to dikē bouleuseōs, rozu‑
miana tu jako grecki odpowiednik rzymskiej actio doli (lub actio de dolo), procedury umożliwia‑
jącej dochodzenie strat wynikających z oszustwa popełnionego przy zawarciu umowy (zob. 
Harpokration s.v. βουλεύσεως); brak jednak jakichkolwiek jednoznacznych sugestii istnienia 
takiej procedury; w prawniczym języku starożytnych Aten pojęcie bouleusis („zaplanowanie”, 

„uknucie”) odnoszone jest przede wszystkim do spraw o zabójstwo, a oskarżony o tę konkretną 
postać tego przestępstwa sądzony był przed trybunałem w Palladion (MacDowell 1963: 60–69); 
co więcej, sugestia, że procedurą jest dikē bouleuseōs, opiera się wyłącznie na koniekturze: samo 
słowo bouleuseōs wprawdzie znajduje się w uszkodzonym tekście (Athen. 18), dopiero jednak 
emendacja Kenyona nadaje mu jednoznacznie techniczne, prawne znaczenie; por. Colin 192; 
Harrison 1968–1971: 175; Bartolini 1977: 84–85; Phillips 2009: 91–92 i p. 8.

13 Podstawowym opracowaniem tego zagadnienia pozostaje wciąż Pringsheim 1950; zob. 
też MacDowell 1978: 138–140; Millett 1991; Todd 1993: 255–257; Phillips 2013: 372–376.

14 Por. Pringsheim 1950: 454–455; Meyer -Laurin 2007: 118–119; Phillips 2009: 90–91.
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obietnic, zapewnień etc. nie była pod żadnym względem wiążąca15. Tak czy 
inaczej, warunek ten został już spełniony w przypadku umowy, którą zawarł 
Epikrates z Atenogenesem. Pieniądze – czterdzieści min – zdążyły już przejść 
z rąk do rąk.

Czego zatem formalnie domaga się w tej sprawie powód? Z reguły przyj‑
muje się, że chodzi tu o całą sumę „ukrytych kosztów”, tj. pięciu talentów 
długu, przejętego nieświadomie przez Epikratesa. Opiera się to na prostym 
i przekonującym założeniu, że prawo attyckie nie przewidywało formalnej 
możliwości anulowania zawartego kontraktu: Epikrates musi wypełnić jego 
warunki, a ponieważ wiąże się z tym szkoda, na którą naraziło go oszustwo 
Atenogenesa, domaga się od niego teraz rekompensaty16. Nie jest to jednak 
szkoda, którą w chwili procesu powód już poniósł, toteż niektórzy sugerują, 
iż przedmiotem sporu jest w rzeczywistości owych czterdzieści min, wyło‑
żonych na zakup niewolników wraz z perfumerią. Kwota ta jest oczywiście 
zgoła niewspółmierna z wysokością długu ciążącego na Epikratesie i samo jej 
odzyskanie w żadnym wypadku nie wydobyłoby go z finansowych tarapatów. 
Przypuszcza się jednak, że sam akt ponownego przeniesienia pieniędzy – 
z rąk sprzedającego (Atenogenesa) do rąk nabywcy (Epikratesa) stanowiłby 
faktyczne unieważnienie umowy zawartej w chwili, gdy ten ostatni dokonał 
zakupu. Tym samym wszystkie wynikające z niej zobowiązania wróciłyby 
do Atenogenesa17.

4. Kto zawinił?

Historia Epikratesa sprawia na pierwszy rzut oka wrażenie sprawy zgoła 
jednoznacznej: przebiegły oszust wciąga naiwnego poczciwca w pułapkę, za 
sprawą której chce pozbyć się ciążących na nim długów. Linii obrony Ateno‑
genesa niestety nie znamy, mamy jednak powody podejrzewać, że Epikrates 
nie mówi całej prawdy, jako że w jego wersji wydarzeń pojawiają się osobliwe 
niekonsekwencje i znaki zapytania.

Wątpliwości budzi przede wszystkim osoba poręczyciela, Nikona (Athen. 
8, 20). Jego obecność nie była wymogiem prawnym, lecz stanowiła zabez‑
pieczenie – na wypadek, gdyby nabywca, Epikrates, nie był w stanie spłacić 
zaciągniętych przez Midasa długów. Hyperejdes wprawdzie błyskotliwie 

15 Pringsheim 1950: 47; por. Millett 1991: 174–175; por. Carawan 2006: 339–344; nt. (opcjonal‑
nych) przysiąg towarzyszących zawieraniu umów zob. Carter 2007 i Carawan 2007b.

16 Whitehead 269; Phillips 2009.
17 Meyer -Laurin 2007: 129; Thür 2013: 6.
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obraca ten fakt na niekorzyść pozwanego, dowodząc, że Atenogenes musiał 
wiedzieć o ciążących na perfumerii zobowiązaniach, skoro dla zawieranej 
umowy domagał się żyrantów. Dokładnie ten sam argument można jednak 
odnieść do Epikratesa: skoro zadał sobie trud znalezienia poręczycieli, to czy 
mógł nie wiedzieć, po co to czyni? Czy mógł nie zdawać sobie sprawy z tego, 
że sama obecność Nikona świadczy o tym, iż ciążące na nim zobowiązania 
będą zgoła niebagatelne?

Co więcej, według mówcy Atenogenes wyraźnie podkreślił w chwili spi‑
sywania umowy, że ciążące na niewolnikach zobowiązania są mniej warte 
niż perfumeria i złożony w niej towar (Athen. 6). Choć było to zaledwie ustne 
zapewnienie, stanowić mogłoby niebagatelny argument retoryczny. Mówca 
jednak nie wzywa żadnego świadka na poparcie tej jakże istotnej dla jego 
sprawy pretensji18 i, jakby tego było mało, sam raz po raz podkreśla, że 
w chwili zawierania umowy nie poświęcał zbyt wiele uwagi temu, co mówił 
mu Atenogenes, i że spieszno mu było sfinalizować transakcję.

Jeśli przyjąć jednak, że Epikrates istotnie nie miał żadnego pojęcia o skali 
zadłużenia przejętego interesu i że Atenogenes istotnie sporządził umowę 
z zamysłem wprowadzenia go w błąd, to prawo i tak stało po stronie tego 
ostatniego. Długi były w kontrakcie zaznaczone – jakkolwiek ogólnikowo – 
a za sprawą dokonanej transakcji stał się on prawomocny. Podstawowy wymóg, 
przytoczony przez Hyperejdesa verbatim, został spełniony: „każdy układ, na 
który obie strony się zgodzą, ma moc wiążącą” (Athen. 13). Zadaniem mówcy 
i jego logografa jest więc przekonanie sędziów, że duch prawa jest nieco inny 
niż jego litera.

5. Strategia

Retoryczna strategia, którą dla mówcy opracował Hyperejdes, opiera się na 
dwóch podstawowych założeniach. Po pierwsze jego celem jest przekonanie 
sędziów, że faktycznie nie wiedział on o długach, które formalnie uwzględ‑
nione zostały w kontrakcie, tyle że ukryte za ogólnikowym wyrażeniem: „jeśli 
coś komuś winny jest Midas”. Nie jest jednak w stanie przedstawić żadnych 
dowodów (np. relacji świadków) na poparcie tego stwierdzenia. Hyperejdes 
więc ucieka się do błyskotliwej argumentacji opartej na charakterystyce (etho‑
poiia). „Epikrates” (cudzysłów podkreśla różnicę dzielącą historyczną postać od 

18 Na co zwraca uwagę Harris (2013: 200, p. 74); niewykluczone jednak, że takowych w ogóle 
nie było (Phillips 2009: 99–100), choć, według niektórych, obecność świadków przy zawieranych 
umowach była konieczna (por. Pringsheim 1950: 41).
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jej retorycznego awatara), który wyłania się z tej mowy, to postać prostoduszna 
i naiwna, kolejny obraz figury „poczciwego rolnika”, obecnej w wielu innych 
tekstach literackich okresu klasycznej Grecji. Jej biegunowym przeciwień‑
stwem jest z kolei Atenogenes, sprytny, podstępny i biegły w prawie handlarz19. 
Takie przeciwstawienie postaci obu antagonistów czyni pretensje mówcy dużo 
bardziej prawdopodobnymi: poczciwy rolnik oszukany przez spekulanta. 
Drugim zaś argumentem na rzecz jego sprawy jest sama praprzyczyna aktu‑
alnego sporu: erotyczne zauroczenie młodym synem Midasa, któremu uległ 
Epikrates: „tak bardzo jakoś pożądanie ogłupia człowieka” (Athen. 2).

Ustalenie, że Epikrates nie wiedział o długach, to jedno. Przekonanie 
sędziów, że wobec tego nie jest zobowiązany ich spłacać – mimo klauzuli 
zawartej w umowie – to sprawa zupełnie odmienna. Stosowne prawo, na 
którym zapewne swoją sprawę oparł Atenogenes – „każdy układ, na który 
obie strony się zgodzą, ma moc wiążącą” – wymaga przeto modyfikacji o jeden 
kluczowy epitet: „każdy sprawiedliwy układ, na który obie strony się zgodzą, 
ma moc wiążącą”. Niemal na pewno nie był on częścią oryginalnego prawa, 
według Epikratesa jednak precyzyjnie oddaje on jego ducha20. Na poparcie tej 
tezy przytacza on cały szereg innych praw oraz regulacji, w których kluczowa 
rola przypada właśnie wymogowi sprawiedliwości i uczciwości (Athen. 14–18).

Owa kazuistyczna argumentacja stanowi jednak dla mówcy spory ambaras: 
świadczy bowiem o niemałej biegłości w prawie, z czego sam dopiero co czynił 
Atenogenesowi zarzut i co trudno pogodzić z rolą prostodusznej i naiwnej 
ofiary, w której sam siebie obsadził21. Hyperejdes jednak z prawdziwą maestrią 
rozbraja tę minę, przekuwając wyjaśnienia w kolejny zarzut wysunięty pod 
adresem adwersarza: „Do tego mnie bowiem doprowadziłeś i takim napełniłeś 
lękiem, żebym nie popadł w ruinę przez ciebie i tę twoją przebiegłość, że 
dzień i noc musiałem ślęczeć i studiować prawa, zaniedbując wszystkie inne 
zajęcia” (Athen. 13).

19 Zob. Croiset 1892: 482–485; Cooper 2003: 75–77; por. Roisman 2006: 33 (“[h]elpful too, for 
Athenogenes’ purposes, was Epicrates’ naǐvely assuming that other people had his, and not 
their own, best interests at heart”).

20 Por. Phillips 2009: 93–100; Harris 2013: 200–202 (= 2000: 49–50); Thür 2013: 7.
21 Por. Harris 2013: 205 (= 2000: 54): „Epicrates’ arguments are some of the most sophisti‑

cated attempts to exploit the open texture of Athenian law”.
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[1] […] ją1. Skoro zaś ja opowiedziałem jej to, co się zdarzyło – że Atenogenes 
jest mi nieprzyjazny i nie chce się zgodzić na żadne rozsądne warunki – od-
rzekła, że on zawsze taki był, i kazała mi nie tracić ducha, bo we wszystkim 
będzie mi pomagać. I mówiła to z tak dobrze udawaną szczerością, że lepiej 
nie można było. A przy tym zaklinała się największymi przysięgami, że z życz‑
liwości do mnie [2] samą prawdę mówi i tylko prawdę. W efekcie, sędziowie, 
wierzyłem w to wszystko. Tak bardzo jakoś pożądanie ogłupia człowieka, 
szczególnie gdy za wspólnika ma intrygi niewiasty2. Ta bowiem, choć we 
wszystkim kłamała, w zamian za swoją życzliwość wyłudziła jeszcze ode mnie 
trzysta drachm na zakup młodej niewolnicy. Być może jednak nie ma w tym 
nic dziwnego, że ja przez Antygonę3 w taki to sposób dałem się zwieść jak 
dziecko. [3] Kobieta ta, jak mówią, spośród wszystkich heter w owym czasie 
najbardziej była przebiegła. Prowadziła dom publiczny przez […] […] majątek 
w gminie Cholleidai, który żadnemu innemu nie ustępował, doprowadziła do 
ruiny. A przecież skoro sama jedna była w stanie dokonać tego wszystkiego, 
wyobraźcie sobie, co dopiero teraz mogła zamyślać, gdy za wspólnika wzięła 

1 Początek zachowanej części mowy to już narratio, w której mówca przedstawia własną 
wersję wydarzeń związanych ze sprzedażą niewolników i mimowolnym przejęciem długów 
Atenogenesa (Athen. 1–12); por. Dem. 1, 8 i kom.

2 Por. trafną uwagę Roismana (2006: 33): „[a]s in other plots, he had been hit when he was 
most vulnerable”.

3 LGPN 4; PAA 132225 (addenda; brak w PA); tu po raz pierwszy w zachowanym tekś-
cie pojawia się imię kobiety, o której dotąd była mowa; lekcja papirusu i tak wymaga re- 
konstrukcji: Ἀν[τιγόν]α[ς] (dokonywanej na podstawie Athen. 4, 5, 34); Antygona to po-
stać bliżej nieznana, chyba że utożsamiać ją należy z ofiarodawczynią wotywnej tabliczki 
w sanktuarium Asklepiosa (IG II2 1533), co byłoby jedyną dodatkową informacją na jej temat 
(LGPN 1; PAA 132230; Whitehead 283); jak większość heter, była prawdopodobnie cudzo‑
ziemką, o czym świadczyć może nieattycka (niejońska) forma jej imienia (Ἀντιγόνα zamiast 
Ἀντιγόνη).
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sobie Atenogenesa, biegłego w prawie spekulanta4 i – jakby tego jeszcze było 
mało – Egipcjanina5.
[4] W końcu więc – żeby nie przedłużać – gdy później posłała po mnie jesz‑
cze raz, powiedziała, że po wielu prośbach udało jej się z trudem przekonać 
Atenogenesa, żeby uwolnił mi Midasa6 i obu jego synów za czterdzieści min. 
Nakazała mi jak najszybciej dostarczyć pieniądze, zanim Atenogenes zmie‑
ni zdanie. Zebrawszy więc, skąd się tylko dało – bo i bliskim się musiałem 
ponaprzykrzać, i pożyczkę wziąć z banku7 – czterdzieści min, przybyłem do 
Antygony. [5] Ona zaś przyprowadziła nas – mnie i Atenogenesa – na spotkanie, 
następnie pogodziła i zachęciła, abyśmy odtąd dobrze traktowali się wzajemnie. 
Co do mnie, zapewniłem, że będę tak czynił. Tenże Atenogenes odpowiedział 
na to, że za wszystko, co się zdarzyło, winien jestem wdzięczność Antygonie. 

„A i teraz”, mówił, „ze względu na nią pokażę ci, jak dobrze cię potraktuję”. 
„Ty”, rzekł, „zamierzasz wyłożyć pieniądze na uwolnienie Midasa i jego dzieci. 
Ja tymczasem po prostu ci ich odsprzedam8: po pierwsze, żeby nikt ci się nie 

4 „biegłego w prawie spekulanta”, dosł. „człowieka biegłego w prawie i spekulan‑
ta” (ἄνθρωπον λογογράφον τε καὶ ἀγοραῖον); oba człony traktuję jako hendiadys; pojęcie 
λογογράφος oznaczać mogło po prostu pisarza (piszącego prozą) i stąd odnoszone jest do 
poprzedzających Herodota lub współczesnych mu (z grubsza) historyków greckich; w bar‑
dziej konkretnym, technicznym, sensie wskazywało natomiast osobę zawodowo zajmującą 
się pisaniem mów; w tym ostatnim znaczeniu mogło ono nabierać pejoratywnego kolorytu, 
wskazując przede wszystkim na podejrzaną biegłość w prawie, którą wiązano z postacią syko‑
fanty; przymiotnik ἀγοραῖος z kolei wyjściowo oznacza osobę często przebywającą na agorze, 
stąd – konsekwentnie osobę zajmującą się handlem; mogło jednak również wskazywać kogoś 
biegłego w publicznym przemawianiu (co również odpowiadałoby negatywnej charakterystyce 
Atenogenesa), w obu zaś sensach naznaczone bywało pejoratywnie; zob. LSJ s.v. II i III; por. 
Athen. 13 i przyp.; zob. też wyżej – Wprowadzenie 3.2.

5 „Egipcjanina” – nt. etnicznej przynależności Atenogenesa zob. wyżej – [wstęp 1.]; Egip‑
cjanin był w starożytnych Atenach stereotypowym „Innym”, kojarzonym z przewrotnością, 
sprytem i obłudą; por. Arystofanes, Tesmoforie 922; Ajschylos F 373 R; zob. też de Falco 157; Colin 
184 i p. 1; Marzi 217 i p. 7; Whitehead 287; id. 1977: 112; Hall 1989: 123; Cooper 2003.

6 PAA 652360 (brak w PA i LGPN); postać bliżej nieznana. 
7 „bank” (τράπεζα) był w starożytnych Atenach instytucją prywatną i indywidualną, tzn. 

poza wszelką kontrolą ze strony państwa z jednej strony i prowadzoną wyłącznie przez samego 
właściciela oraz jego rodzinę (i niewolników lub wyzwoleńców); miejscem pracy bankierów 
była agora, na której rozkładali oni swoje „stoły” (τράπεζαι – stąd źródłosłów), być może 
szczególnie chętnie w otaczających agorę portykach; swoje usługi mogli oni także oferować 
w rozlokowanych wokół agory pracowniach (ἐργαστήρια), jak również w swoich prywat‑
nych mieszkaniach; według niektórych ich operacje ograniczały się do przechowywania oraz 
wymiany pieniędzy, a także udzielania relatywnie niewielkich kredytów konsumpcyjnych 
(Millet); inni skłonni są przypisywać im bliższą nowożytnej ekonomii działalność opartą na 
produkcyjnym kredytowaniu z wykorzystaniem złożonych w ich rękach depozytów (Cohen); 
por. Austin – Vidal -Naquet 1977: 149; Millett 1991: 197–209; E.E. Cohen 1997: 8–11, 67–69; zob. 
też Rhodes – Osborne 2003: 112–119. 

8 „odsprzedam” dosł. „oddam [prawem] kupna i sprzedaży” albo „oddam kupnem i sprze‑
dażą” (ἀποδώσομαι… ὀνῆι καὶ πράσει): idiom handlowego języka w starożytnych Atenach; 
por. Pringsheim 1950: 111–114; zob też Gernet 1955: 204.
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naprzykrzał i nie uwiódł chłopca9, po drugie, żeby oni sami ze strachu nic nie 
kombinowali. [6] Przede wszystkim zaś, teraz uznaliby, że to dzięki mnie zostali 
uwolnieni, a jeśli ty ich kupisz i sam później uwolnisz, kiedy uznasz za stosow‑
ne, dwakroć większa będzie ich wdzięczność (charis) dla ciebie10. Pieniądze zaś, 
które są winni Pankalosowi11 i Proklesowi12, jako należność za jakiś tam olejek 
oraz za każdy inny wkład uczyniony przez któregoś z klientów13 (jak to zwykle 
ma miejsce) na hipotekę perfumerii14, przejmiesz jako zobowiązanie. Jest tego 
wszystkiego razem niewiele – o wiele więcej wart jest ich towar w sklepie: olejki, 
alabaster, mirra…” – ciągnął, inne tego rodzaju nazwy wymieniając – „dzięki 
temu wszystko z łatwością zostanie uregulowane”. [7] Tu właśnie, sędziowie, 
tkwił podstęp i wielka intryga. Jeśli bowiem wyłożyłbym pieniądze na ich 
uwolnienie, to straciłbym tylko to, co bym mu dał, i nic strasznego by mi się nie 
stało. Gdybym zaś, nie przewidując niczego, kupił ich w całości, zgodziwszy się 
przejąć długi – rzekomo nic nie warte – on, na podstawie tego układu, nasłać 
miał na mnie później wierzycieli i udziałowców kredytów składkowych15, co też

 9 „żeby nikt się nie naprzykrzał” (ἵνα… μηδείς [σ]ε [ἐ]νοχ[λ]ῆι); por. Menander, Kobieta 
z Samos 26 (ὑπ᾿ ἀντεραστῶν μειρακίων ἐνοχλήσεται), gdzie też mamy do czynienia z podob‑
nym scenariuszem: Demeas przyjmuje do siebie do domu heterę Chrysis, jako „nałożnicę” 
(παλλακή), żeby mieć ją „na wyłączność”; zob. też [Demostenes], Przeciwko Neairze (59) 29 oraz 
Kapparis 1999: 227.

10 Poza wdzięcznością opcja zaproponowana przez Atenogenesa (bez uwzględnienia ukry‑
tych kosztów) niosła dla Epikratesa dwie dalsze korzyści: 1) stałby się on początkowo właści‑
cielem swojego kochanka i jeśli znudziłby się jego towarzystwem (lub kochanek zdradziłby go 
z kimś innym), mógłby po prostu go sprzedać (zostaje to zasygnalizowane w Athen. 5); 2) nawet 
po wyzwoleniu (co Epikrates uczynić zamierzał) kochanek wciąż związany byłby z nim formal‑
ną relacją lojalności, łączącą wyzwoleńca i jego dawnego właściciela; jakiekolwiek uchybienia 
na tym polu mogły być przez tego ostatniego ścigane przed sądem w ramach procedury dikē 
apostasiou (w ramach której karą było przywrócenie wyzwoleńca w niewolę); por. Davidson 1997: 
99–100; Harris 2000: 48; 2013: 199; nt. dikē apostasiou zob. niżej – Przeciwko Aristagorze [wstęp 3.].

11 Pankalos (PA 11511; LGPN 1; PAA 760780) to stosunkowo rzadkie imię (LGPN podaje 
tylko 3 przykłady; niewykluczone, że niektóre odnosić się mogą do tej samej osoby); być może 
jest on tożsamy (tak PA i LGPN) z Pankalosem, przeciwko któremu zaginioną mowę napisał 
Hyperejdes (Przeciwko Pankalosowi; F 133 Jensen = Harpokration s.v. μαστῆρες; PAA 760785).

12 PA 12210; LGPN 11; PAA 788840; nieco później (Athen. 10) nazwany jest on Polyklesem; 
prozopografie (PA, LGPN, PAA) i niektórzy wydawcy (Colin) sugerują, że poprawna jest ta 
pierwsza wersja; inni (de Falco, Marzi, Whitehead; por. PAA 778960) dopuszczają obie moż‑
liwości; jedno i drugie imię było dość popularne, toteż niepodobna utożsamić stojącej za nimi 
osoby z kimkolwiek innym. 

13 Atenogenes ma tu zapewne na myśli kredyty składkowe (ἔρανοι; zob. niżej); niedoo‑
kreśloność zastosowanych form: „każdy wkład”, dosł. „jeśli coś jeszcze” (εἴ τι ἄλλο), „któryś 
z klientów” (τις… τῶν προσφοιτώντων) sugeruje, iż są to niewielkie i mało ważne sumy (Colin, 
de Falco, Marzi).

14 „na hipotekę perfumerii” (ἐπὶ τὸ μυροπώλιον): takie rozumienie tego passusu proponuje 
Harris (2013: 199: 71).

15 Kredyt składkowy (ἔρανος) charakteryzować się miał: 1) kolektywnym udziałem wielu 
wierzycieli (πληρωταί); 2) ratalnym kompletowaniem; 3) prawdopodobnie brakiem odsetek; 
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uczynił. [8] Skoro tylko, gdy skończył mówić, ja wyraziłem zgodę, on od razu 
wziął swoją tabliczkę, którą miał na kolanach, i zaczął odczytywać to, co na niej 
było napisane. A była to ni mniej, ni więcej tylko ta właśnie umowa, którą miał 
ze mną zawrzeć. Słuchałem więc, gdy ją odczytywał, spieszno mi było jednak 
załatwić to, po co przyszedłem. On zaś od razu, na miejscu, opieczętował umo‑
wę, tak aby nikt rozsądny nie usłyszał tego, co było tam napisane, dopisawszy 
razem ze mną Nikona z Kefizji16. [9] Przybywszy więc do perfumerii, zostawi‑
liśmy tabliczkę u Lizyklesa z Leukonoion17, ja zaś wyłożywszy czterdzieści min, 
dokonałem zakupu. Gdy to już zostało załatwione, podeszli do mnie wierzyciele, 
którym Midas winny był pieniądze, i udziałowcy kredytu składkowego (eranos) 
i zaczęli ze mną rozmawiać. W trzy miesiące wszystkie długi zostały ujawnione, 
tak że razem ze składkowym kredytem, o którym już wcześniej powiedziałem, 
wyszło tego około pięciu talentów.

[10] Skoro więc spostrzegłem, w jakie popadłem tarapaty, od razu zebrałem 
rodzinę i przyjaciół i odczytałem [tekst] umowy, gdzie wyraźnie zapisane były 
imiona Pankalosa i Polyklesa, jak również i to, że do spłacenia są należności za 
olejki. Było tego niewiele, toteż mieli prawo powiedzieć, że olejki, które były 
w sklepie, tyle właśnie były warte. Większości natomiast długów – a do tego tych 
największych – nie rozpisano szczegółowo w wykazie imion, lecz wspomniano 
o nich w aneksie, tak jakby były zupełnie nieistotne: „i jeśli komuś innemu 
coś winny jest Midas”18. [11] A z kredytów składkowych wpisano jeden tylko, 
z którego zostały jeszcze trzy raty19. Zapisany był on pod imieniem Dikajokra‑
tesa20. Inne zaś kredyty, na które Midas wziął wszystko (bo dopiero co zostały 

4) ratalną spłatą; inaczej niż zwyczajna pożyczka (δάνειον; δάνεισμα) ἔρανος opierał się na 
zasadach wzajemności i wdzięczności (χάρις) raczej niż komercyjnych kalkulacjach, a dotyczył 
często sytuacji niezwiązanych z prowadzeniem interesów (wykupienie z niewoli, spłata grzyw‑
ny); w tym też charakterze pojęcie to stało się metaforą wdzięczności i wzajemności – w tym 
również wzajemności negatywnej (τὸν αὐτὸν ἔρανον ἀποδοῦναι: „odpłacić pięknym za nadob‑
ne”); por. Teofrast, Charaktery 1.5 (rozróżnienie δανειζομένους – ἐρανίζοντας), 17.9; Eurypides, 
Błagalnice 361–364; [Demostenes], Przeciwko Neairze (59) 9; Likurg, Przeciwko Leokratesowi (1) 143 
(metaforyka); zob. też Millett 153–159; contra: E.E. Cohen 1992: 209–215.

16 Nikon z Kefizji (PA 11112; LGPN 68; PAA 720285 por. 720290) występuje tu w roli porę‑
czyciela/żyranta (βεβαιότης; ἐγγυητής; por. Athen. 20) dla Epikratesa; odnaleziono marmurową 
kolumnę z jego grobu podpisaną jego imieniem (IG II2 6433).

17 Lysikles z Leukonoe (PA 9437; PAA 615055 por. 615060); osoba ta wzmiankowana jest 
w dokumentach epigraficznych; być może też należy utożsamiać go ze wspomnianym przez 
Likurga (Przeciwko Leokratesowi 23) Lysiklesem (PA 9424; PAA 614845), a także z poświadczonym 
w dokumentach epigraficznych choregiem z 331 p.n.e. (LGPN 33; PAA 615065).

18 Jak zauważył Harris (2013: 200), mamy tu do czynienia ze „starożytnym odpowiednikiem 
klauzul napisanych drobnym drukiem”.

19 Chodzi tu najprawdopodobniej o raty spłaty, a nie uzyskiwania kredytu składkowego; 
zob. wyżej – Athen. 7 i kom.; por. Whitehead 301.

20 PA 3778; LGPN 3; PAA 324305 (demotikon nieznane); być może tożsamy ze wspomnianym 
w IG II2 1609.76 trierarchą; zapewne widzieć w nim należy „koordynatora” kredytu składkowego, 
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zebrane) – tych nie zapisał w umowie, lecz ukrył. Po namyśle postanowiliśmy 
pójść do niego i porozmawiać z nim. Gdy udało nam się go złapać przy perfu‑
meriach, zapytałem go, czy nie wstyd mu, że jest takim oszustem i że tak nas 
podszedł tą umową, nie uprzedziwszy o długach. Ten zaś odpowiedział nam, 
że nie wie nic o długach, o których mówimy, i że nic go to nie obchodzi, bo ma 
w tej sprawie pisemny układ zawarty ze mną. [12] A zaczęło się zbierać wokół 
wielu ludzi i przysłuchiwać temu – bo nasza rozmowa miała miejsce na agorze. 
I choć zaczęli go szturchać i popychać oraz domagać się obywatelskiego aresz‑
towania go (apagōgē)21, jako porywacza niewolników (andrapodistēs)22, my jednak 
uznaliśmy, że nie trzeba tego robić, wezwaliśmy go jedynie, zgodnie z prawem, 
przed wasz trybunał. Najpierw więc zostanie wam przeczytana umowa: z tego 
pisma poznacie całą intrygę tego oto człowieka23. Odczytaj umowę:

tj. osobę, która rozpoczęła jego zbieranie; niejednokrotnie ἔρανος nazywany był od imienia 
beneficjenta, tu jednak byłby nim albo Midas, albo Atenogenes; por. Whitehead 302; Davies 
1971: 149; Millett 1991: 158–159.

21 „Obywatelskie aresztowanie” (apagōgē) – nt. tej procedury zob. Eux. 6 i kom.; w tym miej‑
scu mamy do czynienia z najbardziej wyrazistym opisem interwencji przechodniów (bystander 
intervention) w rozgrywający się konflikt; por. Lizjasz, Przeciwko Simonowi (3) 16, 18; Demostenes, 
[Przeciwko Nikostratosowi] (53) 17; Przeciwko Kononowi (54) 25; zjawisko to do pewnego stopnia 
kompensować mogło brak regularnych sił policyjnych w Atenach; por. Hunter 1994: 138–139; 
contra: Christ 2012: 28–41.

22 „jako porywacza niewolników”, dosł. „jako tego, który bierze w niewolę” (ὡς 
ἀνδραποδιστήν); ἀνδραποδιστής to osoba, która porywa do niewoli wolnych ludzi lub cudzych 
niewolników i następnie ich sprzedaje; kwalifikowano ich do kategorii „pospolitych przestęp‑
ców” (κακοῦργοι) i jako tacy podlegali oni procedurze „obywatelskiego aresztowania” (apagōgē); 
zob. wyżej – Eux. 6 i kom.; nie do końca wiadomo, na jakiej podstawie za oszustwo, którego się 
dopuścił, Atenogenes opisany mógłby zostać jako ἀνδραποδιστής; Whitehead (303–304) uznaje 
to za hiperbolę i sugeruje, że u jej podstaw leży możliwość pozbawienia praw obywatelskich 
(atimia) za prywatne długi: przyczyniając się do pozbawienia Epikratesa praw obywatelskich, 
Atenogenes redukuje go do statusu bliskiego niewolnikom, co z kolei Atenogenesa upodabnia 
do ἀνδραποδιστής; bardziej interesująca wydaje się hipoteza Harrisa, według którego uwaga 
ta odnosi się do możliwości uzależnienia dłużnika od wierzyciela („debt bondage”), która, 
według niego, nigdy w Atenach nie została zakazana; zakazane było całkowite zniewolenie 
w wyniku długów, sama zależność (tj. debt bondage) jednak uzasadnia zastosowanie tego ro‑
dzaju hiperbolicznego określenia wobec osoby, która się do niej przyczyniła; zob. Harris 2006: 
260–261; nt. możliwości pozbawienia praw obywatelskich za prywatne długi zob. Hansen 1982. 

23 W tym miejscu rozpoczyna się argumentatio (12–34), w której mówca za pomocą imponu‑
jącej kazuistycznej argumentacji (posługując się przy tym wieloma „dowodami nieartystycz‑
nymi”, tj. prawami) usiłuje dowieść, że Atenogenes w istocie postąpił wbrew prawu, a przy‑
najmniej wbrew jego duchowi; jednocześnie bezwzględnie atakuje on samą osobę adwersarza; 
por. Dem. 1, 15 i kom.
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[UMOWA]24

[13] Usłyszeliście więc, sędziowie, i znacie fakty – każdy po kolei. Powie wam 
zaraz Atenogenes, że według prawa każdy układ, na który obie strony się zgo‑
dzą, ma moc wiążącą. Tak, mój drogi, jeśli jest sprawiedliwy25. Jeśli zaś nie, to 
wręcz przeciwnie, prawo odmawia mu jakiejkolwiek mocy wiążącej. Wykażę ci 
to jasno na podstawie samych praw właśnie. Do tego mnie bowiem doprowadzi‑
łeś i takim napełniłeś lękiem, żebym nie popadł w ruinę przez ciebie i tę twoją 
przebiegłość, że dzień i noc musiałem ślęczeć i studiować prawa, zaniedbując 
wszystkie inne zajęcia26. [14] Prawo zabrania więc kłamać na agorze27 – a jest 
to nakaz, jak uważam, ze wszystkich nakazów prawa najdoskonalszy. Ty zaś 
w samym sercu agory sporządziłeś oszukańczą umowę przeciwko mnie. Bo 
jeśli [wykażesz, że powiedziałeś] mi o [wszystkich] kredytach składkowych 
[i o długach, o których się dowiedziałem, albo że zapisałeś] je w umowie, to ja 
nie mam nic do zarzucenia i zgadzam się, że [winien jestem je spłacić]. [15] Dalej 
jest jeszcze jedno prawo dotyczące wzajemnych układów: ilekroć ktoś sprzedaje 
niewolnika, jeśli ten ma jakąś chorobę, powinien zawczasu o tym poinformo‑

24 „Umowa” (συνθῆκαι) – tego rodzaju dokumenty – podobnie jak prawa (νόμοι), świade‑
ctwa (μαρτυρίαι), przysięgi (ὅρκοι) – odczytywane były przez sekretarza sądowego; zaliczane 
były w teorii retoryki do tzw. „dowodów nieartystycznych” (πίστεις ἄτεχνοι) w odróżnieniu 
od „artystycznych” (ἔντεχνοι) – czyli właściwej argumentacji zawartej w mowie (Arystoteles, 
Retoryka 1355b); tylko niektóre mowy zachowują teksty cytowanych dokumentów, ich auten‑
tyczność jednak z reguły podawana jest w wątpliwość (sugeruje się niekiedy, iż zostały one 
wywiedzione z ich egzegezy w samym tekście mowy); większość z nich została albo usunię‑
ta z tekstów mów jeszcze przez starożytnych gramatyków (jako mało interesujące z punktu 
widzenia sztuki retorycznej), albo też nigdy nie włączona do nich przez samych autorów (na 
etapie przygotowywania mowy do „publikacji”); por. Canevaro 2013: 1–36 (zwł. 9–10); zob. też 
MacDowell 1990: 43–47; Todd 1993: 44–45; nt. „publikacji” mów w starożytnych Atenach zob. 
niżej – Przeciwko Demadesowi [wstęp 1.].

25 To jedynie wniosek płynący z tego prawa, a nie jego treść; zob. Phillips 2009: 94nn.
26 Wymiar sprawiedliwości w starożytnych Atenach miał w istocie charakter „amatorski”, 

a dotyczyło to wszystkich jego protagonistów (sędziowie, oskarżyciele, obrońcy); jedyną dopusz‑
czalną formą profesjonalizmu była logografia, nawet wtedy jednak przygotowujący mowę na 
zamówienie dla swojego klienta starał się podtrzymywać fikcję amatorskości, której najbardziej 
wymowną ilustracją jest brak szczegółowej znajomości stanowionych praw; ponieważ mówca 
(a właściwie przygotowujący mowę Hyperejdes) w tym, co następuje, wykazuje się niemałą 
biegłością w tym zakresie, jego rozważania opatrzone zostają takim właśnie zastrzeżeniem; 
z podobnym mamy do czynienia w mowie Demostenesa, Przeciwko Kononowi (54) 17; por. też 
Carey – Reid 1985: 89; zob. też Bers 2009.

27 „zabrania kłamać na agorze”, dosł. „nakazuje nie kłamać na agorze” (κελεύ[ει] ἀψευ[δ]
εῖν ἐ[ν] τῆι ἀγ[ορᾶι]); chodzi, rzecz jasna, o dokonywane na agorze transakcje i zakupy (zob. 
Harpokration s.v. κατὰ τὴν ἀγορὰν ἀψευδεῖν); być może stanowiło ono wytyczną postępowa‑
nia dla urzędników odpowiedzialnych za utrzymanie porządku na agorze (agoranomoi); jego 
związek z bieżącą sprawą wydaje się jednak wątpliwy por. MacDowell 1978: 139; Carawan 
2006: 348; Meyer -Laurin 2007: 130; zob. też Harris 2006: 145–149.



196 Hyperejdes

wać. Jeśli zaś tego nie uczyni, niewolnika można zwrócić28. Skoro więc można 
zwrócić niewolnika, gdy ktoś, sprzedając, nie ujawni dolegliwości, które jedynie 
los tamtemu przyniósł, to czy ty nie powinieneś przyjąć z powrotem niepra‑
wości, które sam wyszykowałeś. Tym bardziej że ułomny niewolnik nie rujnuje 
majątku kupującego, Midas zaś, którego mi przekazałeś, także i moich bliskich 
doprowadził do ruiny. [16] Weź też pod uwagę, Atenogenesie, nie tylko sprawy 
niewolników, lecz także ludzi wolnych – co tu prawa mają do powiedzenia. 
Wiesz dobrze przecież, ty i wszyscy inni, że tylko dzieci zrodzone z formalnie 
zaręczonych (engyetōn) kobiet – tylko te są prawowite (gnēsioi)29. Ale jednak samo 
zaręczenie kobiety – czy to przez ojca, czy brata – prawodawcy nie wystarczyło, 
lecz zapisał on w tekście prawa jednoznacznie: ta żona, którą zaręczy się na 
mocy sprawiedliwego układu – z niej zrodzone dzieci są prawowite. A nie: 
jeśli ktoś oszustwem jako córkę zaręczy jakąś inną30. Postanowił więc, że tylko 
sprawiedliwie dokonane zaręczyny mają moc wiążącą, niesprawiedliwe zaś 
są nieważne. [17] A jeszcze prawo dotyczące spadków podobne jest tamtym. 
Zgodnie z nim każdemu wolno rozporządzać swoją własnością tak, jak się mu 
podoba, chyba że rozum odebrała mu starość, choroba, szaleństwo, namowa 
kobiety albo też znalazł się w niewoli czy pod jakimś innym przymusem31. 
Skoro więc i testament dotyczący własności jest nieważny, jeśli jest niespra‑
wiedliwy, to czy twoje umowy ze szkodą dla mnie mogą mieć moc wiążącą? 

28 „można zwrócić”, dosł. „istnieje procedura zwrotu” (ἀναγωγὴ τούτου ἐστίν); prawdo‑
podobnie dotyczyło to również innych dóbr podlegających sprzedaży; por. Harrison 1968–1971: 
1.211–213; MacDowell 1978: 139.

29 „zaręczyny”, dosł. „przekazanie do rąk”, (ἐγγύη; por. DELG s.v. *γυη) to, jak zwykle, 
tłumaczenie niedoskonałe, bo nieoddające nieporównanie większego prawnego znaczenia 
tego aktu; w klasycznych Atenach zaślubiny (γάμος) były ceremonią o charakterze przede 
wszystkim religijnym, dopełniającym „zaręczyny”; prawny status małżeństwa – legalne bądź 
nie – był jednak determinowany przez akt zaręczyn, a nie zaślubin; jedynie dzieci pochodzące 
z legalnego związku, tj. poprzedzonego aktem „zaręczyn”, były uznawane za „prawowite”; por. 
Lacey 1968: 105–106; Harrison 1968–1971: 1.5–9; MacDowell 1978: 86–87; Just 1989: 43–50; Todd 
1993: 212–214; Cantarella 2005: 246–247; Cox 2011: 231–232.

30 Innymi słowy: jako pełnoprawną córkę zaręczy osobę pochodzącą z nieprawego łoża lub 
niebędącą jego dzieckiem w ogóle; tego rodzaju oszustwo było ścigane w ramach publicznego 
oskarżenia, tożsamego lub związanego z procedurą graphē xenias ([Demostenes], Przeciwko 
Neairze), a przewidzianą karą było pozbawienie praw obywatelskich (atimia) oraz konfiskata 
majątku; por. [Demostenes], Przeciwko Neairze (59) 52; zob. też niżej – Przeciwko Demeasowi [wstęp 
1.] oraz Przeciwko Aristagorze F 20 i kom.

31 Prawo to przypisywano Solonowi; Hyperejdes pomija jednak jego fundamentalną klau‑
zulę: każdemu wolno rozporządzać własnością tak, jak się mu podoba, pod warunkiem, że nie 
ma prawowitych synów; w tej sytuacji bowiem dziedziczenie dokonywało się beztestamentowo; 
(podobne zastrzeżenia odnajdujemy w prawie dotyczącym adopcji); trudno jednak uznać to za 
manipulację ze strony Hyperejdesa: pominięcie tego zastrzeżenia nie jest bowiem kluczowe dla 
jego argumentu; zob. Izajos, W sprawie majątku Pyrrusa 68; [Demostenes], Przeciwko Stefanosowi II 
(46) 14–15; Przeciwko Makartatosowi (43) 51; por. de Falco 178–179; Whitehead 313; zob. też Gernet 
1955: 121–149; Ruschenbusch 1966: 86–87; Harrison 1968–1971: 1. 84–88, 152 i p. 4; 
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[18] I jeśli spisze ktoś testament za namową kobiety, choćby i swojej własnej 
żony,32 to jest on nieważny33 – a ja, skoro zostałem namówiony przez heterę 
Atenogenesa, mam teraz popaść w ruinę? Tym bardziej że to, co zapisane jest 
w prawie, przychodzi mi tu z największą pomocą, bo zgodziłem się na tę umo‑
wę przymuszony przez nich. A poza tym skoro ty opierasz się na umowie, na 
której podstępem ty i twoja hetera zdobyliście mój podpis, i przez […] intrygę 
(bouleuseōs) […] spodziewacie się zarobić jeszcze więcej34. I nie wystarczyło ci, 
że wziąłeś czterdzieści min za perfumerię, lecz do tego pozbawiłeś mnie pięciu 
talentów, niczym przez […] [w sidła] schwytanego35.

[19] Powie zapewne Atenogenes36, że nie wiedział […] Midas, lecz […]37 
w sprawach agory i choć nie [zajmowałem się nimi, w trzy miesiące] dowie‑
działem się o wszystkich długach i kredytach składkowych. Ten zaś, choć od 
trzeciego pokolenia jest sprzedawcą perfum, choć całymi dniami przesiaduje na 
agorze, choć ma trzy sklepy z perfumami i co miesiąc odbiera rozliczenia, nie 

32 Tekst grecki rozgrywa tu dwuznaczność słowa γυνή, oznaczającego z jednej strony po 
prostu kobietę, z drugiej zaś – żonę (por. femme, Frau); prawo, na które powołuje się H. wcześniej, 
nie precyzuje tego ostatniego znaczenia pojęcia γυνή, może się ono odnosić równie dobrze do 
nałożnicy (παλλακή), hetery itp; w tym miejscu natomiast Hyperejdes konstruuje argument 
a fortiori, podkreślając, że „jak się wydaje” (ὡς ἔοικεν) nawet za namową „własnej” (τῆς ἑαυτοῦ) 
żony (γυναικός) sporządzony testament jest nieważny; stanowić to ma kontrast dla umowy 
sporządzonej za namową hetery; zob. też Dem. 12 i kom.

33 Kolejna część wspomnianego wyżej prawa Solona: por. [Demostenes], Przeciwko Stefa‑
nosowi II (46) 14, 16; Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 35.2; Plutarch, Solon 21.3; Moralia 265e; 
Ruschenbusch 1966: 86–87; Rhodes 19932: 443–444.

34 „i w sprawie, w której zgodnie z prawem to wy jesteście winni intrygi – na tym spo‑
dziewacie się zarobić jeszcze więcej”: Jensen addenda; Colin, Marzi, Burtt; zob. jednak dyskusję 
w de Falco 228; Whitehead 316–317; „…zgodziłem się na to, co zapisaliście” (Jensen); „w [sprawie, 
w której oskarżam was o] intrygę (bouleuseōs); nakłoniony, aby być życzliwie usposobionym, 
zgodziłem się na to, co mówiliście” (Kenyon); dla niektórych ta właśnie wersja jest podstawą 
do identyfikacji zastosowanej w tej sprawie procedury jako dikē bouleuseōs (zob. wyżej – [wstęp 
3.]); „i w sprawie, w której zgodnie z prawem to wy jesteście winni intrygi – tym usiłujecie 
mnie jeszcze zgubić” (de Falco); inne rekonstrukcje podają Jensen i Colin w app. crit; zob. też 
de Falco 227–228; nt. rzeczownika βούλευσις u Hyperejdesa zob. Gromska 1927: 71.

35 „[w sidła] schwytanego” (ἐν ποδοστράβηι κατειλημμένον): Revillout 1892: 10; por. Har‑
pokration s.v. ποδοστράβη; zob. też Kenyon; Jensen app. crit.; „[przez myśliwych/myśliwego (ὑπὸ 
θηρευτῶν/θηρευτοῦ/κυνηγέτου) w sidła] schwytanego”: Colin; de Falco; inne rekonstrukcje: 
Jensen, Colin app. crit.; de Falco 228; według Harpokrationa (s.v.) słowa ποδοστράβη użyć 
miał również Hyperejdes w zaginionej mowie Przeciwko Autoklesowi (F 62); zob. też Gromska 
1927: 70–71.

36 Tego rodzaju figura retoryczna, w której mówca odpowiada na hipotetyczne argumenty 
adwersarza, nazywana była hypophora; Lausberg 2002: 424–425.

37 „nie wiedział, [że tyle pieniędzy winny jest] Midas, lecz ja, choć w ogóle nie wiedziałem 
o długach i nader rzadko interesuję się sprawami agory” (de Falco); „nie wiedział [nie tylko, 
że tyle pieniędzy winny jest] Midas, [lecz także, że u tak wielu wierzycieli zaciągnął kredyt] 
składkowy. [Tymczasem ja, który dalibóg nigdy nie poświęcałem] uwagi sprawom agory” (Co‑
lin); por. też de Falco 228–229.
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wiedział nic o długach! A może38 w innych sprawach nie jest on wcale takim 
amatorem, a tylko względem swojego niewolnika okazał się do tego stopnia 
naiwny? Wiedział, jak widać, o pewnych długach, o innych zaś zapewne wie‑
dzieć nie chciał i, jak twierdzi, nie wiedział. [20] Tego rodzaju argument z jego 
strony, sędziowie, nie jest jednak obroną, lecz przyznaniem, że to nie ja mam 
te długi spłacać. Bo skoro powie, że nie wiedział o wszystkich zobowiązaniach, 
to przecież nie może już twierdzić, że uprzedził mnie o długach. Nie jestem 
przecież prawnie zobowiązany spłacać wszystkich tych długów, o których 
nie zostałem powiadomiony przez sprzedającego. To jednak, że wiedziałeś, 
że Midas winny był wszystkie te pieniądze, jest, jak sądzę, dla wszystkich 
oczywiste, choćby stąd, że domagałeś się, aby Nikon był moim poręczycie‑
lem. Jeśli bowiem […] są długi, wystarczyłoby […]39 [21] […] w ten sposób. Je‑
śli ty, za sprawą niewiedzy, nie uprzedziłeś mnie o wszystkich długach, a ja 
podpisałem układ, mniemając, że winien jestem tylko to, o czym od ciebie 
usłyszałem, to kto na mocy prawa obowiązany jest je spłacić? Ten, kto później 
kupił, czy ten, kto wcześniej posiadał, gdy zaciągano pożyczki? Bo mnie się 
wydaje, że ty. A jeśli z kolei tego właśnie dotyczy nasz spór, to niech rozsądzi 
nas prawo – prawo ustanowione nie przez tych, którzy pożądają cudzych rze‑
czy lub podstępem czynią na nie zakusy, lecz przez ojca demokracji, Solona40. 
[22] Świadom tego, że w mieście dokonuje się wiele transakcji41, ustanowił 
sprawiedliwe – jak wszyscy uznają – prawo: grzywny nałożone na niewolnika 

38 „A może” (ἀλλά): nt. takiego sensu tego spójnika, szczególnie w kontekście retorycznej 
hypophora zob. Denniston 19542: 10 -11.

39 „[…] Nikon był moim poręczycielem. Jeśli bowiem [nie wiedziałbyś, że długi są 
wielkie, to wystarczyłoby, żebym ja sam został zapisany. Nie żebym się z tym zgadzał, chcę 
jednak rozprawić się z tym właśnie twoim argumentem, że nie wiedziałeś, kto dokładnie 
i jaki wkład uczynił, i że nie znałeś szczegółowego wykazu długów. Rozważmy to więc] 
w ten sposób” (Colin); Nikon był moim poręczycielem, [wiedząc (εἰ[δότα]), że sam, bez 
niego, nie jestem w stanie spłacić długów. Bo zaprawdę nie jestem, chcę jednak rozprawić 
się z tym właśnie twoim argumentem, że nie wiedziałeś, kto dokładnie i jaki wkład uczynił, 
i że nie znałeś szczegółowego wykazu długów. Rozważmy to więc] w ten sposób” (Blass); 

„Nikon był moim poręczycielem, [wiedząc (εἰ[δότα]), że sam, bez niego, nie jestem w stanie 
spłacić długów. Zaprawdę nie zamierzam już więcej polemizować z tym właśnie twoim  
argumentem, lecz gotów jestem zgodzić się, że nie wiedziałeś o długach. To jednak, że wi‑
nien jesteś je spłacić, wykażę] w ten sposób” (de Falco); inne rekonstrukcje (z których czer-
pią również te przytoczone tutaj) znaleźć można w Jensen i Colin app. crit.; zob. też de Fal-
co 229.

40 „ojca demokracji, Solona”, dosł. „najbardziej oddany demokracji Solon” (ὁ δημο-
τικώτατος Σόλων); w dyskursie publicznym Aten IV wieku, szczególnie zaś w języku oratorów, 
Solon konsekwentnie przedstawiany był – zgoła anachronicznie – jako założyciel ateńskiej 
demokracji; por. Demostenes O Wieńcu 6; Przeciwko Androtionowi 30–31; Ajschines, Przeciwko 
Timarchosowi 17–20; Przeciwko Ktezyfontowi 38; zob. też Hansen 1989b; Cartledge 2007: 163–164; 
zob. też Marzi 227 i p. 53.

41 Chodzi o handel niewolnikami; por. de Falco 184; Colin i Marzi uwzględniają to już 
w przekładzie.
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i odszkodowania regulować winien ten, kto w tym czasie był jego panem42. 
I słusznie. Bo przecież ilekroć niewolnikowi w czymś się powiedzie albo też 
znajdzie źródło zarobku, to zysk przypada właścicielowi. Ty zaś, za nic mając 
prawo, rozprawiasz teraz o naruszeniu umowy. A przecież według Solona 
nawet sprawiedliwa uchwała nie powinna być nadrzędna wobec prawa43. Ty 
zaś uznajesz za stosowne, żeby niesprawiedliwie zawarta umowa miała moc 
od praw większą44.

[23] A do tego jeszcze, sędziowie, [mojemu ojcu, rodzinie i przyjaciołom] opo‑
wiadał, że […] chciał […] za darmo […] i że domagał się45, abym samego Midasa 
jemu pozostawił i nie kupował, i że to ja się nie zgodziłem, lecz chciałem kupić 
wszystkich. I o tym podobno ma on zamiar przed wami wszystkimi opowiadać, 
po to, żeby pokazać, jaki to on jest powściągliwy. Tak jakby przed durniami46 
jakimiś miał przemawiać, którzy nie spostrzegą jego bezczelności. [24] Tym‑
czasem powinniście usłyszeć o tym, co naprawdę się stało: okaże się bowiem, 
że i w kolejnej intrydze był on wspólnikiem. Chłopca47, o którym wcześniej 
wspomniałem, przysyłał bowiem do mnie, ten zaś mówił, że nie zamieszka ze 

42 Autentyczność tego prawa, jako ustanowionego przez Solona (F 119 Ruschenbusch), da‑
leka jest od pewności; por. Demostenes, Przeciwko Nikostratosowi (52) 20; zob. też Gernet 1955: 
161; Harrison 1968–1971: 1.173; MacDowell 1978: 81–82; Harris 2013: 199

43 Rozróżnienie uchwały (ψήφισμα) od prawa (νόμος) – oraz podporządkowanie tych 
pierwszych temu drugiemu – nie zostało dokonane przez Solona, lecz po odnowieniu demo‑
kracji w 403 p.n.e. (po upadku rządów trzydziestu i ich epigonów); w V wieku te dwa pojęcia 
mogły być traktowane synonimicznie, a procedura ich uchwalania była identyczna: głosowanie 
podczas Zgromadzenia Ludowego; po roku 403 natomiast ustanawianie praw należało do pre‑
rogatyw specjalnego kolegium „prawodawców” (nomothetai), a wszelkie propozycje w tej materii 
zyskać musiały wstępną akceptację Zgromadzenia Ludowego; uchwały natomiast, podobnie 
jak wcześniej, wymagały jedynie akceptacji tego ostatniego gremium; uchwały ponadto miały 
z reguły doraźny charakter politycznych decyzji w danej sprawie; prawa z kolei ustanawiano 
jako uniwersalne reguły życia społecznego; por. Andokides, O misteriach (1) 87; Demostenes, 
Przeciwko Aristokratesowi 87; zob. też Quass 1971; Rhodes 1972: 49–51; MacDowell 1978: 43–49; 
Hansen 1989b: 78, 82, 91; 1999: 171–185; Todd 1993: 18–19.

44 Argument a fortiori: przegłosowana przez Zgromadzenie Ludowe uchwała (ψήφισμα) ma 
dużo większą wagę niż prywatna umowa (συνθῆκαι) – jak ta spisana między Atenogenesem 
a Epikratesem – a mimo to ustępuje pierwszeństwa prawu; por. Whitehead 325; Phillips 2009: 
113; zob. też Dem. 12 i kom.

45 „…że [sam] chciał, [oddawszy mi jednego z dwóch niewolników] za darmo, [wszystko 
dobrze dla mnie urządzić], i że domagał się…” (Colin, opierając się na koniekturze Blassa).

46 „durniami” (ἡλιθίους): przykład manipulowania emocjami sędziów: ewentualne zwycię‑
stwo Atenogenesa potwierdziłoby bowiem założenie uprzejmie odrzucone tutaj przez mówcę; 
por. Ober 1989: 157.

47 „Chłopca” (παῖδα); rzeczownik παῖς oznaczać mógł zarówno „dziecko”, „chłopca” lub 
„dziewczynę” (z odpowiednim rodzajnikiem), jak też „niewolnika” (por. łac. puer); niewątpli‑
wie jeden i drugi sens (tj. „chłopiec” i „niewolnik”) są tu obecne, w przekładzie ten pierwszy 
jednak lepiej oddaje erotyczny charakter relacji owego παῖς z Epikratesem (παιδεραστία); por. 
Dover 2004: 28–29.
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mną, jeśli nie wyzwolę jego ojca i brata. A gdy ja wyraziłem już zgodę, żeby za 
całą trójkę wyłożyć pieniądze, Atenogenes zaczął chodzić i opowiadać niektó‑
rym z moich przyjaciół: „Po co Epikrates48 robi sobie kłopoty? Przecież wolno 
mu wziąć chłopca i zrobić z nim49 […]” [25] krętactwa (sykophantian) […] czynił 
[…] krzywd […] uwierzyłem, że ja […] chłopca […] nie chciałem […] czterdzieści 
min […] pięć talentów […]50.

[26] Ani nie jestem sprzedawcą perfum, ani też żadnym innym fachem się 
nie trudnię, lecz uprawiam [niewielkie] pole51, które dał mi ojciec52. Przez nich 
zaś popchnięty zostałem do tego zakupu. Co zatem53, Atenogenesie, jest bar‑
dziej prawdopodobne: to, że ja do twojego zapałałem pożądaniem fachu, czy 
może to, że ty i owa hetera podstępem na mój majątek uczyniliście zasadzkę? Ja 
bowiem sądzę, że to właśnie wy. Dlatego też, sędziowie, słuszne jest, żebyście 
mnie okazali wyrozumiałość – bo to ja zostałem oszukany [przez Antygonę]54 
i miałem nieszczęście trafić na takiego człowieka – przeciwko zaś Atenogene‑
sowi [obrócili swój gniew]55 […] sykofanta […] innym […] tego samego doznał 

48 To jedyne miejsce, w którym pojawia się imię mówcy, będące w dodatku jedynie emen‑
dacją (Blass) uszkodzonego tekstu: [Ἐπι]κράτης; koniektura ta jest powszechnie przyjmowa‑
na; próby interpretacji tak rekonstruowanego słowa jako przymiotnika ἐπικρατής, „w pełni 
władny” (Revillout 1892: 13; Kenyon) wydają się mniej przekonujące; por. Colin 210, p. 3; Marzi 
228–229, p. 59; Whitehead 327.

49 Innymi słowy: po co kupuje wszystko, skoro może wziąć (kupić?) samego chłopca; Ate‑
nogenes zaczyna teraz (wg mówcy) szeptaną kampanię, która ma na celu przekonać wszystkich, 
iż Epikrates dobrze wiedział, czym obciążona jest transakcja; por. Carawan 2006: 348.

50 „«…zrobić z nim [co tylko chce». I] krętactwa [takie] czynił [których się w ogóle nie spodziewa‑
łem. A choć to, co mówił, miało tylko na celu wyrządzenie mi] krzywd [i zrujnowanie mnie], uwierzyłem, 
że ja [zostałem przez niego obdarowany. W chwili gdy przekazał mi] chłopca, [którego pożądałem], nie 
chciałem [kwestionować warunków sprzedaży. Zgodziłem się więc zapłacić] czterdzieści min. 
[Teraz jednak okazało się, że chodzi o] pięć talentów, [aby pokryć długi perfumerii, którą nigdy nie byłem 
zainteresowany]” (Colin); wykaz innych koniektur podaje de Falco 231–232.

51 Mówca rozgrywa tu kulturowy topos klasycznych Aten (i nie tylko), przedstawiając 
siebie samego jako skromnego rolnika, uprawiającego swoje własne, rodzinne pole; postać taka 
kojarzona była z umiarem i rozsądkiem (sōphrosynē) oraz niewtykaniem nosa w cudze sprawy 
(apragmosynē), co stawiało go w opozycji do całej galerii podejrzanych typów, w rodzaju biegłego 
w prawach sykofanty czy nieuczciwego handlarza, których uosobieniem jawi się w tej mowie 
Atenogenes; por. Eurypides, Elektra 367–400; Orestes 917–922; podobnie większość bohaterów 
Arystofanesa; zob. też Carter 1986: 76–98.

52 „dał mi ojciec” (πατήρ μοι ἔδωκεν): a nie „zostawił”, co sugeruje, iż był wtedy jeszcze 
przy życiu (por. Athen. 23); zob. też Colin 211, p. 1; Marzi 229, p. 59; Whitehead 329).

53 „Co zatem” (πότερα γάρ) nt. takiego rozumienia spójnika/partykuły γάρ zob. Denniston 
19542: 82n.

54 „przez Antygonę” (ὑπ᾿ Ἀντιγόνας): koniektura przyjęta min. przez Colina, de Falco 
i Marzi’ego (por. app. crit. Jensen i Burtt); alternatywna propozycja to „zbyt łatwo” (λίαν 
ῥαιδίως); por. Whitehead 330.

55 „obrócili swój gniew” (ὀργίζοισθε); zob. Jensen app. crit.; de Falco; Whitehead 330; nt. 
retorycznego toposu wzbudzania gniewu u sędziów zob. wyżej – Dem. 22 i kom.
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[…] nieopłacalny(?) […] są winni […] gdy uwolnił […] sędziowie, nikt z was […]56 
[27] wszystkie57 przypadły mnie w udziale, jemu zaś – profity z oszustwa. Mi‑
dasa zaś, który […]58 którego niechętnie, jak mówi, się pozbył, tego […]59 wziąć, 
za chłopca zaś, którego wtedy, jak mówi, dał mi za darmo, teraz sam wziął dużo 
więcej pieniędzy niż jego wartość60 – nie po to, żeby do mnie on należał, [lecz 
żeby za sprawą waszego]61 głosu został wyzwolony62. Co do mnie, to uważam 
za niegodziwe, żebym do tego wszystkiego jeszcze został przez Atenogenesa 
pozbawiony praw obywatelskich63. [28] Byłoby to rzeczą niesłychaną, sędziowie, 
jeśli […] zbłądziłem […] jest przestępcą […] tego, który skrzywdził […] wyzna‑
czoną karą […] obywatel […] niekiedy […]64

[brak około 10 linijek]65

56 „[obrócili swój gniew za to, że z rozmysłem działał wobec mnie nieuczciwie. Skoro zaś postąpił 
jak prawdziwy sykofanta, nie powinien się dziwić temu, że za wyrządzone innym krzywdy teraz on 
sam pada ofiarą własnych machinacji. Nie wystarczyło mu, że drogo sprzedał mi niewolników, których 
wcale nie potrzebowałem; chce też obarczyć mnie długami, które mieli zaciągnięte w chwili, gdy się 
ich pozbywał. Żaden z was, sędziowie, nie pochwaliłby takich praktyk]” (Colin); zob. też Jensen 
app. crit.; Marzi 230 i p. 61.

57 „wszystkie [nieprzyjemności wynikające z mojej naiwności] mnie przypadły w udziale” 
(Colin).

58 „który [miał czelność być jego wspólnikiem i] którego” (Colin).
59 „tego [ja miałbym] wziąć” (Colin); „tego [zgadzam się] wziąć” (Blass).
60 Profity Atenogenesa, dużo większe niż wartość (ἀξία) chłopca, wynikać miały z uwol‑

nienia od długu wynoszącego pięć talentów.
61 „[lecz żeby za sprawą waszego] głosu”, dosł. „[żeby dzięki wam,] poprzez głosowanie” 

(ὑφ̓ὑμῶν τῆι ψήφωι); powszechnie przyjmowana koniektura Blassa.
62 Argumentacja mówcy wydaje się tu nieczytelna; w rzeczywistości chłopiec raczej 

nie zostałby wyzwolony, lecz stałby się własnością któregoś z wierzycieli Midasa (i mów‑
cy); prawdopodobnie ten pokrętny wywód ma na celu podkreślenie absurdalnych konse‑
kwencji ewentualnej przegranej: Midas, którego Atenogenes nie chciał się pozbyć, stałby się 
własnością mówcy, chłopiec zaś, którego chciał oddać za darmo, kosztowałby mówcę pięć 
talentów tylko po to, aby zostać wyzwolonym; por. Colin 212, p. 2; Whitehead 331; Cooper 98 
i p. 32.

63 „pozbawiony praw obywatelskich” (ἀτιμωθῆναι) – koniektura Weila, konsekwentnie 
przyjmowana przez wydawców i tłumaczy; nie znamy podstawy prawnej pozbawienia przy‑
wilejów obywatelskich (atimia) w ramach dikē blabēs; być może mówca stosuje tu skrót myślowy, 
przedstawiając konsekwencję kolejnych procesów (dikē exoulēs), które nastąpiłyby po ewentu‑
alnej wygranej Atenogenesa: jeśli byłaby nią grzywna, której Epikrates nie mógłby spłacić, to 
jako dłużnik skarbu państwa pozbawiony zostałby praw obywatelskich; por. Weil 1892b: 183, 
p. 1; Burtt 453; Colin 212; Whitehead 332; Cooper 98 i p.33.

64 „jest przestępcą” (ἠδίκηκεν); „tego, który skrzywdził” (ἀδικήσαντ[…); ”… jeśli [ten łotr 
zwycięży. Co do mnie], zbłądziłem [przez nierozwagę; lecz on ewidentnie postanowił] mnie skrzyw‑
dzić (ἠδίκηκεν) [i jakby tego było mało, że jestem ofiarą jego] przestępstwa (ἀδικήσαντ[…) [dodaje 
on do tego] wyznaczoną karę [pozbawienia praw obywatelskich. Zważcie to, że jestem] obywatelem” 
(Colin; zob też niżej)

65 „… obywatelem [i w ten oto sposób padnę ofiarą machinacji metojka. I to jakiego metojka! Mó‑
wiąc te słowa, daleki jestem od rzucania kalumnii na grupę społeczną, której zasługi wszyscy uznajemy. 
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[29] […] najbardziej [tchórzliwi]66 spośród metojków przybywać bez nadzoru. 
W wojnie zaś przeciwko Filipowi zaraz przed bitwą opuścił miasto; nie wy‑
ruszył wraz z wami pod Cheroneę, lecz przebywał za granicą, w Trojzenie 

– wbrew prawu67, zgodnie z którym ten, kto podczas wojny przeprowadzi się 
za granicę, po powrocie podlega procedurze doniesienia (endeixis) lub obywa‑
telskiego aresztowania (apagōgē)68. Uczynił to, bo zakładał, że tamto państwo 
zapewne przetrwa, na nasze zaś wydał już wyrok śmierci69. I choć córki wycho‑
wał u was, w dobrobycie, [30] […] wydał je za mąż […] aby znów […] uprawiać 
swój zawód, gdy nastał pokój. To bowiem wam […] uczciwi […] ci […] w czasie 
pokoju […] w czasie niebezpieczeństw […] pod Platejami […] wiążąc […] Ate‑
nogenes […]70 choć złamał on powszechną umowę całego państwa, przeciwko 

Co do samego Atenogenesa jednak, pozwólcie, zanim skończę, że przypomnę wam kilka cech charaktery‑
zujących jego polityczną postawę. Na pewno pomoże wam to wyrobić sobie opinię na jego temat] (Colin).

66 „tchórzliwi” ([ἀπολε]μώτατοι): papirus zawiera jedynie drugą część przeniesionego 
słowa z niepewną pierwszą literą:  -]μώτατοι,  -]πώτατοι lub  -]νώτατοι; inne propozycje to m.in.: 

„najbardziej pożyteczni” ([χρησι]μώτατοι), „najbardziej entuzjastyczni” ([προθυ]μώτατοι); ton 
całemu zdaniu nadaje jednak wyraźnie negatywny okolicznik „bez nadzoru” (ἀφυ[λάκτως] 

– dużo pewniejsza koniektura Jensena), któremu tym samym towarzyszyć powinien równie 
negatywny epitet (Whitehead 333).

67 Prawdopodobnie chodzi tu o wspomniane niżej (Athen. 33) prawo zakazujące metojkom 
opuszczania Aten podczas wojny; na podobną regulację powołuje się w swoim oskarżeniu 
Likurg: Przeciwko Leokratesowi (1) 53, tyle że opisana zostaje ona jako „uchwała” (ψήφισμα), do‑
tycząca obywateli (którym był Leokrates) i przyjęta po bitwie pod Cheroneą; wspomniane przez 
Hyperejdesa prawo natomiast explicite dotyczyło metojków i prawdopodobnie ustanowione 
zostało przed klęską cheronejską, bo w przeciwnym wypadku nie miałoby zastosowania do 
sprawy Atenogenesa (chyba że Hyperejdes dopuszcza się tu manipulacji); jest to jedyne miejsce, 
w którym poświadczone zostaje istnienie takiego prawa; por. de Falco 191; Burtt 453 i p. c (su‑
gerując możliwość manipulacji); Whitehead 335–336; Lipsius 1905–1915: 322; Whitehead 1977: 162.

68 „procedurze doniesienia” (endeixis): szczególna forma publicznego oskarżenia, blisko 
związana z apagōgē; jej charakterystyczną cechą było „wskazanie” w formie pisemnej skargi 
przestępcy i przestępstwa odpowiedniemu urzędnikowi (kolegium jedenastu, kolegium te‑
smotetów), a następnie jego aresztowanie (por. apagōgē), najczęściej przez samego oskarżyciela, 
którym mógł być każdy pełnoprawny obywatel ateński; z reguły w sprawach bezprawnego 
korzystania z określonych przywilejów (np. obywatelskich w przypadku atimoi), wobec szcze‑
gólnych kategorii pospolitych przestępców (kakourgoi), a także wobec wygnańców nielegalnie 
powracających do Attyki (pheugontes); zob. Hansen 1976; kwestię metojków opuszczających 
Ateny w czasie wojny trudno jednoznacznie przypisać do którejkolwiek z tych kategorii; Hansen 
wspomina ją mimochodem tylko raz (Hansen 1976: 15); nt. apagōgē zob. Eux. 6 i kom.

69 „wydał wyrok śmierci”, dosł. „wydawszy wyrok śmierci” (θάνατον καταγνούς); zob. Phil. 
7; w podobny sposób ucieczkę z Aten po Cheronei porównuje z doprowadzeniem do śmierci 
państwa Likurg, Przeciwko Leokratesowi (1) 61.

70 „…w dobrobycie […] to [w czasie nieszczęścia] wydał je za mąż [za granicę]. Teraz znów 
[przybywa do was], aby uprawiać swój zawód, gdy nastał pokój. [Nie] takie rzeczy [zwykli] 
wam czynić uczciwi [metojkowie], ci, [którzy] w czasie pokoju [pozwalają wam czerpać z owoców 
swojej pracy], a w czasie niebezpieczeństw [dzielnie walczą z wami ramię w ramię, tak jak to czynili] 
pod Platejami, [gdy swoje dobro] związali [z dobrem Aten.] Atenogenes [zaś przeciwnie, przebywając 
tutaj miał na uwadze jedynie własne korzyści: z chęcią oddał się pod ochronę naszych praw, cieszył się 
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mnie w prywatnej znajduje oparcie71, jakby rzeczywiście ktoś mógł uwierzyć, że 
ten, kto za nic miał sprawiedliwość wobec was samych, wobec mnie kierowałby 
się troską i wyrozumiałością.

[31] Tak dalece jest on niegodziwy, gdziekolwiek by się nie znalazł. Gdy 
przybył do Trojzeny i został tam przyjęty w poczet obywateli, zaczął służyć 
Mnesiasowi z Argos72. A gdy przez niego ustanowiony został zarządcą (archōn)73, 
wyrzucił z państwa74 wielu innych obywateli, co też oni sami zaświadczą, bo 
przybyli tu stamtąd jako wygnańcy75. Wy zaś, sędziowie, przyjęliście ich, po‑
zbawionych ojczyzny, nadaliście obywatelstwo i dopuściliście do udziału we 
wszystkich waszych przywilejach76. Pamiętaliście bowiem ich zasługi w wojnie 
przeciwko barbarzyńcy sprzed z górą stu pięćdziesięciu laty i uznaliście, że 
skoro w niebezpieczeństwie przyszli oni wam z pomocą, to w nieszczęściu za‑
sługują oni na waszą opiekę. [32] Ten zaś szubrawiec, który was opuścił i tam 
przyjął obywatelstwo, nic zgodnego z wartościami tamtej wspólnoty i tamtego 
państwa nie czynił, lecz tak brutalnie obszedł się z tymi, którzy go przyjęli, że 

wolnością naszych politycznych instytucji i ową radością życia, która w całej Grecji nie znajduje sobie 
równej. Gdy tylko jednak wyczuwa niebezpieczeństwo, gdy tylko obawia się, że przyjdzie mu oddać daninę 
albo swojego majątku, albo też krwi, ucieka. Ten więc, który] naruszył powszechną umowę…” (Colin).

71 Błyskotliwa antyteza; wspomniana wyżej uchwała zakazująca metojkom opuszczania 
Aten, a także patriotyzm mieszkańców miasta, zostają metonimicznie przedstawione jako 

„powszechna umowa” (κοιναὶ συνθῆκαι) państwa, której przeciwstawiona zostaje faktyczna, 
a zarazem zgoła prywatna umowa (ἴδιαι συνθῆκαι), którą zawarł z mówcą Atenogenes.

72 Mnesias z Argos (LGPN IIIA s.v. 3; brak w RE), prawdopodobnie identyczny ze wspo‑
mnianym w Dion. 21 oraz przez Demostenesa (O wieńcu 295) później zaś przez Polibiusza 
Mnasiasem/Mnaseasem (Mnesias to attycka forma tego imienia); por. Harpokration s.v. Μύρτις 
(= Teopomp z Chios, BNJ 115 F 231; kodeksy zawierają lekcję Paseas, poprawioną na Mnaseas); 
Polibiusz 18.14.3; zob. też de Falco 193; Whitehead 340–341; Wankel 1975: 2.1252; Berve 1967: 
1.308; Horváth 156.

73 „ustanowiony zarządcą” (κατασταθεὶς [ἄρχω]ν): ἄρχων to powszechnie przyjmowana 
koniektura; raczej nie chodzi tu o urząd podobny do ateńskiego archontatu; zapewne pojęcie 
to zastosowane tu jest w bardziej ogólnym sensie „urzędnika”, do którego prerogatyw mogła 
należeć decyzja o pozbawieniu obywatelstwa lub wygnaniu, stąd „zarządca” (Whitehead 341; 
Colin 187: „préposé à la surveillance”); trudno jednak powiedzieć, czy Atenogenes sprawował 
w Trojzenie – z ramienia Mnasiasa – „władzę tyrańskią” (de Falco). 

74 „wyrzucił z państwa” (ἐξέβαλεν… ἐκ τῆς πόλεως): określenie często stosowane jako 
metonimia (concretum pro abstracto) kary wygnania (Lizjasz, W sprawie zabójstwa Eratostenesea 
(1) 44; Demostenes, Przeciwko Meidiasowi (21) 109, 115).

75 Być może chodzi tu o czystki, które mogły mieć miejsce w Trojzenie po zwycięstwie 
Filipa pod Cheroneą: ofiarami Atenogenesa i Mnasiasa byłyby więc osoby związane z anty‑
macedońską polityką; wzmianka ta sugeruje, że proces miał miejsce przed dekretem Alek‑
sandra w sprawie wygnańców (324 p.n.e.); zob. wyżej – Wprowadzenie 1.5, por. Roebuck 
1948: 83.

76 „Wy zaś, sędziowie,”: sędziowie traktowani są tu jako reprezentanci ateńskiej polis, która 
na mocy decyzji Zgromadzenia Ludowego przyjęła wygnanych Trojzeńczyków; nt. nadania 
im obywatelstwa zob. Osborne 1981–1983: 3.72; nt. innych tego rodzaju aktów w historii Aten 
zob. niżej – Przeciwko Aristogejtonowi.
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[…] później […] na Zgromadzeniu Ludowym77 […] na to […] obawiając się […] 
uciekł [z powrotem tutaj]78. [33] Na dowód, że mówię prawdę, odczytane zostanie 
wam najpierw prawo79, które zabrania metojkom wyprowadzać się z państwa 
podczas wojny, następnie świadectwo Trojzeńczyków, a do tego jeszcze uchwała 
w sprawie Trojzeny, przegłosowana w waszej państwie, na mocy której przyję‑
liście ich i nadaliście im obywatelstwo. Przeczytaj.

[PRAWO] [ŚWIADECTWO] [UCHWAŁA]

[34] Podaj mi teraz i świadectwo jego powinowatego […] majątek, […] pozosta‑
wiony […] kolejno […] Antygona? […]80 świadkowie? […]

[brak 10 linijek]81

[35] […] [czynach] i o tym, w jaki sposób [intrygował] przeciwko mnie Ateno‑
genes, oraz o jego [postępowaniu] względem was82. W prywatnym życiu nie‑
godziwiec, który ponadto zwątpił w ocalenie [swojego państwa] i [was] opuścił, 
a do tego jeszcze tych, u których [zamieszkał na obczyźnie], uczynił uchodźcami. 
Czy [mając go] teraz w ręku, nie ukarzecie stosownie?83 [36] Ja ze swej strony, 
sędziowie, proszę was [i zaklinam, żebyście ulitowali się] nade mną, wziąwszy 

77 „że [niedługo] później [zaczęto go oskarżać] na [ich] Zgromadzeniu Ludowym” (Colin).
78 „…którzy go przyjęli, że [zmieniły się nastroje] na [ich] Zgromadzeniu Ludowym. [I, jak 

mówią, przedłożona została uchwała] przeciwko niemu. [Obawiając się więc zarówno ich, jak 
i waszego gniewu] uciekł [do Elidy] ([εἰς Ἤλ]ιν)” (de Falco); „… którzy go przyjęli, że [niedługo] 
później [zaczęto go oskarżać] na [ich] Zgromadzeniu Ludowym [Przeczuwając, że wszyscy są] na 
to [oburzeni i] obawiając się [strasznej zemsty Trojzeńczyków], uciekł [z powrotem tutaj] ([πάλ]
ιν)” (Colin); emendacja [πάλ]ιν cieszy się większym uznaniem; por. Whitehead 345.

79 „zostanie odczytane prawo”, dosł. „przeczyta prawo” (ἀναγνώσεται… τὸν νόμον) – 
sekretarz sądowy (grammateus), do którego chwilę później mówca zwróci się bezpośrednio 
(„przeczytaj”); chodzi o wspomniane wyżej (Athen. 29) prawo dotyczące metojków.

80 „Podaj mi teraz i świadectwo jego powinowatego [który twierdzi, że przejął dwa] majątki, 
[spadek po ojcu i własność brata, i te] kolejno, [skoro przejmował, wydawał na heterę] Antygonę”; 
Blass; koniektura przyjęta przez Colina i de Falco, a także Coopera; por. Jensen app. crit.; zob. 
też de Falco 235; Whitehead 347.

81 „[Nietrudno będzie wam znaleźć] świadków, [jego rozrzutności. Bezrozumnie roztrwonił ma‑
jątek ojcowski, który powinien był zachować dla swojej rodziny. Krótko mówiąc: w całym jego życiu nie 
znajdziecie niczego, co nie byłoby godne potępienia. Dobrze będzie więc o tym pamiętać, gdy oceniać 
będziecie jego postępowanie w bieżącej sprawie. Usłyszeliście więc, jak sądzę, wystarczająco dużo 
o jego czynach] i o tym, w jaki sposób…” (Colin).

82 W tym miejscu rozpoczyna się zachowana część peroratio (35–36); mówca dokonuje 
krótkiej rekapitulacji (35), po której następuje patetyczny apel do litości sędziów (36), osobliwy 
o tyle, że z reguły posługują się nim obrońcy, a nie oskarżyciele; por. Dem. 1, 35 i kom.

83 Koniektury różnych autorów, zawarte w wydaniu Jensena i z nieznacznymi tylko zmia‑
nami przyjmowane przez późniejszych wydawców: „przeciwko mnie Atenogenes, oraz jak 
[wcześniej obszedł się] z wami” (de Falco).
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[pod uwagę] to, że w tego rodzaju sprawie sądowej [wypada] litować się […] 
a nie […] jeśli przegra, nic się nie stanie, […] jeśli zostanie on uwolniony od za‑
rzutów przedstawionych w moim oskarżeniu, przepadnę84. Nie byłbym bowiem 
w stanie nawet małej części […] spłacić. […] sędziowie […]85.

PRZECIWKO  ATENOGENESOWI  II

Frg. 186 złodzieje zawsze wychodzą na swoje87

84 „że w tego rodzaju sprawie sądowej [wypada] litować się nad powodem, a nie nad po‑
zwanym. Ten bowiem, jeśli przegra, [nie dozna wielkiej szkody,] a jedynie tego, co już wcześniej 
[powinno się stać. Ja tymczasem], jeśli zostanie on uwolniony od zarzutów…” (de Falco); „że 
w tego rodzaju sprawie sądowej wypada litować się nad tym, [który został oszukany,] a nie nad 
tym, [który oszukał. Bo on,] jeśli przegra, to rozliczając się, nie dozna wielkiej szkody – a w żad‑
nym już wypadku stosownej do popełnionych przestępstw. Ja tymczasem, jeśli uwolniony 
zostanie od zarzutów…” (Colin).

85 „…małej części [tych długów spłacić bez szkody dla wszystkiego, co posiadam. Odkąd,] 
sędziowie, [wpadłem w ich sidła, jestem bez grosza przy duszy]” (de Falco; por. Whitehead); 
małej części [tych długów spłacić, nie mówiąc już o tym, że ryzykuję utrate praw obywatelskich. Za‑
prawdę,] sędziowie, [mając na uwadze] ich [machinacje, których stałem się ofiarą, nie dopuścicie, żeby 
wygrali oni tę sprawę i żeby cudzoziemcom wolno było bez skrupułów do takiego doprowadzać nieszczęścia 
waszych współobywateli.] (Colin).

86 Słowa te przypisują Hyperejdesowi Harpokration (s.v. τὰ τῶν φωρῶν κρείττω) i Michał 
Apostolius – bizantyjski wydawca i autor zbiorów sentencji, żyjący w XV wieku w Konstan‑
tynopolu, a po jego upadku w 1453 roku na Krecie (16.13; Corpus Paroemiographorum Graecorum, 
ed. E. Leutsch, t. II, s. 459–460).

87 Wg Harpokrationa jest to przysłowie opisujące złodziei, którym powodzi się lepiej niż 
tym, których okradają.
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Ze spuścizny literackiej starożytnej Grecji do naszych czasów w całości 
zachowało się pięć okazów specyficznie ateńskiego gatunku oratorstwa, 
jakim jest mowa pogrzebowa (epitaphios logos). Oprócz (1) dzieła Hyperej‑
desa są to: (2) zachowana w korpusie pism Lizjasza Mowa pogrzebowa ku 
czci poległych w wojnie korynckiej; (3) Mowa pogrzebowa zachowana w korpu‑
sie pism Demostenesa – ku czci poległych pod Cheroneą; (4) mowa Peryklesa, 
przedstawiona w II księdze Wojny peloponeskiej Tukidydesa, na cześć poleg-
łych w pierwszym roku tego konfliktu; (5) całkowicie fikcyjna mowa po‑
grzebowa, przedstawiona w dialogu Platona – Meneksenos, której autorstwo 
(żartobliwie) przypisane zostaje Aspazji; do tej listy dodać należy ponadto 
(6) fragmenty bliżej niezidentyfikowanej Mowy pogrzebowej Gorgiasza. 
Mowy Peryklesa i Aspazji – odpowiednio u Tukidydesa i Platona – to oczy‑
wiście literacka fikcja, nawet jeśli w przypadku tego pierwszego oparta na 
autentycznych wydarzeniach1. Spośród tych zachowanych w korpusie gre‑
ckich oratorów natomiast tylko Mowa pogrzebowa Hyperejdesa nie budziła 
nigdy zastrzeżeń co do swej autentyczności. To dzieło samego Hyperejdesa, 
będące przygotowaną do publikacji wersją mowy, którą wygłosił on podczas 
publicznego pogrzebu Ateńczyków poległych w pierwszym roku wojny 
lamijskiej (322 p.n.e.)2.

1 I być może autopsji, por. Tukidydes, Wojna peloponeska 1.22; zob. też Flashar 1989: 436–439; 
Loraux 2006: 35–36; Bosworth 2000: 1; zob. jednak Pelling 2000: 112–122; por. Todd 2007: 151 
i p. 12.

2 Nt. wojny lamijskiej zob. wyżej – Wprowadzenie 1.6.
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1. Oprawa

Poległych w walce starożytni Grecy grzebali z reguły na miejscu, tam gdzie 
zginęli – we wspólnym grobie (polyandreion). Na tym tle jednak osobliwym 
obyczajem wyróżniali się Ateńczycy, którzy szczątki – po kremacji3 – poległych 
przenosili do ojczyzny, gdzie honorowali je publicznym pogrzebem. Zgodnie 
z tradycją były one najpierw wystawiane na widok publiczny (prothesis), przez 
dwa dni, w specjalnie na tę okoliczność rozłożonym namiocie. Następnie 
w uroczystej procesji (ekphora) przenoszono je zamknięte w dziesięciu cypry‑
sowych „trumnach” (larnakes) – każda z nich zawierała szczątki poległych 
z tej samej fyli4 – na Kerameikos, które Tukidydes uważał za „najpiękniejszą 
dzielnicę Aten”5. Bezpośrednio po ich złożeniu do wspólnego grobu (dēmosion 
sēma) wygłaszana była przemowa: mowa pogrzebowa6. W tym celu Rada Pię‑
ciuset albo Zgromadzenie Ludowe – prawdopodobnie to ostatnie7 – wybierało 
mówcę, który wydawał się najbardziej odpowiednim kandydatem; uchodzić 
to miało za ogromne wyróżnienie i zaszczyt8. Uroczystościom pogrzebowym 

3 Której dokonywano w miejscu ich śmierci (por. Rhodes 1988: 216).
4 Nt. fyl attyckich zob. Eux. [wstęp 3.].
5 Tukidydes 2.34.5; chodzi rzecz jasna o tę część Kerameikos, która znajdowała się poza 

murami miasta (Kerameikos zewnętrzne).
6 Nt. mowy pogrzebowej zob. Kennedy 1963: 152–166; Flashar 1989: 435–485; Loraux 2006; 

Todd 2007: 149–157; Herrman 2009: 5–20; Petruzziello 2009: 52–65; Steinbock 2013: 49–58; zob. 
też Herman 1995.

7 Tukidydes (2.34.6) mówi o wyborze dokonanym „przez państwo” (ὑπὸ τῆς πόλεως); Pla‑
ton (Meneksenos 234b) – przez Radę Pięciuset; Demostenes wreszcie (O wieńcu (18) 285) – przez 
Zgromadzenie Ludowe (χειροτονῶν ὁ δῆμος); być może rozbieżności te wynikają z rozłożenia 
akcentów na różne etapy tej samej procedury: uchwała wstępna (probouleuma), zatwierdzana 
przez Radę Pięciuset, ostatecznie przegłosowana zostaje na Zgromadzeniu Ludowym; por. 
Herrman 6, p. 17; Usher 1993: 267; Wankel 1976: 2.1216; contra: Gomme – Andrewes – Dover 
1945–1981: 2.102.

8 Por. Demostenes, O wieńcu (18) 285; poza wspomnianą przez Plutarcha (Perykles 8.6; 28.4) 
mową pogrzebową Peryklesa po zwycięstwie nad Samos (439 p.n.e.) – po wygłoszeniu której 
nawymyślać miała mu sędziwa Elpinike, siostra Kimona – wiemy jedynie o tych mówcach, 
których pisma (autentyczne bądź nie) zachowały się do naszych czasów; Perykles, Demostenes 
i Hyperejdes to oczywiście najznaczniejsze postaci życia politycznego Aten; w Meneksenosie 
jako kandydaci przedstawieni zostają Archinos, promientny polityk w okresie odnowionej 
demokracji po 403 p.n.e., oraz nieznany bliżej Dion; nie wiemy, kto wygłosił Mowę pogrzebową 
Lizjasza (przy założeniu, że nie jest to późna fałszywka lub retoryczne ćwiczenie); jako autor 
bliżej nieznanej mowy pogrzebowej wymieniony został też Naukrates z Erythrai, uczeń Izokra‑
tesa ([Dionizjos z Halikarnasu], Sztuka retoryczna 6.1); niektórzy sugerują, iż w rzeczywistości 
honor ten nie był tak wielki, jak przedstawiają to Tukidydes i Demostenes; por. Jacoby 1944: 57, 
p. 92; contra: Gomme – Andrewes – Dover 1945–1981: 2.102; zob. też Walters 1980: 2; Nails 2002: 
43–44.
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prawdopodobnie towarzyszyły również igrzyska (epitaphios agōn), obejmujące 
być może zawody gymniczne, jeździeckie oraz konkursy muzyczne9.

Starożytna tradycja, sięgająca zapewne Tukidydesa, wiązała wprowadzenie 
tego obyczaju – podobnie jak wielu innych – z postacią prawodawcy Solona10. 
Fakt, iż poległych w bodaj najważniejszej dla samych Ateńczyków i ich historii 
bitwie, pod Maratonem, pochowano na miejscu, tam gdzie zginęli, tłumaczy 
Tukidydes jako odstępstwo od reguły, podkreślające tym samym szczególny 
charakter ich ofiary11. Maraton wszelako to nie jedyna bitwa i nie jedyna kam‑
pania wojenna z tego okresu, podczas której obyczaj ten nie był stosowany: 
to samo dotyczyło na przykład Ateńczyków poległych pod Platejami (479 
p.n.e.) oraz tych, którzy zginęli we wcześniejszej wojnie z Chalkis (506 p.n.e.). 
Choć obie kampanie również były sukcesami – przynajmniej po części – ateń‑
skiego oręża, trudno jednak uznać je za spektakularne wyjątki, zasługujące 
na specjalne traktowanie. Bardziej atrakcyjna wydaje się w związku z tym 
hipoteza, która ustanowienie owego „tradycyjnego obrządku” przesuwa na 
czasy późniejsze, na pierwsze dekady po wojnach perskich12. Nawet zaś jeśli 
sam pochówek należał do dawniejszej tradycji, to wprowadzenie obyczaju 
wygłaszania mowy pogrzebowej (oraz igrzysk) dość konsekwentnie wiąże 
się już z tym właśnie okresem13.

 9 Lizjasz, Mowa pogrzebowa (2) 80; Platon, Meneksenos 249b; Arystoteles, Ustrój polityczny 
Aten 58.1; według niektórych jednak igrzyska te miały charakter cykliczny, a nie okolicznościo‑
wy i tym samym funkcjonowały niezależnie od instytucji publicznego pogrzebu; zob. Loraux 
1981: 38–39; 368–369; Garland 1988: 90; contra: Kendrick -Pritchett 1971–1991: 4.119–120; por. też 
Carey 2007: 241.

10 Tukidydes opisuje publiczny pogrzeb jako „tradycyjny obyczaj” (πάτριος νόμος); wyra‑
żenie to odnoszone bywa do czasów Solona – lub jeszcze wcześniejszych (Gomme – Andrewes 

– Dover 1945–1981: 2.94; contra: Ostwald 1969: 175; Hornblower 1991–2008: 1.293).
11 Tukidydes 2.34.4.
12 Najczęściej wskazuje się na lata 60. V wieku p.n.e.; niektórzy wiążą ustanowienie tego 

obyczaju z klęską ateńskich osadników pod Drabeskos w Tracji w roku 465–464 p.n.e. (Tukidy‑
dydes 1.100.3; Jacoby 1944); inni sugerują wygraną przez Ateńczyków (pod wodzą Kimona, syna 
Miltiadesa) bitwę nad Eurymedontem w Pamfilli (datowanie niepewne, 468? 465?; Kendrick-

 -Pritchett 1971–1991: 4.123); por. też Todd 2007: 150 i p. 8; zob. też Alexiou 20022: 104–108 i Carey 
2007: 241, 246 nt. tradycji pochwały zmarłych i związanych z nią form wypowiedzi.

13 Tukidydesowy Perykles (2.35.1) wyraźnie rozróżnia sam obyczaj pochówku (nomos) oraz 
mowę pogrzebową (epitaphios logos), którą traktuje jako późniejszy dodatek; podobnie Dionizjos 
z Halikarnasu (Starożytności rzymskie 5.17.4); Diodor Sycylijski (11.33.3) również wydaje się trak‑
tować wygłaszanie mów i igrzyska pogrzebowe jako późniejsze dodatki do samego obyczaju 
pochówku; por. Kendrick Pritchett 1971–1991: 4.116.
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2. Osoby dramatu

Mowa pogrzebowa to w założeniu laudacja tych, nad których wspólną mogiłą 
jest wygłaszana14, choć z reguły jest to zaledwie punkt wyjścia dla pochwał 
innego rodzaju, pochwał ateńskiej polis, tej współczesnej mówcy albo też tej hi‑
storycznej i legendarnej. Hyperejdes jednak, mimo iż niejeden raz czyni ukłon 
w stronę tych dwóch ostatnich wątków, koncentruje się przede wszystkim 
na tym pierwszym: na wysławianiu dokonań poległych, w szczególności zaś 
ich wodza, Leostenesa z Kephalē15, który również zginął w pierwszym roku 
wojny, z niepowetowaną, jak można przypuszczać, stratą dla sprzymierzonych 
wojsk greckich.

Jego ojciec, także Leostenes, był jedną z ważniejszych figur życia poli‑
tycznego I połowy IV wieku; pełnił również – jak niewielu polityków w tym 
okresie16 – funkcję stratega, za sprawą czego zresztą ostatecznie przyszło mu 
szukać szczęścia na wygnaniu, w Macedonii, u Filipa II. Zmuszony do tego 
został po porażce w wojnie przeciwko Aleksandrowi z Feraj, przywódcy tyle 
ambitnemu, co bezwzględnemu, który, pozbawiony władzy nad Tessalią, 
zaczął plądrować Cyklady i zagrażać samemu Pireusowi. Leostenes młodszy 
nie podzielał jednak promacedońskich sympatii swego ojca17.

O wczesnym okresie jego życia wiemy zaskakująco niewiele18. Po raz 
pierwszy pojawia się na kartach historii Grecji dopiero w 325–324 p.n.e., jako 
trierarcha19, po to, by przez najbliższe dwa lata – ostatnie dwa lata swego 
życia – odgrywać w niej pierwszoplanową rolę. Niektórzy podejrzewają, że 

14 „Krótko mówiąc, mowa pogrzebowa to pochwała zmarłych” ([Dionizjos z Halikarnasu], 
Sztuka retoryczna 6.1); por. Tukidydes 2.34.6.

15 PA 9142 + 9144; LGPN 6; PAA 606795; Davies 1971: 342 -344; Develin 1989: 404, 408; demotikon 
i patronymikon podają jedynie pochodzące z lat 324–322 p.n.e. inskrypcje; identyfikacja bohatera 
wojny lamijskiej ze wspominanym w dokumentach epigraficznych Leostenesem, synem Le‑
ostenesa z Kephalē, jest akceptowana przez większość badaczy (argumenty „contra” opierają 
się na mało prawdopodobnym założeniu, że w okresie tych samych dwóch lat żyło i zginęło 
dwóch strategów o imieniu Leostenes, albo na równie nieprzekonującej sugestii odmiennego 
datowania wspomnianych źródeł epigraficznych); inskrypcje: Reinmuth 15 (= Reinmuth 1971: 
58–65); IG II2 1631 (215, 380–381, 601–602, 681–682); zob. Worthington 1987; Engels 19932: 330, 
p. 668; Matthaiou 1994: 175–181 (zwł. 180); Tracy 1995: 24–25; Herrman 2009: 58; contra: Jaschinski 
1981: 51–54; Bosworth 1988: 293–294; Habicht 1997: 34–35, p. 88; Faraguna 2003: 129, p. 100 (ten 
ostatni dopuszczając możliwość identyfikacji).

16 Zob. Przeciwko Arystofontowi. [wstęp 1.].
17 Por. Diodor Sycylijski 17.111.3; nt. Leostenesa starszego zob. też W obronie Euxenipposa 1 

i kom.
18 Worthington 1987; Schaefer 1885–18872: 3.355 i p. 2.
19 IG II2 1631 500, 606, 682; nt. trierarchii zob. niżej – Przeciwko Pasiklesowi [wstęp 3.]; rzecz 

jasna, informacja ta dezaktualizuje się, jeśli przyjąć, że Leostenes z Kephalē i Leostenes -naczelny 
wódz Greków to dwie różne osoby (zob. wyżej).
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wcześniejszy okres spędził jako najemnik w służbie perskiego króla, co za‑
pewne tłumaczyć mogłoby jego „obycie” w tym środowisku20. Inni sugerują, 
że materialny niedostatek, w który popaść mogła jego rodzina po wygnaniu 
Leostenesa starszego, uniemożliwiał mu do czasu aktywny udział w kształ‑
towaniu polityki państwa21. Być może jedna i druga hipoteza zawiera w sobie 
ziarno prawdy22. 

W następnym roku (324–323 p.n.e.) Leostenes wybrany zostaje „strategiem 
krajowym”23. W tym też charakterze podejmuje się on pozyskać dla Aten 
bezpańskich najemników, gromadzących się na przylądku Tajnaron; tam też 
zastać go miała wiadomość o śmierci Aleksandra24. Równie aktywnie działał na 
niwie politycznej – co zaświadczają Plutarch i sam Hyperejdes: z tym ostatnim 
zresztą blisko współpracował25, spierając się przy tym z zachowawczo nasta‑
wionym stronnictwem Fokiona: „Co dobrego uczyniłeś dla państwa, przez 
tyle lat będąc strategiem?” – zapytał podobno z szyderstwem starego wodza 
Leostenes; „Niemało. Choćby to, że obywatele w swoich własnych chowani 
byli grobach” – odpowiedział Fokion26. Być może to właśnie Leostenesowi 
przypisać należy fragmenty odkrytej na papirusie z El -Hibeh mowy doradczej 
zagrzewającej słuchaczy, zwłaszcza młodych, do wojny i wygłoszonej (jak 
zapewne wynika z jej tekstu) przez stacjonującego na Tajnaron stratega27. 

20 Griffith 1935: 35; Badian 1961: 27; Worthington 1987; zob. też Schaefer 1885–18872: 
3.355–356.

21 Davies 1971: 342–343; Reinmuth 1971: 69–76; wraz z wyrokiem śmierci (in absentia) 
Leostenes starszy skazany został na konfiskatę majątku (dēmeusis); por. Diodor Sycylijski 15.95.3.

22 Ubóstwo mogło skłonić młodego jeszcze Leostenesa do szukania szczęścia na żołdzie 
króla perskiego; por. Worthington 1987: 491.

23 „Strateg krajowy” (στρατηγὸς ἐπὶ τὴν χώραν), tj. odpowiedzialny za sprawy samej At‑
tyki; budzi to jednak wątpliwości: działalność Leostenesa w latach 324–322 skupiała się bowiem 
na wielu miejscach (Tajnaron, Etolia, Beocja, Trachis), żadnym z nich jednak nie była Attyka; na 
tej właśnie podstawie niektórzy uważają, że Leostenes z Kephalē (poświadczony jako „strateg 
krajowy”) i Leostenes -wódz naczelny Greków to dwie różne osoby; inni próbują rozwiązać tę 
sprzeczność argumentując, że inskrypcja identyfikująca Leostenesa jako „stratega krajowego” 
jest o kilka lat wcześniejsza (328–327 p.n.e.), co oczywiście całkowicie zmienia przebieg jego 
kariery i wyciągane na tej podstawie wnioski; zob. Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 61.1; 
inskrypcja: Reinmuth 15 (= Reinmuth 1971: 58–65); dwóch Leostenesów: zob. Jaschinski 1981: 
52–53; Bosworth 1988: 294; wcześniejsza strategia: Tracy 1995: 25–26.

24 Według mniej wiarygodnych relacji miał on sam zająć się ich przetransportowaniem 
z Azji na Peloponoez; Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie 1.25.5; por. Hammond – Griffith – Wal‑
bank 1972–1988: 3.107; Badian 2012: 69; zob. też Sealey 1993: 215; Engels 19932: 336.

25 Plutarch, Moralia 486d; [Moralia] (Vitae…) 849f; por. Fokion 7.3; zob. też Engels 19932: 269.
26 Plutarch, Fokion 23.1–3; por. Diodor Sycylijski 18.10.1–2; zob. też Hammond – Griffith – 

Walbank 3.108; Engels 19932: 340 i p. 696.
27 Papirus Hibeh 15 (Grenfell – Hunt 1906: 55–61) = Jander 42 (1913: 31–33); BNJ 105 F 15; 

dysponujemy sześcioma kolumnami tekstu, z czego jednak tylko środkowe cztery są zachowa‑
ne stosunkowo dobrze; młodzi słuchacze: col. 4.79–90; Tajnaron: col. 3.57; strateg: col. 5.116–117; 
w opinii Blassa (przytoczonej w Grenfell – Hunt 1906: 55) mowa ta jest jedynie skomponowa‑
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Ateńczyków nie trzeba było jednak długo przekonywać: już wcześniej gotowi 
byli oni raczej pójść na wojnę niż oddać Samos wygnańcom, do czego zobo‑
wiązywał ich dekret Aleksandra28.

Gdy nowy sojusz Greków wystawił wspólną armię na wojnę przeciwko 
Macedonii, Leostenes został jej naczelnym wodzem (323–322 p.n.e.); nieco 
wcześniej stacjonujący na Tajnaron najemnicy obwołali go swoim „najwyż‑
szym dowódcą”29, a w Atenach zapewne wybrano go na kolejny rok strategiem, 
tym razem, jak można przypuszczać, „wojskowym”30. Pierwsze kroki, na czele 
armii najemników, skierował na północny zachód, do sojuszników, Etolii 
i Fokidy, z którymi sekretne negocjacje w sprawie przymierza prowadzić miał 
jeszcze przed wojną (Epit. 13). Stamtąd ruszył w kierunku Termopil, „wrót” 
Grecji, aby zablokować drogę armii Antypatra, którego pieczy powierzona 
została europejska część macedońskiego imperium. Połączyć się miał tam z re‑
gularną armią Ateńczyków, która tymczasem prostą drogą ruszyła na północ, 
z Attyki przez Beocję. Na drodze tych ostatnich stanęły jednak połączone siły 
państw tego regionu oraz sąsiadującej z nim wyspy Eubei, wciąż lojalnych 
wobec Związku Korynckiego i jego hegemona. Usłyszawszy o tym, Leostenes 
przedostał się na południe z częścią swoich wojsk i połączył z oddziałami 
ateńskimi31. W bitwie, która się wywiązała, Beoci i mieszkańcy Eubei zostali 
pokonani, a połączone już siły Ateńczyków, ich sprzymierzeńców oraz wojsk 
najemnych ruszyły na północ. Zapewne gdzieś w okolicach Heraklei Trachis32, 
niedaleko Termopil, przyszło im stanąć przeciwko samemu Antypatrowi. 
Kolejna bitwa przyniosła im kolejne zwycięstwo. Grecy mieli znaczącą 
przewagę liczebną oraz niewątpliwie uzdolnionego wodza, tym jednak, co 
przesądziło o porażce Antypatra, był, jak się wydaje, fakt, iż znajdujące się 
pod jego rozkazami dwa tysiące tesalskiej jazdy niemal od razu przeszło 
na stronę przeciwnika; niewielki oddział pięciuset macedońskich jeźdzów, 
który przy nim pozostał, zapewne został zniszczony33. Pozbawiony konnicy 
i dysponujący znacznie mniej liczną piechotą Antypater musiał wycofać się 

nym dużo później retorycznym ćwiczeniem; sam papirus pochodzi z pierwszej poł. III w. p.n.e.; 
zob. też FGrH kom.; BNJ kom.; Engels 19932: 341–342 i p. 698; Petruzziello 2009: 46.

28 Nt. dekretu w sprawie wygnańców zob. wyżej – Wprowadzenie 1.5.
29 „Najwyższy dowódca” (στρατηγὸς αὐτοκράτωρ): Diodor Sycylijski 17.111.3; nie wiadomo, 

czy był to w jakimkolwiek stopniu formlany urząd; por. Engels 19932: 358 -359.
30 „Strateg wojskowy” (στρατηγὸς ἐπὶ τὰ ὅπλα): „przewodzi hoplitom, gdy wychodzą 

[poza granice]”; Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 61.1; por. Diodor Sycylijski 17.100.3; zob. 
też Badian 1961: 37; Bosworth 1988: 293; Rhodes 19932: 678–679; Engels 19932: 329–331 i p. 668, 
356–361.

31 Diodor Sycylijski 18.11.5; por. Hammond – Walbank 3.109; Engels 19932: 352–353; Sealey 
1993: 216; Worthington 2012: 331.

32 Colin 276; wg Justyna (Epitome 13.5.12) to właśnie w Heraklei zamknąć się miał później 
Antypater.

33 Diodor Sycylijski 18.12.3; por. Hammond – Griffith – Walbank 3.108; Engels 19932: 353–354.
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na północ, do leżącej nieopodal, nad Zatoką Malijską, Lamii, pod którą też 
pojawiły się zaraz wojska Leostenesa.

Grecy nie odważyli się jednak na szturm. A regularne oblężenie wymagało 
odcięcia Antypatra od zaopatrzenia – pierścieniem umocnień oraz blokadą 
morską. To ostatnie przedsięwzięcie związało pod Lamią część floty greckiej, 
strzegącej wcześniej przepraw z Azji Mniejszej, skąd Antypater wyglądał 
macedońskich posiłków. Tymczasem, podczas jednej z „wycieczek” Mace‑
dończyków przeciwko oblegającym ich Grekom, Leostenes został ciężko 
raniony kamieniem w głowę i po trzech dniach zmarł34. Jego następcą wybrany 
został Antifilos, również ceniony przez starożytnych za odwagę i taktyczne 
zdolności35. Ich sprawdzianem stała się kolejna bitwa, w której Grecy stanęli 
naprzeciw armii macedońskiej. 

Być może to morska blokada Lamii, wiążąca część greckich okrętów, a może 
też pierwsze zwycięstwa macedońskiej floty nad Hellespontem otworzyły drogę 
do Europy Leonnatosowi, macedońskiemu namiestnikowi Frygii36. Pojawił się 
on ze swoją armią pod Lamią na początku 322 p.n.e., dokonawszy wcześniej 
dodatkowego zaciągu wojsk w Macedonii. Aby uniknąć walki na dwa fronty, 
Antifilos zmuszony został porzucić oblężenie i stawić czoła nowemu wrogowi. 
Po raz kolejny o losach bitwy przesądziła tesalska konnica: dużo słabsza li‑
czebnie jazda macedońska została szybko rozbita, a dowodzący nią Leonnatos 
zginął; jego piechota jednak wycofała się w dobrym porządku na bezpieczne 
pozycje, skąd skutecznie odparła Greków37. Cena, którą Antifilosowi przyszło 
zapłacić za ten umiarkowany sukces, była wysoka. Podczas bitwy Antypater, 
nieniepokojony przez nikogo, wydostał się z Lamii i następnego dnia połą‑
czył swoje siły z armią Leonnatosa: choć wciąż nie miał odwagi zmierzyć się 
z Grekami w otwartej bitwie, mógł teraz z dużo większym spokojem czekać 
dalszych posiłków z Azji Mniejszej38. Mimo to w Atenach panował wciąż duch 
optymizmu39. Złe wieści spod Krannon i Amorgos nadejść miały dopiero 
później.

34 Diodor Sycylijski 18.13.1–5; Strabon 9.5.10; Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie 3.6.1; Justyn, 
Epitome 13.5.12; Arrian, Successores F 17 (= Suda s.v. Λεωσθένης).

35 PA 1264; LGPN 6; PAA 137900; demotikon nieznane; „mąż wyróżniający się dzielnością 
i zmysłem strategicznym” (Diodor Sycylijski 18.13.6).

36 Heckel 1992: 375; Yardley – Wheatley – Heckel 2.127–128, 132; Sprawski 2008: 14; por. IG 
II2 398.5–10; contra: Bosworth 2003: 20–21; nt. Leonnatosa zob. wyżej – Wprowadzenie 1.6.

37 Diodor Sycylijski 18.15.3; Justyn, Epitome 13.15.4; por. Plutarch, Fokion 25.3; Strabon 9.5.10; 
zob. też Hammond – Griffith – Walbank 3.111; Heckel 1992: 106; Yardley – Wheatley – Heckel 
2.132–133; Sprawski 2008: 14–29.

38 Armia Antypatra wciąż znacząco ustępowała greckiej pod względem konnicy; por. 
Diodor Sycylijski 18.15.5–6; Heckel 1992: 45.

39 Hammond – Walbank – Griffith 3.110; Herrman 2009: 13.
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3. Gatunek i jego charakterystyka

Mowy pogrzebowe należały do epideiktycznego, inaczej – popisowego, ga‑
tunku greckiego oratorstwa. Były przy tym najbardziej bodaj spektakularną 
jego reprezentacją, przynajmniej na gruncie ateńskim, a to Ateny właśnie 
napisały większą część historii klasycznej retoryki greckiej. Wśród innych 
wymienić należy panegiryki (panēgyrikoi logoi)40, pochwały (enkōmia) oraz 
ćwiczenia retoryczne, którym w późniejszych czasach antyczna teoria retoryki 
nadała nazwę progymnasmata41. Panegiryki to przemowy przewidziane do 
wygłoszenia podczas rozmaitych uroczystości religijnych, konkretnie zaś 
adresowane do zgromadzeń (panegyreis) uczestniczących w nich osób42. Począ‑
tek takiej właśnie mowy, napisanej i wygłoszonej podczas igrzysk olimpijskich 
przez Lizjasza, zachował się w korpusie pism tego autora jako Mowa olimpijska43; 
stylizowane na panegiryki pamflety (tj. pisma przeznaczone do publikacji, 
a nie wygłoszenia) tworzył Izokrates44. Pochwały oraz ćwiczenia retoryczne 
nie miały już tak dalece publicznego charakteru; ich kontekstem bywały dużo 
bardziej kameralne okoliczności sympozjonów i szkół retorycznych45. Przykła‑
dem – być może nieautentycznym – tej pierwszej jest zachowana w korpusie 
pism Demostenesa Mowa o miłości oraz kolejna oratorska próbka Platona, 
tym razem w dialogu Fajdros, w postaci trzech przemów, jednej przypisanej 
Lizjaszowi i dwóch Sokratesa, na ten sam temat46. Ćwiczenia retoryczne z kolei, 
nawet w tym wczesnym jeszcze okresie rozwoju retoryki greckiej, miały długą 
tradycję, którą otwierają z jednej strony Gorgiaszowe Obrony ‑Pochwały Heleny 
i Palamedesa, z drugiej zaś, będące być może najstarszymi zabytkami prozy 
attyckiej, Tetralogie Antyfonta. I jedno, i drugie przybiera postać autentycznej 
mowy (z reguły sądowej) poświęconej jednak fikcyjnym – mitologicznym lub 
czysto hipotetycznym – przypadkom. Wśród późniejszych oratorów greckich 
celował w tego rodzaju twórczości Izokrates47.

40 Pojęcie panēgyrikos logos niejednokrotnie traktowane było na równi z epideiktikos logos, tj. 
jako określenie całego gatunku popisowego (por. Dionizjos z Halikarnasu, Lizjasz 16).

41 Por. Papillon 2004: 23–24; Carey 2007: 246–248; zob. też Kennedy 1983: 54–73.
42 Por. Kennedy 1963: 166–167; Carey 2007: 238.
43 Dzięki Dionizjosowi z Halikarnasu (Lizjasz 30–33), który tę właśnie przemowę, a nie 

Mowę pogrzebową (ze względu na wątpliwą już wówczas autentyczność?), wybrał jako ilustra‑
cję twórczości Lizjasza na polu retoryki epideiktycznej; podobne mowy, przy okazji igrzysk 
olimpijskich i pytyjskich, wygłosić miał Gorgiasz (82 F 7–8a DK). 

44 Wymienić tu trzeba przede wszystkim jego Panegiryk (!), naznaczony jednak wieloma 
cechami gatunku „doradczego”, oraz Mowę Panatenajską.

45 Kennedy 1963: 167–173; Carey 2007: 247–248.
46 Nt. tej „mowy”, jej autentyczności, przynależności gatunkowej i związków z platońskim 

Fajdrosem zob. MacDowell 2009: 23–29 (zwł. 28–29) oraz Clavaud 1974: 77–89.
47 Buzyrys (pochwała mitologicznego „ogra”, za jakiego uchodził ten władca Egiptu); Po‑

chwała Heleny; Euagoras (pochwała tytułowego władcy Salaminy cypryjskiej przy okazji obcho‑
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Jak sama nazwa wskazuje, mowa popisowa, epideiktyczna to pokaz i popis 

(epideixis) oratorskiego kunsztu. Inaczej niż w przypadku mów sądowych autor 
nie był tu ograniczony ani wymogami etopei, która niejednokrotnie wymu‑
szała na nim posługiwanie się językiem prostym, dostosowanym do postaci 
jego klienta, ani też uprzedzeniami sędziów, podejrzliwie traktujących każdy 
przejaw retorycznej biegłości. Wręcz przeciwnie, była to dla niego okazja, aby 
olśnić słuchaczy rozbudowanymi periodami, zrównoważonymi antytezami 
i śmiałymi metaforami48. Tym jednak, co szczególnie przemawiało do serc 
ateńskiej publiczności, była chwała Aten i ich historii, której każda mowa 
pogrzebowa musiała złożyć hołd. Nie bez powodu uznaje się ten właśnie 
gatunek za wykładnię „oficjalnej” ateńskiej wersji dziejów – zarówno tych 
dawnych, mitycznych, jak i tych zgoła współczesnych samemu mówcy49.

Jak nietrudno się domyślić, owa „oficjalna” wersja ma wysoce panegiryczny 
(w nowożytnym sensie) charakter. Mowa pogrzebowa bowiem, podobnie jak 
wiele innych rodzajów epideiktycznego oratorstwa, to w swej istocie pochwała 
(epainos). Pochwała poległych, pochwała ich ojczyzny oraz ich przodków, 
z mniej lub bardziej wyraźnym akcentem położonym na jeden z owych trzech 
wątków. W przypadku mowy Hyperejdesa dotyczy ona, jak już zaznaczono, 
samych poległych, przede wszystkim zaś ich dowódcy, Leostenesa, który 
niemal całkowicie zdominował rozbudowaną laudację tego epitafu50. Obok 
pochwały, bezpośrednio po niej, pojawia się adresowana już do słuchaczy, 
przede wszystkim zaś do rodzin poległych, konsolacja (paramythia), przybiera‑
jąca również rozmaite postaci. To dwa kluczowe elementy strukturalne każdej 
znanej nam mowy pogrzebowej, a do tego wskazane jako takie w antycznych 
traktatach poświęconych retoryce51.

Współczesny czytelnik rzadko podzielać będzie uznanie, jakim tego rodzaju 
retoryczne popisy darzyli starożytni52. Rozbudowany ornatus (ozdobność) mów 

dów ku czci jego pamięci); w tym miejscu warto też wspomnieć postać Polykratesa, ateńskiego 
oratora, który napisać miał – podobnie jak Izokrates – pochwały Heleny, Klytajmestry i Buzy‑
rysa oraz żartobliwe enkomia na cześć garnków i kamieni do liczenia; był on również autorem 
(również epideiktycznego) oskarżenia Sokratesa (BNP 3).

48 Por. Denniston 1952: 18; Usher 1999: 350 („periods with balanced clauses”); Carey 2007: 
245–246; Herrman 2009: 24–26.

49 Usher 1999: 351 („organ of political education”); Carey 2007: 243–244.
50 Co też stanowi o wyjątkowości Mowy pogrzebowej Hyperejdesa na tle innych zachowa‑

nych okazów tego gatunku; por. Colin 282; Maykowska 1951: 167; Kennedy 1963: 165–166; Usher 
1999: 330, p. 33; Loraux 2006: 162–163; zob. też Herman 1995: 499–500.

51 Co razem z wprowadzeniem i zakończeniem daje charakterystyczny i dla innych ga‑
tunków czwórpodział mowy: exordium, epainos, paramythia, epilogos. [Dionizjos z Halikarnasu], 
Sztuka retoryczna 6.1–5.

52 Zob. Herman 1995: 501–502; por. de Falco 41–42 (w odniesieniu do Hyperejdesa); con‑
tra: [Longinos], O wzniosłości 34.2 (również w odniesieniu do Hyperejdesa): τὸν δ̓ Ἐπιτάφιον 
ἐπιδεικτικῶς, ὡς οὐκ οἶδ̓εἴ τις ἄλλος, διέθετο.
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epideiktycznych – a na tle całego gatunku szczególnie pod tym względem 
wyróżniają się mowy pogrzebowe – oraz dość sztywne, a przy tym jednorodne 
ramy formalne nie należą do przymiotów, których dziś poszukuje się w litera‑
turze. W czasach estetyki ceniącej oryginalność i – bywa, że kunsztowną – natu‑
ralność, tak rozmyślne eksponowanie konwencjonalnego gorsetu retoryczności 
nie znajduje już poklasku53. Nie wspominając już o równie konwencjonalnym, 
a przy tym jeszcze propagandowym charakterze ujętych w te formy treści54. 
Paradoksalnie jednak tu właśnie ujawnia się waga i znaczenie tego właśnie 
gatunku. Przynosi on bowiem współczesnemu czytelnikowi doświadczenie 
odmiennej zgoła estetyki – a zarazem doświadczenie inności, odmienności 
samych jej twórców i uczestników: starożytnych Greków i starożytnych 
Ateńczyków, z którymi niejednokrotnie zbyt pochopnie i powierzchownie 
skłonni jesteśmy szukać duchowego powinowactwa. 

53 Nt. konwencjonalnego charakteru epitaphioi logoi zob. Walters 1980: 2; Usher 1999: 349–352.
54 Zob. Walters 1980: 4–5, 9 („the epitaphioi generated a perfect, mediated world, in which 

aggression was benefaction and losing was really winning”); Usher 1999: 349–350; Carey 2007: 
243.



MOWA  POGRZEBOWA

Frg. i

[1] Temu, co tu, na tym pogrzebie, zostanie powiedziane o strategu Leostenesie 
i o innych, którzy wraz z nim zginęli w tej wojnie: że byli oni szlachetnymi 
mężami, […] sam czas daje świadectwo […] ich dokonania1 […] człowiek nie 
widział dotąd […]2 i nie należy sądzić, żeby na przestrzeni dziejów żyli kiedyś 
mężowie dzielniejsi od tych, którzy zginęli, lub żeby dokonano wspanialszych 
czynów. [2] Stąd też wielce się teraz obawiam, że moja przemowa okazać się 
może niewspółmiernie miałka wobec ich dokonań3. Otuchę znajduję jednak 
w tym, że, co pominę, wy sami, którzy tych słów słuchacie, uzupełnicie. Bo 
przecież nie pośród przypadkowych słuchaczy zostaną one wypowiedziane, 
lecz pośród tych, którzy sami byli świadkami ich czynów4. [3] Na pochwałę 
zasługuje też nasze państwo – za swoje polityczne decyzje, za to, że to, co 
postanowiło, w niczym nie odbiega od jego dawnych dokonań, a nawet bar‑
dziej jest jeszcze czcigodne i chwalebne5. Zasługują też na pochwałę ci, którzy 

1 „[niech] czas [da] świadectwo, [który w czynach poznał ich] dokonania” (Colin); „[sam] czas 
daje świadectwo, [zachowując w pochwale pamięć] ich dokonań” (Marzi; Cooper – opierając się 
na koniekturach Kenyona i Schroedera; por. Lyc. 14); „[niech] czas [da] świadectwo,[zachowując 
w pochwale pamięć] ich dokonań” (Petruzziello).

2 „[od których żaden] człowiek nie widział dotąd [szlachetniejszych]” (Colin); „[żaden bo‑
wiem] z ludzi, [których znamy], nie widział dotąd [szlachetniejszego postanowienia od tego]” 
(Marzi, opierając się na zmodyfikowanej koniekturze Sudhausa).

3 Przykład captatio benevolentiae (pozyskanie życzliwości słuchacza) poprzez wystudiowaną 
skromność; tego rodzaju antytetyczne zestawienie sławionego czynu (ergon) i sławiącego go 
słowa (logos) jest ponadto charakterystycznym motywem dla mów pogrzebowych; zob. Demo‑
stenes, Mowa pogrzebowa (60) 1; Lizjasz, Mowa pogrzebowa (2) 1–2; Platon, Meneksenos 236d–e; por. 
też Tukidydes, Wojna peloponeska 2.35.1–2.

4 Por. Tukidydes, Wojna peloponeska 2.35.2.
5 Pochwała ateńskiej polis, w tej mowie zaskakująco zwięzła (Epit. 4–5), to stały i bodaj 

najważniejszy składnik gatunkowy mowy pogrzebowej; Hyperejdes po części chwali tu siebie 
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zginęli – za męstwo okazane na wojnie, za to, że nie okryli hańbą cnót swoich 
przodków. Zasługuje też wreszcie strateg Leostenes – za jedno i drugie: bo to 
on doprowadził do powzięcia tej decyzji przez państwo, a do tego stanął na 
czele obywateli jako dowódca wyprawy wojennej.

[4] Na to jednak, żeby o państwie naszym opowiadać ze szczegółami i przed‑
stawiać z osobna wszystko, czego w całej Helladzie dokonało, ani czas, który 
pozostał, nie wystarczy, ani też okazja nie wydaje się dla długiej na ten temat 
przemowy stosowna, ani wreszcie mnie samemu nie byłoby łatwo tak wielkie 
i tak liczne czyny zapamiętać i opowiedzieć6. Nie zawaham się jednak pokrót‑
ce słów kilka i o nim rzec. [5] Tak jak słońce nad całą ziemią zamieszkałą się 
wznosi, rozgraniczając pory roku według stosowności i wszystko doskonale 
porządkując, zapewniając uczciwym i roztropnym ludziom urodzaj plonów 
i innych rzeczy do życia potrzebnych, tak też i nasze państwo nieustannie 
karze niegodziwców, prawym zaś pomaga, wyrównując wszystkim niespra‑
wiedliwości i własnymi nakładami oraz ryzykiem zapewniając powszechne 
bezpieczeństwo.

[6] Pominę więc, jak już zapowiedziałem, omówienie wspólnych doko‑
nań naszego państwa. Teraz nadszedł czas, żeby opowiedzieć o Leostenesie 
i o innych. Od czego mam więc teraz rozpocząć przemowę? Kogo na pierw‑
szym miejscu wspomnieć? Czy mam szczegółowo przedstawić ród każde‑
go z nich? Byłoby to, jak sądzę, niepoważne7. [7] Opowiadać o pochodzeniu 
każdego męża z osobna powinien ten, kto wygłasza pochwałę jakichś in‑
nych ludzi, wywodzących się z różnych stron, którzy razem jedno państwo 
zamieszkują i tworzą, sprowadziwszy doń, każdy z osobna, swój ród. Kto 
zaś opowiada o mężach ateńskich, których wspólny rodowód, jako że są au‑
tochtonami8, ma niezrównane dostojeństwo (eugeneia)9, ten nie ma potrze‑
by, jak sądzę, chwalić każdy z ich rodów z osobna. [8] A może powinienem, 
jak niektórzy zwykli czynić, wspomnieć o ich wychowaniu, o tym, jak jesz‑

samego, jako że to on był obok samego Leostenesa najbardziej prominentnym zwolennikiem 
wojny przeciwko Macedonii (zob. Wprowadzenie 2.3.).

6 Przykład praeteritio („pominięcie”) umiejętnie połączonej z captatio benevolentiae, którą 
mówca osiąga przez udawaną skromność (humilitas); por. Lausberg 2002: 166.

7 Pochwała rodów poległych była jednym ze standardowych motywów mów pogrzebo‑
wych; fakt, iż Hyperejdes w tym miejscu celowo tego unika, tłumaczy się niekiedy tym, że 
wzmianka o ojcu Leostenesa, jego wygnaniu i promacedońskich inklinacjach nie przysłużyłaby 
się sprawie laudacji; zob. wyżej – Eux. 1 i kom.; por. Davies 1971: 342.

8 Autochtonia to locus communis dyskursu publicznego klasycznych Aten i zarazem motyw 
stale towarzyszący mowom pogrzebowym; nierozerwalnie połączone jest z nim przekonanie 
o „dobrym urodzeniu” (εὐγένεια) Ateńczyków; por. Tukidydes, Wojna peloponeska 2.36.1; Lizjasz, 
Mowa pogrzebowa (2) 17; Platon, Meneksenos 237a–e; Demostenes, Mowa pogrzebowa (60) 4; na temat 
znaczenia autochtonii w dyskursie publicznym klasycznych Aten zob. Loraux 1993 oraz 2000: 
13–27; por. też Loraux 2006: 210–216.

9 „dostojeństwo”, dosł. „dobre urodzenie” (εὐγένεια); zob. wyżej.
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cze jako dzieci wychowani i ukształtowani10 zostali w duchu najwyższych 
cnót?11 Uważam jednak, że wszyscy wiedzą, że po to właśnie wychowujemy 
dzieci, aby na szlachetnych wyrosły mężów. Jest zaś rzeczą oczywistą, że ci, 
którzy jako mężowie na wojnie szczególnie wyróżnili się odwagą, jako dzieci 
zostali dobrze wychowani. [9] Najprościej będzie więc, jak sądzę, ze szczegółami 
przedstawić ich odwagę podczas wojny i to, jak wiele dobrego uczynili dla swej 
ojczyzny i dla innych Hellenów.

Rozpocznę więc, bo tego wymaga sprawiedliwość, od samego stratega. 
[10] Leostenes bowiem, widząc, że cała Hellada jest poniżona i [niejako] kuli 
się zastraszona, że jest zniszczona przez łapówkarzy biorących od Filipa i Alek‑
sandra pieniądze na zgubę swoich własnych ojczyzn12, widząc, że naszemu 
państwu brakuje przywódcy, całej zaś Helladzie – państwa, które mogłoby 
stanąć na jej czele jako hegemon, sam oddał się na służbę ojczyźnie, państwo 
zaś nasze – wszystkim Hellenom, dla sprawy wolności. [11] Zebrawszy więc 
wojsko najemne i ustanowiony dowódcą [wojska] obywatelskiego13, walcząc 
w Beocji, zwyciężył Beotów, Macedończyków i Eubejczyków, którzy jako pierwsi 
zbrojnie przeciwstawili się sprawie wolności Hellenów14. [12] Stamtąd przybył 
do Termopil15 i zająwszy wejścia, przez które i wcześniej barbarzyńcy wyruszyli 
przeciwko Hellenom, udaremnił wyprawę Antypatra przeciwko Helladzie. Jego 
samego zaś, po tym jak zaskoczył go w tych okolicach i pokonał w bitwie16, 
obległ i zamknął w Lamii. [13] Sprzymierzył się też z Tessalami, Fokejczykami 
i Etolami oraz wszystkimi innymi, którzy zamieszkują te okolice: Filip i Alek‑

10 „wychowani i ukształtowani” (ἐτράφησαν καὶ ἐπαιδεύθησαν); por. Lizjasz, Mowa po‑
grzebowa (2) 69; starożytna greka miała dwa pojęcia na określenie wychowania człowieka na 
jego różnych etapach; τροφή (τροφεῖα) obejmowała opiekę podczas wczesnego dzieciństwa; 
właściwe zaś kształtowanie i wychowanie, obejmujące przygotowanie do przyszłych ról spo‑
łecznych określano mianem παιδεία (por. Platon, Państwo 424a; Kriton 110c; Fajdros 107d; zob. też 
Golden 1990: 21, 40; Jaeger 2001).

11 „w duchu najwyższych cnót” (ἐν πολλῆι σωφροσύνηι); wprawdzie pojęcie sophrosynē 
wskazywało często konkretną cnotę rozsądku, umiaru i wstrzemięźliwości (w tym również 
w odniesieniu do seksualności), niejednokrotnie jednak, zwłaszcza w języku oratorów IV wieku, 
obejmować mogło ogół cnót obywatelskich, kształtując tym samym obraz obywatela idealnego 
(σώφρων πολίτης); dla Platona pojęcie to stało się jednym ze słów -kluczy w jego koncepcji 
jedności cnót; por. North 1966: 135–149; Rademaker 2005: 233–235, 295–353.

12 Imienny wykaz owych „zdrajców” przedstawia Hyperejdes w Dion. 21.
13 Początek krótkiej narratio (11–13), przedstawiającej w zarysie wydarzenia wojny lamijskiej.
14 Chodzi tu o bitwę stoczoną w 323 p.n.e. pod Platejami (zob. wyżej – [wstęp 2.]; por. Diodor 

Sycylijski 18.11.3–5; Colin 276; Herrman 12; Worthington 2012: 331; warto też podkreślić, iż ich 
przeciwnikami nie były tu główne siły Antypatra; lecz jedynie państwa wobec niego lojalne: 
poleis beockie, obawiające się rekonstytucji Teb (których ziemie podzieliły między siebie; zob. 
Epit. 17), oraz eubejskie; wspomniani „Macedończycy” to być może garnizon w Kadmei (zob. 
Hammond – Walbank 1972–1988: 3.109, p. 2).

15 „do Termopil”, dosł. „do Wrót” (εἰς Πύλας) – skrócona wersja tej samej nazwy, „Gorące 
wrota” ([Thermo]pylai).

16 Zapewne w okolicach Heraklei Trachis, na granicy Tessalii i Lokrydy; por. Colin 276.
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sander szczycili się tym, że przewodzą im, choć czynili to wbrew ich woli; 
Leostenes zaś zgodnie z ich wolą przejął nad nimi przywództwo17. Tak więc 
nad sprawami, które od niego zależały, udało mu się zwycięsko zapanować, nad 
przeznaczeniem jednak nie było mu dane wziąć górę18. [14] Słusznie więc należy 
się Leostenesowi, jako pierwszemu, wdzięczność po wsze czasy19: nie tylko za 
to, co sam uczynił, ale też i za bitwę, która miała miejsce po jego śmierci20, i za 
wszystkie sukcesy odniesione przez Hellenów podczas tej wyprawy wojennej. 
Bo to właśnie na fundamentach położonych przez Leostenesa ci, którzy teraz 
pozostali, budują przyszłe dokonania.

[15] Niech się nikomu jednak nie wydaje, że wygłaszam tu pochwałę samego 
tylko Leostenesa, o innych zaś obywatelach nie czynię żadnej wzmianki. Tak 
się bowiem składa, że wysławianie Leostenesa i jego zwycięstw jest zarazem 
pochwałą wszystkich innych obywateli. Wódz to bowiem sprawia, że dobrze 
zaplanuje się bitwę, to jednak, że w walce się zwycięża, jest zasługą tych, któ‑
rzy własnym życiem nie boją się ryzykować. Toteż ilekroć sławię odniesione 
zwycięstwo, wraz z przywództwem Leostenesa wychwalam również odwagę 
wszystkich innych. [16] Któż bowiem nie uznałby za słuszne pochwalić tych 
spośród obywateli, którzy w tej wojnie zginęli? Którzy oddali swoje życie za 
wolność Hellenów, uznając, że śmierć w walce za Helladę, jest najwyższym 
dowodem tego, że pragną uwieńczyć ją wolnością21. [17] Duże znaczenie dla ich 
zapału do boju okazało się mieć również to, że pierwsza bitwa miała miejsce 
w Beocji. Widzieli bowiem miasto Tebańczyków żałośnie spustoszone i wy‑
ludnione, jego akropol obsadzony przez Macedończykow, jego mieszkańców 
sprzedanych w niewolę i to, że jego ziemię inni między siebie rozdzielali. Toteż, 
mając te okropności przed oczami, bez wahania mogli śmiało podejmować 
ryzyko22. [18] Bitwa jednak, która miała miejsce pod Termopilami i pod Lamią, 
nie mniej sławna23 się stała od tej, którą stoczyli w Beocji. Nie tylko dlatego, że 

17 Antytetyczne zestawienie, którego symetrię podkreślają werbalne powtórzenia i echa: 
„wbrew ich woli” – „zgodnie z ich wolą” (ἀκόντων – ἡκόντων), „że przewodzą” – „przywódz‑
two” (ἡγούμενοι – ἡγεμονίαν).

18 „przeznaczenie” (heimarmenē) podobnie jak moira; przydział to zarazem ograniczenie, 
granica, a granicą „przydziału” każdego człowieka jest śmierć.

19 W tym miejscu rozpoczyna się najdłuższa część Hyperejdesowego Epitafu: laudatio 
(epainos), tj. pochwała dokonań i samych osób zmarłych.

20 Chodzi tu o bitwę, którą na początku 322 p.n.e. siły greckie pod wodzą Antiphilosa, 
następcy Leostenesa, stoczyły z armią Leonnatosa; zob. wyżej – Wprowadzenie 1.6.

21 „uwieńczyć wolnością” (ἐλευθερίαν περιθεῖναι) – brzemienna metafora, nawiązująca do 
frazeologii greckich agonów (konkursów), w których nagrodą był wieniec – laurowy (Olimpia, 
Delfy) lub selerowy (Nemea, Istm); por Epit. 19.

22 Jak sugeruje Usher, Hyperejdes przedstawia tu (nie do końca precyzyjnie) pierwszą 
bitwę jako odwet za zburzenie Teb; Usher 1999: 336.

23 „nie mniej sławna” (οὐχ ἧττον… ἔνδοξον) – przykład litoty; chodzi tu o bitwę, w któ‑
rej sprzymierzone wojska Greków pokonały mniej liczną armię Antypatra, do czego walnie 
przyczyniło się nieoczekiwane przejście tesalskiej jazdy na stronę przeciwnika; Hyperejdes, 
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walcząc, zwyciężyli Antypatra i jego sprzymierzeńców, lecz także ze względu 
na miejsce, w którym się ona rozegrała. Podziwiać bowiem ich dokonania będą 
wszyscy Hellenowie24, którzy dwa razy do roku przybywają tam w uroczy‑
stym poselstwie (theōroi)25 na radę amfiktionii26: gromadząc się w tym miejscu, 
wspominać będą jednocześnie ich odwagę. [19] Nigdy bowiem w dziejach nie 
walczono o bardziej szlachetną sprawę, przeciw bardziej potężnemu przeciw‑
nikowi i z mniej licznym wojskiem27: uznawali oni, że siła i wielkość tkwią 
w odwadze i męstwie, a nie w dużej liczbie ludzi. Wszystkim dali oni wolność, 
samej zaś ojczyźnie przynieśli wieniec sławy ze swoich dokonań.
[20] Słuszne wydaje się przeto rozważyć i to, co też, według nas, mogłoby się stać, 
gdyby ci tutaj nie stoczyli boju tak, jak trzeba. Czyż cała ziemia zamieszkała nie 
byłaby wtedy poddaną jednego pana i władcy? Czy jego kaprysy28 nie stałyby 
się z konieczności prawem dla Hellady? Krótko mówiąc: buta Macedończyków, 
a nie siła sprawiedliwości miałaby u wszystkich znaczenie, tak że nawet kobiety, 
dziewczęta, a także i dzieci narażone byłyby na hańbę i zniewagi29. [21] Co też 

naturalnie, pomija milczeniem te mniej heroiczne aspekty helleńskiego zwycięstwa; zob. wy‑
żej – [wstęp 2.]; Wprowadzenie 1.6.

24 Hyperejdes dość swobodnie traktuje tu geografię; istotnie Termopile leżały niedaleko 
miejsca bitwy z Antypatrem (Heraklea Trachis), z pewnością jednak nie na tyle, żeby to ostatnie 
mogło być „podziwiane” przez przybywających na radę amfiktionii; por. Usher 336, p. 36; zob. 
też niżej nt. amfiktionii delfickiej.

25 „w uroczystym poselstwie”, dosł. „jako theōroi”; pojęcie theōros w tym miejscu oznacza 
delegata wysłanego w ramach religijnego poselstwa do sanktuarium; w tym właśnie charak‑
terze poleis (i plemiona, ethnē) będące członkami amfiktionii delfickiej wysyłały poselstwa na 
wspólną radę amfiktionii (zob. niżej); każdy theōros na swej drodze do sanktuarium objęty był 
nietykalnością (asylia); por. Rigsby 1997; zob. też Mowa delijska F 70 i kom.

26 „na radę amfiktionii”, dosł. „na pylajską [radę]” (εἰς τὴν Πυλαίαν); chodzi o Amfiktionię 
Delficką, która pierwotnie skupiona była wokół sanktuarium Demeter w Antheli, niedaleko 
Termopil (Pylai; zob. Epit. 12); sanktuarium delfickie objęte zostało jej opieką dopiero po I wojnie 
świętej (początek VI w. p.n.e.); zob. niżej – Mowa delijska [wstęp 2.]; Mari (2003: 83) sugeruje, że 
w tym miejscu Hyperejdes kształtuje wojnę lamijską na podobieństwo kolejnej wojny świętej.

27 Stwierdzenie mocno naciągane; w początkowym okresie wojny lamijskiej sprzymierzone 
siły greckie miały nad Antypatrem zdecydowaną przewagę liczebną; ten ostatni dysponował 
zaledwie 13000 piechoty oraz 2600 jazdy (z czego 2000 to jazda tesalska, która niemal od razu 
przeszła na stronę Greków), ci pierwsi natomiast to aż 30000 piechoty; por. Diodor Sycylijski 
18.12.2; zob. też Walters 1980: 6; Worthington 2012: 330 i p.21.

28 „kaprysy”, dosł. „obyczaje” (τρόπους), ale też „nawyki” lub „nastroje”, „humory” (por. 
LSJ s.v. III.1–2; zob. też Herrman – whim; Colin (297, p. 2) – caprice; Marzi, Petruzziello – capric‑
cio); jako pierwsi moją uwagę na tę możliwość tłumaczenia zwrócili studenci proseminarium 
greckiego, z którymi miałem przyjemność pracować nad tą mową.

29 „kobiety… narażone byłyby na hańbę i zniewagi”, dosł. „ani kobiet… zniewagi nie byłyby 
pomijane” (μήτε… γυναικῶν… ὑβρεῖς ἂν ἐκλείπτους… καθεστάναι) – przykład rozbudowanej 
litoty; hybris to bardzo wieloznaczne pojęcie, funkcjonujące również w języku ateńskich sądów 
jako nazwa przestępstwa; najczęściej wiązane było z hańbiącą ofiarę przemocą, która mogła, 
choć nie musiała, mieć seksualny charakter (Fisher 1992); ἂν ἐκλείπτους jest emendacją Herrma‑
na (zob. Herrmman 87; Petruzziello 2009: 170–171); przymiotnik ἐκλείπτος („pozostawiony?”, 
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wyraźnie widać z tego, do czego i teraz jesteśmy zmuszani. Oglądać musimy 
ofiary składane ludziom; posągi, ołtarze i świątynie dla bogów wzniesione 
zaniedbywane, te zaś dla ludzi – największą otoczone dbałością; siebie sa‑
mych wreszcie – zmuszanych do oddawania ich sługom czci niczym herosom30. 
[22] A gdzie za sprawą czelności Macedończyków zanika religijna względem 
bogów obyczajność, to cóż o tej względem ludzi sądzić należy?31 Czyż i ona 
nie przepadłaby już całkowicie? Toteż im bardziej okropnej spodziewalibyśmy 
się przyszłości, tym większych pochwał godnymi uznać należy tych, którzy 
zginęli. [23] Żadna bowiem wyprawa wojenna nie ukazała wyraźniej odwagi 
tych, którzy na nią wyruszyli, niż ta, która właśnie miała miejsce. Każdego 
dnia trzeba było być gotowym do walki, podczas jednej tylko wyprawy stoczyć 
bój w większej liczbie potyczek niż wszystkie ciosy razem wzięte otrzymane 
w minionym czasie, surowość zimy32 oraz tak liczne i tak wielkie niedostatki 
i braki rzeczy na co dzień potrzebnych znosić tak cierpliwie, że trudno jest to 
wyrazić słowami.
[24] Czy zatem, przez wzgląd na okazaną dzielność, nie należy ich uznać 
za szczęśliwych raczej niż nieszczęśliwych, przez wzgląd na utracone ży- 

„brakujący?”) nie jest jednak nigdzie indziej poświadczony lekcja papirusu to ανεκλειπτους, 
poprawiana na ἀνεκλείπτους (Blass, Jensen, Colin, Burtt), co daje znaczenie „bezustannych” 
(zniewag), wymaga jednak dalszej interwencji w postaci dodaktowego przeczenia, np. μή 
(Colin).

30 „sługom” – albo „niewolnikom” (οἰκέτας); powszechnie uważa się, że ów niezbyt po‑
chlebny epitet odnosi się do Hefajstiona, najbliższego przyjaciela Aleksandra, zmarłego w 324 
p.n.e. w Ekbatanie (Media); po jego śmierci otoczono go kultem heroicznym (na mocy wyroczni 
Ammona z Siwah), którego, jak dowodzi powyższy passus, oczekiwano również od Ateńczyków; 
nie pierwszy to przypadek, gdy najwyżsi dowódcy macedońscy określani byli w ten sposób: 
jako „niewolników” opisuje Antypatra i Parmeniona Demostenes (III Filipika 32 wraz z Colin 
298, p. 1); zob. też Marzi 250, p. 50; Engels 19932: 291–293; Herrman 91; Petruzziello 177–178; nt. 
Hefajstiona i jego kultu zob. Arrian, Anabaza 7.23.6; Plutarch, Aleksander 7.2; por. też Berve 2.169–175 
(zwł. 174–175); Heckel 2006: 133–137; Badian 2012: 257, 268, 277, p. 25).

31 „religijna obyczajność” (τὰ ὅσια); przymiotnik ὅσιος tradycyjnie tłumaczony jest poję‑
ciem: „zbożny” (por. Platon, zwł. Eutyfron w przekładzie W. Witwickiego), niejednokrotnie też 
przypisuje mu się zgoła odmienny sens: „profanum”, przeciwstawionego: „sacrum”, które greka 
wyrażać miałaby pojęciami: hagnos, hagios i hieros; choć istotnie termin ὅσιος pojawia się w opo‑
zycji do tych ostatnich, antyteza: sacrum – profanum była obca greckiej myśli religijnej; dużo 
bardziej przekonująco sens tego nieuchwytnego pojęcia oddaje przekład Lengauera: „sprawy 
świeckie regulowane przez przepisy religijne” (Lengauer 2004: 55, p. 53); najnowsza propozycja, 
oparta przede wszystkim, choć nie tylko, na tekstach Platona to „religijna poprawność” („reli- 
gious correctness”); zob. Rudhardt 1958: 21–52; Mikalson 2010: 187–207; por. też Blok 2011: 236–239.

32 „surowość zimy”, dosł. „nadmiary zimowej pogody (plur.)/burz” (χειμώνων… ὑ[π]-
ερβολάς); kampania wojenna, o której mowa, prowadzona była również podczas zimy w roku 
323–322: wtedy właśnie trwało oblężenie Lamii, gdzie zamknął się w oczekiwaniu posiłków 
Antypater (zob. wyżej); zima nie była okresem, w którym prowadzono działania wojenne 
z wyboru (w szczególności dotyczyło to armii obywatelskich, składających się w dużej części 
z rolników) ze względu na niekorzystne warunki pogodowe i trudności z zaopatrzeniem; por. 
Roth 2007: 388–394; zob. jednak Krentz 2007: 155.
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cie?33 Leostenesa, który zachęcił obywateli, żeby bez wahania znieśli tak ciężkie 
próby, oraz tych wszystkich, którzy z zapałem powierzyli mu siebie samych na 
wspólny bój34? Którzy za cenę śmiertelnego ciała nieśmiertelną zyskali dla siebie 
sławę i dzięki własnej odwadze powszechną Hellenom zapewnili wolność? [25] 
Nic nie przyniesie pełni szczęścia bez niepodległości. Bo nie groźby człowieka, 
lecz głos prawa powinien sprawować władzę nad szczęśliwymi ludźmi. I nie 
oskarżenie powinno być straszne dla ludzi wolnych, lecz dowody winy. I nie od 
tych, którzy schlebiają władcy i oczerniają obywateli, zależeć powinno obywateli 
tych bezpieczeństwo, lecz od ufności pokładanej w prawach. [26] W imię tego 
wszystkiego ci tutaj, trudy za trudami znosząc i codzienne niebezpieczeństwa, 
poświęcili swoje życie dla godnego życia innych, na zawsze uwalniając obywa‑
teli i wszystkich Hellenów od lęku. [27] Dzięki nim ich ojcowie stali się dla oby‑
wateli sławni, a matki godne podziwu, siostrom stosowne i zgodne z prawem 
zamążpójście przypadło35 w udziale lub jeszcze przypadnie, dzieci wreszcie 
znajdą klucz do życzliwości ludu za sprawą ich odwagi36. Oni nie zginęli, bo 
nie tak godzi się określać tych, którzy za godną sprawę oddali życie, lecz na 
życie w wiecznych zamienili je szeregach37. [28] Bo jeśli śmierć, choć dla innych 
jest najbardziej bolesnym zdarzeniem, dla nich stała się źródłem największych 
dobrodziejstw, to czy nie jest słuszne uznawać ich za szczęśliwych? Czy słuszne 
jest uznawać, że oddali życie, a nie że rozpoczęli nowe i piękniejsze od tego, które 
było wcześniej? Wtedy przecież byli niczym dzieci bezrozumne, teraz zaś stali 
się szlachetnymi mężami38. [29] I wtedy po długim czasie i wielu niebezpieczeń‑

33 Antytetyczne zestawienie; choć tłumaczenie sugeruje układ chiastyczny („przez 
wzgląd… szczęśliwych… nieszczęśliwych… przez wzgląd”), w oryginale mamy do czynienia 
z pełną werbalną symetrią (paromoiosis): „przez okazanie dzielności – szczęśliwymi… przez 
utratę życia – nieszczęśliwymi” (διὰ τὴν τῆς ἀρετῆς ἀπόδειξιν εὐτυχεῖς… διὰ τὴν τοῦ ζῆν 
ἀπόλειψιν ἀτυχεῖς); por. Herrman 92.

34 W oryginale te dwa retoryczne pytania stanowią jeden period, naznaczony rozbudo‑
wanym hyperbaton: „tego… Leostenesa… i tych wszystkich, którzy… należy uważać” (τὸν… 
Λεωσθένη, καὶ τοὺς… νομιστέον).

35 „zgodne z prawem zamążpójście przypadło”, dosł. „zgodnie z prawem… przypadło” 
(ἐννόμως τετυχήκασι); odwrotność tej sytuacji – tj. małżeństwo niestosowne i niezgodne z pra‑
wem – wskazana zostaje w Lyc. 12.

36 „klucz” (ἐφόδιον); por. Eux. 19 i kom.
37 „na życie w wiecznych zamienili je szeregach”, dosł. „tych, którzy zamieniając, przyjęli 

życie w wiecznym szeregu” (τῶν τὸ ζῆν εἰς αἰώ[ν]ιον τάξιν μετηλλαχότων): odważna meta‑
fora łącząca koncepcje życia pozagrobowego z wojskowością (τάξις): ci, którzy padli, walcząc 
w szeregach, będą dalej żyli w szeregach wieczności; podobną metaforę odnajdujemy u Demo‑
stenesa (Mowa pogrzebowa (60) 34): „zajmować będą to samo stanowisko w szeregu (τάξιν)… na 
wyspach błogosławionych” (por. Herrman 96); nt. koncepcji życia wiecznego i aluzji do nich 
w mowach pogrzebowych zob. niżej.

38 Wbrew pozorom nie jest to wyznanie wiary w życie pozagrobowe (por. Epit. 43), w spra‑
wie którego Grecy (Ateńczycy) okresu klasycznego (pomijając kulty misteryjne) nie mieli jed‑
noznacznie sprecyzowanych koncepcji; ich religijność koncentrowała się przede wszystkim 
na życiu doczesnym, dominującym zaś uczuciem w odniesieniu do pozagrobowego była n ie ‑
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stwach pokazali odwagę, teraz zaś dzięki niej […] znani wszystkim i pamiętani 
za sprawą swej dzielności39.

[30] Cóż bowiem nie będzie dobrą okazją do wspomnienia ich odwagi? Jakie 
znajdziemy miejsce, w którym nie będą oni przedmiotem podziwu i najdostojniej‑
szych pochwał? Czyż nie w dobrodziejstwach spadających na państwo? Bo kogóż 
innego, jeśli nie ich samych, godnym pochwały i pamięci uczyni to, co dzięki 
nim się dokonało? Czyż nie w osobistym powodzeniu? Bo przecież to dzięki ich 
odwadze będziemy mogli się nimi pewnie cieszyć. [31] Czyż nie będą uznawani 
za błogosławionych szczęściem przez ludzi w każdym wieku40 […] przez […] bez 
lęku […] życie […] jest […] przez nich?41 Czy może przez równych im wiekiem? […] 
koniec […] szlachetnie […] bardzo wiele […] się stało?42 [32] […] Czy może przez 
młodszych […] nie […] ochoczo będą […] przykład […] odwagę […] wszystkim nie 

pew ność; dla niektórych życie w Hadesie było jedynie cieniem ziemskiej egzystencji, według 
innych – nie istniało w ogóle, a śmierć była niczym sen bez snów; już w poematach Homera 
mamy jednak wzmianki o karach i nagrodach czekających tych, którzy za życia szczególnie wy‑
różnili się cnotą bądź niegodziwością; do tych ostatnich czyni rozbudowaną aluzję Hyperejdes 
poniżej (Epit. 35–39), zaledwie chwilę później (Epit. 43) jednak podkreślając niepewność co do 
istnienia jakiejkolwiek świadomości w Hadesie; konsekwentnie też życie wieczne po śmierci 
jako koncept utożsamiane jest ze sławą i pamięcią u potomnych, do czego również czyni aluzję 
Hyperejdes poniżej (Epit. 29); por. Dover 1974: 243–244; Mikalson 1983: 74–82 (zwł. 78–79); Gar‑
land 1985: 48–76; Sourvinou -Inwood 1995: 107–108; Lengauer 1994: 181–205; Parker 2005: 363–368.

39 „odwaga” (ἀρετή), „dzielność” (ἀνδραγαθία); oba te epitety parowane były w konwencjo‑
nalnych formach publicznych pochwał w klasycznych Atenach, przede wszystkim w uchwałach 
honorujących osoby szczególnie zasłużone dla państwa, jak ta, którą na rzecz Demostenesa 
zgłosił Ktezyfont (Ajschines 3.49); choć semantycznie bardzo zbliżone, ἀρετή mogła konotować 
heroiczną elitarność, od których wolna byłaby z kolei ἀνδραγαθία i tym samym lepiej dosto‑
sowana do form publicznego dyskursu demokratycznych Aten; tak czy inaczej, w odniesieniu 
do poległych na wojnie, odbierających w Atenach cześć odpowiadającą heroicznej, również to 
pierwsze było wysoce stosowne i często stosowane; Whitehead 1994: 57–62; por. Adkins 1960: 
235; Dover 1974: 165; (e.g. Tukidydes 2.42.2; Lizjasz, Mowa pogrzebowa (2) 1–2; Demostenes, Mowa 
pogrzebowa (60) 1; Platon, Meneksenos 236e); por. Herrman 106; Whitehead 1993: 57–62 (zwł. 60); 
zob. też Adkins 1960: 235; Dover 1974: 165; Lengauer 2004: 200, p. 60).

40 „błogosławionych szczęściem” (μακαριστοί); przymiotnik μάκαρ/μακάριος (superla‑
tivus: μακαριστός) razem z sensem: „błogosławiony”, „szczęśliwy” konotował również (jako 
eufemizm): „zmarły” (bo wolny od trosk życia); w odniesieniu do zmarłych miał on również 
bardziej konkretne znaczenie: „błogosławiony zmarły”, tj. taki, któremu dane jest dostąpić 
nagród w życiu pozagrobowym, np. na „wyspach błogosławionych” (makarōnnēsoi; por. De‑
mostenes, Mowa pogrzebowa (60) 34); zastosowany w tym miejscu epitet ten rozgrywać może 
jednocześnie wszystkie te znaczenia.

41 „[Czy nie] przez [starszych wiekiem? Bo przecież sądzą, że to] dzięki nim [reszta ich] 
życia [upłynie] bez lęku i w szczęściu” (Jensen); „[Czy nie] przez [starszych wiekiem? Bo przecież 
przyznają, że to] dzięki nim [reszta ich] życia [upłynie] bez lęku [i spowodowanych nieszczęś‑
ciami cierpień]” (Colin).

42 „…równych im wiekiem? [Dla których] koniec [ich życia stał się] […]” (Jensen); „…rów‑
nych im wiekiem? [Bo przecież] śmierć (τελευτή) [tych tutaj wzbudziła u nich] szlachetną 
[zazdrość o to, że] wielce stali się oni [sławni za sprawą swego męstwa]” (Colin).
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[…] ich […] nie43 [33] albo którzy […] Hellen […] przez […] Frygów […] wyprawy 
wojennej sław […]44 […] wszystkich i w przemowach i w pieśniach45 [34] […] o Leo‑
stenesie […] i […] na wojnie […] gwoli przyjemności […] tego rodzaju ciężkie próby, 
co więc … dla Hellenów milsze … wolność […]46 Jeśli zaś gwoli pożytku […]47 ma 
miejsce, to jakiego rodzaju przemowa mogłaby być bardziej pożyteczna dla ducha 
tych, którzy słuchać jej będą, niż ta, która odwagi wyraża pochwałę i szlachetnych 
mężów. [35] Z tego zatem wszystkiego jasno wynika, że muszą się oni cieszyć 
szacunkiem i u nas, i u wszystkich pozostałych ludzi48. Warto też rozważyć, kim 
będą ci, którzy naszego wodza powitają i pozdrowią w Hadesie. Czyż nie spo‑
dziewalibyśmy się zobaczyć tych spośród nazywanych mianem [półbogów]49, 
którzy wyruszyli pod Troję, jak witają, pozdrawiają i podziwiają Leostenesa? 
Bo choć w bliźniaczo podobny sposób rozpoczął swoje dokonania, to jednak tak 
dalece się na ich tle wyróżnił50, że oni wraz z całą mocą Hellady jedno zaledwie 

43 „Czy może przez młodszych [i dzieci? Ale czy i oni nie będą podziwiać ich ducha] 
i ochoczo [go naśladować? Bo jeśli nie pozostawili oni nam wszystkim swej odwagi jako] wzoru 
[życia, to nie należy sądzić, że nieśmiertelnej zaznają pamięci]” (Jensen; Colin); „… czy i oni nie 
będą podziwiać ich śmierci] i ochoczą [ją naśladować? Skoro bowiem pozostawili oni im swą 
odwagę jako] wzór [życia, to czy nie należy sądzić, że nieśmiertelnej zaznają pamięci?] (Marzi).

44 „Albo też jakim [poetom i pisarzom pośród Greków zabraknie kiedyś jakichkolwiek 
pochwał wobec ich dokonań]. Przez [kogo nie będą one] wysławiane [bardziej niż] wyprawa 
wojenna, [w której pokonano] Frygów?” (Colin); chodzi rzecz jasna o wojnę trojańską; „Fry‑
gowie” to metonimiczne określenie większości ludów Azji Mniejszej, w szczególności Trojan 
(np. Eurypides, Andromacha 291, 333, 455); w rzeczywistości był to indoeuropejski lud, który 
przywędrował do środkowej Anatolii zapewne ok. IX w. p.n.e.; w VIII wieku utworzyli oni na 
tych terenach rozległe państwo, którego ośrodkiem było miasto Gordion nad rzeką Sangarios 
(ich władcą był legendarny Midas); ich królestwo upadło wraz z najazdem Kimmeriów na 
początku VII w. p.n.e.

45 „[Gdzie w Helladzie przestaną] wysławiać [to u] wszystkich [potomnych w] pieśniach 
i przemowach”? (Colin).

46 „Na dwa sposoby [będą mogli opiewać czyny] Leostenesa [i tych, którzy zginęli na woj‑
nie.] Jeśli bowiem gwoli przyjemności [będą wspominali te] ciężkie próby, [cóż będzie dla] Hel‑
lenów milszego [niż pochwała tych, którzy wywalczyli dla nich wolność od Macedończyków.]” 
(Colin); por. Platon Meneksenos 239c (choć motyw ten dotyczy tu historycznego paradygmatu 
porównawczego dla poległych).

47 „tego rodzaju wspomnienie” (Colin).
48 „pozostałych” (λοιποῖς), emendacja lekcji papirusu λόγοις („słów”, „wypowiedzi”, 

„mów”); niektórzy proponują tłumaczyć to: „u potomnych” (Herrman; contra: Burt, Colin, 
Marzi); Petruzziello obstaje przy lekcji papirusu.

49 „tych spośród nazywanych mianem [półbogów]” (τῶν ἡμιθέων καλουμένων): zaska‑
kująca peryfraza „herosów”, którzy jako tacy właśnie w wielu poleis klasycznej Grecji odbierali 
cześć; wyrażenie to jest emendacją zepsutego tekstu papirusów, przyjmowaną przez większość 
wydawców i tłumaczy (Blass, Jensen, Burtt, Colin, Marzi, Cooper, Herrman); alternatywne 
propozycje to: „tych spośród opisywanych i opiewanych” (Kenyon) oraz dość niejasne „tych 
spośród wodzów, którzy wezwali (na wyprawę wojenną)” (Petruzziello).

50 Porównanie zmarłych do herosów epickiej przeszłości jest stałym motywem towa‑
rzyszącym mowom pogrzebowym (zob. Lizjasz, Mowa pogrzebowa (2) 2–3; Demostenes, Mowa 
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państwo podbili, on zaś swoją własną jedynie mając za sobą ojczyznę, upokorzył 
całą potęgę, która rządziła Europą i Azją51. [36] Co więcej, oni dokonali odwetu 
z powodu jednej zhańbionej kobiety, on zaś, wraz z mężami, których razem z nim 
chowamy, powstrzymał hańbę i zniewagi niesione wszystkim Hellenkom. Spo‑
śród tych zaś, którzy nastąpili po nich, [37] a dokonali czynów godnych ich od‑
wagi, mam na myśli tych, którzy walczyli pod wodzą Miltiadesa52 i Temistoklesa53, 
i innych.54 Oni, wyzwoliwszy Helladę, swojej ojczyźnie przynieśli chwałę, so‑
bie samym zaś sławę, [38] Leostenes jednak do tego stopnia przewyższył ich 
męstwem i roztropnością, że podczas gdy oni odepchnęli najazd potęgi bar‑
barzyńców, on sprawił, że tamci nawet tu nie dotarli. Co więcej, oni na swojej 
własnej ziemi zobaczyli wrogów w boju, on zaś na ziemi wroga pokonał swoich 
przeciwników. [39] Sądzę też, że i ci, którzy najdobitniej ludowi okazali swo‑
je wzajemne oddanie, mam na myśli Harmodiosa i Aristogejtona55, nikogo nie 
uznają za dusze bardziej pokrewne sobie samym niż Leostenesa i tych, którzy 
razem z nim stoczyli bój, i z nikim nie obcowaliby chętniej w Hadesie niż z nimi 
właśnie. I słusznie. Bo ci oto nie dokonali wcale czynów mniejszych niż tamci, 

pogrzebowa (60) 6–7); podkreślanie wyższości tych pierwszych jest natomiast charakterystyczną 
cechą mowy Hyperejdesa.

51 Chiastyczna antyteza: cała Grecja: jedno miasto – sama (tj. jedna) ojczyzna: cała potęga.
52 Miltiades (młodszy): zwycięzca spod Maratonu (490 p.n.e.); ur. ok. poł. VI w. p.n.e., 

w możnym, arystokratycznym rodzie Filaidów; pod koniec VI wieku władał trackim Cher‑
sonezem (Gallipoli) najpierw formalnie z ramienia Aten, później jako poddany Persów; po 
upadku powstania jońskiego (493 p.n.e.) uciekł z powrotem do Aten, gdzie pomimo oskarżeń 
o sprawowanie tyrańskiej władzy (na Chersonezie) został wybrany strategiem; w tym charak‑
terze sprawował faktyczne dowództwo w bitwie pod Maratonem (formalnie był tylko jednym 
w kolegium dziesięciu strategów); po zwycięstwie przekonał Ateńczyków do wyprawy prze‑
ciwko medyzującym państwom wyspiarskim, na Paros jednak doznał kontuzji, która zmusiła 
go do przerwania kampanii; ciężko chory został oskarżony o zdradę (w ramach eisangelia, zob. 
wyżej – Eux. [wstęp 2.]) – przez Ksanthipposa, ojca Peryklesa; skazany na wysoką grzywnę 
miał umrzeć w więzieniu jako dłużnik skarbu państwa; jego syn, Kimon, był najbardziej pro‑
minentnym politykiem i wodzem ateńskim po upadku Temistoklesa (zob. niżej).

53 Temistokles: zwycięzca spod Salaminy; najbardziej prominentny polityk i wódz ateński 
po upadku Miltiadesa (zob. wyżej); być może był jednym ze strategów dowodzących już pod 
Maratonem; pod koniec lat 80. V wieku przekonał współobywateli do rozbudowy floty (finan‑
sowanej z nowo odkrytych złóż srebra w Laurion w Attyce), za sprawą czego Ateny stały się 
pierwszą morską potęgą Hellady; bitwy morskie pod Artemizjon i Salaminą, choć formalnie 
dowodzone przez Spartiatę Eurybiadesa, były faktycznie realizacją taktycznego i strategicz‑
nego planu Temistoklesa, który stał na czele największego kontyngentu okrętów; po wojnach 
perskich, wbrew Sparcie, odbudował ateńskie fortyfikacje; pod koniec lat 70. został wygnany na 
mocy ostracyzmu, następnie (za sprawą interwencji Sparty) oskarżony o zdradę i skazany na 
śmierć in absentia; udał się wówczas do Azji Mniejszej i oddał się na służbę królowi perskiemu 
Artakserksesowi (synowi Kserksesa); otrzymał od niego władzę nad Magnezją, miastem nad 
rzeką Meander w Azji Mniejszej, gdzie też zmarł ok. roku 460 p.n.e.

54 W oryginale rozdz. 37–38 stanowią jedno zdanie, które jest anakolutem (co sygnalizuje 
przekład), jako że brak w nim zdania nadrzędnego; por. Worthington 1999: 222.

55 „Harmodiosa i Aristogejtona” – tyranobójców, zob. Phil. 2–3 i kom.
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lecz, prawdę mówiąc, jeszcze większych. Tamci obalili bowiem tyranów swojej 
oczyzny, ci zaś – całej Hellady. [40] O szlachetna i niespodziewana śmiałości56, 
na którą ważyli się ci oto mężowie; sławna i wspaniała decyzjo, którą powzięli; 
nadzwyczajna odwago i dzielności w niebezpieczeństwach, którą okazawszy dla 
sprawy powszechnej wolności Hellenów […]

Frg. ii

[41] Być może trudno jest pocieszyć tych, którzy pogrążeni są w tak wielkim 
bólu57. Żałoba bowiem nie wygasa na mocy prawa lub za sprawą przemowy. 
To natura każdego z nas i przywiązanie do zmarłego wyznacza nam granice 
cierpienia. Trzeba jednak nie tracić ducha, na ile to możliwe miarkować cierpie‑
nie i pamiętać nie tylko o śmierci zmarłych, lecz także o odwadze, której dali 
świadectwo. [42] Bo jeśli to, czego doznali, godne jest lamentów żałobnych, to 
jednak wielkich pochwał godne jest to, czego dokonali. Jeśli nie dane im było 
zaznać ludzkiej starości, to jednak otrzymali sławę, która się nie starzeje, i na 
zawsze pozostają szczęśliwi. Co do tych spośród nich, którzy zginęli, nie mając 
jeszcze dzieci – ich pochwały u Hellenów będą ich nieśmiertelnym potomstwem. 
Co do tych zaś, którzy pozostawili już dzieci – życzliwość ich ojczyzny będzie 
odtąd ich dzieci opiekunką. [43] Co więcej, jeśli umrzeć to tak jakby się nigdy 
nie narodzić, to wolni są oni już od chorób i cierpień, i wszystkich innych trosk 
przypadających ludzkiemu życiu. Jeśli jednak, jak przypuszczamy, istnieje świa‑
domość w Hadesie i opieka ze strony bóstwa, to z pewnością ci, którzy obronili 
naruszaną cześć bogów, największej opieki i troskliwości od bóstwa doznają58.

56 Wieńcząca „pochwałę” apostrofa do zaskakująco niekiedy personifikowanych pojęć: 
„śmiałość” (τόλμα) – termin w zależności od kontekstu mogący przyjmować pejoratywne znacze‑
nie („buta”, „brawura”); „decyzja” (προαίρεσις); „odwaga” (ἀρετή) i „dzielność” (ἀνδραγαθία) 

– nt. tych dwóch ostatnich zob. wyżej – Epit. 29 i kom.
57 Fragment II to consolatio (paramythia), w ramach której mówca pociesza zebranych na 

żałobnych uroczystościach słuchaczy.
58 Oba zdania to bodaj najbardziej wyraźna manifestacja eschatologicznej niepewności 

starożytnych Greków; por. Demostenes, Mowa pogrzebowa (60) 34; zob. też wyżej – Epit. 28 i przyp.





Przeciwko Diondasowi

Przeciwko Diondasowi to jedna z dwóch mów Hyperejdesa odkrytych w zna‑
czących fragmentach na „palimpseście Archimedesa”1. Została napisana 
i wygłoszona przez samego Hyperejdesa na początku 334 p.n.e.2, w procesie, 
który wytoczył mu Diondas. Na zachowany fragment składa się szesnaście 
kolumn tekstu, z drobnymi ubytkami i jedną większą lakuną. Obejmuje on 
tzw. „dowodzenie” (argumentatio), choć jest ono tu połączone z przedstawie‑
niem własnej wersji wydarzeń (narratio); nie wiemy więc, jak daleko od końca 

1 Dotąd znano ją jedynie jako F 95 i 96 mowy xx w katalogu fragmentów Jensena; prze‑
wrotną (i nieprzekonującą) próbę zakwestionowania autentyczności tej mowy podjął niedawno 
Dmitriev (BNJ 227 T 120 kom.); cały jego argument opiera się jednak na 1) błędnym rozumieniu 
Dion. 22 (zob. niżej); 2) tendencyjnej interpretacji podobieństw łączących Dion. z mową Demo‑
stenesa O wieńcu (18) – autorzy dogłębnych studiów porównawczych (których wnioski Dmitriev 
jedynie streszcza) są przekonani o autentyczności mowy Hyperejdesa (zob. niżej); 3) obser‑
wacji, że pojedyncze loci communes zawarte w Dion. powtarzają się w późniejszych retorycz‑
nych ćwiczeniach (czy wyklucza to możliwość, że Dion. powstała wcześniej, stanowiąc model 
dla późniejszych retorów?); 4) spostrzeżeniu, że Demostenes nigdzie nie wspomina Hyperej‑
desa jako autora Dion. (a późniejsi autorzy, jak Pseudo -Plutarch i Porfiriusz, są wg Dmitrieva 
mniej wiarygodni) – Demostenes wskazuje jednak niedwuznacznie, że uchwałę wnieśli Hype‑
rejdes i Demomeles (O wieńcu (18) 223) i zgoła jednoznacznie, że zaskarżył ją Diondas (O wieńcu 
(18) 222); warto przy tym pamiętać, że jedyna zachowana w całości mowa Hyperejdesa (Eux.) 
nawet raz nie zostaje wspomniana z tytułu w naszych źródłach; zob. wyżej – Wprowadze- 
nie 2.6.

2 Pierwszy, najpewniejszy terminus post quem to zburzenie Teb (335 p.n.e.), do którego 
odnajdujemy wyraźną aluzję (Dion. 17 i kom.); być może z tym samym wydarzeniem powią‑
zać należy wzmiankę o szczególnych wpływach Demadesa (Dion. 22 i kom.); niewykluczone 
wreszcie, że proces miał miejsce niedługo po przybyciu poselstwa Aleksandra z żądaniem 
dostarczenia kontyngentu wojskowego na wyprawę przeciwko Persji (Dion. 24 i kom.), którego 
datę ustala się na początek 334 p.n.e. (Will 1983: 53–53); por. Horváth 2009: 187–197; 2014: 10–23, 
30–32; zob. też BNJ 72 F 16 i kom.
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urywa się zachowany fragment ani też jak długa była całość3. Rzuca się w oczy 
natomiast podobieństwo zawartych w niej argumentów do Demostenesowej 
mowy O wieńcu, co niewątpliwie wynika z bardzo podobnych okoliczności 
proceduralnych i historycznych łączących oba dzieła, a także sugerować może 
bliską współpracę obu mówców przy układaniu linii obrony4. Nie uszło to 
uwagi starożytnych, dysponujących jeszcze oboma tekstami w całości, czego 
wymownym potwierdzeniem jest świadectwo Porfiriusza5:

Skoro – rzecze – postanowiliście na warsztat wziąć złodziei, to i ja składam donos 
na cudownego Hyperejdesa, za to że wiele ukradł od Demostenesa, tak w mowie 
Przeciwko Diondasowi, jak też w tej O zaszczytach dla Eubulosa6. Bo to, że jeden wziął 
od drugiego, jest zupełnie oczywiste. A ponieważ żyli oni w tym samym czasie, 
to waszym zadaniem byłoby – rzecze – Apolloniosie, na podstawie chronologii 
wytropić złodzieja. Ja jednak podejrzewam, że tym, który podebrał, był Hyperej‑
des. Ponieważ jednak nie jest to rzeczą oczywistą, to podziwiam Demostenesa, 
jeśli wziąwszy od Hyperejdesa, tak jak trzeba, wyrównał, ganię zaś Hyperejdesa, 
jeśli wziąwszy od Demostenesa, na gorsze wykrzywił.

„Złodziejem” był jednak prawdopodobnie Demostenes, bo jego mowa O wieńcu 
wygłoszona została kilka lat po obronie Hyperejdesa (330 p.n.e.), skromny 
stan zachowania apologii tego ostatniego nie pozwala nam jednak w pełni 
zweryfikować drugiej części twierdzenia Porfiriusza. Zapewne też nie ma 
powodu oskarżać Demostenesa o plagiat, jako że obaj mówcy najprawdopo‑
dobniej blisko współpracowali, jeśli nie przy obu, to przynajmniej przy tym 
pierwszym procesie7.

3 Hyperejdes prawdopodobnie miał również współobrońców; być może, podobnie jak 
w późniejszej (330 p.n.e.) sprawie Ktezyfotna, należał do nich także Demostenes, którego poli‑
tyka stanowiła wszak meritum wniesionego przez Diondasa oskarżenia; Ktezyfont nie należał 
do pierwszego szeregu politykow i oratorów, w związku z czym swoją własną obronę naj‑
prawdopodobniej ograniczył on do zwięzłych formalności, właściwą zaś odpowiedź stanowiła 
mowa O wieńcu; tu jednak głównym oskarżonym jest jedna z najważniejszych postaci ateńskiej 
polityki, a przy tym jeszcze orator nieustępujący samemu Demostenesowi; zapewne więc to jego  
przemowa stanowiła główną część obrony, co z kolei czyniłoby nowo odkryty fragment nie‑
wielką zaledwie jej częścią; Carey et al. (2008: 2) sugerują, że pochodzi on z końcowej części  
mowy.

4 Obie mowy to apologie, wygłoszone w ramach procedury graphē paranomōn, i obie dotyczą 
identycznej materii: uchwały honorującej Demostenesa za zasługi na rzecz państwa.

5 Passus ten przytacza, cytując Porfiriusza, Euzebiusz z Cezarei (III/IV w. .n.e.), jeden z oj‑
ców kościoła, w swojej Preparatio Evangelica: 10.3.14–15 (= Porfiriusz fr. 408.73–85 = F 95 i 104 Jensen).

6 F 104–106 Jensen (przytoczony cytat stanowi F 104); z mowy tej zachowały się jedy‑
nie pojedyncze słowa: „Hermy”, „pięćdziesięcina” (πεντηκοστή), „płacić pięćdziesięcinę” 
(πεντηκοστεύεσθαι) i „poborcy pięćdziesięciny” (πεντηκοστολόγοι); chodzi o Eubulosa z Pro‑
balinthos; zob. wyżej – Wprowadzenie 2.1.

7 Por. Todd 2009; Horváth 165–176.
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1. Osoby dramatu

Diondas (demotikon nieznane)8 to, jak dotąd, jedyny znany nam Ateńczyk 
o tym imieniu. Do czasu odkrycia tej mowy znany był on tylko z czynionych 
mimochodem wzmianek, zawsze przy tym związanych z jego sprawą prze‑
ciwko Hyperejdesowi9. O nim samym – poza inwektywami Demostenesa, który 
szyderczo przypisywał mu szaleństwo (mania) i stawiał w gronie „sykofantów” 

– nie wiedzieliśmy dotąd nic10. Mowa Hyperejdesa przynosi nam niemało 
informacji na jego temat, choć są one nieuporządkowane i wyrywkowe, a przy 
tym nieraz budzą podejrzenia co do swej prawdziwości.

Zdecydowana większość z nich dotyczy sądowej działalności Diondasa. 
Miał on, według Hyperejdesa, wnieść aż pięćdziesiąt publicznych oskarżeń 
(Dion. 9, 25), z których żadne nie przyniosło sukcesu. Wśród jego sądowych 
przeciwników wymienieni zostają najważniejsi rzecznicy antymacedońskiej 
polityki: mówcy, Demostenes (oskarżony aż piętnaście razy), Likurg (wzmianka 
o dwóch procesach) i sam Hyperejdes (któremu Diondas wytoczyć miał aż 
trzy sprawy tego samego dnia) oraz strateg Charidemos11. Przypuszcza się, że 
echem jego sądowych zmagań z Hyperejdesem jest wzmianka o oskarżeniu 
(katēgorei) związanym z kryzysowym pakietem uchwał, które przeforsował 
Hyperejdes, przewidującym między innymi wyzwolenie niewolników oraz 
obdarzenie obywatelstwem metojków i wygnańców (Dion. 28); bardziej 
prawdopodobne jest jednak, że uwaga ta odnosi się do zarzutów, które Dion‑
das stawiał w Hyperejdesowi w bieżącej sprawie, w swojej oskarżycielskiej  
mowe12.

O jego promacedońskich sympatiach świadczyć również miał fakt, że jako 
ochotnik zgłosił się do kontyngentu, który Ateny wysłać miały Filipowi na 
wyprawę przeciwko Persom. Śmierć władcy Macedonii przerwała te przy‑
gotowania, a Diondas pozostał w Atenach. Nie wiemy, czy wziął on później 
udział w wojnie Aleksandra. Na pewno jednak wspierał jego sprawę w samych 
Atenach, czyniąc to zresztą, według Hyperejdesa, z groteskową wręcz uniżo‑
nością: podczas obrad Zgromadzenia Ludowego wystąpił z wnioskiem, aby 

 8 PA 4524; LGPN s.v.; PAA 371150.
 9 Demostenes, O wieńcu (18) 222, 249; scholion do Demostenes, Przecwiko Leptinesowi (20) 

52; [Plutarch], Moralia (Vitae…) 848d, 846a (w tym ostatnim miejscu przy emendacji imienia 
Διοδότου do Διώνδου; por. Wankel 1976: 2.1015).

10 „Moi przeciwnicy w swych napaściach na mnie wypróbowali wszystkiego: posłużyli 
się głupotą (ἀπόνοια) Sosiklesa, sykofantyzmem Filokratesa i istnym szałem (μανία) Diondasa 
i Melantosa”; Demostenes, O wieńcu (18) 249 (przekład R. Turasiewicza, zmodyfikowany).

11 Nt. Likurga zob. wyżej – Eux. [wstęp 1.]; nt. Charidemosa zob. niżej – Dion. 9 i kom.
12 Uchwałę tę (już po jej przegłosowaniu) zaskarżyć miał Aristogejton; por. Przeciwko Ari‑

stogejtonowi [wstęp]; zob. też niżej – Dion. 28 i kom; Horváth: 2009: 200; Hansen 1974: 36–37.
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wysłać do Aleksandra oficjalne poselstwo ze skargą, że ten dopiero na końcu 
zwrócił się do Aten z żądaniem dostarczenia okrętów na wyprawę przeciwko 
Persji (Dion. 24).

Z argumentacji Hyperejdesa wyłania się więc zgoła nieciekawy obraz tej 
postaci, bliski zresztą rzuconej mimochodem uwadze Demostenesa: Dion‑
das to typowy „sykofanta”, który wysługuje się innymi, wytaczając w ich 
imieniu publiczne procesy, a do tego jeszcze czyniąc to za opłatą (Dion. 9, 26). 

„Sykofanta” jednak, z całym zestawem swoich negatywnych cech, to przede 
wszystkim figura inwektywy, nieraz rzucanej z nader swobodnym podejściem 
do rzeczywistości13. Trudno więc przyjąć bez zastrzeżeń sugestię Hyperejdesa, 
jakoby to właśnie było Diondasowym sposobem na życie i utrzymanie.

Niewątpliwie natomiast był on w chwili procesu człowiekiem jeszcze mło‑
dym (Dion. 26)14. Podane jednak przez Hyperejdesa w tym kontekście liczby, 
a zwłaszcza wzmianka o pięćdziesięciu procesach, które wytoczył, budzić 
mogą już podejrzenia, nawet jeśli szczegółowe wyliczenie oskarżeń wnie‑
sionych przeciwko Demostenesowi, Likurgowi, Charidemosowi i samemu 
Hyperejdesowi wydaje się zawierać ziarno prawdy15. Być może nie wszystkie 
te sprawy znalazły finał w sądzie, co też tłumaczyć mogłoby uwagę o braku 
jakichkolwiek sukcesów, a zarazem stanowić dogodny punkt wyjścia dla 
zarzutów o sykofantyzm. Nie wiemy, kto wspierał młodego Diondasa w tym 
procesie (wiemy na pewno, że nie uczynił tego Ajschines)16, można jednak 
przypuszczać, że – jak w większości wysokiej rangi politycznych spraw – 
zaangażowanych w nią było wielu oskarżycieli.

Oskarżonym był sam Hypere jdes. Jeśli wierzyć jego argumentom, byłby 
to przynajmniej czwarty proces Diondasa przeciwko niemu.

2. Procedura

Procedurą, którą w tym procesie posłużył się Diondas, jest „publiczne oskar‑
żenie o wniesienie uchwały niezgodnej z prawem” (graphē paranomōn). Jej 
podstawy prawne i zasady funkcjonowania w IV wieku omówione zostały 

13 Nt. sykofantów i sykofantyzmu zob. Wprowadzenie 3.2.
14 Horváth (2009: 202) sugeruje wiek 25–28 lat.
15 O ile liczbę pięćdziesiąt Hyperejdes mógł wziąć „z sufitu”, to trudno przypuszczać, że 

nikt z sędziów nie pamiętałby o dwóch procesach wytoczonych przez Diondasa Likurgowi czy 
trzech – tego samego dnia – Hyperejdesowi, tym bardziej że mowa o zdarzeniach z przeszłości 
zgoła nieodległej, najprawdopodobniej z okresu bezpośrednio po Cheronei: wcześniej sam 
Diondas był jeszcze stanowczo za młody, a pozycja stronnictwa antymacedońskiego zbyt silna.

16 „Ani sam nie wniósł oskarżenia (ἐδίωξεν), ani też nie współuczestniczył w nim 
(συγκατεγόρησεν)” Demostenes, O wieńcu 223.
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przy okazji wprowadzenia do mowy Przeciwko Filippidesowi, która najprawdo‑
podobniej wyprzedza bieżącą sprawę nie więcej niż o dwa lata.

3. Istota sprawy

Starożytni Ateńczycy na wiele sposobów wyrażali oficjalne uznanie dla 
szczególnie zasłużonych dla ich miasta obywateli i cudzoziemców. Jed- 
nym z nich było przyznanie wieńca – w różnych postaciach: oliwnego, 
bluszczowego lub ze złota. Tylko w tej pierwszej i w ostatniej spotykamy go 
w zaszczytach przyznawanych za zasługi o charakterze politycznym: wieniec 
bluszczowy natomiast przysługiwał zwycięskim poetom podczas Dionizjów 
Wielkich17. Za najbardziej prestiżową nagrodę uchodził wieniec ze złota18.

Demostenes trzykrotnie uhonorowany został złotym wieńcem za zasługi dla 
państwa – oraz związaną z tym stosowną uchwałą Zgromadzenia Ludowego. 
Po raz pierwszy na wniosek Aristonikosa (340 p.n.e.), po raz kolejny– niedługo 
przed bitwą pod Cheroneą (338 p.n.e.), którą to właśnie uchwałę zaskarżył 
Diondas, i po raz ostatni – na wniosek Ktezyfonta (336 p.n.e.)19, przeciwko czemu 
wystąpił Ajschines. Pierwszy z owych trzech wieńców otrzymał za bliżej nie‑
sprecyzowane dokonania na rzecz państwa20, ostatni zaś – za swą wyróżniającą 
się działalność w kolegium nadzorującym remont fortyfikacji (teichopoioi)21.

Zaskarżona przez Diondasa uchwała miała dwóch wnioskodawców: Demo‑
melesa z Pajanii (kuzyna Demostenesa)22 i Hyperejdesa. Trudno powiedzieć, 

17 Henry 1983: 1983: 22–42; Wieniec bluszczowy: Henry 1983: 41–42; Wilson 2000: 65.
18 Znamy jego dwie postaci: wieniec wart 500 i 1000 drachm; niewykluczone, że ta pierw‑

sza przyznana mogła być na mocy dekretu Rady Pięciuset, podczas gdy ta druga wymagała 
ratyfikacji w postaci uchwały Zgromadzenia Ludowego; por. Henry 1983: 24–25; Lambert 2012: 8.

19 Demostenes, O wieńcu 222–226; por. [Plutarch], Moralia (Vitae…) 846a, 848d (mamy tu 
jednak do czynienia z pomieszaniem wniosków Aristonikosa i Hyperejdesa/Demomelesa).

20 Demostenes, O wieńcu (18) 84 podaje nieautentyczny tekst uchwały (Canevaro 2013: 
255–260), w której obok bliżej niesprecyzowanych pożytecznych wniosków mowa o doprowa‑
dzeniu do wyzwolenia miast Oreos i Eretria na Eubei od promacedońskich tyranów, Filistidesa 
i Klejtarchosa (nt. tego ostatniego zob. 175r i p. 44); działalność Demostenesa na rzecz państwa 
wspomniana zostaje w tejże mowie wcześniej 79–82.

21 Por. Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi (3) 236–237; nie bez znaczenia był również fakt, że 
Demostenes z własnej kieszeni wyłożyć miał 100 min na odnowienie fortyfikacji, por. Przeciwko 
Ktezyfontowi (3) 17; Demostenes, O wieńcu (18) 112–113; poza tym uchwała honorująca zawierała 
zwyczajową formułę: „nie ustawał słowem i czynem, dokonując tego, co dla państwa najlepsze”; 
por. Przeciwko Ktezyfontowi (3) 237; O wieńcu (18) 57.

22 PA 3554; LGPN 3; PAA 317410; jeśli wierzyć Ajschinesowi stosunki obu kuzynów nie 
zawsze układały się poprawnie (O poselstwie (2) 93; Przeciw Ktezyfontowi (3) 51).



234 Hyperejdes

czy istotnie obaj byli jej autorami jeszcze na etapie składania wniosku przed 
Radą Pięciuset, czy może jeden z nich dołączył jakąś kluczową klauzulę 
dopiero podczas obrad Zgromadzenia Ludowego23. Nawet w tym drugim 
przypadku jednak obaj ponosiliby prawną odpowiedzialność za wszelkie 
zarzucane jej uchybienia – każdy, rzecz jasna, w zakresie tych propozycji, któ‑
rych sam był autorem24. Niewykluczone więc, że obaj zostali w tej konkretnej 
sprawie oskarżeni przez Diondasa, choć dostępne nam źródła w jednoznaczny 
i niebudzący wątpliwości sposób wskazują jedynie Hyperejdesa25. Tekst tej 
uchwały przytoczył Demostenes w swoje mowie O wieńcu, niestety jednak 
przepadł on w późniejszej tradycji rękopiśmiennej albo też sam mówca nie 
uznał za stosowne umieścić go w ostatecznej, przeznaczonej do publikacji 
wersji swojego oratorskiego opus magnum26.

Uchwalone dla Demostenesa zaszczyty najprawdopodobniej wiązały się 
z zawartym dzięki jego mediacji sojuszem z Tebami oraz militarnymi sukce‑
sami, odniesionymi w tym samym roku (338 p.n.e.). Już od dwóch lat (340 p.n.e.) 
Ateny były w stanie nowej wojny z Filipem27. Teby z kolei, na czele związku 
beockiego, od czasu III wojny świętej były w przymierzu z Macedonią (Dion. 5) 
i formalnie trwały w nim aż do swojej wolty na rzecz Aten (338 p.n.e.), mimo 
napięć w ich wzajemnych stosunkach, graniczących wręcz z nieformalnym 
wypowiedzeniem wojny, które przyniósł ostatni rok. Teby bowiem aktywnie 
wspierały lokryjską Amfissę, przeciwko której Amfiktionia Delficka (zdomino‑
wana teraz przez Filipa) ogłosiła karną wyprawę, nazywaną IV świętą wojną 
(339–338 p.n.e.), a jakby tego było mało, oddział Tebańczyków wypędził ma‑
cedoński garnizon ze strzegącej przeprawy przez Termopile twierdzy Nisai28. 
Wykorzystując pretekst, jaki dała kampania przeciwko Amfissie, Filip ruszył do 

23 Z reguły przyjęło się uważać, że to Demomeles złożył wniosek, dodatkową zaś klau‑
zulę dołączył Hyperejdes, co sugerować może Demostenes, O wieńcu (18) 223; por. Schaefer 
1885–18872: 557, p. 5; Hansen 1976: 36; Wankel 1976: 2.1017–1018; Usher 1993: 248; Rubinstein 2000: 
96; Yunis 2001: 235.

24 Por. Rubinstein 2000: 94–95.
25 Tak [Plutarch], Moralia (Vitae…) 848f (skądinąd mało wiarygodne źródło); Demostenesa 

O wieńcu wspomina oskarżenie Diondasa, chwilę później zaś wspomina Demomelesa i Hype‑
rejdesa jako autorów uchwały.

26 Demostenes, O wieńcu (18) 222; nt. przyczyn pominięcia cytowanych dokumentów (brak 
zainteresowania późniejszych gramatyków lub decyzja samego autora) zob. wyżej – Athen. 12 
i kom.

27 Powodem były wojny prowadzone przez Filipa na trackim wybrzeżu morza Marmara 
przeciwko sprzymierzonym z Atenami państwom, Peryntowi i Bizancjum; ostatnią zaś kroplą 
miało być zagarnięcie ateńskich okrętów ze zbożem podczas oblężenia Bizancjum; por. Diodor 
Sycylijski 16.77.2; Demostenes, O wieńcu (18) 73; zob. też CAH 6.776–777; Hammond – Griffith – 
Walbank 2.566–581; Ryder 2000: 79; Buckler 2003: 245; Worthington 2014: 79–80.

28 Wojna przeciwko Amfissie: Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi (3) 106–129; Demostenes, 
O wieńcu (18) 139–159; por. Hammond – Walbank – Griffith 2.585–588; Nisaja: Filochoros, FGrH 
328 F 56b; zob. też Hammond – Walbank – Griffith 2.587; Trevett 1999: 195–196.
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Grecji, po drodze bez trudu omijając obsadzone przez Tebańczyków Termopile; 
zamiast jednak poprowadzić swoje wojska na południe, do Lokrydy, skręcił 
na wschód, do Elatei, na granicy z Beocją. Jego nowym celem stały się Ateny, 
znajdujące się w odległości dwóch dni drogi znad północnej granicy Beocji29. 
Jednocześnie jego nieoczekiwany ruch stanowić miał wymowną demonstrację 
siły wobec krnąbrnego sojusznika, Teb, do których wystosował ultimatum, 
żądając wspólnej wyprawy przeciwko Atenom lub przynajmniej wolnej drogi 
przez Beocję30. Tu właśnie pojawia się Demostenes. Dzięki jego inicjatywie 
niechętni w równym stopniu Ateńczykom i Macedonii Tebańczycy dali się 
przekonać do gwałtownej zmiany stron: porzucenia (martwego już) sojuszu 
z Filipem i zawarcia nowego – z Atenami31. Być może więcej w tym było nie‑
małych ustępstw, tak politycznych, jak i ekonomicznych, niż dyplomatycznej 
retoryki Demostenesa32; zamierzony efekt został jednak osiągnięty: sojusz 
dwóch najpotężniejszych wówczas greckich państw przeciwko Macedonii33. 
Pod Cheroneą Ateńczycy i Tebańczycy walczyli ramię w ramię, co jednak nie 
uchroniło ich od klęski.

Nie wiemy, jakie konkretnie zastrzeżenia zgłosił Diondas do zaskarżonej 
przez siebie uchwały; nie wiemy nawet, czy dokonało się to przed, czy już 
po jej przegłosowaniu przez Zgromadzenie Ludowe. Wiadomo jedynie, że 
sprawa czekała na rozstrzygnięcie kilka lat – a w tym czasie uchwała pozo‑
stawała w zawieszeniu, na mocy złożonej przez Diondasa formalnej przysięgi 
(hypomosia)34. Proces Hyperejdesa, podobnie jak tegoż oskarżenie Filippidesa, 
wpisuje się więc w ciąg politycznych zmagań ateńskich stronników i prze‑
ciwników Macedonii po klęsce pod Cheroneą. Ci ostatni wyszli z tej próby sił 
zwycięsko, co zresztą zaświadcza sam Hyperejdes, podkreślając gdzie indziej 

29 Diodor Sycylijski 16.18.5; por. Mosley 1971: 508 (który sugeruje 3 dni); zob. też Sealey 1993: 
194–196; Worthington 2014: 81–84.

30 Demostenes, O wieńcu (18) 213; por. Arystoteles, Retoryka 2.23.6; zob. też Hammond – Grif‑
fith – Walbank 2.590; CAH 779; Mosley 1971: 509; Harris 1995: 131; Ryder 2000: 81–82; oprócz 
tego ultimatum Filipa obejmowało również oddanie twierdzy Nisai pod Termopilami.

31 Demostenes, O wieńcu (18) 169–218; Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi (3) 140–151; Plutarch, 
Demostenes 17.4–18.4; Harris 1995: 131–132; Trevett 1999: 197–199.

32 Ateńczycy wziąć mieli na siebie 2/3 kosztów wojny lądowej, przekazując jednak w ca‑
łości dowodzenie nad lądową armią Tebom; na morzu ponieść mieli całość kosztów; ponadto 
uznać mieli oficjalnie tebańską hegemonię w Beocji (mimo więzów przyjaźni łączących ich 
z niektórymi małymi poleis tej krainy); por. CAH 6.779–781; Mosley 1971: 509; Harris 1995: 131.

33 Dołączyły do nich ponadto siły z Eubei, Achai, Megary, Koryntu oraz z wysp jońskich, 
Leukas i Korkyry; por. Demostenes, O wieńcu (18) 237; [Plutarch], Moralia (Vitae…) 845a; zob. też 
Sealey 1993: 197; jak zauważył Harris, była to największa potęga, z jaką Filipowi dotąd przyszło 
się zmierzyć (Harris 1995: 132).

34 Nt. hypomosia zob. Phil. [wstęp 2.]; jeśli uchwała została już przegłosowana, zawieszano 
jej wprowadzenie w życie do czasu rozstrzygnięcia; jeśli natomiast zaskarżony został wniosek 
(probouleuma), to pozytywne jego rozstrzygnięcie w sądzie równało się jego przyjęciu (por. 
Hansen 1974: 51–52).
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(Dem. 29) życzliwość, którą lud darzył jego samego, Demostenesa i innych 
mimo tamtej dotkliwej porażki. Ich sprawę osłabiły dopiero późniejsze wy‑
darzenia, przynoszące jedno po drugim kolejne dowody macedońskiej potęgi, 
oraz towarzyszące im nieuchronnie podziały wśród samych zainteresowanych.

4. Rezultaty

Hyperejdes w tym procesie odniósł zdecydowane zwycięstwo, co jednoznacz‑
nie zaświadczają źródła: Diondas nie uzyskał nawet piątej części głosów35. 
Zgodnie z prawem powinien on zatem zostać obciążony grzywną tysiąca 
drachm i częściowym pozbawieniem praw obywatelskich (atimia), za sprawą 
czego straciłby przywilej wnoszenia publicznych oskarżeń36. Dalsze jego losy 
nie są nam jednak znane, wspomniane prawa niekoniecznie jednak wskazywać 
muszą na koniec jego politycznej kariery (jak w przypadku Ajschinesa po jego 
porażce w procesie o wieniec). Grzywna, choć dotkliwa, nie była jednak dla 
przedstawiciela „klasy politycznej” kwotą rujnującą; pozbawienie zaś praw 
obywatelskich, nawet jeśli w istocie dotyczyło wszystkich rodzajów oskarżeń 
publicznych, nie zawsze było rygorystycznie egzekwowane37.

5. Retoryczna strategia

Zachowana część mowy obejmuje tzw. „dowodzenie” (argumentatio), w którym 
mówca usiłuje dowieść słuszności swoich argumentów i obalić te przeciwnika. 
Zamysł ten realizuje Hyperejdes na dwa sposoby, które w toku jego wywodu 
przeplatają się wzajemnie. Jego obrona to z jednej strony apologia polityki De‑
mostenesa, bo to niej właśnie dotyczyła zaskarżona przez Diondasa uchwała, 
z drugiej zaś konsekwentne niszczenie autorytetu oskarżyciela, który – jak 
już zaznaczono wyżej – przedstawiony zostaje jako człowiek niedojrzały, 

35 Demostenes, O wieńcu (18) 22; por. [Plutarch], Moralia (Vitae…) 848.
36 Por. Harris 2006: 407–412 z odniesieniami do źródeł i dyskusją.
37 Hansen (1976: 63–64), a za nim MacDowell (1990: 327) i Todd (1993: 143) sugerują, iż atimia 

w takich sytuacjach dotyczyła pozbawienia prawa wnoszenia publicznych oskarżeń tego sa‑
mego rodzaju (np. graphē paranomōn); contra: Harris 2006: 409–411; Hansen ponadto wskazuje 
na wiele przypadków, w których tego rodzaju sankcje nie były egzekwowane (Hansen 1976: 
59–60, p. 23).
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bezczelny, a do tego powodowany podejrzanymi motywami. Argumenty na 
rzecz Demostenesowej polityki – i zarazem, jak można przypuszczać – polityki 
samego Hyperejdesa, sprowadzają się z jednej strony do podkreślania korzyści 
(Dion. 1–4), z drugiej zaś – moralnej słuszności (Dion. 19–20) wyborów, których 
Ateńczycy przed Cheroneą dokonali za sprawą obu mówców: sojuszu z Tebami 
i wyprawy przeciwko Filipowi. Klęska pod Cheroneą, według Hyperejdesa, 
zgotowana została Atenom przez los, oni sami natomiast dokonali tego, co 
w ówczesnych (339–338 p.n.e.) okolicznościach było najlepszą możliwą opcją. 
Owe „okoliczności” (kairos) to jeden z kluczowych punktów, na których opiera 
swoją strategię Hyperejdes, niejednokrotnie wykorzystując wieloznaczność 
tego pojęcia dla nadania swojej obronie retorycznego wigoru. Jak już wielo‑
krotnie zwracano uwagę (uczynił to zapewne jako pierwszy spośród znanych 
nam autorów Porfiriusz), mowa Hyperejdesa opiera się na strategii podobnej 
do tej, którą zastosował w swojej obronie kilka lat później Demostenes38.

38 Herrman 2009: 178–179; Todd 2009: 163–165; Horváth 173–175.



PRZECIWKO  DIONDASOWI

[1] [137r]1 Skoro więc usłyszeliście o tym od nas, wyruszacie z Eleusis do Teb. 
A byliście względem siebie nawzajem tak przyjaźnie i życzliwie usposobieni, że 
po wejściu do miasta i wasze wojsko przyjęli oni do swoich domów, i pozwolili 
zamieszkać razem ze swoimi żonami i dziećmi2. Wy zaś, choć nic pewnego od 
nich nie uzyskaliście, posłaliście tam swoje siły, mimo iż Filip był blisko. Wtedy 
też Filip ruszył z odwrotem, nie dokonawszy niczego, co zamierzał. My zaś od 
razu po powrocie zawarliśmy z Tebańczykami sojusz. [2] A przekonacie się, jak 
ważną rzeczą było wtedy zawarcie sojuszu z nimi. Tebańczycy bowiem musieli 
wybrać jedno z trzech: albo stanąć po stronie Filipa, albo po naszej, albo też 
po ani jednej, ani drugiej. Gdyby więc przyłączyli się do Filipa, to wraz z nim 
wyruszyliby na nasz kraj; gdyby zachowali neutralność, to sami na [136v] naszej 
ziemi zmagalibyśmy się z Filipem. Ponieważ zaś przyłączyli się do nas, to całe 
ryzyko ponieśliśmy wraz z nimi w ich kraju. Rozważcie więc, która z tych trzech 
możliwości była najlepsza: czyż nie to właśnie, co miało miejsce?3

1 Editiones principes obu nowo odkrytych mów (Tchernetska 2005; Carey et al. 2008) 
dzielą ich tekst na podstawie kryterium materialnego: numeru foliału oraz jego strony (rec‑
to lub verso), np. 137r, 136v; uwzględniający treść z kolei podział na rozdziały zapropono-
wany został w najnowszym wydaniu obu tekstów (Horváth); w przekładzie uwzględniłem 
oba kryteria, to pierwsze zaznaczając kursywą, to drugie natomiast tłustym drukiem, np.  
[1] [137r]; w odniesieniach do tych dwóch mów wykorzystuję nowszy podział na rozdziały 
(np. Dion. 22).

2 Por. Demostenes, O Wieńcu (18) 215; podczas kampanii cheronejskiej sprzymierzone siły 
greckie znajdowały się w Beocji; Tebańczycy stacjonowali w swoim własnym mieście, gdzie też 
zaprosili wojsko Ateńczyków; wzmianka o żonach i dzieciach podkreśla serdeczny charakter 
ich stosunków: kobiety w greckich domach zajmowały pomieszczenia możliwie najbardziej 
oddalone od wejścia, a obcy z reguły nie byli dopuszczani do przebywania w ich towarzystwie; 
por. Lizjasz, Przeciwko Simonowi (3) 6–7; Demostenes, Przeciwko Euergosowi i Mnesibulosowi (47) 
38; Cohen 1991: 75–76, 83–90.

3 Przekład tego kłopotliwego zdania opieram na koniekturze Austina (w Carey et al. 2008: 
15); podobną argumentacją w odniesieniu do tych wydarzeń posłużył się Demostenes, O wieńcu 
(18) 195.
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[3] Chętnie dowiedziałbym się też od samego oskarżyciela, czy sojusz z Te‑

bańczykami wydawał się w owej chwili pożyteczny, czy nie? Skoro zaś wszyscy 
co do tego się zgadzają, to kto ponosi odpowiedzialność za to, co się wydarzyło? 
Odpowiem: najpierw sam lud ateński, który do tego wezwał. Dalej: każdy spo‑
śród obywateli prywatnie, jeśli dał się przekonać do wzięcia udziału w zma‑
ganiach. Nikt jednak nie okaże się bardziej gorliwie niż my w tamte sprawy 
zaangażowany4. Nie ma w tym nic osobliwego, sędziowie, że w bitwie dozna‑
liście porażki. Doznaliście jej jednak, dokonawszy właściwego wyboru, sądząc, 
że, tak jak w przeszłości, warto [137v] ryzykować własne bezpieczeństwo dla 
sprawy wolności Hellenów. Bo za plany i początki wszystkich ryzykownych 
przedsięwzięć odpowiadają ci, którzy ich dokonują. Ich rezultaty jednak to już 
sprawa losu5. [4] Diondas tymczasem uważa, że powinno być zgoła przeciwnie: 
to nie Demostenes zasługuje na wyrazy uznania za podjętą decyzję, lecz ja zdać 
mam sprawę z tego, co przyniósł los6. A gdyby tak jeszcze przed zniszczeniem 
steli z układem, który Tebańczycy zawarli z Filipem7, ktoś podjął się, żeby ich 
przekonać do wypowiedzenia mu wojny i do zawarcia sojuszu z nami? Czy 
ktoś sprzeciwić mógłby się wyrazom uznania, zamiast ofiarować najwyższe 
nagrody temu, kto takich rzeczy dokona? Czyż nie byłoby więc czymś niesły‑
chanym, że przed rozstrzygnięciem obiecujemy nie wiadomo co temu, kto tego 
się podejmuje, a po wszystkim okazujemy się niewdzięcznikami?

[5] I to jeszcze rozważcie, Ateńczycy: gdybyśmy schwytani [136r] przez 
Filipa u niego byli sądzeni – o co mógłby nas oskarżać? Czy nie o to, że 
przeszkodziliśmy mu w zdobyciu Bizancjum?8 Że oderwaliśmy od niego 

4 „Nikt jednak nie okaże się bardziej gorąco do tego przekonany niż my w tamtej właśnie 
chwili”; dokładną (choć zapewne mocno nieobiektywną) relację z tamtych wydarzeń zdaje sam 
Demostenes; O wieńcu (18) 172–179.

5 Por. Demostenes, O wieńcu (18) 192–194; Mowa pogrzebowa (60) 19–20.
6 Antyteza; „wyrazy uznania” (ἐπαινεῖσθαι) i „zdać sprawę” (εὐθύνας δοῦναι): jedno 

i drugie to terminy techniczne, ten pierwszy standardowo towarzyszy dekretom honorowym, 
również tym związanym z uwieńczeniem (jak wniosek zgłoszony przez Hyperejdesa), ten drugi 
zaś oznacza procedurę (εὐθύνα), której podlegał ustępujący urzędnik; to drugie wyrażenie 
użyte jest tutaj figuratywnie, jako że Hyperejdes nie zgłosił swojego wniosku jako urzędnik; 
zob. np. IG II3 305; 310, 313; nt. εὐθύνα zob. niżej – Przeciwko Autoklesowi [wstęp 3.].

7 „steli z układem, który Tebańczycy zawarli z Filipem”, dosł. „steli stojącej dla Tebańczy‑
ków wobec Filipa” (στήλην τὴν Θηβαίοις πρὸς Φίλιππον ἑστηκυῖαν); w starożytnej Grecji 
układy między państwami zapisywane były na kamiennych stelach, umieszczanych następnie 
w którymś z panhelleńskich sanktuariów celem ich upublicznienia z jednej strony i nadania 
im boskiej sankcji z drugiej; zniszczenie takiej steli było równoznaczne z unieważnieniem 
zapisanego na niej układu; por. Lewis 1996: 140–142; Martin 1940: 404.

8 Chodzi o oblężenie Bizancjum w 340 p.n.e., podczas kampanii Filipa nad morzem Mar‑
mara, poprzedzone oblężeniem Peryntu; żadne z nich nie przyniosło Filipowi sukcesu, w dużej 
mierze dzięki interwencji Aten; za tę ostatnią, na płaszczyźnie politycznej (uchwały), uznanie 
przypadło Demostenesowi; por. Demostenes, O wieńcu (18) 80, 88–89, 230, 240–241; Ajschines, 
Przeciwko Ktezyfontowi (3) 256; Wankel 1976: 1.455–457; zob. też Schaefer 1885–18872: 2.497–516; 
Harris 1995: 125–126; Ryder 2000: 79–80.
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Eubeę?9 Że rozbiliśmy sojusz, który miał zawarty z Tebańczykami, ich samych 
zaś waszymi uczyniliśmy sojusznikami?10 Co za to wszystko mogłoby nas 
spotkać z jego rąk? Czyż nie śmierć? Ja tak sądzę. Czyż nie jest więc czymś 
niesłychanym, Ateńczycy, że z tych samych powodów przyjdzie nam nadsta‑
wiać karku przed wami, co przed naszymi przeciwnikami?11 [6] Filip z kolei 
tych, którzy cokolwiek na jego rzecz przeciwko wam uczynili, nie tylko sam 
uhonorował, ale też i polecił, aby i u was obdarzeni zostali zaszczytami12: są 
więc zapisani jako nasi oficjalni przedstawiciele (proxenoi)13. U nas tymczasem 
nawet te zaszczyty, które sami przyznaliśmy, nie mają mocy wiążącej. Czyż nie 
wypada wam, sędziowie, być takimi […]

[brak dwóch kolumn]

[145r] [7] „[…] ponieważ najlepszą da radę na rzecz naszego państwa”. Diondas 
twierdzi więc, że nie jest to sprzeczne z prawem14, ja zaś staję przed sądem 
w kwestii, co do której już wcześniej wydaliście werdykt15. [8] A przecież, Ateń‑
czycy, uznajecie za stosowne karać tych, którzy na Zgromadzeniu przedkładają 
wnioski, ilekroć ktoś wnosi o to, co nie jest korzystne dla ludu. Tak samo więc 

 9 Eubea należała do II Związku Morskiego jeszcze po wojnie ze sprzymierzeńcami (357–355 
p.n.e.); odpadła od Aten w 348 p.n.e. (por. Wprowadzenie 2.1.), do czego walnie przyczyniły się 
działania zaprzyjaźnionego (później) z Demostenesem Kalliasa z Chalkis (por. Dem. 20); jego 
drogi z Filipem rozeszły się jednak, być może na skutek jego ambicji stworzenia niezależnego 
i silnego związku eubejskiego; w efekcie, zagrożony przez Filipa i sprzymierzonych z nim Te‑
bańczyków, zwrócił się w 341 p.n.e. do Aten z propozycją sojuszu, w zawarciu którego pomógł 
mu Demostenes; we współpracy z Chalkis Ateńczycy następnie odbili Oreos i Eretrię, ważne 
miasta na Eubei, z rąk promacedońskich władców, odpowiednio: Filistidesa oraz wspomnianych 
niżej Hipparchosa i Klejtarchosa (Dion. 21); nieprzychylną Demostenesowi wersję tych wyda‑
rzeń przedstawia Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi (3) 85–105; zob. też Demostenes, O wieńcu 
(18) 87, 230, 240–241; por. Hammond – Griffith – Walbank 2.545–554; Brunt 1969; Cawkwell 
1963b: 210–213; 1978; Horváth 133–134.

10 Por. Demostenes, O wieńcu (18) 213; Hammond – Griffith – Walbank 2.589–590; Mosley 
1971: 508; Buckler 1989: 120, 126–127.

11 „przeciwnikami” (ἀντιπάλους) – pojęcie zaczerpnięte z języka zawodów sportowych, tu 
odnoszące się rzecz jasna do wrogów zewnętrznych, tj. Filipa; „nadstawiać karku”, dosł. „ryzy‑
kować’, „narażać się na niebezpieczeństwo” (κινδυνεύειν); jak zauważył Christ (2012) czasownik 
ten – i jego rzeczownikowy kognat (κίνδυνος) – regularnie odnoszony jest do procesu sądowego.

12 Być może jest to aluzja do uchwał zgłoszonych przez Demadesa (por. Dem. 24; Horváth 
2009: 195; 2010: 30), honorujących w ten właśnie sposób dwóch podwładnych Filipa, z których 
tylko jeden, Alkimachos, znany jest z imienia; por. IG ΙΙ2 239; SIG 262; GHI 180, 181.

13 „przedstawiciele’ (proxenoi); nt. proksenii zob. niżej – Przeciwko Demadesowi [wstęp 2.].
14 „nie jest to sprzeczne z prawem” (οὐ παράνομα εἶναι): tzn. nie podlega (wg Diondasa) 

oskarżeniu o złożenie wniosku niezgodnego z prawem (graphē paranomōn).
15 „wydaliście werdykt” (ἐγνώκατε): stwierdzenie niejednoznaczne; być może odnosi 

się do związanych z tą sprawą (niebezpośrednio) decyzji sądu we wcześniejszych procesach; 
z pewnością jednak nie może to oznaczać ponownego otwarcia raz rozstrzygniętej (na korzyść 
Hyperejdesa) sprawy; por. niżej – Przeciwko Aristagorze F 20 i kom; zob. też Horváth 136.
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weryfikujcie tych, którzy wnoszą publiczne oskarżenia16. Nie mniejszym bo‑
wiem przestępstwem od przedkładania wniosków niezgodnych z prawem 
jest stawianie przeszkody sprawom dla ludu pożytecznym przez publiczne 
oskarżenia. [9] Diondas tymczasem, wśród pięćdziesięciu publicznych oskarżeń, 
które wniósł, nawet jednego nie wytoczył przeciwko politykom działającym 
w interesie Filipa. Więcej, nawet o jednym choćby z nich ani słowem nie wyra‑
ził się źle, mimo że we wszelkiego rodzaju procesach bez przerwy ubliża tym 
politykom, którzy działają przeciwko Filipowi. Wniósł oskarżenie przeciwko 
Charidemosowi17 (którego teraz wysławia za to, że nie czynił nic z tego, za co 
otrzymał nagrodę ludu)18, choć sam nie miał zamiaru [144v] doprowadzić do 
skutku żadnej z tych spraw, w ramach których ścigał za przestępstwa19. Ściga‑
jąc Likurga, postawił go przed trybunałem, nie tylko za sprzeczną z prawem 

16 „wnioski… wnosi… wnoszą”: greka wszystkie czynności wyraża tym samym czasow‑
nikiem (γράφω) w różnych formach fleksyjnych, odpowiednio stroną zwrotną (w ramach 
tzw. figura etymologica): γραφὰς γραφομένους (która oznacza akt publicznego oskarże‑
nia); i czynną: γράφοντας, γραφῆι (która oznacza akt przedłożenia projektu uchwały pod  
obrady).

17 Charidemos z Oreos (po naturalizacji zarejestrowany w demie Acharnaj) PA 15380; PAA 
982200; Osborne – Byrne 1996: 317, nr 1331; słynny dowódca najemników urodzony w Oreos na 
Eubei (ok. 390 p.n.e.); jego matką była Atenka, ojciec zaś cudzoziemcem; początkowo związany 
z władcami Tracji, Kotysem i Kersobleptesem, którym służył jako dowódca najemników, nie‑
jednokrotnie walcząc z Atenami; jako obywatel ateński (ok. 357 p.n.e.) wielokrotnie piastował 
urząd stratega; znany przede wszystkim za sprawą kontrowersyjnej uchwały zgłoszonej przez 
Aristokratesa, a zaskarżonej przez Eutyklesa z Tria, dla którego zachowaną mowę napisał 
Demostenes (Przeciwko Aristokratesowi 23); jako polityk należał do antymacedońskiej fakcji 
w Atenach; po zburzeniu Teb Aleksander bezwarunkowo zażądał jego ekstradycji, w wy‑
niku czego zmuszony został udać się na wygnanie, na dwór Dariusza, króla perskiego (335 
p.n.e.); tam, za sprawą niefortunnej uwagi na temat tchórzostwa Persów, miał zostać zgładzony 
na rozkaz władcy (333 p.n.e.); por. Kendrick -Pritchett 1971–1991: 2.85–89; MacDowell 2009: 
196–197.

18 Charidemos został wielokrotnie uhonorowany przez Ateńczyków; po raz pierwszy – 
obywatelstwem, następnie – złotymi wieńcami, tytułem „dobroczyńcy” oraz bliżej nieokre‑
ślonymi darami (δωρειαί); Demostenes, Przeciwko Aristokratesowi (23) 23, 65, 89, 145, 185, 188; IG 
II2 1496.28, 32, 36; por. Kendrick -Pritchett 1971–1991: 2.86, 89; jego obietnice (albo te składane 
w jego imieniu) dotyczyć miały odzyskania dla Aten Amfipolis oraz fortów na Chersonezie; 
por. Demostenes, Przeciwko Aristokratesowi (23) 14, 153, 156, 158, 160–161; zob. też Horváth 140 (nt. 
Amfipolis).

19 „nie miał zamiaru doprowadzić do skutku żadnej z tych spraw” (διαπράξασθαι οὐδὲν 
ὧν ἐδίωκεν… βουλόμενος); „ponieważ on nie chce, żeby wprowadzone zostały w czyn/żeby 
tamten (Charidemos) wprowadził w czyn sprawy, z powodu których ścigał go sądownie” (Ca‑
rey et al. 2008: 12; Horváth 140); owe „sprawy” jednak (zob. wyżej) miały miejsce w latach 50. 
IV wieku, stanowczo zbyt wcześnie, żeby Diondas mógł z ich powodu ścigać Charidemosa; 
z kolei zaproponowany przeze mnie przekład wpisuje się w jedną z metod działania sykofan‑
ty (co zarzuca Diondasowi Hyperejdes): uruchamianie procesów sądowych, które następnie  
porzuca się, zanim sprawa stanie przed właściwym trybunałem; zob. na ten temat Wallace 
2006.
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uchwałę, lecz także za bezbożność, u archonta króla20. Demostenesowi wytoczył 
ponad piętnaście publicznych oskarżeń, przeciwko mnie zaś trzy – tego samego 
dnia. [10] A teraz do takiej doszedł czelności, że nie pozwala wam wprowadzić 
w życie ani decyzji, w sprawie której Zgromadzenie było jednomyślne (a doty‑
czącej mężów, których zgłosiłem)21, ani też orzeczenia sądu22. I jakby tego było 
mało, nie pozwala wam słuchać, gdy mowa o tamtych okolicznościach (kairou), 
a bez uwzględnienia tego wszelkie rozważania są bezcelowe. [11] I czyż nie 
jest to niesłychane, że tym, którzy teraz przedkładają obelżywe dla państwa 
wnioski, wolno raz po raz powoływać się w nich na okoliczności (kairou)23? 
Gdy wnioskują o to, co, jak sądzą, spodoba się Aleksandrowi? A tymczasem 
ci, którzy wtedy na rzecz państwa korzystnie [145v] prowadzili politykę, nie 
mają nawet możliwości wspomnieć tamtych czasów. Ja więc życzyłbym sobie, 
sędziowie, jako że okoliczności (kairos) po temu są stosowne, żeby łatwo było 
wam je ogarnąć24. Inaczej niż Diondas uważam, że sprawą oskarżenia, a nie 
obrony, jest uwzględnienie konkretnych okoliczności (kairon)25. On zaś usiłuje 

20 Archont król (archōn basileus; często po prostu basileus) był jednym z dziewięciu sprawują‑
cych przez rok swój urząd archontów; do kolegium tego należeli ponadto archont eponimiczny 
(archōn eponymos; często po prostu „archont”), archont polemarch (archōn polemarchos) i sześciu 
archontów tesmotetów; do obowiązków i prerogatyw basileusa należały sprawy religijności 
i rytuału, jak sprawowanie pieczy nad większością religijnych festiwali, a także przewodni‑
czenie trybunałom sądowym rozstrzygającym oskarżenia o bezbożność (graphē asebeias) i za‑
bójstwo (dikē phonou) – być może ze względu na silnie naznaczony kwestią rytualnej czystości 
charakter tego ostatniego; nt. graphē asebeias zob. niżej – W obronie Fryne [wstęp 3.]; nt. ateńskich 
archontów i ich prerogatyw zob. Ustrój polityczny Aten 3, 55–59; Rhodes 19932: 612–668; por. też 
Hansen 1999: 196–198.

21 Chodzi o uchwałę Hyperejdesa, zawieszoną na mocy złożonej przez Diondasa przysięgi 
(hypomosia), w której zobowiązywał się do zaskarżenia jej przed sądem; hypomosia mogła zostać 
złożona jeszcze przed debatą na Zgromadzeniu lub po niej; w tym przypadku mamy do czy‑
nienia z tą drugą możliwością; por. Rhodes 2009: 224.

22 „orzeczenia sądu” (τοῦ δικαστηρίου γνώσει): stwierdzenie niejasne; być może stanowi 
nawiązanie do argumentu o „wcześniejszym werdykcie” (Dion. 7); zob. Horváth 141; w prze‑
ciwieństwie do tamtego jest ono wszakże zbyt jednoznaczne i wyraźnie sugeruje konkretny 
proces dotyczący uchwały Hyperejdesa.

23 „okoliczności” (καιρός): chodzi zapewne o okoliczności, w jakich Ateny znalazły się po 
bitwie pod Cheroneą, które tłumaczyć miałyby wspomniane w następnym zdaniu propozycje 
uchwał po myśli władców Macedonii; być może do tego właśnie nawiązywał explicite Filippides 
w swoim wniosku (Phil. F IIB), z całą pewnością natomiast – implicite – uczynił to Demades 
w swojej słynnej uwadze przy okazji ubóstwienia Aleksandra: „baczcie, żebyście, nieba pilnując, 
nie utracili ziemi”; por. Dem. 31 i kom.

24 Gra znaczeń pojęcia καιρός, z jednej strony: „stosowny czas”, „dogodna chwila” (III.1.a), 
z drugiej zaś: „okres historyczny”, „okoliczności” (III.3) – do uwzględnienia których zachęca 
sędziów Hyperejdes; więcej nt. pojęcia kairos, jego semantyki i retorycznego znaczenia zob. 
Usher 2004.

25 Zdanie niejasne i rekonstrukcja niepewna; por. Horváth 74 app. test.: „versus adhuc 
inepte restituti sunt”; proponowane tłumaczenia: „uważam za konieczne coś zupełnie innego 
niż Diondas. Sądzi on, że to gniew nieuwzględniający okoliczności, a nie mowy obrończe, 
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wzbudzić niewczesny gniew (orgēn akairon) i zgubić podsądnych26; [12] Może 
i słusznie za nieważne uznaje on okoliczności (kairon), skoro sam nic nie robi 
we właściwym czasie (en kairōi)27. 
Zarzuca mi to, że sojusz nie został zawarty na równych warunkach, że my 
dwakroć więcej daliśmy pieniędzy, konnicy i piechoty. [13] Ależ Diondasie, na 
bitwę morską pod Salaminą, gdzie było wszystkiego razem trzysta sześćdzie‑
siąt greckich trirem, nasze państwo z tego dostarczyło dwieście dwadzieścia 
(a do tego nakłady na ich utrzymanie), wszystkie zaś pozostałe państwa – sto 
czterdzieści28. Pod [144r] Maratonem nasi przodkowie sami jedni w obronie 
wszystkich Hellenów stoczyli bitwę29. Do floty zaś pod Artemizjon nawet 
piątej części wszystkich trirem nie dołożyli inni Hellenowie30. A i tę jeszcze 
przy tamtych szlachetnych dokonaniach nasze państwo ma zaletę: w owej 
krytycznej chwili nie wszczynało sporów, domagając się, żeby wszyscy przy‑
słali takie same kontyngenty31. Wręcz przeciwnie, gdy tylko wzięło pod swoje 
dowództwo to, co każdy od siebie dał, i gdy stanęło na czele wszystkich sił, to 
całe swoje własne wojsko powierzyło wspólnej sprawie ocalenia Hellenów32. 
Toteż, gdy i w innych sprawach wszystko przebiegło pomyślnie, państwo na‑
sze zaznało największej czci i sławy i słusznie z woli Hellenów otrzymaliśmy 
przywództwo33.

prowadzą oskarżonych do zguby, toteż do konkretnych okoliczności odnosi on nie obronę,  
lecz oskarżenie” (Horváth – Maehler); „mam przeciwne zdanie co do tego, co przystoi, niż 
Diondas, który twierdzi, że to nieadekwatny gniew, a nie mowy obrończe, prowadzą oskar‑
żonych do zguby, podczas gdy on sam odnosi swoje oskarżenia do konkretnych okoliczności”  
(Carey et al.).

26 „niewczesny gniew” (ὀργὴν ἄκαιρον); gra słów z mocno eksploatowanym w tym miejscu 
motywem „okoliczności” (καιρός).

27 „okoliczności” – „właściwy czas”: kolejna gra znaczeń pojęcia καιρός.
28 Por. Ajschylos (Persowie 338–340): całość – 300/310. Herodot: całość – 366/378; Ateńczycy 

– 200 (wraz z okrętami z Chalkis). Tukidydes: całość – 400; Ateńczycy – nieco mniej niż dwie 
trzecie całości; por. Horváth 2009: 211–214; Rhodes 2009: 226–228.

29 Hyperejdes pomija tu milczeniem udział Platejczyków, walczących pod Maratonem 
ramię w ramię z Ateńczykami; zob. Carey et al. 2008: 17; Rhodes 2009: 227.

30 Por. Herodot: całość – 271 (+ 53 okręty drugiego ateńskiego kontyngentu); Ateńczycy – 147 
(wraz z 20 okrętami przekazanymi Chalkis, nie licząc drugiego kontyngentu); nawet uwzględ‑
nienie drugiego kontyngentu (całość: 324; Ateńczycy: 200) nie daje czterech piątych całości sił.

31 „w krytycznej chwili”, (ἐν τούτοις τοῖς καιροῖς); kolejne znaczenie kluczowego dla całej 
argumentacji pojęcia (por. LSJ III.2.b).

32 Stwierdzenie nieprecyzyjne; formalne przywództwo w związku panhelleńskim podczas 
najazdu Kserksesa (480–479 p.n.e.) sprawowała Sparta zarówno na lądzie (Leonidas, Pauzaniasz), 
jak i na morzu (Eurybiades, Leotychidas), mimo iż w tej ostatniej materii de facto najwięcej do 
powiedzenia mieli ateńscy strategowie (Temistokles, Ksanthippos).

33 W tym miejscu Hyperejdes zapewne łączy w jedno dwa historyczne zdarzenia: niefor‑
malne przywództwo nad flotą grecką, które Ateńczycy sprawowali podczas najazdu Kserksesa 
(zob. wyżej) oraz formalne przywództwo powierzone im przez państwa zrzeszone w związku 
delijskim (478 p.n.e.); por. Horváth 144–145.
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[14] Tymczasem Diondas nie oburza się, jeśli [176r] dla cudzej sprawy dwakroć 
tyle trirem […]34, lecz i przedkłada wniosek […] i twierdzi, że jest rzeczą nie‑
słychaną, jeśli dla sprawy wolności Hellenów większym zapałem wykazali się 
Ateńczycy od Tebańczyków. A przecież35 gdyby sprawa bitwy po naszej poto‑
czyła się myśli, to wszyscy uznawaliby, że zarówno wojnę przeciwko Filipowi 
państwo nasze prowadziło samo przez wiele lat, jak też Bizancjum ocaliło za 
pomocą tych samych sił i środków. A udział Ateńczyków byłby najznaczniejszy, 
skoro żadnej w tych zmaganiach nie wezwali pomocy. Toteż i wam najwięk‑
sze przypadłyby laury tego zwycięstwa. [15] Ponadto zaś, sędziowie, trzeba 
też rozważyć, jakie każde z naszych państw miało wtedy stosunki z Filipem. 
Tebańczycy – pokój i przymierze, wy zaś – wojnę. Uznaliśmy więc za słuszne, 
aby [i oni] w tej wojnie wzięli udział; bo gdyby nie zmienili stron, to nam 
samym przyszłoby ją prowadzić w pojedynkę, [173v] ponosić wszystkie jej cię‑
żary i na własnej ziemi doświadczać jej niebezpieczeństw. [16] Cóż więc trzeba 
nam było uczynić, skoro tak się rzeczy miały, a Filip był już u granic Beocji? 
Czy przyjąć to, co Tebańczycy zaoferowali: swoje wojsko, swój kraj i tę część 
wydatków, którą dobrowolnie zgodzili się ponieść? Czy może wybrać zmaga‑
nia w pojedynkę, walcząc na zatracenie przeciwko wszystkiemu i wszystkim?  
[17] A i teraz, Ateńczycy, wielu spośród Tebańczyków przysłuchuje się tej 
rozprawie, nie mając już nic innego do roboty, co zresztą wcale mnie nie cie‑
szy36. Oni więc, jeśli w rozprawie tej wydacie werdykt uniewinniający, uznają 
oskarżyciela za oszołoma i szaleńca, o was jednak pomyślą, że trwacie przy 
tym, przy czym trwać powinniście. Jeśli jednak wyrok wydacie skazujący, to 
czy nie słusznie mieliby do was pretensje? Wezwaliście ich przecież na po‑
moc w sprawie, w której [176v] sami na siebie wydajecie teraz wyrok, uzna‑
jąc, że nie mieliście racji. [18] Skoro zaś los zmagania te rozstrzygnął nie po 
naszej myśli, to Diondas, biorąc za punkt wyjścia to, co do czego panowała 
powszechna zgoda, miota teraz obelgi, sugerując, że było to nieprzemyślane37. 

34 Chodzi tu zapewne o wspomniane później żądanie Aleksandra dotyczące wysłania 
kontyngentu okrętów na wyprawę przeciwko Persom.

35 „A przecież” (καὶ γάρ) koniektura Handleya, którą przyjmuję zamiast mniej atrakcyjnej 
sugestii Horvátha „toteż” (ὡς ἄν) dającej niespotykaną w języku oratorów konstrukcję, z do‑
myślnym czasownikiem rządzącym; por. Smyth 671 (nr 3001).

36 Rozprawa odbywa się w 334 p.n.e., rok po zburzeniu Teb przez Aleksandra; wielu z tych, 
którym udało się uciec z rzezi, podobnie jak wygnańcom po wcześniejszej klęsce cheronejskiej 
(338 p.n.e.), znalazło schronienie w Atenach; por. Diodor Sycylijski 17.15.4; Justyn, Epitome 11.4.9; 
Steinbock 2012: 274.

37 „co do czego… sugerując, że było to nie przemyślane” (τὰ ὑπὸ πάντων ὁμολογούμενα 
μὴ καλῶς βεβουλεῦσθαι λοιδορεῖ); przekład za sugestią Rhodesa (Carey et al. 2008: 18), zgod‑
nie z którą μὴ καλῶς βεβουλεῦσθαι rządzone jest przez λοιδορεῖ; por. Horváth 85 („wählt als 
Grundlage seiner Rede das, worüber alle einig waren, als Fehlentscheidugen zu beschimpfen”); 
alternatywne rozumienie tego passusu (na którym opiera się przekład w Carey et al.) zakłada, 
że tą składnią a.c.i. rządzi ὁμολογούμενα: „biorąc za punkt wyjścia to, że w zgodnej opinii 
[decyzje te] były nieprzemyślane, miota teraz oszczerstwa” („takes as the basis of his speech 
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I nie dostrzega, że w istocie szkodzi państwu38. 
[19] Zaiste, najlepszą ze wszystkich rzeczą jest zwyciężać; gdy już się jednak 
zdarzy – to ponieść porażkę, walcząc w imię tego właśnie, co my. Choć wiele 
mam przykładów, aby to wykazać, pominę tu sprawy naszego państwa. Nieraz 
bowiem słowa pochwały wypowiadane wśród tych właśnie, do których się 
odnoszą, okazały się obraźliwe dla słuchających, jeśli tylko zbadać ich szcze‑
góły. Rozważcie jednak to: Lacedemończycy, walcząc pod Koryntem, odnieśli 
zwycięstwo39, pod Termopilami zaś zginęli co do jednego. Mimo to tamtego 
zwycięstwa nikt nie wspomina, porażkę zaś wysławiają wszyscy. Dlaczego? 
Bo tamtą bitwę wygrali w sporze, który prowadzili dla własnej zachłanności40; 
[173r] w tej zaś wycięto ich, gdy walczyli o wolność Hellenów. [20] Teraz więc 
oskarżyciel uwagę poświęca41 uchwałom powziętym przed bitwą: rzuca na nie 
kalumnie i twierdzi, że trzeba o nich jak najszybciej zapomnieć42. Ja tymczasem 
modlę się do bogów, abyśmy uwolnili się jak najszybciej i zapomnieli o tych 
właśnie, które uchwalamy teraz. Tamte bowiem podążają drogą uchwał naszych 
przodków; te zaś – za decyzjami Koryntyjczyków i Megarejczyków43. On zaś 

decisions that by universal consent have not turned out well”); argument Hyperejdesa opiera 
się jednak na założeniu, że decyzja Ateńczyków, mimo niepomyślnych konsekwencji, była 
dobrze przemyślanym posunięciem.

38 „nie dostrzega, że w istocie szkodzi” (οὐκ αἰσθάνεται ὅτι καὶ βλάπτει) – koniektura 
Handleya (Carey et al. 2008: 18, „attractive”); w odczytanym tekście jest: „Nie dostrzega [tego], 
co w istocie szkodzi” (αἰσθάνεται ὃ καὶ βλάπτει).

39 To jedyny fragment Dion. jednoznacznie poświadczony w innych źródłach starożytnych: 
scholion do mowy Demostenesa Przeciwko Leptinesowi (20) 52 (= Efor z Kyme; BNJ 70 F 209; 
Hyperejdes F 96 Jensen); chodzi o bitwę stoczoną późną wiosną 394 p.n.e. przez połączone siły 
antylacedemońskiej koalicji (Ateny, Teby, Korynt, Argos) ze Spartą i jej sojusznikami (Manti‑
neą i Tegeą); Ksenofont, Hellenika 4.2.14–23; por. Demostenes, Przeciwko Leptinesowi (20) 52; IG 
II2 5221, 5222 (= RO 7); zob. też CAH 6.102; Rhodes – Osborne 2003: 42; Cartledge 1987: 220–221; 
Tuplin 1993: 66–67; Buck 1994: 44–45; Horváth 152–153; było to jedno z wielu starć podczas wojny 
korynckiej (395–387 p.n.e.); por. niżej.

40 Nt. spartańskiego imperializmu w latach 404–371 p.n.e., kojarzonego przede wszystkim 
z postacią Lizandra (zginął w 395 p.n.e. pod Haliartos w Beocji) zob. Cartledge 1987: 77–98; 
Andrewes 1978: 99–102.

41 „uwagę poświęca” (λόγους ποιεῖται) – por. Eux. 5 „więcej uwagi”.
42 Zapewne chodzi tu m.in. o uchwały przyjęte z inicjatywy Demostenesa, na mocy któ‑

rych ten ostatni podjął się negocjacji w sprawie ateńsko -tebańskiego sojuszu (i które stanowiły 
podstawę do uhonorowania go złotym wieńcem), to ich bowiem dotyczą dotychczasowe roz‑
ważania; por. Demostenes, O wieńcu (18) 169–187; Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi (3) 140–151; 
Plutarch, Demostenes 18.1; Horváth (153) mniej przekonująco argumentuje, że Hyperejdes ma tu 
na myśli swój własny wniosek honorujący Demostenesa. 

43 „uchwały” (ψηφίσματα); „postanowienia” (δόγματα); to ostatnie pojęcie oznaczać mogło 
też oficjalnie podjęte decyzje państwowe (por. LSJ i Suppl.); „Koryntyjczyków i Megarejczyków”: 
atrakcyjnym wyjaśnieniem wzmianki o tych pierwszych byłoby odniesienie do rady (synedrion) 
Związku Korynckiego; tyle że owa rada najprawdopodobniej obradowała w panhelleńskich 
sanktuariach (Olimpia, Nemea, Delfy) przy okazji panhelleńskich świąt, a jedyne znane nam jej 
posiedzenia w samym Koryncie miały charakter nadzwyczajny i uwarunkowane były potrzebą 
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takiej doszedł niegodziwości i obłędu, że i pod adresem naszego ustroju kieruje 
oskarżenia. [21] A przecież, Diondasie, jeśli chcesz się dowiedzieć, kogo spośród 
nas ci tutaj uważają za lepszego polityka, zapytaj każdego z nich, kogo najbar‑
dziej nienawidzą44. W Megarze – odpowiedzą ci, że Ptoiodorosa45. W Eretrii zaś 

– [175r] Hipparchosa46 i Klejtarchosa47. W Argos – Mnasiasa48. W Megalopolis 
– Hieronymosa49 i Kerkidasa50. Zapytaj ich więc dalej: „dlaczego ich nienawidzi‑

chwili: były to założycielskie posiedzenie w 338 p.n.e. i posiedzenie, na którym Aleksander 
uznany został hegemonem związku w 336 p.n.e.; sam związek nie był znany swoim współ‑
czesnym, jako Związek Koryncki; zob. wyżej – Wprowadzenie 1.1.; por. Hammond – Griffith 

– Walbank 2.639; Koryntyjczycy i Megarejczycy zostali zapewne wyszczególnieni jako najbliżsi 
sąsiedzi Aten (z liczących się poleis; Teby po wojnie z Aleksandrem były już zniszczone), pro‑
wadzący promacedońską politykę; por. Roebuck 1948: 83; Horváth 153–154.

44 Podobną, choć obszerniejszą „listę zdrajców”, tj. promacedońskich działaczy w różnych 
poleis Grecji, przedstawia Demostenes w mowie O wieńcu (18) 48 i 295; oprócz wszystkich wy‑
mienionych tu polityków wspomina on również Arkadyjczyka (z Megalopolis) Eukampidasa, 
Argejczyków: Myrtisa i Teledamosa, Megarejczyków: Heliksiosa i Perilasa (Perillosa) oraz 
Sosistratosa z Eubei; ponadto wylicza również stronników Filipa w Elidzie (Euksitheos, Kleoti‑
mos, Aristaichmos), Messene (Neon i Trasylochos), Sykionie (Aristarchos, Epichares), Koryncie 
(Deinarchos, Demaretos) i Tebach (Timolas, Theogeiton, Anemoitas).

45 Ptoiodoros – promacedoński polityk z Megary; postać można i wpływowa, zwolennik 
oligarchii; w oparciu o Filipa usiłował wraz z Perillosem zdobyć władzę w swojej polis, co jednak 
udaremniła interwencja Aten około roku 343 lub 340/339; zob. Demostenes, O wieńcu (18) 48, 295 
(por też. 71; III Filipika (9) 27; IV Filipika (10) 9); Plutarch, Dion 17.9; zob. też RE s.v. 3; BNP s.v. 2 
(Ptoeodorus w wersji angielskiej) Schaefer 1885–18872: 3.365n; Brunt 1969: 264–265; Wankel 1976: 
2.1254; Gehrke 1976: 40–44; 1985: 110; Tritle 1988: 90; Harris 1995: 115; Yunis 2001: 138.

46 Hipparchos (LGPN I 13; RE s.v 6): promacedoński polityk z Eretrii, w 342 roku, już w po‑
deszłym wieku, w wyniku interwencji Filipa, ustanowiony „tyranem” wraz z Kleitarchosem 
i Automedontem; zob. Demostenes III Filipika (9) 58 (por. też 33); O wieńcu (18) 295 (por. też 71; 
IV Filipika (10) 8); Brunt 1969: 251–252; Gehrke 1985: 65–66; Sealey 1993: 260; Harris 1995: 116.

47 Klejtarchos (LGPN I 7; RE s.v. 1; BNP s.v. 1): promacedoński polityk z Eretrii, w 342 roku, 
w wyniku interwencji Filipa, ustanowiony „tyranem” wraz z Hipparchosem i Automedontem 
(zob. wyżej); w źródłach to on przedstawiany jest jako czołowa postać promacedońskiej polityki 
swojej polis, niejednokrotnie też wskazywany jako jedyny „tyran”; jego (oraz jego „kolegów’) 
rządy oraz życie zakończyła ateńska interwencja w 341–340 roku; Demostenes, III Filipika (9) 
58, 66; O wieńcu (18) 79–82; Filochoros, FGrH 328 F 160–161; Diodor Sycylijski 16.74; Cawkwell 
1963b: 210–212; Brunt 1969: 251–252; Cawkwell 1978; Brunt 1969: 255; Gehrke 1976: 44–46; 1985: 
66; Sealey 1993: 260.

48 Mnasias: por. Athen. 31 i kom.
49 Hieronymos z Mainalos (LGPN IIIA 8; RE s.v. 3; BNP s.v. 2): promacedoński polityk, jeden 

z założycieli (οἰκιστής) Megalopolis, według niektórych świadectw uczeń Izokratesa, utożsa‑
miano go również z uczniem Platona, Aristonymosem, o którym pisze Plutarch (Moralia 1126a; 
Schaefer 1885–18872: 2.171 i p.2); wspomniany również w: Demostenes, O wieńcu 295; W sprawie 
przekroczenia uprawnień poselskich 11 wraz ze scholion ad loc.; Teopomp z Chios, BNJ 115 F 230; 
Polibiusz (za Demostenesem) 18.14; Pauzaniasz 8.27.2; zob. też Blass 1887–18982: 2.60 i p. 2; Wankel 
1976: 2.1251; Yunis 2001: 273; RE s.v. 3; BNP s.v. 2.

50 Kerkidas (LGPN IIIA 1; RE s.v. 1; BNP s.v. 1; „Cercidas” – w wersji angielskiej): promace‑
doński polityk pochodzący z możnego rodu arkadyjskiego; wspomniany również w: Demoste‑
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cie”. Odpowiedzieliby wtedy: „dlatego, że każdy z nich działał na rzecz Filipa 
przeciwko swojej ojczyźnie”. To jak? Sądzisz, że zwalczają oni tych, którzy za 
granicą wspierają Filipa, wobec tych zaś, którzy robią to samo w naszym pań‑
stwie, pozostają życzliwie usposobieni? Nie ma takiej możliwości.
[22] Uważam jednak, że sprawy państwa przybrały teraz taki obrót, jakiego ni‑
gdy bym sobie nie życzył. Bo kogóż by to nie zabolało, gdy podczas Zgromadze‑
nia Ludowego wy nakazujecie wykreślić któryś z warunków traktatu, Demades 
nie chce tego uczynić?51 Gdy będziecie zamierzali przedłożyć inny, oznajmi 
wam, że opuszcza państwo?52 Gdy któryś z jego wspólników, pojawiwszy się 
tu, powie, że i tak przegłosujecie każdą uchwałę, jaka by nie była – tak abyście 
znosić musieli za sprawą Demadesa niewolę?53 [23] Najbardziej zaś niesłychane 
ze wszystkich rzeczy jest to, że dawniej (a sądzę, że tak właśnie być powinno) 
[174v] jednostki zwykły obawiać się kary ze strony ludu, teraz zaś przeciwnie: 
to lud boi się zarzutów ze strony jednostek54.
[24] A już inne przykłady jego bezczelności pominę. Powiedział przecież podczas 
poprzedniego Zgromadzenia, że powinniście wysłać do Aleksandra Paralos55, 

nes, O wieńcu 295; Polibiusz (za Demostenesem) 18.14; Teopomp z Chios, BNJ 115 F 119; zob. też 
Schaefer 1885–18872: 2.171 i p.3; Wankel 1976: 2.1250–1251; Yunis 2001: 273.

51 Horváth (156–157) odnosi przedstawioną tu sytuację do okresu po zburzeniu Teb (335 
p.n.e.), gdy Ateńczykom mogło szczególnie zależeć na mediacji zaprzyjaźnionego z władcami 
Macedonii Demadesa; w podobnej sytuacji byli Ateńczycy po wojnie lamijskiej, a nasze źródła 
jednoznacznie wskazują, jak bardzo wtedy potrzebowali interwencji Demadesa; por. Diodor 
Sycylijski 18.18.1–2; Plutarch, Fokion 24.

52 Suda (s.v. Δημάδης = BNJ 227 F 52) podaje, że Demades miał opuścić państwo, nie szczę‑
dząc sędziom gorzkich słów, gdy oburzyli się oni podczas jego audytu: λόγους δὲ διδοὺς ἀρχῆς 
θορυβηθεὶς ἀπεδήμησεν, οὔτε ἑαυτῶν, εἰπών, ἐστὲ κύριοι οὔτε ἐμοῦ („gdy składał sprawozda‑
nie z urzędu, zakrzyczany opuścił państwo, powiedziawszy: «ani nad sobą, ani nade mną nie 
panujecie»”).

53 „znosić… za sprawą Demadesa niewolę” (δουλείαν ὑπὸ Δημάδου [ἂν] ἔχητε): Dmitriev 
tłumaczy to zdanie przez: „znosić niewolę pod Demadesem” („endure servitude under Demades”), 
co jednak wyklucza uzus przyimka ὑπό w połączeniu z genetiwem u oratorów attyckich; zob. LSJ 
s.v. I.2.a; takie rozumienie stanowi dla niego koronny dowód nieautentyczności Dion.: Demades 
był wszak u szczytu popularności, a przyznane mu zaszczyty (posąg i sitēsis; zob. niżej – Przeciwko 
Demadesowi) stanowią dowód, że uchodził on za „obrońcę swojego państwa i demokracji” („parti‑
san of his city and of democracy”), co stoi w sprzeczności ze stawianymi mu przez Hyperejdesa 
zarzutami; samo w sobie (z pominięciem kwestii poprawności przekładu) nie jest to argumentem 
przekonującym: w latach po Cheronei kwestia stosunku do Macedonii była przedmiotem zażartej 
rywalizacji politycznej; zapewne jeszcze bardziej szorstkie słowa usłyszeć mógł Demades ze strony 
Likurga, który w tym samym roku zaskarżyć miał uchwałę nadającą mu wspomniane zaszczyty; 
por. Likurg, Przeciwko Kefisodotosowi F 57–60 Conomis; zob. też Brun 2000: 79–80.

54 „jednostki” (ἰδιῶται); n.t. takiego sensu tego terminu, przeciwstawionego całej społecz‑
ności (tu: lud, dēmos), zob. Rubinstein 1998: 128–130.

55 Paralos – jeden z dwóch (?) państwowych okrętów (trirem), wykorzystywanych w ofi‑
cjalnych poselstwach, często o charakterze religijnym, stąd też nazywane czasem „świętymi 
okrętami” (hieraitriereis; Demostenes, I Filipika (4), 34; Suda s.v.; Harpokration s.v. Ammonis); 
drugim okrętem była Salaminia, której nazwę zmieniono w II poł. IV w. na Ammonias (być 
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aby poskarżyć mu się, że w sprawie trirem zwrócił się do was z żądaniem dopiero 
na końcu56. Jasne więc, że we wszystkich innych sprawach nam jako pierwszym 
wydaje rozkazy i oburza się, jeśli pierwsi nie uczynimy tego, co i bez przymusu 
czynić wypada. [25] Albo znów raz po raz nadyma się Diondas w sądzie, mówiąc, 
że wszczął pięćdziesiąt publicznych procesów. A gdyby tak ktoś go wtedy zapy‑
tał: „czy któryś z nich wygrałeś”, odpowie: „żadnego”. Doprawdy, nie ma wcale 
potrzeby stawać przed sądem w pięćdziesięciu sprawach przeciwko tym, którzy 
działają na korzyść państwa. [175v] [26] Rzeczą sykofanty jest wszczynać wiele 
spraw, uczciwego zaś obywatela – udowodnić winę przed sądem57. Ty natomiast, 
choć prawo nie pozwala pojawiać się w sądzie przed ukończeniem trzydziestu 
lat58, zanim jeszcze dwadzieścia pięć ukończyłeś, już dwakroć tyle wytoczyłeś 
publicznych procesów. A do tego jeszcze wysługując się innym, którzy sami nie 
mają odwagi wnieść publicznego oskarżenia (graphesthai) i wykorzystują twój 
brak rozsądku, aby nie musieć się ujawniać. [27] I nie widzi on, sędziowie, nic 
niestosownego w tym, żeby jawnie brać zapłatę za to, że działa w ich sprawie. 
Gdy bowiem Filip nakazał wam przysłać kontyngent sześciuset piechoty i sześć‑
dziesięciu jeźdźców59, Diondas dołączył do nich jako ochotnik i wziął pieniądze 
zarówno od członków swojego demu, jak i od państwa60. I twierdzi, że jest życz‑

może dla upamiętnienia wyprawy Aleksandra do wyroczni Ammona); w okresie hellenistycz‑
nym dodano do nich kolejne dwa, Demetrias i Antigonis, według innych zaś świadectw – aż 
trzy: Antigonis, Ptolemais i Ammonias (Salaminia zachowuje w tej wersji swoją nazwę); zob. 
Rhodes 19932: 687–688.

56 Żądanie Aleksandra przekazane zostało przez Alkimachosa, jednego z macedońskich 
dowódców, który był proksenosem Ateńczyków, na początku 334 p.n.e.; sprzeciwić mieli mu się 
podczas debaty na Zgromadzeniu Demostenes i Hyperejdes; por. Plutarch: Fokion 21; [Moralia] 
(Vitae…) 847c, 848e; Harpokration s.v. Ἀλκίμαχος; zob. też Will 1983: 57–58; Horváth 17–19; por. 
niżej – Przeciwko Demadesowi F 77 i kom.

57 „udowodnić winę przed sądem”, dosł. „udowodnić te [sprawy] przed sądem” 
(ἐξελέγχειν τοὺς ἐν τοῖς δι[καστηρίοι]ς); alternatywne rozumienie: „rzeczą (…) uczciwe‑
go obywatela jest obalać je przed sądem”; por. Carey et al. 2008: 18 („refute those that get 
to court”); Horváth 86 („sie vor Gericht zurückweisen”); argument Hyperejdesa jest jed‑
nak antytetycznym rozwinięciem uwagi, że spośród 50 wniesionych spraw sądowych 
Diondas nie wygrał nawet jednej; zob. też LSJ s.v. ἐξελέγχω II; podobne przeciwstawienie 
polityka (symboulos) i sykofanty spotykamy u Demostenesa, O wieńcu (18) 189; por. Horváth 
160–161.

58 „pojawiać się w sądzie” (προσιέναι πρὸς τὰ δικαστηρία): w sądzie nie można było po‑
jawiać się w charakterze sędziego/ławnika (dikastēs) przed ukończeniem 30 roku życia; strony 
procesu natomiast musiały mieć ukończone 20 lat; Hyperejdes – niewątpliwie celowo – miesza 
tu dwa porządki prawne, choć dobór słów, szczególnie kluczowe „pojawiać się przed sądem”, 
sprawia, że nie sposób zarzucić mu kłamstwa; por. Carey et al. 2008 ad loc.; Horváth 160; nt. 
ograniczeń wiekowych zob. Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 63.3 i Rhodes 19932: 702–703.

59 Ateńczycy byli do tego zobowiązani jako członkowie związku korynckiego; chodzi tu 
o planowaną (zrealizowaną dopiero przez jego syna) wyprawę Filipa przeciwko Persji.

60 Finansowanie kontyngentów wojskowych przewidzianych na mocy traktatu założyciel‑
skiego Związku Korynckiego zapewne leżało w gestii poszczególnych poleis: w tym zakresie 
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liwie dla ludu usposobiony – ten, który sam siebie ustawił w szeregu żołnierzy 
wysłanych przez lud Filipowi61. [174r] I jeśli wyprawa wojenna doszłaby do 
skutku, to porzuciwszy sprawy przeciwko mnie, które wszczął w waszym, jak 
twierdzi, interesie62, ruszyłby do Filipa, u niego znowu czerpiąc profity z tego 
wszystkiego, o co walczył tu, w jego interesie, przed sądem.
[28] Zastanówcie się więc, mężowie, dlaczego, zaufawszy mu, mielibyście na 
mnie wydać wyrok skazujący?63 Bo kiedyś wcześniej zdawał się mówić coś sen‑
sownego? A co jeśli z przedstawionych wam dowodów wynika, że jest on syko‑
fantą? A może choć jego bliscy – na Zeusa – zgadzają się z tym, co czyni? Innych 
już pominę, jego ojciec jednak podczas każdego procesu, nawet przed wstępnymi 
przesłuchaniami64, prosi ich, aby zaprzestali. I mówi, że nie podoba mu się to, co 
on robi, ten jednak nie chce go słuchać. A jednak, czyni mi on zarzuty z tego65, 
że napisałem uchwałę przyznającą wolność niewolnikom, którzy walczyli po 
stronie ludu.66 Ale ja wiele [razy o tym mówiłem: to macedońskie włócznie 
zasłoniły mi widok; to nie ja napisałem uchwałę, lecz bitwa pod Cheroneą]67

część kosztów ponosić mógł skarb całego państwa, a część – najmniejsza lokalna społeczność, 
dem; por. Horváth 161–162; nt. administracji finansowej demów attyckich zob. Whitehead 1986: 
149–175.

61 Antyteza (życzliwie usposobiony dla ludu – sam ustawił się w szeregu żołnierzy wy‑
słanych Filipowi) być może opierająca się na metaforze obywatelstwa jako szeregu (hoplitów); 
Diondas zatem, ustawiając się w szyku Filipa, traci podstawy do swoich pretensji do demokra‑
tycznego etosu Aten; por. Likurg, Przeciwko Leokratesowi (1) 39.

62 „porzuciwszy” (ἀπολιπών): kontynuacja powyższej metafory – Diondas „porzuca” spra‑
wy sądowe, prowadzone, jak twierdzi, w imię ludu, tak jak porzuca się szyk (λιπεῖν τὴν τάξιν; 
λιποτάξιον); por. Horváth 162.

63 Rozpoczynająca się tym pytaniem część mowy przybiera postać tzw. hypophora; zob. 
wyżej – Athen. 19 i kom.

64 „wstępne przesłuchanie” (anakrisis): por. Eux. 4 i przyp. 49.
65 „Dalej, czyni mi zarzuty” (ἀλλ̓ὅμως ἐμοῦ κατηγορεῖ): kolejny punkt w zastosowanej 

przez Hyperejdesa hypophora; Carey et al. (2008: 14) oraz Horváth (87, 163) łączą to jednak bezpo‑
średnio z poprzedzającym zdaniem (ojciec protestuje – on jednak oskarża), czytając: κατηγόρει 
(imperfectum; na palimpseście znak diakrytyczny jest nieczytelny) i tłumacząc: „wniósł oskarże‑
nie” (prosecuted; „hat er mich angeklagt”); oskarżenie w tej sprawie jednak wniósł Aristogejton, 
nie Diondas, sam zaś czasownik κατηγορεῖν równie często, jeśli nie częściej, u oratorów pojawia 
się w nietechnicznym sensie „czynić zarzuty”.

66 Horváth 2009: 200; uchwała ta została zaskarżona przez Aristogejtona (zob. niżej – Prze‑
ciwko Aristogejtonowi); Diondas zapewne czynił na tej podstawie zarzuty Hyperejdesowi; zob. 
wyżej.

67 „to macedońskie włócznie … to nie ja przedłożyłem” – słowa Hyperejdesa cytowane 
w [Plutarch], Moralia (Vitae…) 849a; pochodzić miały one z jego mowy obrończej przeciwko 
Aristogejtonowi, którego współoskarżycielem był, być może, Diondas; bon mot: „to macedoń‑
skie tarcze zasłoniły mi widok” miał być odpowiedzią na zarzut: „Nie oglądałeś się na prawa 
w uchwale” (παριδόντα τοὺς νόμους ἐν τῶι ψηφίσματι); oba są koniekturami Horvátha (por. 
Carey et al. 2008 ad loc.; Horváth 2010: app. test.); editio princeps (Carey et al. 2008) ma tylko tę 
drugą; wyrażeniem tym miał również posłużyć się Demades w mowie obrończej przeciwko 
Likurgowi (F 2 de Falco 21).





Przeciwko Timandrosowi

Przeciwko Timandrosowi (Tim.) jest mową oskarżycielską, odkrytą niedawno 
na „palimpseście Archimedesa”1. Wygłoszono ją przed trybunałem sądu 
ludowego w procesie, którego data jest niemożliwa do ustalenia. Niewyklu‑
czone, że jest to jedyna spośród ośmiu mów zachowanych w obszerniejszych 
fragmentach, która powstała przed bitwą pod Cheroneą (338 p.n.e.). Dostępna 
nam część tego pisma obejmuje prawdopodobnie jej początkową część, którą 
jest tu, osobliwie, „dowodzenie” (argumentatio); sam wstęp jednak zaginął. 
Mowę napisał Hyperejdes, nie wiemy jednak, czy również on ją wygłosił. 
Ktokolwiek wystąpił z nią przed sądem, uczynił to najprawdopodobniej jako 

„współoskarżyciel” (synēgoros).

1 Dotąd znano ją jedynie jako F 164, 165 (Jensen), pod tytułem Przeciwko Timandrze (πρὸς 
Τιμάνδραν); jednoznacznie z mową Hyperejdesa łączony był tylko F 164 (= Suda s.v. paida‑
rion), który zresztą posłużył za punkt wyjścia do identyfikacji odczytanego na palimpseście 
Archimedesa tekstu; Suda cytuje ją jako mowę Przeciwko Timandrosowi, ponieważ jednak F 165 
(= [Demetriusz], O stylu 302) wspomina o bliżej nieokreślonym oskarżeniu Timandry, niedwu‑
znacznie wskazując, że mowa o prostytutce, zestawienie obu przyniosło konkluzję, że lekcja 
kodeksów w Księdze Suda (πρὸς Τίμανδρον) wymaga emendacji (πρὸς Τιμάνδραν); dziś wiemy, 
że był to błąd, a F 165 nie ma żadnego związku z mową Hyperejdesa (teubnerowskie wydanie 
Księgi Suda (Adler 1928) zatrzymuje lekcję kodeksów, emendację wspominając jedynie w app. 
crit); prawdopodobnie natomiast możemy z nią utożsamić F 3 (Jensen), wskazywany dotąd jako 
pochodzący z innej mowy, W obronie/W sprawie Akademosa; jest on drobną jedynie wzmianką 
o tym piśmie u leksykografa Harpokrationa (s.v. Hephaistia), który kojarzy je z miastem Hefaj‑
stia na wyspie Lemnos; ponieważ Akademos jest jedną z osób zaangażowanych w ten proces, 
a wyspa Lemnos odgrywa istotną rolę w historii całej sprawy, powiązanie nowo odkrytej mowy 
ze wzmianką u Harpokrationa wydaje się przekonujące.
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1. Osoby dramatu

Oskarżony Timandros (demotikon nieznane)2 to postać, o której, niestety, nie 
wiemy nic poza tym, co wywnioskować można z samej mowy. Był on Ateń‑
czykiem, niewykluczone, że jednym z kleruchów zamieszkujących miasto 
Hestiaję na wyspie Lemnos. Prawie na pewno zaś miał tam jakieś posiadłości. 
Trzynaście lat przed procesem, którego częścią jest poniższa mowa, wziął on 
pod opiekę czworo osieroconych dzieci, dwóch chłopców i dwie dziewczynki. 
Jedną z tych ostatnich zabrał z sobą na Lemnos; jej braci i siostrę pozostawił 
natomiast w Atenach. Gdy po trzynastu latach jeden z braci, Akademos,  
osiągnął dorosłość, wytoczył mu proces o nadużycia podczas sprawowania 
opieki.

Opiekun (epitropos) to osoba formalnie wyznaczona (inter vivos albo 
w testamencie) przez ojca małoletnich dzieci. Po śmierci rodzica ma on 
obowiązek zapewnić podopiecznemu utrzymanie (trophē, sitos), które oprócz 
wiktu i opierunku obejmowało również edukację3. W grę zatem wcho-
dzić mogły niebagatelne dla średniozamożnego Ateńczyka koszty, szaco- 
wane przez Lizjasza na tysiąc drachm rocznie, przewidzianych na utrzymanie 
dwóch chłopców i jednej dziewczyny. Aby sprostać tym zobowiązaniom,  
opiekun mógł w ograniczonym zakresie dysponować majątkiem po- 
zostawionym przez zmarłego. Najczęstszą praktyką, albo wręcz praw‑
nym obowiązkiem4, była jego dzierżawa (misthōsis oikou)5, z której do-
chody pokrywały koszty utrzymania podopiecznego. Wszelkie nadwyżki 
powstałe z tego tytułu były własnością tego ostatniego, a w chwili osiąg- 
nięcia przez niego wieku dorosłego opiekun zobowiązany był przekazać 
mu jego własność oraz zdać mu szczegółowy raport z jej użytkowania lub 
dzierżawy.

2 LGPN nie podaje żadnego mieszkańca Aten o tym imieniu, wskazując jedynie na łączoną 
wcześniej z mową Hyperejdesa Timandrę (3); podobnie PAA 833530 (brak w PA); zob. też RE  
s.v. 4.

3 Por. Lizjasz, Przeciwko Diogejtonowi (32) 9; zob. też Harrison 1968–1971: 1.104; MacDowell 
1978: 93.

4 Możliwość: Lizjasz, Przeciwko Diogejtonowi (32)23; Demostenes, Przeciwko Afobosowi I (27) 
58; nakaz prawny: Demostenes, Przeciwko Afobosowi III 29; por. Harrison 1968–1971: 105–106, p. 5; 
MacDowell 1978: 94 (obaj ze wskazaniem na tę pierwszą opcję).

5 Samo wydzierżawienie nie dokonywało się na zasadzie prywatnej umowy, lecz nadzoro‑
wanej przez państwo procedury: opiekun zgłaszał zamiar dzierżawy archontowi eponimowi, 
ten następnie organizował i przewodził posiedzeniu trybunału, podczas którego miała miejsce 
aukcja; majątek w dzierżawę otrzymywał ten, kto złożył najlepszą ofertę, jako zabezpieczenie 
podając jednocześnie swoją własność; por. Harrison 1968–1971: 1.105; MacDowell 1978: 94; Thür 
2008: 133.
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Oskarżycielem jest najprawdopodobniej6 sam Akademos (demotikon 

nieznane)7, jeden z dwóch chłopców (drugi, Antifilos, zmarł wcześniej, być 
może nie osiągnąwszy wieku męskiego)8 znajdujących się wcześniej pod opieką 
Timandrosa. Podobnie jak w przypadku tego ostatniego, nie wiemy o nim nic 
poza tym, co można wywnioskować z samej mowy (a jest tego dużo mniej). 
Zapewne niedługo przed procesem osiągnął on dorosłość, dzięki czemu mógł 
w ogóle wystąpić w swojej sprawie przed sądem; dotąd bowiem prawnie repre‑
zentował go nie kto inny jak… Timandros. Nie budzi natomiast wątpliwości 
fakt, że to nie on wygłosił poniższą mowę: trzykrotnie bowiem wspomniany 
zostaje w trzeciej osobie, a towarzyszący tym wzmiankom zaimek wskazujący: 

„ten oto” (houtosi; Tim. 2, 5) wyraźnie sugeruje, że jest on na rozprawie obecny. 
Ewidentnie zatem mamy do czynienia z udziałem trzeciej strony w procesie, 
osoby występującej zapewne w charakterze współoskarżyciela (synēgoros). Nie 
można wykluczyć, że był to sam Hyperejdes9.

2. Procedura

Starożytni Ateńczycy poważnie traktowali sprawy sierot i sprawowanej nad 
nimi opieki, zdając sobie zapewne sprawę z możliwości nadużyć, które rodziła 
ich bardzo szczególna sytuacja. Ateńskie prawo znało aż cztery procedury10, na 
drodze których dochodzić można było krzywd wyrządzonych sierotom oraz 
nieprawidłowości w zarządzaniu ich majątkiem, a wszystkie one należały do 
prerogatyw pierwszego spośród archontów, archonta eponima. Nie pomaga  
to niestety w ustaleniu charakteru procesu, którego częścią jest poniższa  
mowa. Zachowany jej fragment tego nie wskazuje i, jakby tego było mało, nie 
precyzuje nawet, co w rzeczy samej jest istotą sporu między Akademosem – 
jeśli to on istotnie jest oskarżycielem – a Timandrosem.

 6 Akademos niewątpliwie obecny jest podczas procesu (Tim. 2, 5), a przy założeniu, że 
procedurą (zob. niżej) jest dikē epitropēs, nikt inny nie mógł podjąć się oskarżenia; jeśli jednak 
mamy tu do czynienia z procedurą eisangelia, oskarżycielem mógł być ktoś inny, sama zaś 
obecność Akademosa podczas procesu nie musi świadczyć o jego aktywnym udziale; zob. 
Whitehead 2009: 146–147.

 7 PA 460; LGPN 1; PAA 116500; imię rzadkie w starożytnych Atenach; LGPN i PAA podają 
trzy instancje (z uwzględnieniem Hyperejdesa fr. 3); PA zaś tylko dwie.

 8 Zgodnie z konwencją siostry pozostają tu nienazwane (zob. wyżej – Lyc. 5 i [wstęp 1.]).
 9 Por. Whitehead 2009: 137–138.
10 Harrison 1968–1971: 1.115–121; MacDowell 1978: 94–95; Whitehead 2009: 139; Osborne 

2010: 184–185; Wallace 2003: 174 (za Hansen 1991: 201) wskazuje również procedurę apagōgē, 
opierając się na mowie Ajschinesa, Przeciwko Timarchosowi (1) 158; zob. jednak Hansen 1975: 29; 
Fisher 2001: 302–303.
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Spośród owych czterech procedur sądowych dwie miały charakter „pry‑
watny” (dikē epitropēs, dike sitou), a kolejne dwie „publiczny” (phasis, eisangelia). 
W przypadku tych dwóch pierwszych oskarżenie wnosić mogła tylko strona 
pokrzywdzona, a zatem sam podopieczny. Konsekwentnie też proces taki 
mógł zostać uruchomiony dopiero po osiągnięciu przez niego wieku męskiego 
i tym samym po wygaśnięciu sprawowanej przez oskarżonego opieki: zgodnie 
z prawem podopieczny miał na to pięć lat od uzyskania dorosłości11. Jeśli 
sędziowie uznali winę pozwanego, był on zobowiązany wypłacić powodowi 
odszkodowanie w wysokości, której ten ostatni się domagał. Przyjmując zatem 

– a wydaje się to najbardziej prawdopodobne12 – że mamy do czynienia z taką 
właśnie procedurą (dikē epitropēs), musimy założyć, że głównym oskarżycielem 
jest sam Akademos13.

Procedury publiczne natomiast z definicji uruchomione mogły być przez 
każdego Ateńczyka cieszącego się pełnią praw obywatelskich. Najmniej praw‑
dopodobnym wariantem wydaje się „doniesienie” (phasis)14, które dotyczyło 
dzierżawy majątku sierot, konkretnie zaś sytuacji, gdy opiekun nie podjął 
tego kroku, choć powinien, bo albo wymagało tego prawo, albo testament, 
albo wreszcie było to korzystniejsze dla jego podopiecznych15. Sama w sobie 
procedura phasis miała dużo szersze zastosowanie, obejmujące sprawy eks‑
ploatacji kopalń, importu i kontrabandy, szkód wyrządzonych publicznym 
budynkom, a być może także ochrony drzew oliwnych16; w istocie jedynym 
wspólnym mianownikiem łączącym tamte oskarżenia ze sprawą dzierżawy 
majątku sierot jest sama tylko nazwa17. Wariant dotyczący sierot trudno wręcz 
jednoznacznie sklasyfikować jako oskarżenie: nie wiemy bowiem nawet, czy 

11 Zachowane mowy wygłoszone w ramach dikē epitropēs to: Lizjasz, Przeciwko Diogejtonowi; 
Izajos, O majątku Apollodorosa; Demostenes, Przeciwko Afobosowi I, Przeciwko Afobosowi II; por. 
Osborne 2010: 185–186.

12 Thür 2008; contra: Whitehead 2009: 139–148.
13 Na temat dikē sitou wiemy niewiele; niektórzy przypuszczają, że uruchamiano ją w sytua‑

cji, gdy opiekun nie wywiązywał się z obowiązku utrzymywania podopiecznego; nie wiadomo 
jednak, kto miałby to uczynić (bo podopieczny był wciąż małoletni); por. Harrison 1968–1971: 
121; zob. też Osborne 2010: 185.

14 Przyjęcie tej możliwości musiałoby wiązać się z założeniem, że Akademos wciąż jest 
małoletni i znajduje się pod opieką Timandrosa; por. Whitehead 2009: 146.

15 Por. Demostenes, Przeciwko Afobosowi I (27) 58–59 (oraz MacDowell 1989: 262); Harpokra‑
tion s.v. φάσις; zob. też Harrison 1968–1971: 1.115–116; MacDowell 1991: 196–197; Wallace 2003: 
174; Thür 2008: 134; 2008b: 658; por. Hansen 1991: 201.

16 Nt. phasis zob. Lipsius 1905–1915: 309–316; MacDowell 1978: 158–159; 1991; Harrison 1968–
1971: 2.218–221; Osborne 1985: 47–48 (= 2010: 183–184); Hansen 1991; Todd 1993: 119; Wallace 2003; 
nt. phasis w związku ze sprawami kopalń zob. Eux. 35; nt. innych spraw ściganych w ramach tej 
procedury zob. MacDowell 1991; Hansen 1991 (ten ostatni z intrygującą sugestią umieszczenia 
phasis w kontekście innych nadzwyczajnych procedur, jak apagōgē, endeixis i apographē).

17 MacDowell 1991: 197; Wallace 2003: 173–174.
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skutkowała ona wymierzeniem pozwanemu kary, czy też po prostu wy‑
dzierżawieniem spornego majątku temu, kto najwięcej oferował18. Pozostając 
w jurysdykcji sądu ludowego, należała phasis do kompetencji bardzo różnych 
urzędników, sprawujących pieczę nad przebiegiem procesu w zależności od 
rodzaju sprawy; w przypadku majątku sierot był nim (jak zawsze) archont 
eponim19.

Dużo poważniejszym oskarżeniem była natomiast eisangelia. Podlegał 
mu nie tylko sam opiekun, lecz każda osoba, której zarzucano wyrządzenie 
krzywdy sierotom (orphanou kakōsis)20. Procedury tej nie należy jednak utożsa‑
miać z tą, na której opierają się sprawy Euksenipposa (Eux.) i Lykofrona (Lyc.), 
tłumaczoną jako „zdrada stanu”. Organem, który tam przyjmował oskarżenie 
i kierował je do sądu, było Zgromadzenie Ludowe, tu z kolei nadzór nad 
procesem należał, zgodnie z oczekiwaniem, do obowiązków i prerogatyw 
archonta eponima. Podobnie natomiast, jak w sprawie o „zdradę stanu”, i tu 
oskarżyciel nie ponosił żadnego ryzyka (podczas gdy w standardowym oskar‑
żeniu publicznym, jeśli nie uzyskał piątej części głosów, obciążano go grzywną 
tysiąca drachm i częściową utratą praw obywatelskich), a jego wystąpienie nie 
było ograniczone czasowo21. Wymiar kary nie był też uregulowany statutowo, 
lecz szacowany dla każdej sprawy osobno (agon timētos), a oskarżyciel zapewne 

18 Por. Thür 2008: 134–137; 2008b: 658–659; MacDowell 1991: 197; zob. też Demostenes, Prze‑
ciwko Nausimachosowi i Ksenopeithesowi (38) 23; w pozostałych rodzajach phasis, a przynajmniej 
w tych, które w istocie dotyczyły konkretnej własności, karą była jej konfiskata; połowa sumy 
z jej spieniężenia trafiała do oskarżyciela, z czym z kolei tradycyjnie wiąże się zjawisko syko‑
fantyzmu (zob. Wprowadzenie 3.2.).

19 Prawne kompetencje i prerogatywy archonta eponima dotyczyły spraw rodziny; zob. 
Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 56.6; por. Lipsius 1905–1915: 56–61; Harrison 1968–1971: 2.8; 
Rhodes 19932: 629–633.

20 Zachowaną mową obrończą wygłoszoną w ramach tej procedury jest Izaojs, W sprawie 
majątku Hagniasa (11); Arystoteles wymienia trzy rodzaje oskarżeń w związku ze sprawami 
sierot: 1. oskarżenie o wyrządzenie krzywdy sierocie (eisangelia kakoseōs orphanou); 2. oskar‑
żenie o spowodowanie uszczerbku na majątku sieroty (eisangelia oikou orphanikou kakoseōs); 
3. oskarżenie o wyrządzenie krzywdy „spadkobierczyni” (eisangelia epiklērou kakoseōs); Ustrój 
polityczny Aten 56.6 (nt. „spadkobierczyni” zob. niżej – Przeciwko Demeasowi); opisane są tu one 
jako graphai; zob. jednak niżej; por. Harrison 1968–1971: 1.117); nt. osieroconej córki, będącej 
jedyną dziedziczką majątku zmarłych (epiklēros) zob. Harrison 1968–1971: 1.132–138, por. 9–12, 
109–110.

21 Harpokration s.v. εἰσαγγελία i κακώσεως; Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 56.6; ten 
ostatni mówi wprawdzie o graphai, jego uwaga jednak, że nie wiązały się one z żadnym ryzy‑
kiem dla oskarżyciela (ἀζήμιοι), wyraźnie sugeruje eisangelia (pojęcie graphē zastosowane tu 
może być w najszerszym znaczeniu „procesu publicznego”); por. Harrison 1968–1971: 1.118; 
Hansen 1975: 21; prawdopodobnie eisangelia kierowana do archonta eponima (w sprawach 
krzywd wyrządzonych sierotom, spadkobierczyniom, rodzicom) pozostała procedurą bez ry‑
zyka nawet po reformie innych jej postaci (ok. 330 p.n.e.), w których ustanowiono karę grzywny 
dla oskarżyciela, gdy nie uzyskał on nawet piątej części głosów; zob. wyżej – Eux. [wstęp 2.]; 
Lyc. [wstęp 3.]; por. Rhodes 19932: 630.
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zażądać mógł także kary śmierci22. Ponieważ zaś w zachowanym fragmencie 
mówca podkreśla, że oskarżony, Timandros, taką właśnie karę ponieść powi‑
nien (3), nasuwać to może przypuszczenia, że w istocie mamy do czynienia z tą 
właśnie, dużo poważniejszą procedurą23. Tego rodzaju stwierdzenia pojawiają 
się jednak w zachowanych mowach stanowczo zbyt często – i to w kontekście 
procedur i spraw, które kary śmierci nie przewidywały24 – żeby uznać je za 
rozstrzygające25.

22 Por. Izajos, W sprawie majątku Pyrrusa (3) 47, 62; por. Whitehead 2009: 146–147; uwagi 
odnoszą się do blisko związanej eisangelia kakoseōs epiklerou (choć niedwuznaczne sugestie kary 
głównej mogą tu być hiperbolą).

23 Tak Whitehead 2009; contra: Thür 2010: 10–11 i p. 15.
24 Np. Demostenes, Przeciwko Stefanosowi I (45) 53; por. też przykłady podane w Whitehead 

2009: 143, p. 35.
25 Whitehead (2009: 143–145) wskazuje, że wyrażenie „godny/godne śmierci” (ἄξιος/ἄξια 

θανάτου) odnosiło się do przestępstw faktycznie zagrożonych karą śmierci; nawet wtedy jednak 
wskazywałoby ono jedynie to, co mówca przypisuje oskarżonemu, a niekoniecznie to, czego 
dotyczy aktualny proces sądowy.



PRZECIWKO  TIMANDROSOWI

[1] [138r]1 […] [aby część przypadająca] dzieciom nie była mniejsza niż cena, 
którą znajdzie w sądzie2. I niech będzie ich ambicją3 to, żeby udało się zdobyć 
dla dzieci więcej. Prawa tymczasem nie zezwalają opiekunom wydzierżawiać 
posiadłości (oikos) dla własnego zysku4. W sądzie natomiast można zakwestio‑
nować to, czy wydzierżawienie posiadłości dzieci jest najlepszym wyjściem. 
Waszą zaś rzeczą, losem wybranych, aby sądzić, jest, wysłuchawszy argumen‑
tów, wydać werdykt, który uznacie za najlepszy dla dziecka. Odczytaj mi te  
prawa:

[PRAWA]

Tymczasem on nic z tych rzeczy nie zrobił ani nawet nie zarejestrował posiad‑
łości u archonta. Przedstaw mi teraz świadectwo

1 Zob. Dion. 1 i kom.
2 „część przypadająca” („Kapital”) to domysł Thüra (Thür 2008: 125; por. 2008b: 661), bardziej 

przekonujący niż sugestia: „zysk” („profit”) w Tchernetska et al. 2007.
3 „ambicją” (φιλοτιμία); z reguły miejsce to tłumaczy się: „nie będzie ich zasługą, jeśli zdo‑

będą więcej” (Tchernetska et al. 2007: 4 – „let this be a credit to them”) albo: „niech przyczyni 
się to ich dobrej opinii” (Thür 2008: 126 – „möge das zu deren öffentlichen Ansehen beitragen”; 
Maehler – „möge das ihr Ansehen stärken” w Horváth 187); jeden i drugi sens opiera się jednak 
na rzadszym znaczeniu kluczowego rzeczownika (LSJ s.v. II), którego podstawowym sensem 
jest właśnie ambicja i związane z tym koncepty.

4 „dla zysku”, dosł. „dla siebie samych” (αὑτοῖς), por. Tchernetska et al. 2007 (zob. też 
Tchernetska 2005); Maehler: „dass die Vormünder den Besitz für sich pachten, verbieten die 
Gesetze” (Horváth 187); niektórzy wyrażeniu temu przypisują sens: „z własnej inicjatywy”, 
argumentując, że czerpanie zysku z wynajmu majątku sierot przez ich opiekuna było w Atenach 
dozwolone (Thür 2008: 131; 2008b: 660; zob. jednak wyżej).
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[ŚWIADECTWO]

[2] O tym więc, że Timandros rozporządzał dobytkiem tego oto Akademosa nie‑
zgodnie z prawem, mówi ono samo; od świadków zaś usłyszeliście, że ani on sam 
nie wydzierżawił posiadłości, a gdy ktoś inny uruchomił procedurę ujawnienia 
(phasis) – aby doszło do wydzierżawienia – zablokował ją5. A że uczynił tak, aby 
zagrabić [3] [135v] majątek, to właśnie, na Zeusa, wykażę. Bo to ze względu na 
nie dopuścił się on również wobec siostry przestępstw godnych śmierci (tha‑
natou axia). Gdy bowiem dzieci, dwóch braci i dwie siostry, osierocone zostały 
przez ojca i matkę6 (najstarszy brat, nieżyjący już Antifilos, miał może dziesięć 
lat), ten oto Timandros, uprowadziwszy młodszą siostrę na Lemnos, z dala od 
rodzeństwa wychowywał ją u siebie – choć miała może siedem lat7. A przecież 
czegoś takiego nie uczyniłby nie tylko opiekun czy jakikolwiek życzliwy czło‑
wiek. Nawet ci, którzy prawem wojny biorą ludzi w posiadanie, sprzedają ich 
najczęściej całymi rodzinami. [4] A i handlarze niewolników oraz kupcy, choć 
każde bezeceństwo gotowi są uczynić dla zysku8, [138v] ilekroć sprzedają ro‑
dzeństwo czy też wystawiają na sprzedaż matkę albo ojca z dziećmi9, ze stratą 
dla siebie odstępują ich razem za mniejszą sumę10. Bo i u nich jest jakaś odrobina 
przyzwoitości. Życzliwość bowiem i ciepło u ludzi nie biorą się z samego tylko 
pokrewieństwa, lecz raczej z codziennej bliskości i wspólnego wychowania. Do‑
wód? Ani ojcowie nie okazywaliby czułości swoim dzieciom, jeśli od maleńkości 
nie byłyby u nich wychowywane i gdyby ktoś je od razu od nich uprowadził – 
ani też dzieci rodzicom, jeśli nie zostałyby przez nie wychowane. [5] Timandros 
jednak tego właśnie stał się sprawcą: że ani siostry nie rozpoznają się nawza‑
jem, zobaczywszy się na drodze czy też w świątyni – nie widziały się już bo‑
wiem od ponad trzynastu lat – ani też ten oto Akademos, brat ich, nie poznaje 
swojej siostry; bo po przybyciu na Lemnos nie rozpoznał jej, gdy ją zobaczył11.

 5 Chodzi tu o wspomnianą wyżej (Tim. [wstęp 2.]) procedurę phasis oikou orphanikou.
 6 Za sierotę (ὀφρανός) w starożytnych Atenach uchodziło dziecko, któremu zmarł ojciec, 

i z tego już tytułu otoczone było pełną ochroną prawną przysługującą sierotom; por. MacDo‑
well 1978: 93.

 7 Thür (2008b: 652) sugeruje, że przeniesienie młodszej córki mogło być usankcjonowane 
testamentem.

 8 „bezeceństwo” (ἀσελγές) – czysta koniektura (Tchernetska et al. 2007: 3; Horváth 185); 
inne sugestie: „bezbożność” (ἀσεβές), „bezwstyd” (ἀναιδές); por. Jones 2008: 19.

 9 „wystawiają” (ἑστῶσι: con. perfecti formy przechodniej [sic!] ἵστημι) koniektura Horvátha 
(2008; por. 2014: 185), który też odnosi do Eux. 28 (εἰς ἀγῶνα καθέστακα); por. Gromska 1927: 
37–38; Pohle 1927: 27.

10 Jest to jedyne świadectwo tego rodzaju sentymentu względem niewolników w odnie‑
sieniu do świata greckiego; obszerniej natomiast pojawia się ono w źródłach rzymskich (por. 
Jones 2008: 20).

11 Niewykluczone, że „lemnijski aspekt” całej sprawy budzić mógł u ateńskich sędziów 
złowrogie skojarzenia z przysłowiowymi „lemnijskimi zbrodniami” (lēmnia kaka), wspomnia‑
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[6] A przecież [135r] prawodawca uznał za stosowne, żeby osierocone dzieci nie 
były wychowywane osobno ani też byle gdzie, lecz przeciwnie, tam gdzie są 
najlepsze po temu warunki. Przeczytaj mi prawo12:

[PRAWO]

Skoro więc ona jedna dobrze była u ciebie wychowywana, to dlaczego wycho‑
wywani nie byli u ciebie, w tym samym miejscu, i pozostali? A jeśli z kolei oni 
dobrze – to dlaczego i ona nie w tym samym miejscu, wraz z braćmi i starszą 
siostrą? [7] Sądzę, że pożądanie pieniędzy było źródłem wszystkich tych nie‑
prawości13. Toteż, choć jako ubogi zaczął sprawować opiekę nad Akademosem, 
teraz z jego własności ma dobytku ponad pięć talentów, co też wam wykażę14. 
Najpierw bowiem, już od razu w pierwszym roku po śmierci ich ojca, wziął 
dziewczynę i pięć…

nymi choćby przez Ajschylosa (Ofiarnice 631–636) i Herodota (6.138.4); por. Whitehead 2009: 141 
(za Toddem).

12 Prawo, na które powołuje się tutaj mówca, nie jest nam znane; por. Thür 2008b: 652; 
mało prawdopodobne jednak, aby nakazywało ono wychowywanie sierot razem, co usiłuje 
zasugerować nam mówca; zapewne miało ono bardziej ogólnikowy charakter, precyzując,  
że sieroty powinny być wychowywane tam, gdzie będą miały po temu najlepsze warunki  
(por. Rubinstein 2009: 155–158); znamy też przypadki, gdzie rodzeństwo rozdzielane było 
przez wychowujących je opiekunów, przykładem jest Perykles, który wychować miał Klej‑
niasa z dala od złego wpływu jego brata Alkibiadesa (Platon, Protagoras 320a; por. Harrison 
1968–1971: 105).

13 Zachowany fragment nie pozwala stwierdzić, jak mówca zamierzał uzasadnić ten zarzut 
i w jaki sposób Timandros miałby się, według niego, wzbogacić; niektórzy przypuszczają, że 
razem z dziewczyną zabrał on na Lemnos część należącego do niej majątku (por. Rubinstein 
2009: 155).

14 Zarobek być może wynikający z użytkowania majątku sierot; por. Thür 2008b: 652.









Przeciwko Aristagorze I i II

Harpokration i Atenajos jednoznacznie wskazują, że Hyperejdes napisał 
dwie mowy oskarżycielskie przeciwko Aristagorze1. Ich wzajemna relacja 
jest jednak kwestią dyskusyjną, a bardzo skromne fragmenty, w istocie kilka 
pojedynczych zdań, nie pozwalają wysnuwać jakichkolwiek jednoznacznych 
wniosków. Data procesu (lub procesów) nie jest znana.

1. Osoby dramatu

Oskarżona Aristagora2 z całą pewnością była metojkiem, wynika to bowiem 
z samej natury sprawy. Niewykluczone, że była heterą, co sugerować może jej 
status oraz liczne wzmianki na temat innych heter we fragmentach tej mowy 
(F 13, 14, 24). Nie wiemy natomiast, czy była ona tą samą Aristagorą, którą 
perypatetyk Idomeneus z Lampsakos przedstawiał jako kochankę Hyperej‑
desa3. Niewątpliwie nadawałoby to całej historii posmak sensacji i rodziłoby 
kolejne pytania. Czy proces był zwieńczeniem (burzliwego?) romansu, czy 
może jego początkiem?4 Czy Hyperejdes sam występował jako oskarżyciel, czy 

1 Atenajos, Uczta mędrców 587d–e, 588c; Harpokration s.v. diamartyria, aprostasiou, aphyas.
2 LGPN 22; PAA 163100; por. RE s.v. 1; Atenajos, Uczta mędrców 586a–b, 587c, 588c.
3 BNJ 338 F14a (Atenajos, Uczta mędrców 13.590c–d); [Plutarch], Moralia (Vitae…) 849d; por. 

FGrH 1026 F 46 a, d; zob. też Sauppe 1850: 278; Schaefer 1885–18872: 2.325; Wilamowitz 1886: 229 
i p. 2; RE s.v. 1; Burtt 584; Colin 15; Marzi 264; Kennedy 1963: 253; Roisman – Worthington 2015: 
246; zob. jednak Cooper 1995 nt. niewiarygodności anegdotycznych przekazów, których źródłem 
był Idomeneus (choć w niektórych miejscach badacz ten wykazuje się zbyt daleko posuniętym 
sceptycyzmem; zob. niżej – W obronie Fryne).

4 Nie byłby to precedens w anegdotycznej historii ateńskich heter: oskarżycielem Fryne 
był – prawdopodobnie – również jej kochanek, Euthias; zob. niżej – W obronie Fryne.
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też jedynie przygotował mowy na zamówienie? Tylko na to ostatnie jesteśmy 
w stanie udzielić częściowej odpowiedzi (zob. niżej). Pierwsze natomiast 
pozostanie zagadką, podobnie zresztą jak sam romans, który połączyć miał 
oratora i Aristagorę. Niewykluczone bowiem, że to późniejsza tradycja, biorąca 
początek od niechętnego mówcom ateńskim Idomeneusa, dopisała miłosny 
wątek do czysto formalnych, sądowo -prawnych relacji, które w rzeczywistości 
łączyły te dwie postacie; tyle że w tym konkretnym przypadku, inaczej niż 
w sprawie Fryne, były to relacje negatywne.

Nie wiemy, w jakim charakterze Hyperejdes wziął udział w tym proce‑
sie: mógł podjąć się roli głównego oskarżyciela (grapsamenos), współmówcy 
(synēgoros), mógł też jako logograf napisać obie mowy dla swoich klientów5. 
Jeśli istotnie wygłoszone zostały one podczas tego samego procesu, to przynaj‑
mniej jedna z nich musiała zostać ułożona na zamówienie. Nie wiemy jednak 
nic na temat innych uczestników tego procesu, czy to po stronie oskarżycieli, 
czy też obrońców.

2. Istota sprawy

W starożytnych Atenach metojkami nazywano stale mieszkających na tere‑
nie Attyki cudzoziemców; do grupy tej zaliczano również wyzwoleńców6. 
Społeczny i prawny status ateńskich metojków pozostaje wciąż kwestią 
dyskusyjną, a to ze względu na niejasność i niekompletność informacji, które 
oferują nam źródła. Tradycyjnie przyjmuje się, że znajdowali się oni w połowie 
drogi między obywatelami (politai, astoi) a „zwykłymi” cudzoziemcami (xenoi)7. 
Innymi słowy – metojk cieszył się przywilejami, które były poza zasięgiem 
odwiedzających Ateny obcokrajowców (np. kupców), nie posiadał jednak praw 
obywatelskich. Ceną, którą za nie płacił, był specjalny podatek (metoikion): 
dwanaście drachm rocznie lub, w przypadku samotnych kobiet, sześć8. Za‑

5 Por. Rubinstein 2000: 242.
6 Nawet jeśli wyzwoleńcy i metojkowie byli formalnie rozróżniani w Atenach (sugerować 

to może Demostenes, I Filipika 36: χωρὶς οἰκοῦντας, jeśli istotnie wyrażenie to odnosi się do 
tych pierwszych), to ich „przywileje” i obowiązki były identyczne; por. Whitehead 1977: 16–17; 
Hansen 1999: 130; contra: Kamen 2013: 43; zob. też Bieżuńska -Małowist 1966.

7 „Metojk to ten, kto przeniósł się (metoikēsas) ze swego rodzinnego miasta (polis) do innego; 
ma on więcej przywilejów niż cudzoziemiec (xenos), a mniej niż obywatel (politēs)” (Ammonios, 
De adfinum vocabulorm differentia 274; 74 Valckenaer); por. Harrison 1968–1971: 1.188.

8 Harpokration s.v. μετοίκιον; Ammonios (Differentia 274) mówi o dziesięciu drachmach, 
zob. jednak Whitehead 1977: 101, p. 39; por. Hansen 1999: 128; metoikion zapewne nie było zbyt 
dużym obciążeniem: dzienny zarobek wykwalifikowanego robotnika w Atenach wahał się od 
1 (V wiek) do 3 (koniec IV wieku) drachm.
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możni metojkowie ponadto podlegali tym samym obciążeniom, co zamożni 
obywatele: nadzwyczajnym podatkom od własności (eisphora) i liturgiom9. 
Podobnie wreszcie jak obywatele, zobowiązani byli do służby w ateńskiej 
armii i flocie10.

Znane nam przywileje, którymi metojkowie mogli się cieszyć w zamian, 
wydają się na tym tle zaskakująco nieatrakcyjne. Miały one charakter raczej 
symboliczny niż materialny: metojkowie otrzymywali swoje szczególne miej‑
sce w religijnej przestrzeni ateńskich obrzędów, czego najbardziej rzucającą 
się w oczy manifestacją (choć nie jedyną) był ich udział w procesji panate‑
najskiej11. Na gruncie prawnym korzyści związane ze statusem metojka są 
dalece niejednoznaczne. Podobnie jak cudzoziemcy nie mogli oni posiadać 
ani ziemi, ani nieruchomości12. W identyczny sposób traktowano również 
zabójstwo jednego i drugiego: niezależnie od kwalifikacji, osądzał je trybunał 
w Palladion, który w przypadku obywateli zajmował się tylko sprawami 
zabójstwa nieumyślnego; prawdopodobnie wiązało się to z łagodniejszą karą 
w przypadku wyroku skazującego13.

Trudno też za szczególne wyróżnienie uznać fakt, że metojkowie mogli 
występować przed sądem – również jako strona skarżąca – w większości spraw 
prywatnych. W IV wieku p.n.e. (a być może już od końca V) istniały bowiem 
procedury, w ramach których również „zwykli” cudzoziemcy mogli dochodzić 
swoich praw przed ateńskimi trybunałami (dikai apo symbolōn); warunkiem 
było posiadanie przez ich ojczyznę specjalnego układu (symbola) – umowy 
bilateralnej, powiedzielibyśmy dziś – z Atenami14. Jak można przypuszczać, 
większość cudzoziemców odwiedzających Ateny pochodziła z takich właś‑
nie miast15. Od połowy IV wieku p.n.e. wprowadzono ponadto tzw. „sądy 

 9 Whitehead 1977: 77–82; nt. eisphora zob. Brun 1983: 3–73 Hansen 1999: 123–126, 356; nt. 
liturgii zob. wyżej – Przeciwko Pasiklesowi [wstęp 3.]; metojkowie, którzy chcieli robić interesy 
na ateńskiej agorze, musieli ponadto opłacić specjalny podatek (xenika), który nie dotyczył 
obywateli (Whitehead 1977: 77–78).

10 Whitehead 1977: 78–86.
11 Whitehead 1977: 86–89; Sourvinou -Inwood 2011: 20 (wskazując również na procesję pod‑

czas Dionizjów Wielkich).
12 Przywilej ten (ἔγκτησις γῆς καὶ οἰκίας) mógł być przyznany jednym i drugim; spośród 

metojków najczęściej jego beneficjentami byli isoteleis, spośród cudzoziemców zaś – proxenoi 
Ateńczyków (Harrison 1968–1971: 1.237–238; MacDowell 1978: 78).

13 Sugerują to Lexica Segueriana (194; s.v. φονικόν): „jeśli ktoś zabił metojka, skazywany był 
jedynie na wygnanie; jeśli zaś obywatela – karą była śmierć”; nie wiemy jednak, na ile wiary‑
godne jest to świadectwo; fakt, że sprawy te rozpatrywał trybunał w Palladion, niekoniecznie 
bowiem musi przesądzać o wymiarze kary (por. MacDowell 1963: 116; Harrison 1968–1971: 
1.197–198; Whitehead 1977: 93–94.

14 Gauthier 1972: 173–205; MacDowell 1978: 220–221; Rhodes 19932: 654; Todd 1993: 334 („dikai 
apo symbolōn are in principle bilateral”), 325.

15 Whitehead 1977: 97; por. MacDowell 1978: 221.
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morskie” (dikai emporikai):16 stawać przed nimi mogli (również jako strona 
skarżąca) wszyscy cudzoziemcy bez różnicy, choć zakres spraw ograniczał się 
do kwestii handlowych. Procedury publiczne wreszcie dostępne były jednym 
i drugim, w tym samym ograniczonym zakresie, dotyczącym poszczególnych 
przestępstw przeciwko osobie.

We wszystkich innych sprawach cudzoziemiec mógł liczyć na wsparcie 
oficjalnego przedstawiciela swojego państwa (proxenos), którym był, oczywi‑
ście, obywatel ateński17. Niewykluczone, że początkowo podobną rolę pełnił 
dla metojka jego „opiekun”18, brak jednak świadectw, które jednoznacznie 
potwierdzałyby jego udział w procesach sądowych jako reprezentanta swojego 
podopiecznego w IV wieku p.n.e.; bardziej prawdopodobne wydaje się, że 
służył mu on wtedy mniej lub bardziej sformalizowaną pomocą na różnych 
etapach procedury sądowej poprzedzających właściwą rozprawę, uwierzy‑
telniając jednocześnie jego status – jako metojka i osoby wolno urodzonej19. 
Możemy jednak przypuszczać, że to właśnie „opiekun” reprezentował przed 
ateńskimi sądami szczególną kategorię metojków: niezamężne kobiety, które 
nie znajdowały się pod kuratelą spokrewnionych z nimi mężczyzn: osoba taka 
była wprawdzie „panią samej siebie” (heautēs kyria), mimo to jednak nie mogła 
przemawiać w swojej sprawie przed ateńskimi trybunałami20.

Przede wszystkim jednak obecność „opiekuna” wymagana była w procesie 
formalnej rejestracji metojka w jednym z attyckich demów21. Rejestracja ta – 
z wymaganym prawem udziałem „opiekuna” – nie była więc, jak można przy‑
puszczać, przywilejem, którym obdarzano wybranych cudzoziemców, lecz 
obowiązkiem spoczywającym na każdym obcokrajowcu, który przez dłuższy 
czas przebywał w Atenach22. Brak opiekuna oznaczał brak wymaganej rejestra‑
cji, a to z kolei wskazywało na (celowe bądź nie) uchylanie się od obowiązków 
spoczywających na każdym cudzoziemcu, który zamieszkał w Atenach, aby 
tam szukać szczęścia, stanowiąc zarazem z jego strony akt zakwestiono‑
wania własnego statusu, jego podrzędności względem pełnoprawnych oby- 
wateli23.

16 Gauthier 1972: 198–201; Cohen 1973; MacDowell 1978: 231–234; Lanni 2006: 149–174.
17 Por. Whitehead 1977: 97; nt. proxenoi zob. niżej – Przeciwko Demadesowi [wstęp 2.].
18 Por. Arystoteles, Polityka 1275a; Whitehead 1977: 90.
19 Harrison 1968–1971: 1.130–133; Gauthier 1972: 133–136; Whitehead 1977: 89–92 por. Rhodes 

19932: 65–67
20 ἑαυτῆς κυρία: [Demostenes], Przeciwko Neairze (59) 46; por. MacDowell 1978: 84; Carey 

1992: 16, 110; prostatēs reprezentujący ją przed sądem: Demostenes, Przeciwko Aristogejtonowi (25) 
58; por. MacDowell 1978: 84.

21 Harrison 1968–1971: 1.193; Whitehead 1977: 91; zob. też Hansen 1999: 128.
22 Przez miesiąc, jak uważa Whitehead (1977: 7–10); por. Todd 1993: 195; Sealey 1994: 65 i p. 19; 

zob. też Hansen 1999: 127–128.
23 MacDowell 1978: 78; zob. też Whitehead 1977: 106, p. 144; Kapparis 2005: 107–108.
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3. Procedura

Mowy przeciwko Aristagorze dotyczą procedury „publicznego oskarżenia 
o brak opiekuna” (graphē aprostasiou)24: podlegali mu przebywający na terenie 
Attyki cudzoziemcy, którzy nie zostali zarejestrowani jako metojkowie25. Pro‑
cedura ta wiązała się z surową karą ustaloną prawnie (agōn atimētos), którą było 
sprzedanie winnego w niewolę. Dotyczyła ona wyłącznie metojków będących 
cudzoziemcami; dla wyzwoleńca bowiem funkcję „opiekuna” sprawował jego 
dawny właściciel, któremu był on winny lojalność; jakiekolwiek uchybienia na 
tym polu ścigane mogły być przez samego właściciela na drodze – prywatnego 

– „oskarżenia o odstępstwo” (dikē apostasiou); związana z nią kara była również 
prawnie ustalona, a przewidywała ona powrót w niewolę26.

W przypadku, jakim jest oskarżenie Aristagory, możemy mieć jednak do 
czynienia z proceduralną osobliwością graphē aprostasiou. Oskarżona wszak 
zostaje hetera, a zatem najprawdopodobniej „pani samej siebie”, która jako 
kobieta nie może jednak we własnej osobie stawać przed sądem; oskarżona, co 
więcej, o brak „opiekuna” – jedynej osoby, która w istocie mogła przed sądem 
ją reprezentować. W jaki zatem sposób Aristagora mogła się bronić przed 
stawianymi jej zarzutami? Najpewniej za pośrednictwem swojego… „opie‑
kuna”. Jego brak bowiem byłby z jej strony de facto przyznaniem się do winy. 
Istota sprawy musiała zatem dotyczyć kwestii, czy osoba, którą oskarżona 
przedstawiała jako swojego „opiekuna”, w rzeczywistości nim była.

24 Nt. graphē aprostasiou zob. Lipsius 1905–1915: 369–373; Harrison 1968–1971: 192, 195; Mac‑
Dowell 1978: 78; Todd 1993: 105, 139, 198; Kapparis 2005: 106–110.

25 Contra: [Arystoteles], Ustrój polityczny Aten 58.3, gdzie opisana zostaje – razem z dikē 
apostasiou – jako procedura prywatna (dikē); zob. też Sealey 1994: 65; Hansen 1999: 128; w pro‑
cedurach prywatnych jednak prawo do oskarżenia ograniczało się wyłącznie do strony po‑
krzywdzonej, a tej w sprawie przeciwko metojkowi o brak opiekuna po prostu nie było; por. 
Lipsius 1905–1915: 65, p. 48; Rhodes 19932: 656; Rubinstein 2000: 146, p. 64; jako procedurę pub‑
liczną (dēmosia) opisuje ją jednoznacznie Polluks (8.35); Harpokration (s.v. diamartyria) podaje 
sprzeczne informacje: graphē aprostasiou – s.v. διαμαρτυρία i dikē aprostasiou s.v. ἀπροστασίου, 
co jednak może wynikać z dwuznaczności samego pojęcia dikē, rozumianej sensu largo jako 
sprawa sądowa w ogóle i sensu stricto jako procedura prywatna; Sealey (Sealey ibid.) uważa, 
że jako procedura prywatna dotyczyła niewypełnienia przez metojka bliżej nieokreślonych 
zobowiązań względem „opiekuna”, a jako „prywatna” procedura mogła zostać uruchomiona 
tylko przez tego ostatniego (na podobieństwo dikē apostasiou dotyczącej wyzwoleńców); zob. 
jednak Kapparis 2005: 107.

26 Harpokration s.v. ἀποστασίου; por. Lipsius 1905–1915: 621–624; Gernet 1955: 168–172; 
Harrison 1968–1971: 2.182–186; MacDowell 1978: 82; Todd 1993: 190–191.
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Frg. 131 […] jak Lais2, która uchodziła za kobietę piękniejszą od wszystkich, jakie 
tylko żyły na ziemi, i Okimon3, i Metanejra4 […]

1 Atenajos, Uczta mędrców 13.587d; przekład: Bartol – Danielewicz (1076).
2 Lais: tradycyjnie przyjmuje się, że istniały dwie słynne hetery tego imienia (RE s.v.; BNP 

s.v.; McClure 2003: 195, p. 30); starsza, pochodząca z Koryntu, być może zmarła jeszcze przed 
392 p.n.e. (Sch. Ar. Plut. 179); młodsza, z miasta Hykkara na Sycylii, która jako dziecko dostać się 
miała do niewoli podczas wyprawy sycylijskiej Ateńczyków (415–413 p.n.e.) i jako niewolnica 
trafić do Koryntu (Plut. Nic. 15.4; Paus. 2.2.5; Sch. Ar. Plut. 179); zapewne to ona właśnie stała 
się przedmiotem szyderstw komediopisarza Epikratesa w zaginionej sztuce Antylaida (Anti‑

 ‑Lais – „Rywalka Lais”), jako wiekowa już hetera szukająca łatwych klientów (F 3 K -A = Athen. 
13.570c–d; jak sugeruje Edmonds 1959: 349, wystawiona ok. 383 p.n.e.; Bartol – Danielewicz 
2011: 433 proponują 380–370 p.n.e.); w latach świetności miała być kochanką Arystypa z Cyreny, 
ucznia Sokratesa, pierwszego założyciela szkoły Cyrenaików (hedonizm), i Diogenesa z Synopy, 
drugiego po Antystenesie założyciela szkoły Cyników; od tego pierwszego wymagała drogich 
podarunków, tego drugiego natomiast obdarzała swoimi wdziękami gratis (Atenajos 13.588e); 
do niej też prawdopodobnie odnosi się wzmianka Hyperejdesa (Atenajos 588c; pierwsza Lais 
byłaby przynajmniej o pokolenie starsza od Okimon i Metaneiry); powiązanie poszczegól‑
nych anegdot z jedną lub z drugą jest jednak sprawą wysoce dyskusyjną (np. RE przypisuje 
pierwszej romanse z Arystypem i Diogenesem), podobnie jak samo ich rozróżnienie (Atenajos 
13.374e; zob. jednak scholion do Arystofanesa Plutos 179; Atenajos. 13.588c); niektórzy badacze nie 
uznają go w ogóle (por. Sommerstein 2001: 148; Olson 2007: 348–349; Bartol – Danielewicz 2011: 
432–433).

3 Okimon (Ὤκιμον), dosł. „bazylia” (LGPN s.v. 1); hetera koryncka, którą wspomina ko‑
mediopisarz Eubulos (komedia średnia), F 53 K -A (Kerkopowie); por. też RE s.v. Okimon 2383; 
Bartol – Danielewicz 2011: 307; okres jej największej prosperity przypadać mógł na lata 70. IV 
wieku (Hunter 1983: 140).

4 Metaneira (PAA 647752) w młodości wychowywać się miała razem z Filą (zob. wyżej) 
i Neairą ([Demostenes], Przeciwko Neairze 59.19); zasłynęła jako kochanka mówcy Lizjasza (ibid. 
21), przypisywano jej również romans z Izokratesem (Lizjasz F 456 Carey = Atenajos 13.392b); 
czasy jej największej świetności przypadać miały na lata 80. IV wieku.
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Frg. 145 [Hyperejdes powiedział w II mowie Przeciwko Aristagorze, że kobiety, 
które na ulicach zachowywały się nieobyczajnie, karane były grzywną tysiąca 
drachm]6

Frg. 167 [Hyperejdes w II mowie Przeciwko Aristagorze o brak opiekuna mówi, 
że zgodnie z prawem w oskarżeniu publicznym o brak opiekuna formalne 
świadectwo (diamartyrein)8 składać może zarówno cudzoziemiec (xenōn), jak 
i mieszkaniec kraju (epichoriōn)9].

Frg. 2010 Dalej wypada też przytoczyć prawo dotyczące wręczenia łapówki 
w procesie o uzurpację praw obywatelskich (dōroxenias):11 skoro bowiem wska‑
zuje ono, że przeciwko uniewinnionym w takim procesie wolno wnieść po‑
nownie oskarżenie,12 jeśli tylko okaże się, że uniewinnieni zostali niesłusznie, 
to czy nie jest oczywiste, że i w sprawie przeciwko Aristagorze jest to słuszne?13

 5 Harpokration 228 Dindorf.
 6 To jedyne miejsce poświadczające istnienie tego rodzaju przepisu; nt. praw regulujących 

prostytucję w Atenach zob. Cohen 2007; por. Cohen 2006; zob. też wyżej – Eux. 3 i przyp.
 7 Harpokration s.v. διαμαρτυρία (95 Dindorf).
 8 „formalne świadectwo”: opisywane w ten sposób świadectwo (diamartyria; diamartyrein) 

dotyczyło procedury, a nie przedmiotu sporu; dokonywało się ono w poprzedzających roz‑
prawę sądową etapach postępowania i jako takie miało charakter rozstrzygający; np. formalne 
świadectwo, że oskarżony jest metojkiem, wystarczyło, aby skierować sprawę pod jurysdykcję 
archonta polemarcha (który przewodniczył odpowiedniemu trybunałowi sądu ludowego); por. 
Gernet 1955: 83–102; MacDowell 1978: 212–214; Todd 1993: 135–136 (zwł. 16).

 9 „mieszkaniec kraju” (ἐπιχωρίων – gen. part.) – zamiast spodziewanego „obywatela” 
(πολίτης) – szersza kategoria, która obejmuje zarówno obywateli, jak i metojków, przeciwsta‑
wionych w tym miejscu cudzoziemcom.

10 Harpokration s.v. δωροξενία (101 Dindorf).
11 „wręczenia łapówki w procesie o uzurpację praw obywatelskich” (dōroxenia); proces 

dotyczący sytuacji, w której oskarżony w procesie o uzurpację obywatelstwa (graphē xenias) 
dzięki łapówce uznany zostaje niewinnym – i tym samym potwierdzone zostają jego pre‑
tensje do obywatelstwa; por. [Arystoteles], Ustrój polityczny Aten 59.3; Lipsius 1905–1915: 417 
i p. 155; Rhodes 19932: 662; Kapparis 2005: 97–98; nt. graphē xenias zob. niżej – Przeciwko Demeasowi 
[wstęp 1.].

12 Ateńskie sądy z reguły kierowały się zasadą prawomocności wyroków sądowych (res 
iudicata), od której dopuszczane były tylko pojedyncze odstępstwa; do jednego z nich nawiązuje 
przytoczony fragment; innym przykładem jest sprawa „o złożenie fałszywego świadectwa” 
(dikē pseudomartyriōn) połączona z wcześniejszym „zastrzeżeniem” (episkēpsis): jego wynik mógł 
zakwestionować werdykt w procesie, w którym fałszywe świadectwo zostało złożone; por. 
Harrison 1968–1971: 2.192–197; MacDowell 1978: 244–245; nt. res iudicata zob. Demostenes, Prze‑
ciwko Leptinesowi (20) 147; Przeciwko Nausimachosowi i Xenopeithesowi (38) 16; por. Harris 2006: 
406; Canevaro 2013: 138–140.

13 Na podstawie tego fragmentu Lipsius (1905–1915: 911, p. 39) sugeruje, że mamy tu do 
czynienia z różnymi sprawami; zob. jednak Rubinstein 2000: 146, p. 64, która – dużo bardziej 
przekonująco – traktuje przytoczony tutaj fragment jako argument a fortiori odnoszący się 
bezpośrednio do sprawy o brak opiekuna; nt. argumentu a fortiori zob. Dem. 12 i kom.
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Frg. 2114 […] tak że należy nakazać, aby ci, którzy dają tego rodzaju świadectwa, 
i ci, którzy ich przyprowadzają, <nie> oszukiwali was nadaremnie, jeśli tylko 
nie będą mówili tego, co słuszne. I zmuście ich, żeby przedstawili prawo, które 
nakazuje nie przydzielać opiekuna.

Frg. 2415 […] a i w ten sam sposób nazwaliście te, na które mówią „Rybki”16

14 Fragment ten przytacza Suda s.v. νέμειν προστάτην, powołując się na Hyperejdesa bez 
podania tytułu mowy; identyfikację umożliwia wzmianka u Harpokrationa s.v. προστάτης 
(gdzie wyrażenie νέμειν προστάτην odniesione zostaje do naszej mowy).

15 Atenajos, Uczta mędrców 13.586a; por. Harpokration s.v. ἀφύας.
16 „I znów tak zwane Sardele w ten sam sposób nazwaliście” (Bartol  - Danielewicz 1074); 

„Rybki” (ἀφύαι – LSJ s.v. „small fry” of fish); wg Atenajosa było to przezwisko heter Stagonion 
i Anthis, sióstr, które charakteryzować się miały szczupłością, bladą cerą i dużymi oczami; 
z tego samego powodu nazywano w ten sposób heterę Nikostratis (Athen. 586b = Apollodoros 
FGrH 244 F210; Antyfanes Młodszy BNJ 349 F1; por. Suda i Harpokration s.v. ἀφύας).



Przeciwko Aristogejtonowi

Przeciwko Aristogejtonowi była mową obrończą wygłoszoną niedługo po bitwie 
pod Cheroneą, prawdopodobnie jeszcze w 338 lub 337 p.n.e.1 Zachowały się 
tylko pojedyncze fragmenty tej mowy cytowane przez późnoantycznych 
i bizantyjskich autorów. Te same źródła przekazały nam dwa cytaty z oskar‑
życielskiej mowy samego Aristogejtona. 

1. Osoby dramatu

Oskarżyciel Aristogejton (z Afidnaj?), imiennik i być może potomek słynnego 
tyranobójcy2, to postać dobrze znana w ateńskiej retoryce sądowej. Zachowały 
się dwie mowy Demostenesa oraz jedna Dejnarchosa napisane przeciwko 
niemu3. Autentyczność tej ostatniej nie jest podawana w wątpliwość, trady‑
cyjnie natomiast mowy Demostenesowe, a przynajmniej drugą z nich, uznaje 
się albo za dzieło innego oratora (lub logografa), albo za dużo późniejsze 
retoryczne ćwiczenie4; odnoszą się one (albo przynajmniej odnosić się mają) do 

1 Brak jednoznacznych świadectw dotyczących daty rozprawy; Demostenes, Przeciwko 
Aristogejtonowi (26) 11 oraz [Plutarch], Moralia (Vitae…) 848f sugerują jednak okres niedługo po 
bitwie pod Cheroneą; por. Hansen 1974: 36–37; zob. też PAA 168145.

2 PA 1775; LGPN 4; PAA 168115; źródła nie podają demotikon, niektórzy sugerują jednak, że 
jest on tożsamy z Aristogejtonem z Aphidnai (PA 1773; LGPN 10; PAA 168190), który był potom‑
kiem tyranobójcy; por. Sealey 1960: 38–39.

3 Demostenes, Przeciwko Aristogejtonowi I (25), [Przeciwko Aristogejtonowi II] (26); Dejnarchos, 
Przeciwko Aristogejtonowi (2).

4 Poczynając od Dionizjosa z Halikarnasu, Demostenes 57 (obie nieautentyczne); zob. też 
Schaefer 1858: 113–129 (obie nieautentyczne; dzieła późniejszych „retorów”, tj. nauczycieli retory‑
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procesu, który Aristogejtonowi wytoczyli Likurg (jego mowa oskarżycielska 
zaginęła) i Demostenes5. Mowa Dejnarchosa z kolei dotyczy afery Harpalosa, 
w której, jak na ironię, Aristogejton znalazł się „na ławie oskarżonych” razem 
z Demostenesem.

Demostenes i Dejnarchos kreślą wyjątkowo szkaradny wizerunek tej 
postaci6. Aristogejton to paradygmatyczny wręcz sykofanta, który z naduży‑
wania instytucji dobrowolnego oskarżyciela (ho boulomenos) uczynił sobie 
sposób na życie; jego ofiarami są, rzecz jasna, Bogu ducha winni obywatele, 
nienawykli do procesów i publicznych przemówień – od doświadczonych 
oratorów natomiast trzyma się z daleka7. Aristogejton to także recydywista, 
wielokrotny lokator ateńskiego więzienia (dēsmōtērion), z którego jednak, 
osobliwie, raz po raz udawało mu się uciec8; to polityk pozbawiony praw 
obywatelskich (atimos) – i tym samym wykluczony z udziału w instytucjach 
państwa – z czego nie robił sobie nic, pełniąc urzędy, zgłaszając projekty 
uchwał na Zgromadzeniu i ciągając swoich współobywateli przed sąd9. Rów‑
nie niegodziwy okazał się wobec swoich najbliższych: jego ojciec w skrajnym 
niedostatku umarł na wygnaniu, Aristogejton zaś nie zatroszczył się dla niego 
nawet o pochówek; więcej, człowieka, który to uczynił, podał do sądu10. Matkę 
swoją maltretował, a siostrę sprzedał11. Swoją kochankę, niejaką Zobię, oso‑
biście aresztował (apagōgē) i zawlókł przed kolegium „sprzedawców” (polētai) 
pod zarzutem, że jako metojk nie płaciła podatku (metoikion), za co groziło 
jej sprzedanie w niewolę; uczynił to, mimo iż udzieliła mu schronienia, gdy 

ki); Blass 1887–18982: 3.2.408–418 (25. napisana przez Demostenesa, niewygłoszona; 26. napisana 
i wygłoszona przez nieznanego mówcę w procesie Aristogejtona); Hansen 1976: 144–152, MacDo‑
well 2009: 298–313, Worthington – Roisman – Waterfield 2015: 209 (25. napisana i wygłoszona 
przez Demostenesa; 26. napisana i wygłoszona przez nieznanego mówcę w procesie Aristo‑
gejtona); Sealey 1960: 33 i 1993: 237–239 (25. napisana przez późniejszego retora; 26. napisana 
i wygłoszona przez nieznanego mówcę w procesie Aristogejtona).

 5 Zaginiona mowa Likurga: F II.1–5 Conomis; nt. procesu zob. Hansen 1976: 141–142; Mac‑
Dowell 2009: 300–301.

 6 Schaefer 1858: 117–119; Blass 1887–18982: 3.2.278–283; Lofberg 1917: 78–83; Sealey 1960.
 7 Paradygmatyczny: τὰ τοιαῦτα θηρία, ὧν μέσος καὶ τελευταῖος καὶ πρῶτός ἐστιν οὗτος 

(Demostenes, Przeciwko Aristogejtonowi I (25), 8); por. Ibid. 19; 38–41, 47, 52; Dejnarchos, Przeciwko 
Aristogejtonowi (2) 12; zob. też Fokion 10.2.9.

 8 Dejnarchos, Przeciwko Aristogejtonowi (2), 2, 9; Demostenes, Przeciwko Timokratesowi (24) 
125; Przeciwko Aristogejtonowi I (25) 56, 67.

 9 Demostenes, Przeciwko Aristogejtonowi I (25) 4, 30, 38, 74; por. Dejnarchos, Przeciwko Ari‑
stogejtonowi (2), 2, 12–13.

10 Demostenes, Przeciwko Aristogejtonowi I (25) 54; por. Dejnarchos, Przeciwko Aristogejtonowi 
(2) 8, 18; ojciec Aristogejtona sam miał spędzić w więzieniu długi czas, co Demostenes wyśmiewa 
u niego samego jako „dziedziczne” (πατρῶιον): Przeciwko Timokratesowi (24) 125.

11 Demostenes, Przeciwko Aristogejtonowi I (25) 55; siostra była córką innego ojca, być może 
niewolnika (zob. niżej).
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uciekł z więzienia12. Nawet w więzieniu, wśród przestępców, pogardzano 
nim za jego nikczemność i zdziczenie: okradł bowiem swojego współwięźnia, 
a potem w bijatyce odgryzł mu nos13.

Część z tych opowieści jest zapewne wyssana z palca, inne natomiast 
mogą być bardzo stronniczą i ubarwioną wersją autentycznych zdarzeń14. 
Aristogejton istotnie wtrącony został do więzienia (prawdopodobnie niejeden 
raz); pozbawiono go również praw obywatelskich. Jedno i drugie w związku 
z niespłaconymi grzywnami, na które skazano go w procesach sądowych 
(również jako oskarżyciela – stąd zapewne reputacja sykofanty)15. Po kilku 
latach wrócił jednak do polityki i do sądów; wtedy też właśnie Likurg i De‑
mostenes uruchomili przeciwko niemu procedurę „doniesienia” (endeixis), 
oskarżając go o nielegalne korzystanie z praw i przywilejów obywatelskich16. 
Sam Aristogejton w procesie tym argumentować miał, że ciążące na nim 
zobowiązania zostały już uregulowane i on sam jest znowu pełnoprawnym 
obywatelem17. Jeśli wierzyć Dejnarchosowi, nie udało mu się przekonać sę‑
dziów do swoich racji i w efekcie po raz kolejny wtrącono go do więzienia18. 
Osobliwie jednak już rok lub dwa lata później pojawia się znowu na scenie 
wielkiej polityki – w aferze Harpalosa. Tym razem został uniewinniony19. 
Nie mamy żadnych pewnych i wiarygodnych informacji dotyczących jego 
późniejszych losów. Jedynie Suda podaje, że „został zabity przez Ateńczyków”, 
nie wskazując jednak ani czasu, ani okoliczności20. 

12 Demostenes, Przeciwko Aristogejtonowi I (25) 56–57; chodzi tu o szczególny wariant pro‑
cedury apagōgē, stosowany wobec metojków; por. Hansen 1976: 29; nt. apagōgē zob. wyżej – Eux. 
6 i kom.

13 Demostenes, Przeciwko Aristogejtonowi I (25) 60–62; por. Dejnarchos, Przeciwko Aristogej‑
tonowi (2), 9–10.

14 Np. proces wytoczony osobie, która zatroszczyła się o pochówek ojca: dokonanie tej cere‑
monii było równoznaczne z wniesieniem roszczeń do spadku po zmarłym (embateusis), czemu 
być może zapobiec chciał Aristogejton; sprzedanie przyrodniej siostry w niewolę z kolei wiązać 
się mogło z podejrzeniem, że była ona córką niewolnika; por. Hansen 1976: 151; MacDowell 
2009: 306; nt. embateusis zob. też Gernet. 

15 Nt. Aristogejtona jako sykofanty zob. Lofberg 1917: 78–81; Harvey 1990: 111; contra: Os‑
borne 1990: 89–90, 94.

16 Demostenes, Przeciwko Aristogejtonowi I (25) 42; Dejnarchos, Przeciwko Aristogejtonowi (2) 
13; por. Hansen 1976: 148; MacDowell 2009: 311.

17 Libanios, Argumentum do Demostenes, Przeciwko Aristogejtonowi I i II (25, 26); MacDowell 
2009: 301–302.

18 Dejnarchos, Przeciwko Aristogejtonowi (2) 13; por. Hansen 1976: 142; Sealey (1960: 34) uważa 
jednak, że został on uniewinniony.

19 Demostenes, List III 37–38, 42; por. Schaefer 1885–18872: 3.345 i p. 3; Sealey 1960: 34; 
Worthington 1992: 56.

20 ἐφονεύθη δὲ ὑπὸ Ἀθηναίων (Suda s.v. Αριστογείτων); Sealey (1960: 38) sugeruje, że 
mogło to mieć miejsce w 318 p.n.e., gdy Ateńczycy po śmierci Antypatra obalili narzuconą im 
przez tego ostatniego (po wojnie lamijskiej) oligarchię; na jej czele stał Fokion, który też po 
przywróceniu demokracji został przez Ateńczyków skazany na śmierć; razem z nim stracono 
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Aristogejton niewątpliwie należał do „klasy politycznej” starożytnych Aten 
epoki Likurga. Brał udział w wysokiej rangi publicznych procesach (graphai) 
i oskarżeniach o zdradę stanu (eisangeliai); nieraz przemawiał przed Zgroma‑
dzeniem Ludowym i zgłaszał projekty uchwał21. Nazywano go podobno (a było 
to pochlebstwem!) „psem ludu” (kyōn tou dēmou) – który broni demokracji 
przed wilkami: w ten sam sposób sto lat wcześniej opisywany był niekwestio‑
nowany lider ateńskiej polityki, błyskotliwy i bezwzględny demagog Kleon22. 
Trudno jednak stawiać na równi te dwie postaci. Fakt, iż Aristogejton zasiadł 
na ławie oskarżonych w aferze Harpalosa, mógłby wprawdzie świadczyć, że 
był on częścią pierwszego garnituru politycznego, jednak żałośnie mała suma, 
której przyjęcie mu zarzucano – dwadzieścia min, jedna trzecia talentu (Demo- 
stenes wziąć miał sześćdziesiąt razy tyle) – sugeruje dużo mniej prominentną 
rolę23.

Oskarżonym w tym procesie był sam Hyperejdes. Nie mamy żadnych 
pewnych informacji na temat mówców wspierających którąkolwiek ze stron. 
W mowie Przeciwko Diondasowi pojawia się wzmianka, że tytułowy adwersarz 

„oskarża” (katēgorei) Hyperejdesa o wyzwolenie niewolników po Cheronei; 
prawdopodobnie jednak odnosi się ona do dodatkowych zarzutów, które 
Diondas stawiał Hyperejdesowi w tamtej sprawie, a nie do jego możliwego 
udziału w procesie, który wytoczył Aristogejton.

2. Istota sprawy

Sprawa sądowa dotyczyła jednej z kryzysowych uchwał, które w Atenach 
przeforsowano na wieść o klęsce cheronejskiej. Droga do Attyki stała wówczas 
przed Filipem otworem, toteż w mieście szykowano się już do odparcia na‑
jazdu Macedończyków – a także na oblężenie. Pod broń powołano mężczyzn 

również jego stronników, do których Sealey zalicza Aristogejtona, mimo iż Plutarch (Fokion 
10.2, 9) sugeruje coś zgoła innego (por. też Tritle 1988: 15).

21 Graphai: Demostenes, Przeciwko Aristogejtonowi I (25), 71, 73, 87; Dejnarchos, Przeciwko 
Aristogejtonowi (2), 12; eisangelia: Demostenes, Przeciwko Aristogejtonowi I (25) 47; uchwały: De‑
mostenes, Przeciwko Aristogejtonowi I (25) 87, 94; [Przeciwko Aristogejtonowi II] (26) 17; Dejnarchos, 
Przeciwko Aristogejtonowi (2) 12; debata na Zgromadzeniu: Demostenes, Przeciwko Aristogejtonowi 
I (25) 47.

22 Aristogejton: Demostenes, Przeciwko Aristogejtonowi I (25) 40; Kleon: Arystofanes, Rycerze 
1017, 1030; por. Osy 895; zob. też Dover 1972: 96–97; Sommerstein 1981: 198; w podobny sposób 
o sobie samym mówić miał Demostenes (Plutarch, Demostenes 23.5).

23 Demadesowi zarzucano przyjęcie 6000 złotych staterów, co odpowiadało 20 talentom; 
15 talentów miał przyjąć inny, nienazwany z imienia oskarżony; zob. Dejnarchos, Przeciwko 
Demostenesowi (1) 89 i Worthington 1992: 259–260 i 289.
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powyżej pięćdziesiątego roku życia, sprowadzono do miasta kobiety i dzieci, 
a na wniosek Demostenesa (który wrócił spod Cheronei) ludność cywilną 
zaprzęgnięto do prac nad odbudową ateńskich fortyfikacji24. Inicjatywa Hy‑
perejdesa okazała się na tym tle jeszcze bardziej brawurowa: zaproponował 
on, aby pod broń powołać metojków, osoby pozbawione praw obywatelskich 
(atimoi) oraz należących do państwa niewolników z attyckich kopalni srebra; 
tym ostatnim obiecano wolność, pozostałym zaś – prawa obywatelskie (F 29); 
ponadto Hyperejdesowy wniosek przewidywał również przeniesienie kobiet 
i dzieci, a także powołanej pod broń Rady Pięciuset do Pireusu25.

Charakter tej uchwały wymownie świadczy o tym, w jak krytycznym 
momencie znalazły się wówczas Ateny – przynajmniej w oczach stojących na 
czele państwa polityków. W szczególności dotyczy to tych punktów, których 
dotyczyła wniesiona przez Aristogejtona skarga: wyzwolenie niewolników 
i przyznanie obywatelstwa tym, którzy byli go pozbawieni (F 27–29). Wbrew 
pozorom ten drugi postulat wydawać mógł się posunięciem dużo bardziej 
brawurowym i niesłychanym. Obdarzenie niewolnika wolnością było 
w Atenach indywidualną sprawą właściciela, a przy tym dość powszechną, 
o czym świadczyć może liczba wspominanych w źródłach wyzwoleńców oraz 
specjalne prawa regulujące ich status i zobowiązania. Uchwała Hyperejdesa 
dotyczyła rzecz jasna niewolników należących do państwa, a nie „prywatnych”, 
co mogło mieć poważne konsekwencje ekonomiczne; z punktu widzenia 
ideologii jednak ich awans do statusu wyzwoleńca/metojka nie był żadną 
osobliwością. 

Prawa obywatelskie natomiast były przywilejem, którego Ateńczycy 
zazdrośnie strzegli, a ich uzurpacja groziła karą sprzedania w niewolę lub 
śmierci26. Obywatelem ateńskim można było zostać jedynie na mocy spe‑
cjalnej uchwały przegłosowanej na Zgromadzeniu Ludowym i ponownie 
zatwierdzonej podczas kolejnego posiedzenia tego gremium27: z wnioskiem 
takim wystąpić mogła tylko osoba posiadająca już obywatelstwo (a nie sam 

24 Kobiety i dzieci: Likurg, Przeciwko Leokratesowi 16; por. Demostenes, O wieńcu (18) 248; 
mężczyźni powyżej 50 roku życia: ibid. 39; zob. też Wankel 1976: 2.1090; Engels 19932: 99–108.

25 Likurg, Przeciwko Leokratesowi 41; [Demostenes], Przeciwko Aristogejtonowi (26) 11; [Plutach], 
Moralia (Vitae…) 848f–849a; Dion Chryzostom 15.21; zob. też Schaefer 1885–18872: 3: 9 i p.3; Hansen 
1974: 36; Hammond – Griffith – Walbank 2.604; Will 1983: 10 i p. 53; Sealey 1993: 199; Harris 
1995: 133–134 i p. 18; Worthington 2012: 255–256.

26 To pierwsze w ramach procedury graphē xenias (zob. Przeciwko Demeasowi [wstęp 1.]), to 
drugie natomiast w ramach procedury „doniesienia” (endeixis); nt. stosunku Ateńczyków do 
kwestii obywatelstwa i dzielenia się nim zob. Ober 1989: 266–270; por. Worthington 1992: 203 
(„Athenian near -paranoia over the granting of citizenship”); Todd 1993: 174–175.

27 [Demostenes], Przeciwko Neairze (59) 89; wymóg ten wprowadzono na początku IV wieku 
p.n.e.; wcześniej wystarczyło tylko jedno głosowanie nad uchwałą; por. Osborne 4.161–167; w ten 
właśnie sposób obdarzony został obywatelstwem metojk/wyzwoleniec Pasion, ojciec mówcy 
Apollodorosa (zob. Przeciwko Autoklesowi).
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zainteresowany), a jego uzasadnieniem musiały być szczególne zasługi na 
rzecz państwa. Sprawy tego rodzaju rzecz jasna rozpatrywane były za każdym 
razem indywidualnie.

Znamy jedynie kilka przypadków nadania obywatelstwa całym grupom. 
W podobnych okolicznościach wyniszczone wojną peloponeską Ateny obda‑
rzyły tym przywilejem wszystkich ochotników, którzy wyruszyli z flotą pod 
Arginuzy, miejsce największej bitwy morskiej i zarazem ostatniego zwycięstwa 
Ateńczyków w tym konflikcie (406 p.n.e.)28. Nieco wcześniej, bo na początku 
wojny, obywatelstwo przyznano hurtem wszystkim Platejczykom ocalałym 
z zagłady ich miasta, które od pokoleń było najbliższym sojusznikiem Aten29. 
Inny tego rodzaju epizod wspomina sam Hyperejdes: nadanie obywatelstwa 
wygnańcom z Trojzeny, ofiarom prześladowań ze strony promacedońskich 
władz (Athen. 32–33). W uznaniu zasług dla odnowienia demokracji do grona 
obywateli przyjęto również bohaterów wojny domowej (404–403 p.n.e.), którzy 
wraz z Trazybulosem ze Sterii obalili reżim trzydziestu tyranów i ich epigo‑
nów; nie obyło się tu jednak bez przepychanek, jako że pierwsza uchwała 
została skutecznie zaskarżona, ostatecznie zaś przyjęto jej znacząco okrojoną 
pod względem ilościowym wersję30.

Uchwała Hyperejdesa została wprawdzie przyjęta przez Zgromadzenie 
Ludowe, niewykluczone jednak, że jej wprowadzenie w życie od razu za‑
wieszono. Aristogejton bowiem zaraz po głosowaniu mógł złożyć formalną 
przysięgę (hypōmosia) – że uchwałę zaskarży przed sądem – co automatycznie 
blokowało ją aż do rozstrzygnięcia zapowiedzianego procesu31. Ostatecznie zaś 
pozbawiły ją racji bytu zdarzenia od Hyperejdesa i Aristogejtona zupełnie nie‑
zależne: przyjazne nastawienie Filipa oraz dyplomatyczne talenty Demadesa 
i jego kolegów umożliwiły bowiem pokonanym Ateńczykom zawarcie pokoju 
na warunkach zaskakująco korzystnych. Nie trzeba było już powoływać me‑
tojków i niewolników pod broń. Mimo to rozprawa sądowa musiała się odbyć, 
Hyperejdes jednak wyszedł z niej zwycięsko.

28 Arystofanes, Żaby 693–694 i schol. ad loc. (= Hellanikos z Lesbos, FGrH 4 F 171); Diodor 
Sycylijski 13.97.1; niewykluczone, że na mocy tej uchwały nadano obywatelstwo również nie‑
wolnikom; por. Osborne 1981–1983: 3.33–37.

29 [Demostenes], Przeciwko Neairze (59) 104 (por. Izokrates, Mowa platejska 51; Diodor Sycy‑
lijski 15.46.6); zob. też Osborne 1981–1983: 3.11–16.

30 I wersja (uchwała Trazybulosa): Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 40.2; II wersja (uchwała 
Archinosa; 403–402 p.n.e.): Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi (3) 187; trzecia uchwała nadająca 
obywatelstwo stronnikom Trazybulosa została przegłosowana i przyjęta dwa lata później 
(401–400 p.n.e.): IG II2 10 + IG II2 2403 + SEG 12.84 (= RO 4); zob. Osborne 1981–1983: 2.26–43.

31 Hansen 1974: 36; nt. ὑπωμοσία w związku z γραφὴ παρανόμων zob. MacDowell 1978: 50.



PRZECIWKO  ARISTOGEJTONOWI

Frg. 27–281 Czemuż to bezustannie w sprawie mojej służby państwu zadajesz 
mi te pytania?2 Zapisałeś w uchwale, żeby niewolnicy obdarzeni zostali wol‑
nością? Zapisałem: aby wolni nie zaznali niewoli. Zapisałeś, żeby wygnańcy 
przywróceni zostali do ojczyzny? Zapisałem: aby nikt nie został doświadczony 
wygnaniem. Czy nie czytałeś praw, które tego zakazują? Nie mogłem, bo mace‑
dońskie włócznie przysłoniły mi litery. Zapisałeś w uchwale, aby przywrócono 
prawa obywatelskie tym, których ich pozbawiono? Zapisałem: aby wszyscy 
z jednakowym zapałem walczyli za ojczyznę3. To nie ja uchwałę tę napisałem, 
lecz bitwa pod Cheroneą4.

Frg. 295 […] aby, po pierwsze, ponad sto pięćdziesiąt tysięcy niewolników, zarów‑
no tych z kopalni srebra, jak też tych z innych regionów Attyki, dalej – dłużników  

1 Fragmenty te są kolażem cytatów podanych przez różnych autorów: najobszerniej przy‑
tacza go (nie identyfikując mowy) rzymski retor Rutilius Lupus (I n.e.) w swoim przekładzie 
zaginionego traktatu Gorgiasza z Aten (I p.n.e.) poświęconego figurom retorycznym, Schemata 
Lexeos (1.19): „czemuż to bezustannie… przysłoniły mi litery”; pojedyncze zdania z tej części 
(tym razem z jednoznacznie wskazanym źródłem) cytowane są również przez późniejszych 
autorów greckich i bizantyńskich: „macedońskie włócznie (dosł. „broń”) – [Plutarch], Moralia 
(Vitae…) 849a; „aby wolni nie zaznali niewoli” – Anon., περὶ ἐρωτήσεως καὶ ἀποκρίσεως (Spen‑
gel 1.168) i Grzegorz z Koryntu (7.2.1204 Walz); 

2 Następujący dalej ciąg pytań (przypisywanych adwersarzowi) i odpowiedzi (w których 
mówca rozprawia się z zawartymi w pytaniach zarzutami) buduje figurę retoryczną określaną 
mianem hypophora (wzgl. subiectio); por. Lausberg 2002: 424–426; zob. też Dion. 28 i kom.; być 
może również (Rutilius Lupus) mamy tu do czynienia z tzw. paromologia (concessio), tj. częś‑
ciowym – autentycznym bądź ironicznym – uznaniem racji adwersarza; por. Lausberg 2002: 
466–467.

3 Fragment ten był zapewne częścią poprzedniego; cytują go scholia do Hermogenesa (4.707; 
7.2.782 Walz) oraz częściowo żyjący na początku III wieku n.e. Waleriusz Apsines (9.481 Walz).

4 Fragment ten przytacza [Plutarch], Moralia (Vitae…) 849a; Horváth sugeruje, że mógł on 
również zostać wykorzystany w Dion.

5 Fragment ten przytacza księga Suda (s.v. ἀπεψηφίσατο), jednoznacznie wskazując jego 
źródło.
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skarbu państwa, osoby pozbawione praw obywatelskich (atimoi)6, skreślone 
z listy obywateli7 i metojków.

Frg. 308 Nawet przysłowie cię nie nauczyło, żeby nie budzić licha9

Frg. 3110 Mówili, że nawet w Oinoe słyszeli, że bitwa miała miejsce11

Frg. 3212 […] oraz pieniądze, zarówno te poświęcone bogu (hiera), jak i państwo‑
we przewidziane na zbożne cele (hosia)13

Frg. 3914 Państwo w tych okolicznościach zachowało właściwą postawę15

6 Niejasne jest zastosowane tu rozróżnienie: dłużnicy skarbu państwa (ὀφείλοντες τῶι 
δημοσίωι) byli bowiem także atimoi; być może ta ostatnia kategoria odnosi się (w węższym 
znaczeniu) do osób pozbawionych obywatelstwa w wyniku wyroku sądowego za określone 
przestępstwa lub do tych, które popadły w ten stan „haniebnym sposobem życia” (αἰσχρῶς 
βεβιωκότες).

7 „skreślone z listy obywateli” (ἀπεψηφισμένους) – w przeprowadzanym na mocy uchwa‑
ły Zgromadzenia Ludowego spisie obywateli (διαψήφισις, διαψηφισμός), który miał miejsce 
w każdym demie osobno; zachowały się mowy sądowe dotyczące tego rodzaju spraw: Demoste‑
nes, Przeciwko Eubulidesowi (57); Izajos, W obronie Eufiletosa (12); zob. też Whitehead 1986: 97–104).

8 Fragment ten przytacza scholion do Platona, Fileb 15c, jednoznacznie wskazując jego 
źródło.

9 „nie budzić licha” (μὴ κινεῖν κακὸν εὖ κείμενον), dosł. „nie ruszać złego, gdy dobrze 
leży”; por. Platon, Fileb 15c; zob. też objaśnienie w księdze Suda s.v. μὴ κινεῖν κακὸν εὖ κείμενον 
(„dotyczy tych, którzy nieświadomie sami sobie stwarzają kłopoty”).

10 Fragment ten przytacza Harpokration (s.v. Οἰνόη), jednoznacznie identyfikując źródło.
11 Znamy dwa demy o nazwie Oinoe: jeden na północno -zachodnim krańcu Attyki (nale‑

żący do fyli Hippothoontis), drugi niedaleko Maratonu (należący do fyli Aiantis); topograficzna 
bliskość z Beocją (i tym samym miejscem bitwy pod Cheroneą) wyraźnie sugeruje ten pierwszy, 
na co wskazuje też Harpokration; drugi uchodzić miał za przysłowiowy casus wyrządzonej 
sobie samemu szkody, o czym pisał Demon z Aten na przełomie IV i III wieku p.n.e. (BNJ 327 
F8); trudno jednak powiedzieć, jak tego rodzaju przysłowie należałoby odnieść do fragmentu 
Hyperejdesa.

12 Fragment ten cytuje znowu Harpokration (s.v. ὅσιον), jednoznacznie identyfikując źródło.
13 Przymiotnik ὅσιος pojawiający się w opozycji do ἱερός tradycyjnie rozumiano w znacze‑

niu „świecki” (van der Valk 1942; por. Parker 1983: 329–331); ten drugi natomiast jednoznacznie 
wskazywać miał przynależność do boga, choć często bez towarzyszącego tej przynależności 
poczucia nabożnego respektu czy grozy (to z kolei konotować miały wyrażające podobne zna‑
czenie przymiotniki ἁγνός i ἅγιος): „a cooking -pot used in a temple, though certainly hieros 
is not necessarily hagnos” (Parker 1983: 151); nt. przyjętego tu sensu ὅσιος zob. Blok 2010: 62–65 
i 88–90 (z dyskusją nt. tego fragmentu); nt. terminologii religijnej (ἱερός, ὅσιος, ἅγιος, ἁγνός); por. 
Kucharski 2012b: 185–193; zob. też wyżej – Przeciwko Lykofronowi, F 2 oskarżenia Likurga i kom.

14 Fragment ten cytuje bizantyński uczony Focjusz (Leksykon, s.v. ὀρθῆς δὲ τῆς πόλεως 
οὔσης ἐπὶ τούτοις), jednoznacznie identyfikując źródło.

15 „zachowało właściwą postawę” (ὀρθῆς οὔσης), objaśnione jako przeciwieństwo dla: „było 
poruszone i przerażone” (ἀντὶ τοῦ κεκινημένης καὶ πεφοβημένης); prawdopodobnie odnosi 
się to do sytuacji bezpośrednio po Cheronei.



Przeciwko Arystofontowi

Przeciwko Arystofontowi była mową oskarżycielską, napisaną i wygłoszoną 
przez Hyperejdesa, najprawdopodobniej u początków jego kariery politycznej, 
niewykluczone, że w związku ze sprawowanym przez Arystofonta urzędem 
stratega i jego kampanią na wyspie Keos (362–361 p.n.e.); proces mógł mieć 
miejsce w tym samym roku lub niedługo później. Zachowały się tylko poje‑
dyncze fragmenty, cytowane przez starożytnych scholiastów i gramatyków.

1. Osoby dramatu

Arystofont z Azenii to, jak wspomniano, w chwili procesu weteran ateńskiej 
polityki1. Był już wtedy siedemdziesięciolatkiem, a okres ten przypada na 
apogeum jego politycznego znaczenia. Pozostał aktywny w sprawach publicz‑
nych jeszcze następne dwie dekady, a umarł w latach 30. IV wieku, dożywszy 
podobno matuzalemowej, bo stuletniej, starości2.

Po raz pierwszy słyszymy o nim jeszcze w wieku V. Zdążył się już wtedy 
zasłużyć w obaleniu „trzydziestu tyranów”, skrajnej oligarchii zainstalowanej 
w Atenach przez Spartę po wojnie peloponeskiej (404–403 p.n.e.): nie wiemy, 

1 PA 2108; PAA 176170; Schaefer 1885–18872: 1.138–185; Davies 1971: 65–66; Oost 1977; White‑
head 1986; Cooper 2008; Sealey 1993: 72–73, 116–17; Kremmydas 2013: 36–37.

2 Ostatnim znanym nam wystąpieniem publicznym Arystofonta była uchwała jego autor‑
stwa honorująca mieszkańców Kefalenii w 343–342 p.n.e.; por. IG II3 307 (= II2 224); wspomniany 
jeszcze zostaje trzy lata później jako ofiarodawca wotum dla Asklepiosa (IG II2 1533.13); być 
może jeszcze jemu należy przypisać pochodzącą z 336–335 p.n.e. uchwałę honorującą (IG II2 
289); wiek stu lat: scholion do Ajschines, Przeciwko Timarchosowi (1) 64; śmierć: Demostenes, 
O wieńcu (18) 162.
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niestety, czego konkretnie dokonał, w uznaniu swoich zasług został jednak 
uhonorowany przywilejem zwolnienia z podatków (ateleia)3. Już w tym okresie 
dał się też poznać jako aktywny polityk, forsując kilka kluczowych uchwał 
(403–402 p.n.e)4, w tym również odnowienie Peryklesowego prawa (451 p.n.e.), 
na mocy którego obywatelstwo przysługiwało wyłącznie osobom zrodzonym 
z obojga rodziców Ateńczyków5: podczas wojny peloponeskiej ta restrykcyjna 
regulacja została przynajmniej de facto, jeśli nie de iure, zawieszona i obywate‑
lem ateńskim można było również zostać po samym tylko ojcu6. 

Osobliwie następnych czterdzieści lat to okres, w którym Arystofont nie zo‑
stawił żadnych historycznych śladów7. Po raz kolejny słyszymy o nim dopiero, 
gdy pełni urząd stratega (363–362 p.n.e.), prawdopodobnie stojąc na czele kor‑
pusu, którego zadaniem było zdusić antyateńskie powstanie w mieście Iulis na 
wyspie Keos8. Sprawowane przez niego dowództwo idzie w poprzek rysującej 
się w IV wieku „specjalizacji” w zakresie albo wojskowości, albo też polityki: 
inaczej bowiem niż w poprzednim stuleciu wiodący mówcy w tym okresie 
coraz rzadziej sami prowadzą armie i floty do walki, powierzając to zadanie 
doświadczonym – nie tylko na służbie Atenom – żołnierzom9. Arystofont zaś 

3 Demostenes, Przeciwko Leptinesowi (20) 148; por. Schaefer 1885–18872: 1.140–141; Kremmydas 
2013: 427–428; nt. ateleia zob. Kremmydas 2013: 43–45.

4 Oprócz kwestii obywatelstwa Arystofont zgłosił również uchwałę regulującą pracę cu‑
dzoziemców i metojków na agorze, na mocy której zobowiązani byli oni płacić za ten przywilej 
specjalny podatek (xenikon); ponadto z jego inicjatywy Zgromadzenie podjęło decyzję o wy‑
płaceniu restytucji w wysokości 5 talentów; por. Demostenes, Przeciwko Eubulidesowi (57) 30–32 
(= F 117 Ruschenbusch); Przeciwko Leptinesowi (20) 149; por. Kremmydas 2013: 427–428.

5 Atenajos, Uczta mędrców 13.577b; por. scholion do Ajschinesa, Przeciwko Timarchosowi (1) 
39 (= Eumelos BNJ 77 F 2); zob. też Todd 1993: 177 i p. 17; Ogden 1996: 77–81; Blok 2009: 143; pra‑
wo Peryklesa: Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 26.4; Rhodes 19932: 331–335; Todd 1993: 177–181; 
Boegehold 1994; Ogden 1996: 59–69; Blok 2009.

6 Harrison 1968–1971: 1.68; MacDowell 1978: 61; Ogden 1996: 70–77; Blok 2009: 158.
7 Większość znanych nam dokonań Arystofonta jest precyzyjnie datowana w związku 

z czym czterdziestoletnia luka w jego aktywności politycznej pozostaje niewypełniona; być 
może więc nie jest ona wynikiem naszej selektywnej wiedzy na temat jego działalności pub‑
licznej, lecz jej faktycznym zawieszeniem; sugeruje to Oost 1977: 240–242; contra: Whitehead 
1986: 315–319.

8 στρατηγήσας ἐν Κέωι; scholion do Ajschinesa, Przeciwko Timarchosowi 64; Tod 1948 
(= GHI): 131; Dreher 1995: 120; Cooper 2008: 31; wiarygodność tej informacji podaje jednak 
w wątpliwość Heskel (1997: 68).

9 W V wieku p.n.e. urząd stratega pełniła regularnie zdecydowana większość aktywnych 
polityków z pierwszego szeregu (Temistokles, Kimon, Arystydes, Perykles, Kleon, Nikiasz, 
Alkibiades, Teramenes); w wieku IV natomiast najważniejsi polityczni gracze, „mówcy”, coraz 
rzadziej mieli z tym urzędem do czynienia osobiście (Eubulos, Androtion, Filokrates, Ajschi‑
nes, Likurg, Demostenes, Hyperejdes, Demades), strategowie zaś odgrywali proporcjonalnie 
mniejszą rolę w debacie publicznej; oprócz Arystofonta bardziej wyrazistymi wyjątkami od 
tej tendencji są Kallistratos z Afidnaj (pełniący urząd stratega 3 razy) i Fokion (pełnił go 9 lub 
10 razy); por. Izokrates, O pokoju (8) 54–55; Plutarch, Fokion 7.5; Kendrick -Pritchett 2.21; Hansen
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w latach 60. i 50. IV wieku był przede wszystkim politykiem, i to, jak podkreśla 
Hyperejdes, wyraźnie sobie schlebiając, jednym z najpotężniejszych (Eux. 28). 
Nie ma w tym wcale przesady. Gdy gasła już gwiazda Kallistratosa z Afidnaj, 
który zdominował ateńską scenę polityczną w latach 70. IV wieku, to właśnie 
on i jego stronnicy przewodzić zaczęli państwu, aby w następnej dekadzie 
rywalizować z Eubulosem10. Inaczej niż ten ostatni, Arystofont uchodzi za 
rzecznika bardziej agresywnej, mocarstwowej polityki zagranicznej, która 
jednak poniosła klęskę wraz z wojną ze sprzymierzeńcami (357–355 p.n.e.)11. 
Znany był również ze swoich sympatii do Teb, gdzie miał też posłować; po‑
dobno czyniono mu z tego powodu zarzuty, choć – paradoksalnie – czas jego 
politycznej aktywności całkowicie rozminął się z dwoma krótkimi okresami 
ateńsko -beockiego zbliżenia (383–374; 339–338 p.n.e.)12. 

Najbardziej imponująco rysuje się działalność legislacyjna Arystofonta. On 
sam miał się przechwalać, że siedemdziesiąt pięć razy wyszedł obronną ręką 
z procesów o zgłoszenie wniosku niezgodnego z prawem (graphē paranomōn)13. 
Uchwały przeforsowane z jego inicjatywy, o których wiemy, są wprawdzie 
dużo mniej liczne, niż sugerować mogłaby ta (niewątpliwie przesadzona) 
wzmianka: jest ich „zaledwie” trzynaście, niewielu jednak znanych nam 
polityków ateńskich na tym polu wyprzedza Arystofonta14. Za szczególnie 
istotny (z naszego punktu widzenia) uznać należy dekret, na mocy którego 
uregulowane zostały stosunki w mieście Iulis na wyspie Keos (362 p.n.e.), tym 
samym, które Arystofont pacyfikować miał jako ateński strateg15: dzięki niemu 
zyskujemy bowiem wgląd nie tylko w burzliwą historię II Związku Morskiego, 
lecz także w szczegóły jego administracyjnej organizacji, wymownie przy tym 
ilustrujące nieuchronny (choć tym razem poronny) proces jego przepoczwa‑
rzania w kolejne ateńskie imperium16. 

1989: 19–23; Engels 19932: 41–43, 48–49; zob. jednak Sealey 1956: 178–179; Tritle 1988: 101–102; 
Hamel 1995; 1998: 5–14, 32–39.

10 Sealey 1955; 1956; Engels 19932: 26–27; 57–59.
11 Co też wyniosło na polityczny piedestał jego adwersarza, Eubulosa; por. Sealey 1993: 116; 

zob. też Mossé 1962: 410–411, 416–420; niewykluczone, że różnice dzielące obu tych polityków 
w sprawach zagranicznych są sztucznie wyolbrzymione; por. Sealey 1955.

12 Por. Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi (3) 139: Ἀριστόφων ὁ Ἀζηνιεύς, πλεῖστον χρόνον 
τὴν τοῦ βοιωτιάζειν ὑπομείνας αἰτίαν („długo obwiniany o sprzyjanie Tebom”; przekład W. 
Lengauera); por. scholion do: Demostenes, O wieńcu 130: Ἀριστοφῶν, ἀνὴρ πολλάκις μὲν κριθείς, 
οὐδέποτε δὲ καταγνωσθείς („mąż wiele razy sądzony, nawet raz jednak nieskazany”); zob. też 
Trevett 1999: 188–189.

13 Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi (3) 194; zob. jednak Hansen 1974: 25; Oost 1977: 240–241.
14 Są to: Demostenes (43 uchwały, z czego 4 Rady Pięciuset, i 1 prawo), Demades (22 uchwały) 

i Likurg (11 uchwał i 6 praw); por. Hansen 1989: 36, 40–42, 53–54.
15 IG II2 111; SIG 173; GHI 142; RO 39; Harding 1985: 74–76; Cooper 2008: 31–36.
16 Dreher 1995: 121; po tych wydarzeniach Arystofont pełnił funkcję proksenosa dla innej 

polis leżącej na Keos, Kartai, za co uhonorowany został (razem z wieloma innymi) przez jej 
mieszkańców; por. IG XII.5 552.43; zob. też Cooper 2008: 33.
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Co najmniej równie aktywny był Arystofont na niwie sądowej, nie tylko 
skutecznie broniąc się w rzekomych siedemdziesięciu z górą sprawach, lecz 
także jako oskarżyciel. To on wytoczył proces o zdradę stanu (eisangelia) 
Leostenesowi starszemu, po którym ten ostatni resztę swoich dni spędzić 
musiał jako wygnaniec na dworze macedońskim (362 p.n.e.)17. O to samo 
oskarżył kilka lat później Ifikratesa i Timotheosa, wyjątkowo utalentowanych 
i doświadczonych dowódców, zarzucając im zdradę w związku z klęską, którą 
pod Embatami (w wojnie ze sprzymierzeńcami) poniósł ich mniej utalento‑
wany – za to zaprzyjaźniony z Arystofontem – kolega Chares (356 p.n.e.)18; 
Ifikrates został wprawdzie uniewinniony, Timotheosa jednak skazano na karę 
rujnującej grzywny stu talentów, w wyniku czego szukać musiał i on szczęścia 
na wygnaniu19. Wystąpił również Arysfont jako współobrońca w procesie 
przeciwko prawu Leptinesa, z którego zachowała się oskarżycielska mowa 
pióra Demostenesa20.

2. Procedura

Proces Arystofonta wspomniany jest w naszych źródłach tylko dwa razy: przez 
samego Hyperejdesa, w jego obronie Euksenipposa (Eux. 28) oraz w scholion 
do mowy Ajschinesa Przeciwko Timarchosowi (F 40)21. Hyperejdes, chwaląc 

17 Nt. procesu Leostenesa starszego zob. wyżej – Eux. 2 i kom.; por. też Epit. [wstęp 2.].
18 Chares wystąpić miał do walki w niesprzyjających warunkach, wbrew stanowisku 

swoich kolegów; zob. Polyainios, Podstępy 3.9.29; Diodor Sycylijski 16.21.4; por. Korneliusz Ne‑
pos, Timotheus 3.4; por. Buckler 1989: 4, 74; 2003: 382; nt. nieudolności Charesa: ibid. („a man 
whose salient quality was his ineptitude”); zob. też Schaefer 1885–18872: 2.52–56 (mniej surowa 
ocena); nt. jego przyjaźni z Arystofontem Sealey 1955: 74; 1956: 194, 196; Mossé 1973: 56; Engels 
19932: 34 i p. 40.

19 Korneliusz Nepos, Iphicrates 3.3 (Ifikrates uniewinniony); Dejnarchos, Przeciwko Demoste‑
nesowi (1) 14 (Timotheos skazany); Izokrates, Antidosis (15) 129 (I. uniewinniony; T. skazany); por. 
scholia do: Ajschines, Przeciwko Timarchosowi (1) 64; zob. też Hansen 1975: 100–102; nie wiadomo 
do końca, jaka była w tej sprawie rola Charesa: wg niektórych źródeł wystąpił on bowiem jako 
współoskarżyciel razem z Arystofontem; por. Hansen 1975: 101; Rubinstein 2000: 172.

20 Demostenes, Przeciwko Leptinesowi (20); nt. drużyn współoskarżycieli i współobrońców 
w tym procesie zob. Kremmydas 2013: 34–38; nt. procedury i jej osobliwości (oskarżenie prawa, 
a nie tego, który je zgłaszał) zob. ibid. 45–50.

21 Engels (19932: 137, p. 256) uważa, że wspomina go również P.Oxy 3660 (wykaz kilku ty‑
tułów mów Hyperejdesa), jako graphē paranomōn; nie podaje jednak żadnego miejsca, w którym 
wzmianka ta miałaby się znajdować; na 9 linijkach tego papirusu odnajdujemy jedynie 2 lub 3 
imiona: Kallipposa (tj. mowa xxvii), Demadesa (zob. niżej – Przeciwko Demadesowi) i być może 
Meidiasa (tj. mowa xxxiv); wspomniana zostaje również mowa xil O granicach; por. Coles – 
Haslam 1980: 142–143; zob. też Whitehead 476.
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się sukcesem, jakim była przegrana o włos z figurą tej wagi co Arystofont, 
nigdzie nie precyzuje, co było przedmiotem sprawy sądowej ani jaki charakter 
miała zastosowana przez niego procedura. Razem z procesem Arystofonta 
wspomina jednak oskarżenie Diopeithesa ze Sphettos i Filokratesa z Hagnous, 
w przypadku tego ostatniego wskazując, że była to sprawa o „zdradę stanu” 
(eisangelia). Niewykluczone więc, że i pozostałe dwa przypadki sądowych 
laurów Hyperejdesa uznać należy za przykłady tej właśnie procedury22. Prze‑
czy temu wszakże jednoznacznie – i na pozór definitywnie – drugie źródło, 
w którym czytamy, że Arystofont „oskarżony przez Hyperejdesa o złożenie 
wniosku niezgodnego z prawem (paranomōn) został skazany (healō), po tym jak 
podczas strategii na Keos przez swą pazerność wyrządził wiele zła jej miesz‑
kańcom”. Na pozór, ponieważ wartość tego świadectwa stawia pod znakiem 
zapytania stwierdzenie, że Hyperejdes proces wygrał: sam zainteresowany 
bowiem wyraźnie i jednoznacznie stwierdza, że sprawa zakończyła się dla 
niego nieznaczną porażką.

Tak ewidentna sprzeczność sprawia, że oba świadectwa są nie do pogo‑
dzenia. Przynajmniej w odniesieniu do tej samej sprawy. Przy założeniu, że 
scholiasta się nie pomylił, jedyną możliwą konkluzją jest odnieść jego uwagę 
do innego procesu, innego oskarżenia tego samego Arystofonta przez tego 
samego Hyperejdesa23. Samo w sobie nie jest to rzecz jasna wykluczone, 
w kontekście wzmianki, którą w obronie Euksenipposa czyni Hyperejdes, 
wydaje się jednak mało prawdopodobne. Płynący stąd wniosek jest bowiem 
taki, że Hyperejdes, mając wybór, zamiast spektakularnego zwycięstwa nad 
Arystofontem (w hipotetycznej graphē paranomōn) postanowił wspomnieć 
jedynie – honorową być może, ale wciąż – przegraną. Proces Euksenipposa 
bowiem niemal na pewno miał miejsce po śmierci Arystofonta, a zatem 
oba oskarżenia musiałyby być wcześniejsze, zapewne znacznie. Co więcej, 
świadectwo scholiasty jest też wewnętrznie sprzeczne: graphē paranomōn nie 
mogła zostać wniesiona z powodu zdzierstw, których Arystofont dopuścił się 
jako strateg; tak daleko idące nadużycie tej procedury nie mieściło się nawet 
w szerokich ramach giętkości ateńskiego prawa24. Tym bardziej że istniały 
drogi nie tylko ustawowo poprawne, ale i wygodniejsze dla oskarżyciela: 

„audyt” (euthyna) albo… eisangelia25.
Atrakcyjne rozwiązanie obu tych sprzeczności zaproponowane zostało 

w formie emendacji tekstu starogreckiego scholion. Zamiast lekcji manu‑
skryptu: „oskarżony przez Hyperejdesa o złożenie wniosku niezgodnego 

22 Hansen 1975: 99; Engels 19932: 36, p. 43; contra: Whitehead 233.
23 To właśnie sugeruje Hansen: 1974: 31; 1975: 99; por. Whitehead 233.
24 Kendrick -Pritchett 2.21; nt. graphē paranomōn zob. wyżej – Phil. [wstęp 2.]; nt. procedu‑

ralnej giętkości ateńskiego prawa zob. wyżej – Wprowadzenie 3.1.
25 Nt. eisangelia zob. wyżej – Eux. [wstęp 2.]; nt. audytu i jego podobieństw do eisangelia zob. 

niżej – Przeciwko Autoklesowi [wstęp 3.].
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z prawem (paranomōn) został skazany (healō)”, być może należałoby przeczytać: 
„oskarżony przez Hyperejdesa niemalże (par’ oligon) został skazany (healō)”. 
Dzięki tej drobnej poprawce, zgoła niebezzasadnej z paleograficznego punktu 
widzenia, świadectwo scholiasty nie tylko staje się zgodne ze stwierdzeniem 
samego zainteresowanego: usunięta też zostaje jego wewnętrzna niespójność, 
a wraz z nią – jedyna wskazówka, że Arystofont oskarżony mógł zostać 
o zaproponowanie uchwały niezgodnej z prawem (graphē paranomōn)26. W tej 
postaci scholion istotnie uzupełnia informacje przekazane w obronie Euk‑
senipposa: oba źródła wskazują, że Hyperejdes proces nieznacznie przegrał, 
scholiasta do tego dodaje, że miało to miejsce w związku z pełnieniem przez 
Arystofonta urzędu stratega na Keos. To z kolei z dużym prawdopodobień‑
stwem zawęża zakres możliwych procedur do wspomnianych wyżej „audytu” 
(euthyna) i „oskarżenia o zdradę stanu” (eisangelia). Z tych dwóch wreszcie 
bardziej przekonująca wydaje się ta ostatnia możliwość: nie tylko dlatego, że 
w IV wieku strategowie, którym zarzucano przestępstwa w trakcie pełnienia 
urzędu, dużo częściej oskarżani byli o „zdradę stanu”, lecz także dlatego, że 
to właśnie eisangelia pozostaje jedyną jednoznacznie wskazaną procedurą 
w katalogu własnych sukcesów, które wymienia Hyperejdes.

3. Istota sprawy

Według scholiasty – a jest on jedynym źródłem, które jednoznacznie wskazuje 
przyczynę procesu przeciwko Arystofontowi – podstawą oskarżenia miały być 
krzywdy wyrządzone przez niego mieszkańcom Keos, do czego popchnęła 
go jego pazerność (philochrēmatia). Zapewne chodzi o jakąś formę zdzierstw, 
których dopuścił się Arystofont w trakcie pełnienia urzędu. Ateńscy strate‑
gowie nie byli jednak rzymskimi gubernatorami; pod ich administracyjnym 
(w tym finansowym) nadzorem znajdowały się nie prowincje, lecz kampanie 
wojenne: to właśnie w tym kontekście zatem szukać należałoby okoliczności 
zarzucanych Arystofontowi przewinień27.

Mimo klęski w wojnie peloponeskiej Ateńczycy nie zrezygnowali z ambicji 
odgrywania pierwszych skrzypiec w politycznej historii Hellady; z czasem też 
zabrali się za odbudowę utraconego imperium. Ich skarbiec jednak w pierwszej 
połowie IV wieku p.n.e. wciąż świecił pustkami: Aten nie stać było na finanso‑

26 Muller – Hunziker 1858: 389; zob. też Hyperejdes F 40, aparat krytyczny w wyd. Jensena, 
Blassa i Kenyona.

27 Nt. zarzutów stawianych ateńskim strategom w związku z łapówkami i malwersacjami 
podczas kampanii zob. Kendrick -Pritchett 2.126–132.
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wanie kosztownych kampanii wojennych, które sprostać miały imperialnym 
aspiracjom obywateli. W efekcie wyruszający na wyprawę strateg niejedno‑
krotnie zmuszony był finansować ją sam, na bieżąco pozyskując potrzebne 
do tego środki28. Pół biedy, gdy źródłem utrzymania był majątek zdobyty 
na wrogach; niejeden raz jednak ciężką rękę ateńskich strategów dane było 
odczuć miastom zaprzyjaźnionym lub wręcz sprzymierzonym z Atenami29. 
Takie zaś działanie, narażające na szwank żywotne interesy państwa w jego 
relacjach z sojusznikami, mogło już podlegać ściganiu jako zdrada stanu; 
niejednokrotnie też przychodziło ateńskim strategom z tego właśnie tytułu 
stawać przed ateńskimi sądami30.

Nie inaczej wyglądać mogła sprawa Arystofonta: jako strateg wysłany został 
on, aby zdusić powstanie na wyspie Keos (363–362 p.n.e.); kolejne już, bo 
z poprzednim zaledwie rok wcześniej rozprawił się słynny Chabrias (364–363 
p.n.e.). To pierwsze objęło być może całą wyspę, z całą pewnością zaś doty‑
czyło Kartai, jednej z czterech znajdujących się na niej poleis, tej samej, której 
Arystofont później był proksenosem. To drugie natomiast, z którym przyszło 
się zmagać samemu Arystofontowi, dotyczyło wyłącznie miasta Iulis. Nie 
wiemy, jak wyglądały szczegóły tej kampanii, jednak scenariusz, w którym 
dowodzący wojskami ateńskimi strateg zmuszony jest okolicznościami (a być 
może też własną chciwością) do nałożenia wygórowanych kontrybucji na 
sprzymierzone już z Atenami państwa wyspy Keos, aby spacyfikować ich 
buntowniczego sąsiada, wcale nie jest nieprawdopodobny; zapewne wyłączyć 
z grona pokrzywdzonych przez Arystofonta należałoby Kartaję, której miesz‑
kańcy uhonorowali go godnością proksenosa. 

Zakładając, że w tej sprawie mamy jednak do czynienia z procedurą graphē 
paranomōn, Cooper niedawno zaproponował powiązanie procesu Arystofonta 
ze wspomnianym wyżej dekretem w sprawie Iulis31. Przetrwanie owej uchwały 
wyraźnie sugeruje, że Hyperejdes proces przegrał, nieodzownym elementem 
tej hipotezy jest więc emendacja tekstu starożytnego scholion („niemalże” 
zamiast „o złożenie wniosku niezgodnego z prawem”)32. Ponieważ jednak 
koniektura ta usuwa zarazem jedyną sugestię, że zastosowaną procedurą była 
w istocie graphē paranomōn, cały argument zjada swój własny ogon.

28 Ksenofont, Hellenika 4.8.25–30; por. Kendrick -Pritchett 2.50–51, 101–102; Gabrielsen 2007: 
269.

29 Np. Korkyra, która w 361–360 p.n.e. padła ofiarą wymuszeń ze strony Charesa; zob. 
Diodor Sycylijski 15.95.3; Kendrick -Pritchett 2.57.

30 Np. strateg Ergokles oskarżony o zdradę stanu (eisangelia): jednym z wielu postawionych 
mu zarzutów były zdzierstwa, których dopuścić się miał na mieszkańcach zaprzyjaźnionego 
Halikarnasu; por. Lizjasz, Przeciwko Ergoklesowi (28) 17; zob. też Hansen 1975: 88; Hamel 1997: 148.

31 IG II2 111; Cooper 2008: 43–47.
32 Cooper 2008: 44; por. Hansen 1974: 31.
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Frg. 401 [Arystofont wyśmiany jest w komedii za to, że przemawiać miał w spra‑
wie Charesa za pieniądze, za to, że uniknął skazania w procesie o złożenie 
wniosku niezgodnego z prawem i za to, że oskarżony przez Hyperejdesa o zło‑
żenie wniosku niezgodnego z prawem (paranomōn) został skazany (healō) po 
tym, jak podczas strategii na Keos przez swą pazerność wyrządził wiele zła 
jej mieszkańcom. Hyperejdes mówi też, że nazwany został Ardettos2, bo wiele 
razy w tym miejscu popełnił krzywoprzysięstwo]3

Frg. 414 Wiedział bowiem, że dano mu wolną rękę tak w działaniu, jak i też we 
wnioskowaniu o cokolwiek tylko (embrachy) by chciał.

Frg. 445 Nikogo nie przekonujesz bowiem, gdy zamiast chytrym nazywasz 
siebie mądrym, zamiast zadufanym w sobie – silnym, zamiast skąpym – trosz‑

1 Fragment ten przytacza scholion do mowy Ajschinesa Przeciwko Timarchosowi, przybli‑
żając wspomnianą w tej mowie postać Arystofonta: scholion do Aeschinesa, Przeciwko Timar‑
chosowi 64 (= Dilts 1992: 29–30).

2 Ardettos to nieznany bliżej heros ateński, od imienia którego nazwę swą wzięło miejsce, 
w którym cały panel 6000 corocznie wyłanianych sędziów składał przysięgę sędziowską; znaj‑
dować się ono miało nad rzeką Ilissos, na południowy wschód od murów miejskich; według 
niektórych świadectw było to wzgórze; por. Harpokration, Hesychios, Suda s.v. Ἀρδηττός; Pol‑
luks, Onomasticon 8.122; Bekker, Anecdota Graeca 1.183, 207, 443 (= Lexica Segueriana s.v. Ἀρδηττός); 
zob. też Boegehold 1995: 186–187; nt. przysięgi sędziowskiej zob. Wprowadzenie 3.3.

3 Hesychios (s.v. Ἀρδηττός) podaje, że nazywano w ten sposób osoby, które łatwo składały 
przysięgi (zapewne lekko je traktując); trudno powiedzieć, czy opierał się on w tym wyłącznie 
na zaginionej mowie Hyperejdesa, czy również na innych źródłach.

4 Fragment ten przytacza starożytne scholion do (nieautentycznego) dialogu Platona The‑
ages, objaśniające hasło ἔμβραχυ; scholia do Theagesa 127c (= Greene et al. 1938: 112).

5 Fragment ten przytacza łaciński gramatyk Publiusz Rutilius Lupus (I wiek n.e.) w swoim 
dziele Schemata lexeos (1.3), będącym tłumaczeniem i streszczeniem greckiego traktatu (o tym 
samym tytule) autorstwa żyjącego w I wieku p.n.e. Gorgiasza, który był jednym z nauczycieli 
Cycerona; polski przekład tego fragmentu podaje również Maykowska (1951: 161).
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czącym się o majątek, zamiast zawziętym – surowym. Nie ma bowiem takiej 
wady, którą mógłbyś się chełpić, wychwalając cnotę6.

6 Jako całość passus ten jest ilustracją figury zwanej paradiastolē, której istotą jest jedno‑
znacznie wyrażone rozróżnienie pokrewnych terminów, często pozostających mimo to w opo‑
zycji (np. moralnej) do siebie nawzajem; najbardziej przejmującym przykładem paradiastolē jest 
Tukidydesowy opis stasis na Korkyrze: Wojna peloponeska 3.82.4; por. Platon, Państwo 560e–561a; 
zob. też Lausberg 2002: 415.





Przeciwko Autoklesowi 

Przeciwko Autoklesowi była jedną z najwcześniejszych mów Hyperejdesa, naj‑
prawdopodobniej wygłoszoną w roku 361 lub 360 p.n.e. Była to mowa oskarży‑
cielska. Powszechnie identyfikuje się ten właśnie proces z oskarżeniem, które 
przeciwko Autoklesowi wniósł Apollodoros z Acharnaj1. Nie można jednak 
z całą pewnością wykluczyć, że mamy tu do czynienia z dwiema niezależnymi 
od siebie sprawami2.

1. Osoby dramatu

Oskarżony Autokles z Euonymon3 pochodził z zamożnej i politycznie zna‑
czącej rodziny. Jego dziadek, Diotimos, i ojciec, Strombichides, wielokrotnie 
pełnili ważne funkcje wojskowe, w tym również urząd stratega (a było to 
w czasach, gdy strategowie mieli istotny wpływ na politykę Aten). Autokles 
kontynuował rodzinną tradycję, sprawując ten urząd przynajmniej dwukrot‑
nie, po raz pierwszy w Tessalii (368 p.n.e.) i po raz drugi w Tracji (361 p.n.e.)4. 
Wcześniej jeszcze posłował do Sparty podczas konferencji pokojowej (371 
p.n.e.), mającej na celu zażegnanie trwających od ponad dziesięciu lat walk 
między Tebami, Atenami i Spartą właśnie. Choć jej efektem było zbliżenie 

1 Hansen 1975: 96; Trevett 1992: 131–133; Engels 19932: 37.
2 Dalsze rozważania opierają się na założeniu, że Apollodoros i Hyperejdes działali tu 

razem.
3 PA 2727; LGPN 22; PAA 239155; Hansen 1988: 39; Davies 1971: 161–162; Hamel 1998: 153.
4 Tessalia: Diodor Sycylijski 15.71.3; Tracja: Demostenes, Przeciwko Aristokratesowi 104; [Prze‑

ciwko Polyklesowi] 12; por. Davies 1971: 161–162; Hamel 1998: 153.
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tych dwóch ostatnich państw, sam Autokles dał się tam poznać jako nieugięty 
krytyk lacedemońskiego imperializmu5. W chwili procesu miał przynajmniej 
czterdzieści lat, a prawdopodobnie dużo więcej6.

Głównym oskarżycielem Autoklesa był znany polityk i autor zachowanych 
mów sądowych, Apol lodoros (z Acharnaj)7. Apollodoros urodził się w ro‑
dzinie metojków. Jego ojciec, Pasion, być może z pochodzenia Fenicjanin, był 
zamożnym bankierem, o którym kilkakrotnie (i to z różnych stron) słyszymy 
w zachowanych mowach ateńskich oratorów8. Pasion swoją karierę finansisty 
zaczynał skromnie, jako niewolnik prowadzący bank swoich właścicieli; po 
wyzwoleniu, jako metojk, dorobił się niemałej fortuny, a jego hojne datki na 
rzecz skarbu państwa podczas wojny korynckiej, zapewniły mu życzliwość 
Ateńczyków i umożliwiły uzyskanie obywatelstwa, którym jednocześnie 
obdarzony został jego syn, Apollodoros9. Ten ostatni wprawdzie wielokrotnie 
podkreślał niepewność swojego statusu „nowego obywatela” (poiētos politēs)10, 
nie przeszkadzało mu to jednak w aktywnym, by nie rzec: agresywnym, 
udziale w życiu politycznym Aten: liczne procesy, w których występował jako 
oskarżyciel, zyskały mu wątpliwą sławę jednego z największych pieniaczy11, 

 5 Ksenofont, Hellenika 6.3.7–9; por. CAH 6.180; Davies (1971: 161) określa jego wystąpienie 
jako „skrajnie niedyplomatyczne”.

 6 Jako poseł do Sparty w 371 p.n.e. powinien mieć ukończone 30 lat: było to kryterium 
wiekowe stawiane wszystkim urzędnikom w starożytnych Atenach (Arystoteles Ustrój poli‑
tyczny Aten 4.3; por. Hansen 1980: 153); posłowie wprawdzie „urzędnikami” (archai) sensu stricto 
nie byli (zob. Hansen 1980: 152–153), nie byli nimi jednak również sędziowie, których mimo to 
kryterium wiekowe obowiązywało (Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 63.3); prawdopodobnie 
zatem dotyczyło ono urzędników w najszerszym możliwym sensie tego słowa (Rhodes 19932: 
390), obejmującym również posłów (por. RE Supp. 13 s.v. presbeia 527–528); według Ksenofonta 
podczas poselstwa Autokles był już uznanym oratorem (Hellenika 6.3.7), co jednoznacznie su‑
geruje, że funkcja ta nie była jego politycznym debiutem.

 7 PA 1411; LGPN 68 ; PAA 142545; Schaefer 1858: 130–199; Davies 1971: 427–442; Trevett 1992; 
MacDowell 2009: 99–126; mowy Apollodorosa zachowały się w korpusie pism Demostenesa; są 
to: [Demostenes], Przeciwko Stefanosowi II (46), Przeciwko Timotheosowi (49), Przeciwko Polyklesowi 
(50), Przeciwko Kallipposowi (52), Przeciwko Nikostratosowi (53), Przeciwko Neairze (59); sprawa Apol‑
lodorosowego autorstwa mów Przeciwko Stefanosowi I (45) i Przeciwko Euergosowi i Mnesibulosowi 
(47) jest dyskusyjna; por. Trevett 1992: 61 -62; MacDowell 2009: 120, 141.

 8 Izokrates, Trapeziticus (17): przeciwko Pasionowi; Demostenes, W obronie Formiona (36): 
przeciwko Apollodorosowi.

 9 Zob. Osborne 1981–1983: 3.48–49; nadanie obywatelstwa w starożytnych Atenach było 
automatycznie rozciągane na wszystkich potomków beneficjenta, poczynając od lat 80. IV wie‑
ku; wcześniej wymagało to osobnego dekretu, który nie zawsze był uchwalany (zob. Osborne 
1981–1983: 4.150–154); nie wiemy, kiedy urodził się drugi syn Pasiona, Pasikles; prawdopodobnie 
jednak miało to miejsce pod koniec lat 80. (być może w 381–380 p.n.e.); Davies 1971: 429; Trevett 
1992: 6; Kapparis 1999: 169.

10 [Demostenes], 45.78 ; 59.28.
11 Zob. np. Pickard -Cambridge 1914: 222; Trevett 1992: 151–154; Cox 1998: 90; Harris 2013 : 

87–93; por. Demostenes, W obronie Formiona (36), 53.
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a do tego nieprzebierającego w środkach, czego z kolei świadectwem jest jego 
najlepiej znana mowa – Przeciwko Neairze.

Mimo iż w chwili procesu Apollodoros był jeszcze człowiekiem względnie 
młodym, bo trzydziestokilkuletnim, miał już za sobą niejedną sądową sprawę, 
a w tym samym, mniej więcej, czasie (360 p.n.e.) skutecznie oskarżył on stra‑
tega Timomachosa o zdradę stanu, o czym Hyperejdes krótko wspomina 
(Eux. 1)12. Niewykluczone jednak, że mimo swego doświadczenia, sprawę 
przeciwko Autoklesowi powierzył lepszemu od siebie ekspertowi, choć 
również stawiającemu dopiero swoje pierwsze kroki: Hyperejdesowi. Nie 
wiemy jednak do końca, w jakim charakterze nasz orator wystąpił w tym 
właśnie procesie13. Czy był on jedynie logografem, przygotowującym mowę 
oskarżycielską dla Apollodorosa, czy może występującym ramię w ramię 
z nim „współoskarżycielem” (synēgoros)? Niewykluczone wreszcie, że jedno 
i drugie oskarżenie było zupełnie od siebie niezależne, a Autokles stawał 
w szranki dwukrotnie, najpierw, broniąc się przed Apollodorosem, po raz 
drugi zaś – przed Hyperejdesem.

2. Istota sprawy

Trackie wybrzeże Morza Egejskiego, a szczególnie Amfipolis i półwysep Cher‑
sonez (dziś Gallipoli), było już od czasów archaicznych w sferze żywotnych 
zainteresowań Aten. Tamtejsze porty stały bowiem na straży dróg handlowych 
prowadzących z Bałkanów i z Morza Czarnego, w tym kluczowego szlaku 
dostaw zboża dla miasta14. Gdy w latach 70. IV wieku Ateńczycy zaczęli powoli 
odbudowywać swoje morskie imperium, swoją uwagę skierowali ponownie 
na te strategicznie ważne dla siebie regiony. Szybko też okazało się, że mają 
tam potężnego rywala w osobie Kotysa, władcy trackiego plemienia Odrysów. 
W zmaganiach o Chersonez Ateńczykom nie powodziło się zbyt dobrze, do 
tego stopnia, że odwołali działającego tam stratega Ergofilosa (362 p.n.e.)15. 
Niedługo później jednak trafiła im się wyjątkowa okazja: jeden z poddanych 
Kotysa, imieniem Miltokythes, zbuntował się przeciwko swemu królowi 
i zaczął szukać sojuszu z Atenami, oferując im miasta na Chersonezie, które 

12 Były to prywatne procesy przeciwko Kallipposowi (Przeciwko Kallipposowi (50), obrona), 
przeciwko Timotheosowi (Przeciwko Timotheosowi (49), oskarżenie) – słynnemu ateńskiemu 
strategowi – oraz publiczna procedura apographē (zob. Eux. p. 110) przeciwko Nikostratosowi 
(Przeciwko Nikostratosowi (53), oskarżenie); zob. Trevett 1992: 125–130.

13 Hansen 1975: 96; Trevett 1992: 1333; Rubinstein 2000: 242, p. 12.
14 Por. CAH 6.560–562.
15 Heskel 1997: 85–87; por. Demostenes, Przeciwko Aristokratesowi 104.
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znalazły się pod jego władzą16. Tu właśnie – najprawdopodobniej – pojawia 
się Autokles. To on bowiem, jako strateg, zastąpił w wojnie na Chersonezie 
odwołanego wcześniej Ergofilosa i to on odpowiadał za podjęcie działań 
w sprawie Miltokythesa; niewykluczone wręcz, że to do niego właśnie zwrócił 
się buntowniczy poddany Kotysa z ofertą sojuszu w zamian za Chersonez. 
Jakkolwiek sprawy te miały się w rzeczywistości, obiecujący alians z Milto‑
kythesem nie przyniósł spodziewanych korzyści. Buntownik wyparty został 
przez Kotysa z kluczowych posiadłości, jego rebelia zdławiona, a miasta 
chersoneskie dostały się w ręce króla trackiego i przez kilka kolejnych lat (do 
353 p.n.e.) były poza zasięgiem Ateńczyków. 

Całe odium za to niepowodzenie spadło na dowodzącego w tym czasie 
siłami ateńskimi na Chersonezie Autoklesa. Zapewne nie do końca słusznie. 
Zaraz bowiem po poselstwie Miltokythesa do Ateńczyków dotarł list samego 
Kotysa (uznawanego wcześniej za przyjaciela, a nawet uhonorowanego ateń‑
skim obywatelstwem), w którym król tracki w zamian za pomoc proponował 
im… Chersonez17. Nie wiedząc, w którą stronę się zwrócić, Ateńczycy zapewne 
wydali swojemu strategowi dyrektywy dalekie od jednoznaczności, bo gdy 
posłowie samego Miltokythesa donieśli mu o postanowieniach ateńskiego 
Zgromadzenia, ten przerażony wycofał się przed siłami Kotysa, zwątpiwszy 
w ateńską pomoc18. Niewykluczone też, że przeciwnikiem Autoklesa w tych 
zmaganiach był sam Ifikrates, słynny ateński strateg i kondotier, który w tym 
czasie akurat bawił na służbie u Kotysa (nota bene swojego szwagra), a przez 
wysoce niejednoznaczne stanowisko Ateńczyków w sprawie Miltokythesa 
zapewne uniknął później zarzutu zdrady swojego państwa19. Tak czy inaczej, 
Autokles został ze swojej funkcji odwołany, a po powrocie do Aten – oskarżony 
o zdradę.

Apollodoros w tym czasie był trierachą i tym samym podlegał Autokle‑
sowi20. Niepodobna jednak spekulować, czym konkretnie ten ostatni mógł się 

16 Sealey 1993: 89; niewykluczone, że to sam Miltokythes wojował wcześniej z Atenami 
i że to jego właśnie sukcesy przyczyniły się do odwołania stratega Ergophilosa (por. Heskel 
1997: 86–87).

17 Demostenes, Przeciwko Aristokratesowi 153–157; Heskel 1997: 88.
18 Demostenes, Przeciwko Aristokratesowi 104; Hansen (1975: 96, nr 90, p. 9) sugeruje na pod‑

stawie F 55, że sam Autokles aktywnie promował niejednoznaczną uchwałę w tej sprawie.
19 Co sugeruje Demostenes (Przeciwko Aristokratesowi 149); por. Heskel 1997: 92; zob. też 

Harris 1989: 270; Ifikrates udał się na służbę u Kotysa po swoim odwołaniu ze stanowiska stra‑
tega, które sprawował w wojnie o Amfipolis; zapewne w ten sposób chciał uniknąć procesów 
sądowych (prawdopodobnie eisangelia), które czekały go w ojczyźnie po nieskutecznej kampanii 
wojennej (Harris 1989: 269); nt. jego służby u Kotysa (który był jego szwagrem) zob. Harris 
1989; por. też Demostenes, Przeciwko Aristokratesowi (23), 130–132, 135, 156; nt. postaci Ifikratesa 
zob. Kendrick -Pritchett 2.62–72, 117–125.

20 Okres trierachii (trzeciej z kolei) Apollodorosa przypadał na lata 362–361 p.n.e.; ponieważ 
jednak Polykles, który miał go zastąpić w tej funkcji, nie był w stanie podjąć swoich obowiązków, 
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narazić swojemu podwładnemu. Zapewne nie były to czysto osobiste motywy, 
bo nie był on jedynym strategiem oskarżonym wtedy przez Apollodorosa21. 
Następny w kolejce był Menon (który go zastąpił), a zaraz po nim Timomachos 
i Kallippos22. Trudno też w oskarżeniach tych doszukiwać się jakiejś wyraź‑
nie zarysowanej linii politycznej. Przeciwnicy Apollodorosa reprezentowali 
bowiem różne fakcje w życiu publicznym starożytnych Aten i tym samym 
próby powiązania go z którąkolwiek z nich na tym etapie wydają się mało 
przekonujące: niewykluczone, że jako młody, początkujący polityk, dostrzegł 
on w oskarżeniu dowódców w przegranej bądź co bądź kampanii dogodną 
okazję do zaistnienia na arenie publicznej23. 

Bardziej wyraźnie na tym tle rysować się może polityczny wymiar udziału 
Hyperejdesa. Niewykluczone, że i nim powodowały podobne do Apollodorosa 
pobudki: w procesie Autoklesa dostrzegł on kolejną szansę na nadanie swojej 
krótkiej jeszcze karierze rozpędu. Niewątpliwie jednak oskarżony strateg był 
politycznie związany z wcześniejszym sądowym przeciwnikiem Hyperejdesa, 
Arystofontem z Azenii. To on bowiem był autorem uchwały, na mocy której 
nad Chersonez wysłana została flota z Autoklesem jako dowódcą; niewyklu‑
czone też, że stał on również za niejednoznaczną uchwałą w sprawie rebelii 
Miltokythesa, którą być może wspierał też sam Autokles24.

3. Procedura

Starożytny leksykon opisuje tę mowę jako „[oskarżenie] o zdradę” (prodosias)25. 
W systemie prawnym Ateńczyków zapewne istniała specjalna procedura, 
w ramach której rozstrzygane były tego rodzaju sprawy (graphē prodosias)26. 
Nie znamy jednak ani jednego przypadku jej zastosowania, czemu zresztą 

Apollodoros musiał pełnić ją również przez następny rok (361–360 p.n.e.); tego właśnie dotyczy 
jego zachowana mowa oskarżycielska ([Demostenes], Przeciwko Polyklesowi); nt. służby i liturgii 
Apollodorosa zob. Trevett 1992: 10–16.

21 Nie był też Apollodoros pierwszym i jedynym podwładnym, który oskarżał swojego 
stratega; por. Hamel 1998: 119–121.

22 Oprócz tego również Timotheos (po raz drugi); ten ostatni nie brał jednak udziału 
w chersoneskiej kampanii; [por. Demostenes, W obronie Formiona (36), 53; Trevett 1992: 134–135.

23 Trevett 1992: 137; Engels 19932: 36.
24 Uchwała w sprawie wysłania floty: [Demostenes], Przeciwko Polyklesowi (50), 6–7; nie 

znamy autora uchwały w sprawie Miltokythesa (Demostenes, Przeciwko Aristokratesowi 104), nie‑
którzy jednak utożsamiają go z Arystofontem właśnie; por. Cooper 2008: 45; zob. też niżej – F 55.

25 Lex.Cant. (kat’ Autokleous prodosias).
26 Polluks 8.40; por. Lipsius 1905–1915: 379; Harrison 1968–1971: 2.59; Kendrick -Pritchett 

2.27; Todd jednak nie wymienia jej w swoim wykazie graphai (Todd 1993: 105–109).
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trudno się dziwić: dużo bardziej powszechną – i „przyjazną” dla oskarżyciela 
– opcją była bowiem eisangelia. Regulujące tę ostatnią procedurę prawo (nomos 
eisangeltikos) jednoznacznie wskazuje „zdradę” wśród objętych nią przestępstw. 
Zdrada też była podstawowym zarzutem w zdecydowanej większości znanych 
nam procesów, które z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem 
uznać możemy za eisangeliai27. W przypadku składających urząd funkcjona‑
riuszy państwa jednak oskarżenie o zdradę możliwe było również w ramach 
procedury „audytu” (euthynai), której obowiązkowo podlegał każdy z nich; 
jako strateg, Autokles musiałby poddać się tej procedurze i ewentualnym 
procesom z nią związanym28.

Autokles jednak usunięty został z urzędu w trakcie jego pełnienia, na drodze 
specjalnego głosowania podczas sesji Zgromadzenia Ludowego (apocheirotonia): 
w tej sytuacji dochodzenie nadużyć, które spowodowały jego usunięcie, nie 
dokonywało się już w ramach „audytu”, ale na drodze oskarżenia o „zdradę 
stanu” (eisangelia)29. W IV wieku p.n.e. zresztą ta ostatnia procedura wyraźnie 
dominowała w procesach wytaczanych strategom, podczas gdy o „audycie” 
słyszymy już nader rzadko30.

27 30 na 130 opisanych przez Hansena (Hansen 1975: 69–111) przypadków eisangelia przed 
Zgromadzeniem Ludowym (47 z pozostałych 100 to oskarżenia dotyczące tego samego prze‑
stępstwa: parodiowania misteriów i afery hermokopidów z 415 p.n.e.); spośród nich za pewne 
oskarżenia o zdradę Hansen uznaje 16 (nr 3, 4, 64, 73, 75, 80, 82, 85, 86, 88, 89, 91, 94, 96, 100, 117, 
121), w tym wspomniane przez Hyperejdesa (Eux. 1 – Hansen nr 88, 89, 91, 94) oraz oskarżenie 
Leokratesa przez Likurga (Przeciwko Leokratesowi – Hansen nr 121); por. Demostenes, Przeciwko 
Leptinesowi (20), 79.

28 Nt. euthynai zob. Lipsius 1905–1915: 286–298; Harrison 1968–1971: 2.208–211 ; MacDowell 
1978: 170–172; Ostwald 1986: 55–66; Carawan 1987: 185–190; Todd 1993: 112–113; Hamel 1998: 126–130; 
por. też Kulesza 1988: 208–209; 1994: 33–38; nt. osobliwości tej procedury w odniesieniu do stra‑
tegów por. Harrison 1968–1971: 2.211; Kendrick -Pritchett 2.27–28; Hamel 1998: 128–130; euthynai 
w IV wieku: Hansen 1989: 28–29 (= GRBS 24 (1983) 154–155).

29 Apocheirotonia była aktem Zgromadzenia Ludowego; podczas pierwszego (głównego) 
posiedzenia w każdej prytanii (w kalendarzu politycznym rok dzielił się na dziesięć prytanii) 
Zgromadzenie Ludowe na drodze głosowania (epicheirotonia) oceniało pracę sprawujących swoje 
funkcje urzędników; apocheirotonia była negatywnym jego wynikiem; wiązało się to z automa‑
tycznym przekazaniem sprawy sądom; w przypadku uniewinnienia urzędnik przywracany 
był na swoje stanowisko; zob. Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 43.4, 61.2; Harrison 1968–1971: 
2.59; Hansen 1975: 42–43, 96; 1987: 117–118; MacDowell 1978: 169–170; Hamel 1998: 123–124; por. 
też Kulesza 1988: 209–210; 1994: 38–39 (nazwana tu mniej szczęśliwie epicheirotonia: to ostatnie 
pojęcie odnosi się raczej do samego głosowania, którego efektem mogła być apocheirotonia); 
nt. zgromadzeń ich liczby w każdej Brytanii zob. Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 43.3 oraz 
Hansen 1983: 35–72 (= GRBS 18 (1977), 43–70) i Hansen 1989: 167–175 (= SymbOsl 59 (1984), 13–19).

30 Hansen 1989: 28–29 (= GRBS 24 (1983) 154–155); 1975: 58–65; por. Taylor 2001b: 155–156; 
zob. jednak Demostenes, I Filipika (4), 47.
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Frg. 551 Także Sokratesa nasi przodkowie ukarali z powodu jego poglądów 
(logois)2.

Frg. 573 Czyny młodych4

Frg. 635 [Oskarżenie] polityczne, zainicjowane przez Zgromadzenie Ludowe6.

1 Fragment ten cytuje żyjący w XII w. bizantyński uczony Grzegorz z Koryntu w swoim 
komentarzu do Hermogenesa (Walz 7.1148).

2 Sokratesa wspomina również Ajschines w swojej mowie oskarżycielskiej Przeciwko Ti‑
marchosowi (1) 173: „skoro zaś, Ateńczycy, skazaliście na śmierć (apekteinate; dosł. „zabiliście”) 
sofistę Sokratesa, ponieważ był on wychowawcą Kritiasa, jednego z Trzydziestu, którzy obalili 
demokrację…”; jak zauważył Fisher (2001: 319), słowa te wyrażają rozpowszechniony nawet 
w II poł. IV wieku obraz Sokratesa jako podejrzanego sofisty, z którym po raz pierwszy spo‑
tykamy się w Chmurach Arystofanesa (423, 419 p.n.e.); por. Hansen 1995; Parker 1996: 199–207; 
według niektórych wzmianka o „poglądach” (λόγοις) – albo też po prostu wypowiadanych 
słowach – sugeruje, że podobne zarzuty stawia mówca Autoklesowi: poglądy, które wyraził 
podczas debaty na Zgromadzeniu w sprawie Miltokythesa, czego z kolei skutkiem było nieade‑
kwatne poparcie udzielone temu ostatniemu; por. Hansen 1975: 96; Trevett 1992: 132–133; Cooper 
2008: 45.

3 Słowa te przypisują Hyperejdesowi Harpokration (s.v. erga neōn) i Michał Apostolius (7.90; 
Corpus Paroemiographorum Graecorum, ed. E. Leutsch, t. II, s. 419).

4 Słowa te są częścią hezjodejskiego fragmentu: „czyny młodych, rady starszych, modlitwy 
starców” (321 M -W); Harpokration wydaje się sugerować, że Hyperejdes przytoczył jedynie 
pierwszą część tej sentencji.

5 Fragment ten podaje bizantyńskie (nieznanego autora) Lexicon Cantabrigiense s.v. ῥητορική.
6 [γραφῆς] ῥητορικῆς ἐκ δήμου (Lexicon Cantabrigense); niestety nie wiadomo, czy rze‑

czywiście chodzi tu o graphē; kodeksy LC zawierają lekcję gnōmas, graphas zaś jest jedynie 
emendacją (Sauppe; por. Hansen 1983: 40); Harpokration wspomina tzw. graphē rhetorikē, za 
którą prawdopodobnie kryje się graphē paranomōn, choć niepodobna wykluczyć innych form 
publicznych oskarżeń, których celem byli „politycy” (rhētores), jak eisangelia, graphē nomon mē 
epitēdeion theinai czy dokimasia rhētorōn.
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W mowie tej Hyperejdes wspominał również Melobiosa (F 61)7, jednego 
z trzydziestu tyranów ateńskich (404–403 p.n.e.); znaną z tragedii Sofoklesa 
dzielnicę Kolonos Hippios i znajdującą się w niej świątynię Posejdona (F 60)8; 
poetę elegijnego Euenosa, jednego z dwóch tego imienia (F 58)9. Podawać 
miał w niej również intrygującą informację, że kolegium dziesięciu strategów 
wybierane było według fyl10. Wspomina również karę kamienowania (F 59), co 
jednak z pewnością było hiperbolą albo retorycznym exemplum z przeszłości: 
z pewnością nie mogło natomiast być karą, której domagali się dla Autoklesa 
oskarżyciele – jeśli istotnie domagali się dla niego śmierci (co często miało 
miejsce w tego rodzaju procesach; kamienowanie bowiem niemal na pewno 
nie było stosowane w Atenach IV wieku p.n.e.; nie wiemy, czy w ogóle kie‑
dykolwiek stosowano tam tę formę kary głównej11. Popełnił wreszcie w tej 
mowie Hyperejdes niestosowność przeciwko czystości dialektu (F 56), czego 
nie omieszkał wytknąć mu attycysta z czasów rzymskich12.

 7 Harpokration s.v. Μηλόβιος; postać tę wspomina również Ksenofont (Hellenika 2.3.2) 
i Lizjasz (Przeciwko Eratostenesowi 12.12); por. Németh 2006: 103.

 8 Harpokration s.v. Κολωνέτας; leksykograf rozróżnia tu leżący na północ od Aten (obok 
Akademii) dem Hippios Kolonos od znajdującego się w obrębie murów miejskich Agoraios 
(albo Misthios) Kolonos; nt. świątyni Posejdona zob. Sofokles, Edyp w Kolonos 54–55; Tukidydes, 
Wojna peloponeska 8.67.2; Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie 1.30.4; zob. też Jebb 1900: xxx–xxxviii; 
Hornblower 1991–2008: 3.949–950.

 9 Harp. s.v. Εὔηνος (= BNJ 241 F 3) chodziło o poetę Euenosa z Paros; wg Eratostenesa, na 
którego powołuje się Harpokration, obaj pochodzili z tej wyspy; Euenosa z Paros wspomina 
m.in. Platon (Obrona Sokratesa 20a–b; Fedon 60d; Fajdros 267a); por. Gentili – Prato 1988–2008: 
2.100–102; Nails 2002: 153.

10 P.Oxy 1804 F 4.4–5; do tego samego nawiązuje F 64 Jensen (Harpokration s.v. stratēgoi), 
pomijając jednak informację o fylach (zob. Bartolini 1977: 107); strategowie pierwotnie wybie‑
rani byli po jednym z każdej z dziesięciu fyl; w późniejszym, bliżej niesprecyzowanym jednak 
okresie wybierano ich z ogółu wszystkich obywateli (Arystoteles, Ustrój polityczny Ateńczyków 
22.2–3, 61.1; por. Hamel 1998: 85–87); fragment mowy Hyperejdesa wydaje się sugerować, że ok. 
360 p.n.e. funkcjonował wciąż „plemienny” (fyletyczny) mechanizm wyboru; może on jednak 
równie dobrze odnosić się do dawniejszych czasów; zob. dyskusję w Hamel 1998: 88 p. 4; por. 
Engels 19932: 37, p. 45.

11 Kamienowanie: Rosivach 1987; kara śmierci w eisangelia: Hansen 1975: 29–36 (zwł. 35 
i p. 52).

12 Używając słowa ἐγκάθετος („położony”, „umieszczony”), zamiast bardziej poprawnych 
θέτος, εἰσποίητος albo ὑπόβλητος; wspomnianym attycystą jest Frynichos „Arab” (II wiek n.e.), 
który wytyka Hyperejdesowi ten błąd w swojej Preparatio sophistica (epitome), 419 Rutherford.



Mowa delijska

Mowa delijska jest kolejną z nielicznych fragmentarycznie zachowanych 
mów, które z dużą pewnością datować możemy na okres sprzed Cheronei. 
Przyjmuje się, że została wygłoszona między 345 a 343 p.n.e.1 Dotyczyła 
sporu Ateńczyków z mieszkańcami wyspy Delos, który powierzony został 
międzynarodowemu arbitrażowi. 

1. Istota sprawy

Wyspa Delos była siedzibą jednego z najważniejszych sanktuariów Apol‑
lona, szczególnie istotnego dla Greków jońskich, a dla wszystkich innych 
znaczeniem ustępującego jedynie wyroczni delfickiej2. Jego wagę podkreślał 
założycielski mit, powierzony formie epickiej w homerowym Hymnie do Apol‑
lona: to bowiem na tej wyspie brzemienna Latona, ścigana gniewem zazdrosnej 
Hery, urodzić miała boskie bliźnięta, dzieci Zeusa, Apollona i Artemidę. Kult 

1 Sugeruje to Demostenes (O wieńcu (18) 133–134), przedstawiając epizod z oskarżonym 
o zdradę (i straconym) Antyfontem (który miał miejsce po 346 p.n.e.) w ścisłym związku z wy‑
znaczeniem Hyperejdesa jako rzecznika sprawy Aten w sporze z Delos (zwł. łączący oba te 
epizody spójnik toigaroun; por. Yunis 2001: 188); niewykluczone, że fakt ten należy również 
chronologicznie wiązać z wytoczonym z inicjatywy tego ostatniego procesem Filokratesa (343 
p.n.e.); zob. Engels 19932: 79–80; Harris 1995: 121–122; BNJ 401a T1a (komentarz); przypuszczenia 
Sancheza (Sanchez 2001: 249–250), że mogła zostać wygłoszona po 337 p.n.e., nie wydają się 
przekonujące.

2 Constantakopoulou (2007: 49–60) argumentuje, że Delos była przede wszystkim sank‑
tuarium łączącym poleis wyspiarskie (w tym wyspy zasiedlone przez Dorów, jak Rodos), a nie 
poleis jońskie. 
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religijny, którego ośrodkiem była Delos, skupiał okoliczne wyspiarskie spo‑
łeczności przynajmniej od VIII wieku p.n.e., co zdaje się również sugerować 
wspomniany Hymn do Apollona; przyjmuje się niekiedy, że zorganizowane one 
były w formie tzw. amfiktionii delijskiej, na podobieństwo dużo lepiej znanej 
(i udokumentowanej) Amfiktionii Delfickiej3. W odniesieniu do Delos jednak 
samo pojęcie amphiktyones pojawia się w źródłach stosunkowo późno (od 410 
p.n.e.), a do tego jako termin opisujący urzędników zarządzających świątynią, 
a nie – zgodnie z pierwotnym znaczeniem – ludy „mieszkające wokół”4.

Jako niewielka polis, a jednocześnie ważny ośrodek religijny, Delos pozosta‑
wała zawsze w jakiejś formie zależności od swoich silniejszych, bliższych lub 
dalszych sąsiadów. Początkowo (VII/VI w. p.n.e.) była to Naksos, największe 
i najpotężniejsze państwo wyspiarskie Cyklad. Od czasów zaś Pizystrata 
(II poł. VI w.), rywalizującego na tym polu z Polikratesem z Samos, znalazła się 
w sferze wpływów Aten, od których (poza krótkimi epizodami) uniezależniła 
się dopiero po z górą dwóch wiekach (314 p.n.e.)5: jak podaje Herodot, ateński 
tyran dokonać miał pierwszego rytualnego oczyszczenia Delos, usuwając z niej 
wszystkie groby, które zostały przeniesione na leżącą zaraz obok wyspę Reneję. 
W V wieku p.n.e. Delos stanowiła formalne centrum I Związku Morskiego i sie‑
dzibę jego skarbca; jego przeniesienie do Aten (463 p.n.e.) tradycyjnie uznaje się 
za punkt zwrotny, w którym morski sojusz teoretycznie niezależnych państw 
faktycznie przekształcił się w ateńskie imperium, a nowi poddani szybko mieli 
okazję przekonać się, jak bardzo zmienił się ich status. Doświadczyli tego rów‑
nież Delijczycy, gdy na żądanie Aten dokonano drugiego oczyszczenia wyspy 
(426 p.n.e.). Tym razem nie sprowadzało się ono do zwykłej ekshumacji. Na 
mocy specjalnego dekretu Ateńczycy postanowili usunąć z wyspy same źródła 
rytualnej nieczystości, do których zaliczano również poród i śmierć. Odtąd 
Delijczycy rodzili się i umierali na sąsiedniej Renei, gdzie też znajdowała się 
ich nekropolia. Jakby tego było mało, kilka lat później (422 p.n.e.), być może pod 
tym samym pretekstem – oczyszczenia – Ateńczycy postanowili całkowicie 
pozbyć się Delijczyków z wyspy: zostali oni wygnani i zapewne tylko zawarciu 
pokoju Nikiasza (oraz interwencji boga, jak podkreśla nieskory do szukania 
religijnych wyjaśnień Tukidydes) zawdzięczali przywrócenie do ojczyzny6. 

3 Wg niektórych sugeruje to katalog państw w Hymnie do Apollona (31–45); zob. BNP s.v. 
Delos; por. Constantakopoulou 2007: 29, 38, 58; zob. też CAH 6.173; Buckler 2003: 248.

4 Istnienie amfiktionii delijskiej podaje w wątpliwość Chankowski 2008: 20–28; nt. wzmian‑
ki o urzędnikach ateńskich zob. ID 93; por. Rhodes – Osborne 2003: 142.

5 Zapis ἀφικτκτύονες (z ypsilon zamiast iota) stosowano konsekwentnie w odniesieniu do 
ateńskich urzędników; wydaje się on mieć mniej wspólnego z sensem: „mieszkający wokół” 
(ἀμφικτίονες), a przede wszystkim stanowić nawiązanie do eponimicznego herosa o imieniu 
Amphictyon; por. Chankowski 2008: 45–49.

6 Wg Diodora (17.73.1) powodem miał być fakt, że Delijczycy zaczęli znosić się ze Spartą 
(por. Meiggs 1972: 302); przywrócenie Delijczyków: Tukidydes, Wojna peloponeska 5.32.1; Meiggs 
1972: 302.
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Po klęsce Ateńczyków w wojnie peloponeskiej i demontażu ich imperium 

(404 p.n.e.) Delos na krótką chwilę wybija się na niezależność, ale już po dzie‑
sięciu latach (393 p.n.e.) dawni hegemoni wracają na wyspę, tym razem jako 
wspomniani już urzędnicy (amphiktyones) sprawujący pieczę nad sanktuarium7. 
Trudno powiedzieć, czy oznaczało to również formalną zależność delijskiej 
polis od Aten. Zawarty niedługo później (386 p.n.e.) „pokój królewski”, wień‑
czący kolejną, ośmioletnią wojnę między Spartą a koalicją Aten, Teb i Koryntu 
(zwaną dlatego wojną koryncką), przewidywał niepodległość wszystkich 
greckich poleis, w tym zapewne również Delos. O ateńskich amfiktionach 
zarządzających sanktuarium słyszymy jednak znowu po kilku zaledwie 
latach (377 p.n.e.), a jest to okres wykuwania się nowego sojuszu znanego 
jako II Związek Morski – z Atenami na czele.

Delos prawdopodobnie nie należała do tej organizacji. Paradoksalnie 
jednak stawiało to niezależność wyspiarskiej polis w dużo mniej korzystnym 
położeniu wobec ateńskiego hegemona8. Względem członków II Związku 
Morskiego bowiem miarkowały i ograniczały Ateńczyków założycielskie 
postanowienia sojuszu, które jednoznacznie odróżniać miały ten sojusz od 
naznaczonego złą sławą pierwowzoru z V wieku p.n.e. i których Ateny na 
początku skrupulatnie przestrzegały9. Fakt, iż Delijczycy winni rozruchów 
w sanktuarium Apollona mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności 
przed sądami ateńskimi, wymownie świadczy o tym, jak głęboko ograniczona 
mogła być suwerenność samej polis (i to z pominięciem administrowanej przez 
Ateńczyków świątyni)10. Z drugiej strony trudno o bardziej wyraźny dowód 
ich zasadniczej niezależności niż omawiana tutaj sprawa, w której wystąpili 
oni jako samodzielny podmiot polityczny przeciwko Atenom właśnie11. Ich 
przegrana w tym procesie potwierdziła jednak ateńskie roszczenia przynaj‑
mniej do części ich terytorium i suwerenności. Przez niemal cały IV wiek p.n.e. 
Delos pozostawała więc w nieformalnej – zapewne – zależności od swojego 
dawnego hegemona, aż do czasu, gdy Antygon Jednooki, jeden z diadochów 
znajdujący się wówczas u szczytu potęgi, przepędził Ateńczyków z wyspy 
i uczynił ją centrum zależnego od siebie wyspiarskiego związku państw 

 7 IG II2 1634; RO 2003: 142–143; być może w związku z upadkiem krótkotrwałej morskiej 
hegemonii Sparty, po jej porażce w bitwie morskiej pod Knidos (394 p.n.e.); por. BNJ 401a T1a 
Comm; CAH 6.173.

 8 Dreher 1995: 234–241; Chankowski 2008: 183–185; zob. jednak Cargill 1981: 147 i p. 3 (Delos 
podporządkowana Atenom, jednak nie jako członek Związku Morskiego).

 9 Postanowienia zawarte są w inskrypcji z tzw. „dekretem Arystotelesa” uchwalonym 
w 377 p.n.e. (IG II2 43; RO 22); Cargill 1981: 14–47; Rhodes – Osborne 2003: 101–102.

10 Rozruchy te (połączone z fizyczną napaścią na amfiktionów) wspomina IG II2 1635.134–140 
(= RO 28); winni zostali ukarani grzywną i wygnaniem zob. Dreher 1999: 203–215; Rhodes – 
Osborne 2003: 145–147.

11  Brak też jakichkolwiek świadectw o obecności ateńskich kleruchii na wyspie w IV wieku 
p.n.e.; por. Cargill 1995: 167; Dreher 1995: 236.
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greckich (314 p.n.e.). Ateńczycy wrócili na Delos dopiero wraz z Rzymianami 
(166 p.n.e.)12.

2. Procedura

Sprawa między Delijczykami i Atenami o kontrolę nad sanktuarium Apollona 
jest przykładem międzynarodowego arbitrażu13. Rozwiązywanie sporów 
między państwami tą metodą – często uważane za jedno z wyjątkowych 
helleńskich osiągnięć, antyczny archetyp XX -wiecznych międzynarodowych 
organizacji14 – funkcjonowało przez całą historię starożytnej Grecji, już od 
wczesnego okresu archaicznego15. Zwaśnione strony odwoływały się do 
trzeciej, niezależnej instancji, którą mogło być (najczęściej) inne państwo, po‑
nadpaństwowa organizacja (sojusz, amfiktionia, federacja), a nawet jednostka16. 
Czasem dokonywały tego z własnej inicjatywy, często jednak poddanie sporu 
arbitrażowi wymuszone było inicjatywą i potęgą mediującej strony trzeciej; 
a jeśli obie strony były członkami tego samego związku państw (np. Związek 
Koryncki), mediacja z reguły była już nie tylko opcją, ale koniecznością17.

Powszechnie przyjmuje się, że instancją, do której zwrócili się Delijczycy 
w swoim sporze z Atenami, była Amfiktionia Delficka18. Była to ponadnaro‑

12 Zob. Habicht 1997: 246–263.
13 Nt. arbitrażu międzynarodowego w starożytnej Grecji zob. Tod 1913 (traktujące o me‑

chanizmach arbitrażu od początków aż po dominację rzymską); Piccirilli 1973 (zestawienie 
i omówienie 61 historycznych sporów, od początków aż po rok 338 p.n.e.); A. Magnetto: Gli 
arbtitrati interstatali greci. Introduzione, testo critico, traduzione, commento. Pisa 1997 (kontynuacja 
Piccirilli 1973; od 337 do 196 p.n.e.); Ager 1996 (zestawienie 171 spraw od 338 do 90 p.n.e.); zob. 
też Bederman 2001: 82–84; Low 2007: 105–108; Ager 2013: 499–504.

14 Ager 1996: 7; Bederman 2001: 8, p. 14.
15 Piccirilli wymienia jako pierwszą sprawę arbitraż między Messenią i Spartą ok. 740 

p.n.e. (Piccirilli 1973: 1–6); precedens dla XX -wiecznych trybunałów (wraz z krytyką tego 
stanowiska): Low 2007: 105–106.

16 Np. Temistokles Ateńczyk w sporze między Koryntem i Korkyrą w 483/482 p.n.e. (Plu. 
Them. 24; Piccirilli 1973: 61–66) czy dużo później niejaki Makon z Larissy, w sporze między 
Halos i Tebami Ftiockimi ok. 145 p.n.e. (Ager 1996: 415); por. Tod 1913: 92–93; w późniejszym 
okresie w roli tej występują monarchowie hellenistyczni (de facto zatem państwa, którymi 
władali); por. Tod 1913: 89–90; Ager 1996: 20–22.

17 Por. Ager 1996: 8–10 i 22–24; zob. też Tod 1913: 75.
18 Piccirilli 1973: 215–216 (z przeglądem wcześniejszej literatury przedmiotu); Wankel 

1976: 727–729 (ostrożnie); Roux 1979: 28; Engels 19932: 72–83; Usher 1993: 218; Harris 1995: 121; 
Parker 1996: 223; Lefèvre 1998: 248; Giuliani 2001: 239–242; Yunis 2001: 188; BNJ 401a–b (zwł. T 1a 
i komentarz); por. też Rhodes – Osborne 2003: 147; contra: Sanchez 2001: 247–250; Chankowski 
2008: 256–257.
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dowa organizacja, której korzenie sięgają wczesnego okresu archaicznego, sku‑
piająca dwanaście ludów „mieszkających wokół” (amphi ‑ktiones) sanktuarium 
delfickiego19. O jej archaicznym charakterze świadczy fakt, iż jej członkowie, 
amfiktionowie, opisywani byli tradycyjnymi plemiennymi nazwami, które 
w niewielkim stopniu odzwierciedlały polityczną mapę Grecji w okresie kla‑
sycznym: Ateny wraz z Eubeą składały się na „Jonów”, podczas gdy „Dorowie” 
obejmowali doryckie państwa Peloponezu z jednej strony oraz Spartę (sic!) 
i Dorydę w Grecji środkowej z drugiej20. Najważniejszym organem decyzyj‑
nym Amfiktionii była jej rada (synedrion), w skład której wchodziło dwudziestu 
czterech delegatów (hieromnēmones), wysyłanych po dwóch przez każdego 
z dwunastu amfiktionów21. Ta właśnie rada miałaby być trybunałem, któremu 
powierzono rozstrzygnięcie sporu Delijczyków z Atenami. Reprezentanci 
poszczególnych amfiktionów dysponowali jednym głosem każdy, a decyzje 
podejmowane były kolegialnie. Towarzyszyli z reguły tzw. pylagoroi, którzy 
prawa głosu nie mieli, a których zadaniem było szczegółowe przedstawianie 
spraw przedłożonych obradom22. W takim charakterze wystąpić miałby 
z Mową delijską przed radą Amfiktionii Hyperejdes.

Cały powyższy argument opiera się jednak na niepewnych podstawach. 
Dysponujemy bowiem tylko jednym źródłem, które precyzyjnie i niedwu‑
znacznie wskazuje Amfiktionię Delficką jako miejsce rozstrzygnięcia sporu 
Aten i Delos. Jest nim – prawie na pewno nieautentyczny – dokument zawarty 
w mowie Demostenesa O wieńcu23. To zeznania świadków, na które powołuje 
się orator i które jako takie włączone zostały do tekstu mowy prawdopodobnie 
dużo później:

My, Kallias z Sunion, Zenon z Flyi, Kleon z Faleronu, Demonikos z Maratonu, 
w imieniu wszystkich członków Areopagu składamy świadectwo na korzyść 

19 W istocie amfiktionia skupiona była wokół dwóch sanktuariów, Apollona w Delfach i De‑
meter w Termopilach (Pylai; stąd też Amfiktionia Pylajska); to ostatnie miało być pierwotnym 
ośrodkiem Amfiktionii, do której dopiero później włączone zostały Delfy z ich sanktuarium; 
por. Roux 1979: 17–19; Lefèvre 1998: 34–52; Sanchez 2001: 32–37, 57; nt. początków Amfiktionii 
zob. por. Herodot 7.200.2; Ajschines, O poselstwie (2) 116; por. Roux 1979: 1–2; Lefèvre 1998: 13–17; 
Sanchez 2001: 41–44.

20 Delegat Dorów peloponeskich pochodzić mógł z Megary, Argos, Koryntu, Sykionu, 
Fliuntu, Trojzeny, Epidauros lub Eginy; drugi dorycki delegat pochodził albo ze Sparty (naj‑
częściej), albo z Dorydy w Grecji środkowej; nt. składu rady Amfiktionii zob. Roux 1979: 2–11; 
Lefèvre 1998: 21–140 (zwł. 52–70); Sanchez 2001: 37–41; nt. delegatów jońskich zob. niżej. 

21 Roux 1979: 3, 20–26; Lefèvre 1998: 205–215; Sanchez 2001: 497–507; por. też Sprawski 2009: 
84–85.

22 Nazywano ich również pylagorai albo agoratroi; por. Roux 1979: 3, 26–35; Lefèvre 1998: 
206–213; Sanchez 2001: 497–507 (który też uważa, że w niektórych sprawach mieli oni prawo 
głosu).

23 Zgodnie przyjmują to wydawcy (Blass; Butcher – Rennie; Mathieu; Dilts) i komenta‑
torzy (Wankel 1976: 2.735 – mniej pewnie); por. Wallace 19892: 257, p. 102.



302 Hyperejdes

Demostenesa, że gdy Lud wybrał Aischinesa na swego rzecznika wobec amfik‑
tionów w sprawie świątyni delijskiej, na posiedzeniu uznaliśmy Hypereidesa 
za bardziej godnego zabrania głosu w imieniu państwa. Ostatecznie więc wy‑
prawiono w drogę Hypereidesa24.

Inaczej niż z reguły miało to miejsce, włączony do mowy dokument nie 
jest jedynie stylizowaną na stenogram parafrazą słów samego oratora: ten 
bowiem nie wspomina ani imion składających świadectwo areopagitów, ani 
też, co najistotniejsze, amfiktionów. Nie wiemy jednak, czy ten, kto dokonał 
interpolacji, miał do dyspozycji źródła i świadectwa, które potwierdza‑
łyby zawarte w niej szczegóły. Wiemy natomiast, że Amfiktionia Delficka 
nader rzadko podejmowała się rozstrzygania sporów wykraczających poza  
sferę jej funkcjonowania25. A Delijczycy niemal na pewno nie byli jej członkami26. 

Przypuszcza się zatem, że to sama istota sporu, dotyczącego wszak boga, 
którego kult łączył Delfy i Delos, dwa najważniejsze jego ośrodki, mogła 
przesądzić o powierzeniu arbitrażu tej właśnie instytucji27. Nie bez znaczenia 
zapewne byłby też fakt, że większość jej członków była Atenom nieprzychylna, 
a od zakończenia III wojny świętej (346 p.n.e.) dwa miejsca po pokonanych 
Fokijczykach przekazane zostały Filipowi II, który też w sprawach Amfiktionii 
zaczął odtąd grać pierwsze skrzypce (wcześniej rola ta przypadała Tebom) 
i wykorzystywać ją dla zapewnienia sobie politycznej dominacji28. 

24 Demostenes, O wieńcu (18) 135; przekład R. Turasiewicza.
25 Znamy tylko pojedyncze, a do tego wątpliwe przykłady takich właśnie stricte politycz‑

nych sporów, jak Argos i Sparty o Thyreatis/Kynourię w VI wieku, ze słynną bitwą 300 wybrań‑
ców (Herodot 1.82; BNJ 287 F 2a; por. Piccirilli 1973: 39; Lefèvre 1998: 248–249; contra: Sanchez 
2001: 82–83); Sparty i Teb o tropaion po bitwie pod Leuktrami (Cyceron, De inventione 2.69; zob. 
jednak Piccirilli 1973: 169–172; Lefèvre 1998: 247; Sanchez 2001: 163–164); zdecydowana większość 
jest ściśle powiązana ze sprawami delfickimi, jak spór o trójnóg dedykowany w Delfach po 
zwycięstwie pod Platejami, przez Pauzaniasza, króla Sparty ([Demostenes], Przeciwko Neairze 
97–98; por. Lefèvre 1998: 246–247); spór między Amfissą i Atenami w 340 p.n.e. (Ajschines, 
O poselstwie 115–124), który zapoczątkował IV wojnę świętą czy spór między Lokrydą a Tebami 
o twierdzę Nikaję w 339–338 p.n.e., jako pokłosie tej wojny (Lefèvre 1998: 248–249; Sanchez 
2001: 213–218, 237–238).

26 Jak zaznaczono wyżej, „Jonów” reprezentowali w radzie Amfiktionii mieszkańcy Aten 
i Eubei; najprawdopodobniej nie obejmowało to Greków jońskich zamieszkujących Cyklady 
i Azję Mniejszą; wzmianka u Ajschinesa (O poselstwie 116) o Priene wskazywać może albo 
wyjątek, albo też odnosić się do nieznanej polis o tej właśnie nazwie na Eubei (Roux 1979: 9–10; 
Lefèvre 1998: 60; Sanchez 2001: 39–41).

27 Piccirilli 1973: 215; Lefèvre 1998: 248; BNJ 401a T 1a (komentarz).
28 Diodor Sycylijski 16.60.1; Demostenes, O pokoju (5) 19; por. Roux 1979: 165–166; Lefèvre 1998: 

94–101; Sanchez 2001: 205 ; Worthington 2014: 67; dominacja Teb: zob. Sealey 1993: 108; sugerowano 
również, że w następstwie pokoju Filokratesa, wieńczącego wszak konflikt w łonie Amfiktionii 
Delfickiej, ten właśnie sojusz stał się jego gwarantem i tym samym odpowiednim kandydatem 
na rozjemcę; por. Giuliani 2001: 241; nt. Fokijczyków i III wojny świętej zob. Wprowadzenie 2.1.
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Niepodobna jednak wykluczyć zgoła innego scenariusza: żyjący dużo 

później autor „świadectwa”, opierając się na błędnych koncepcjach funk‑
cjonowania Amfiktionii Delfickiej w IV w., traktując ją jako prawdziwy 
międzynarodowy trybunał klasycznej Grecji, jej właśnie przypisał arbitraż 
w sporze, który w rzeczywistości rozstrzygnięty został przez zupełnie inną 
instancję29. W tym kontekście wskazuje się albo na samego Filipa II, albo też 
Związek Koryncki – ten ostatni rzecz jasna przy założeniu, że i spór, i jego 
rozstrzygnięcie miały miejsce dużo później, niż z reguły się to przyjmuje (po 
337 p.n.e.)30. Niezależnie jednak od tego, gdzie szukać będziemy instancji, do 
której odwołali się Delijczycy, wydaje się pewne, że decyzja w ich sprawie 
faktycznie należała do macedońskiego monarchy.

3. Osoby dramatu

Stronę ateńską w sporze reprezentował Hyperejdes. Zastąpić on miał w tym 
charakterze wybranego wcześniej przez Zgromadzenie Ludowe Ajschi- 
nesa. Według nieprzychylnego temu ostatniemu świadectwa rada Areo- 
pagu, podejrzewając go o sprzyjanie Filipowi i działanie wbrew interesom 
Aten, cofnęła decyzję Zgromadzenia i wyznaczyła na jego miejsce właśnie  
Hyperejdesa, który po III wojnie świętej dał się już poznać jako twardy 
przeciwnik Macedonii31. Ajschines (podobnie jak Demostenes) w tym okre‑
sie kilkakrotnie reprezentował Ateny przed radą Amfiktionii Delfickiej jako  
pylagoros32. Fakt, że to jego zastąpił Hyperejdes, może więc sugerować, że 
chodziło o ten właśnie urząd i że spór istotnie poddany został arbitrażowi 
Amfiktionii.

29 Sanchez 2001: 249; Chankowski 2008: 256 i p. 92; fakt, że Demostenes (O wieńcu 134) nie 
używa w tym kontekście technicznego terminu pylagoros (jak np. Ajschines, Przeciw Ktezyfontowi 
113, 115), lecz dużo bardziej pojemnego pojęcia syndikos trudno uznać za rozstrzygający.

30 Sanchez 2001: 249–250; za RE s.v. syndikos (Filip jako strona rozstrzygająca); por. Chan‑
kowski 2008: 256–257 (non liquet).

31 Demostenes, O wieńcu 134; interwencja Areopagu, prawdopodobnie na drodze procedury 
apophasis, mogła być uzasadniona szczególnymi prerogatywami tego gremium w sprawach 
natury religijnej (w zakres których niewątpliwie wchodziła kwestia kontroli nad sanktuarium 
delijskim) oraz jego silniejszym autorytetem i poszerzonymi kompetencjami w tym właśnie 
okresie; por. Carawan 1985: 127; Wallace 19892: 113–114; 176–184; zob. też Harris 1995: 121 (który 
zwraca uwagę na wyjątkowość tej sytuacji).

32 Ok. roku 340 p.n.e.; por. Przeciwko Ktezyfontowi 113–115; por. Demostenes, O wieńcu 149, 
155; urząd ten sprawować miał także osławiony Meidias (Przeciwko Ktezyfontowi 115), przeciwko 
któremu Demostenes napisał słynną mowę oskarżycielską; por. Lefèvre 1998: 306.
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W sprawie Delos nie przemawiał jeden z obywateli tej polis, lecz niejaki 
Eutykrates z Olintu33, znany przede wszystkim z tego, że zdradził swoje miasto 
i umożliwił jego zdobycie Filipowi: jako dowódca jazdy poddać miał Macedoń‑
czykom znajdujące się pod jego komendą oddziały34. Mimo oddanych przysług 
nie znalazł on podobno uznania w oczach Filipa: Demostenes wprost mówi, 
że „nędznie zginął”, co jednak bez wątpienia uznać należy za hiperbolę35. 
Wynik sporu Delijczyków z Atenami wcale nie musi oznaczać, że Eutykrates 
zdążył wypaść z łask Filipa, a forsowana kilka lat później (338–336 p.n.e.) przez 
Demadesa uchwała honorująca go proksenią wydaje się wręcz potwierdzać 
jego znaczenie w oczach macedońskiego monarchy.

4. Rezultaty

Spór o kontrolę nad sanktuarium rozstrzygnięty został po myśli Ateńczyków. 
Sukces ten przypisywać można zarówno błyskotliwości Hyperejdesa, którego 
Mowa delijska chwalona była w starożytności36, jak też aktualnej koniunkturze 
politycznej. W pierwszych bowiem latach po zakończeniu III świętej wojny 
i zawarciu pokoju Filokratesa (346–343 p.n.e.) Filip II mógł szukać z Atenami 
zbliżenia, a kwestia kontroli nad sanktuarium delijskim nie była dla niego ży‑
wotnym interesem strategicznym i mógł pozwolić tu sobie na wielkoduszność: 
jeśli więc istotnie spór Delos i Ateńczyków przypadał na ten właśnie okres, to 
niewątpliwie wpływom Filipa przypisać można pomyślne dla tych ostatnich 
jego rozstrzygnięcie37.

33 Gude 1933: 43 (nr 50); por. niżej – Przeciwko Demadesowi; zob. też Demostenes, W sprawie 
Chersonezu (8) 40; O poselstwie (19) 265, 341; Diodor Sycylijski 19.53; Eutykrates wymieniany jest 
jednym tchem z innym Olintyjczykiem, Lastanesem, który z kolei figuruje w jednym z Demo‑
stenesowych katalogów zdrajców (O poselstwie (19) 40).

34 Zob. niżej – F 76; por. Hammond – Griffith 2.323; MacDowell 2000: 316.
35 Zginęli: 8.40; Hyp. F 75 podkreśla, że Euthykrates walczył pod Cheroneą (a mowa W spra‑

wie Chersonezu, skąd dowiadujemy się, że zginęli, wygłoszona została w 341 p.n.e.; por. Demo‑
stenes, O wieńcu (18) 48 (gdzie słyszymy, że Lastenes wypadł z łask Filipa); zob. też Wankel 
1.336–338; MacDowell 2000: 316.

36 E.g. [Longinos] O wzniosłości 34.2; por. Parker 1996: 224; Lefèvre 1998: 248.
37 Engels 19932: 79, 82–83; Wankel 729–730; Giuliani 2001: 240; zob. też CAH 6.765–767; 

Dreher 1995: 233.
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Frg. 671 Mówią, że Latona w ciąży z dziećmi Zeusa ścigana była przez Herę 
po wszystkich ziemiach i morzach. W końcu utrudzona, nie mając dokąd się 
zwrócić, przybyła do naszej ziemi i rozwiązała przepaskę (zōnē)2 w miejscu, 
które dziś nazywa się Zōstēr3.

1 Fragment ten znajdujemy w komentarzu do Hermogenesa Peri ideōn autorstwa Syrianusa 
(1.37–38 Rabe = BNJ 401b F1), żyjącego w I poł. V wieku n.e. scholarchy Akademii platońskiej, 
nauczyciela Proklosa; większość jego pism zaginęła, zachowały się jedynie komentarze do 
Hermogenesa i do Metafizyki Arystotelesa; epizod ten, wiążąc go z Mową delijską, wspominają 
również: scholia (Maximus Planudes; Joannes Siculus) do Hermogenesa Peri ideōn (Rhetores 
Graeci 5.481; 6.210–211 Walz); scholia do Ajschinesa, Przeciwko Ktezyfontowi 108 (= BNJ 401b F2a); 
scholia do Eliusza Arystydesa, Mowa panatenajska 3.27 (= BNJ 401b F2b); por. też Pausaniasz, 
Wedrówka po Helladzie 1.31.1; Lexica Segueriana s.v. Zōstēr Apollōn (Anecdota Graeca 1.261 Bekker) – 
w obu brak wzmianki o Hyperejdesie.

2 „rozwiązała przepaskę” (λῦσαι τὴν ζώνην – stąd ζωστήρ): por. Kallimach, Hymn do Delos 
209, 222, gdzie Latona „rozwiązuje przepaskę” już na wyspie; wyrażenie to miało w starożytnej 
grece podwójne znaczenie; z jednej strony było peryfrazą utraty dziewictwa (Antologia palatyń‑
ska 7.164, 324; por. Eurypides, Alkestis 177), z drugiej natomiast, jak w omawianym fragmencie, 
oznaczało przygotowanie do porodu albo metonimicznie cały poród (por. Soranos 2.6.1); cię‑
żarne kobiety dedykowały swoje przepaski Artemidzie albo Eileithyi z przydomkiem Lysizōnos 
(„rozwiązująca przepaskę”); por. King 19932: 120–122.

3 Chodzi o przylądek Zoster na południowo -zachodnim wybrzeżu Attyki, naprzeciwko 
Eginy, u podnóża góry Hymmetos; znajdowało się tam sanktuarium Apollona (z przydom- 
kiem Zosterios), w którym wg Pauzaniasza cześć odbierały też Artemida, Latona i Atena (Wę‑
drówka po Helladzie 1.31.1); por. Goette 2001: 197; zob. też Parker 1994: 224 i p. 69; BNJ 401b F 1 
i kom.; Hyperejdes w swojej Mowie delijskiej wskazać miał również Atenę (z przydomkiem 
Pronoia) jako opiekunkę Leto, która pomogła jej w przeprawie na Delos; zob. scholia do Eliusza 
Arystydesa, Mowa panatenajska 3.27 (= BNJ 401b F 2b); Suda s.v. Pronoia Athēna; Hyperejdes uczy-
nić miał też wzmiankę o sanktuarium tej bogini, które znajdowało się na wschodnim wy- 
brzeżu Attyki, w demie Prasiai; zob. scholia do Ajschinesa Przeciwko Ktezyfontowi 108 (= BNJ 
401b F 2a).
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Frg. 684 Tam składa się codziennie ofiary Apollonowi, wyprawia ucztę na jego 
cześć oraz wystawia się dla niego część ofiary5

Frg. 696 podobnie wszechjoński krater7 wina Hellenowie przygotowują razem

Frg. 708 Przybyli na Delos pewni bogaci mężowie z Eolii, mający ze sobą wiele 
złota; a wyruszyli oni ze swoich krajów, aby zwiedzać Helladę9. Znaleziono 
ich następnie martwych, porzuconych na Renei. Gdy rzecz stała się głośna, 
Delijczycy zarzucili mieszkańcom Renei, że to ich sprawka, i oskarżyli ich pań‑
stwo o bezbożność (asebeia)10. Renejczycy z kolei nie posiadali się z oburzenia 

 4 Fragment ten przytacza Pryscjan z Cezarei (w Mauretanii), żyjący na przełomie V i VI 
wieku n.e. gramatyk bizantyński (pracował i uczył w Konstantynopolu), w swoim dziele Insti‑
tutiones, poświęconym gramatyce łacińskiej (18.251, Hertz -Keil 334).

 5 „część ofiary” (μερίς), tzn. porcję ofiarnego mięsa; podczas rytuału ofiarnego (θυσία) 
z towarzyszącą ucztą ofiarną (δεῖπνον) części przewidziane dla boga (μηρία; nie mylić z μερίς), 
z reguły pośledniejsze – wg Hezjoda kości owinięte w tłuszcz (Prace i dni 535nn) – spalane były 
na ołtarzu; często jednak bóstwo otrzymywało również porcję ofiarnego mięsa, umieszczaną 
na poświęconym mu stole, stąd nazywaną z reguły trapezōma; zob. Gill 1974: 122–127; Jameson 
1994: 35–41; nt. rytuału ofiarnego i dzielenia mięsa por. Detienne – Vernant 1979: 17–24; 139–157; 
van Straten 1995: 115–153; zob. też Burkert 1985: 56–57; Lengauer 1994: 89–93.

 6 Fragment ten znajdujemy u Atenajosa (Uczta mędrców 10.424e); Suda i Focjusz z kolei 
(s.v. κεραννύουσι) zaświadczają, że Hyperejdes uczynił wzmiankę o „mieszaniu”, która, być 
może, związana była z tym właśnie passusem.

 7 „wszechjoński krater” (πανιώνιον κρατῆρα); krater był dużym naczyniem służącym do 
mieszania wina; krater wszechjoński wspominany jest wielokrotnie w inskrypcjach z Delos 
pochodzących z IV wieku p.n.e. (ID 103.72; 104.129), wzmiankę o nim czyni również Filostratos 
w kontekście wszechjońskiego festiwalu, Panionia (Żywot Apolloniosa 4.5–6); zob. BNJ 401b F 4 
(kom.); nt. festiwalu Panionia zob. Nagy 2010: 224–231.

 8 Fragment ten znajdujemy w scholiach do Hermogenesa O stanach sprawy (Rhetores Graeci 
4.446 Walz), w komentarzu autorstwa Sopatra, żyjącego w IV wieku n.e. retora (tj. teoretyka 
i nauczyciela retoryki), prawdopodobnie w Atenach, autora zachowanych fikcyjnych mów 
zebranych w dziele pt. Diairesis Zētematōn („Rozważania o problemach”); zob. Kennedy 1983: 
104–109 (1994: 218–220); do tego fragmentu najprawdopodobniej nawiązuje również Harpokra‑
tion, omawiając hasła ἀγοράσαι („zakupić”; por. „aby zakupić” – ἀγοράσοντες) i Ῥήνεια – w obu 
odwołuje się on do Hyperejdesa.

 9 „aby zwiedzać Helladę” (κατὰ θεωρίαν τῆς Ἑλλάδος); pojęcie θεωρία może mieć bardzo 
konkretny, techniczny sens „oficjalnego poselstwa” wysyłanego przez daną polis do panhelleń‑
skiego sanktuarium religijnego (zob. wyżej – Epit.; znaczenie to wydawać mogłoby się nader 
atrakcyjne w odniesieniu do zabitych mężów z Eolii (tak np. Rutherford 1995: 280; Parker 1996: 
226, a za nimi BNJ 401b F 5a i kom.); wyrażenie κατὰ θεωρίαν τῆς Ἑλλάδος wyraźnie wskazuje, 
że przedmiotem owej θεωρία jest Grecja jako całość, a nie sama Delos; najprawdopodobniej 
była to zatem prywatna inicjatywa, a nie oficjalne poselstwo (nt. θεωρία i jej rodzajów, w tym 

„prywatnej”, zob. Nightingale 2004: 40–68 (zwł. 63–68)).
10 Według niektórych zabójstwo eolskich [pielgrzymów] stanowić miało „dawny zarzut” 

(Tukidydes, Wojna peloponeska 5.1), z powodu którego Ateńczycy w 421 p.n.e. uznali Delijczyków 
za niegodnych sprawowania opieki nad sanktuarium i zmusili ich do opuszczenia wyspy; por. 
Jensen 126 („narrat Hyp. scelus vetus Deliorum”) Parker 1996: 151 p. 117; 225 p. 31; Hornblower 
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z powodu całej sprawy i o to samo wnieśli oskarżenie przeciwko mieszkańcom 
Delos. Gdy więc miała miejsce rozprawa, aby ustalić, którzy z nich popełnili 
ten czyn, mieszkańcy Renei zapytali Delijczyków, z jakiego to powodu mieliby 
tamci do nich właśnie przybyć. Nie było przecież u nich portów ani emporiów, 
ani jakichkolwiek rozrywek. To bowiem na Delos, mówili, przybywają wszyscy 
ludzie, a i oni sami niemało spędzają tam czasu. Skoro zaś Delijczycy odrze‑
kli, że tamci przybyli na Reneję, aby zakupić (agorasontes) zwierzęta ofiarne, 
mieszkańcy Renei powiedzieli: dlaczego to – skoro przybyli, jak twierdzicie, 
aby nabyć zwierzęta ofiarne – dlaczego nie przyprowadzili towarzyszących 
im niewolników, którzy zajęliby się zwierzętami? Dlaczego pozostawili ich na 
Delos, a do nas przeprawili się sami? Do tego jeszcze od miejsca przeprawy do 
miasta Renejczyków jest trzydzieści stadiów11, a droga – którą musieliby ruszyć 
po sprawunki – wyboista i nierówna12. Dlaczego więc przeprawili się na Reneję 
bez obuwia? Tym bardziej że po świątyni na Delos przechadzali się obuci.

Frg. 7113 […] w chwili obecnej nikomu nie oddając (didontes) składki (syntaxis)14, 
my zaś (hēmeis de) kiedyś uznaliśmy za stosowne (ēxiōsamen) brać ją15.

1996: 422; Chankowski 2008: 53–56; BNJ 401b F 5a, kom.; jeśli istotnie należy je wiązać z Tuki‑
dydesową wzmianką, to jako sprawa „dawna” musiała mieć miejsce długo przed 421 p.n.e.

11 Ok. 5.5 km; jeden stadion mierzył około 180 m (różne poleis miały różne standardy miar, 
stąd pewne rozbieżności).

12 Reneja, dwukrotnie większa od Delos, składała się z dwóch części, południowej i pół‑
nocnej, połączonych wąskim przesmykiem; polis Renejczyków znajdowała się na zachodnim 
wybrzeżu części północnej; część południowa natomiast swoją wschodnią stroną otwierała się 
na Delos, od której dzieli ją cieśnina o szerokości kilkuset metrów; tędy właśnie przeprawiano 
się z jednej wyspy na drugą, tam również znajdowały się nekropolie Delijczyków i tam wresz‑
cie znaleziono martwych przybyszów z Eolii; nt. Renei zob. RE s.v. Rheneia 598–599; Bruneau 

– Ducat 19833: 265, 268; BNP s.v. Rheneia.
13 Fragment ten przytacza Harpokration (s.v. σύνταξις) oraz Etymologicum magnum (s.v. 

σύνταξις; 736).
14 „składka” (σύνταξις) było określeniem stosowanym na kontrybucje finansowe członków 

II Związku Morskiego; odróżniało ją to od złowrogo brzmiącego „trybutu” (φόρος), jak nazywali 
Ateńczycy daninę składaną przez poleis będące częścią ateńskiego imperium z V wieku; zob. 
Brun 1983: 114–126; Dreher 1995: 59–60, 80–81.

15 Jeśli podmiotem dla δίδοντες są Delijczycy, to uwaga ta wyraźnie sugeruje, że nie byli 
oni częścią II Związku Morskiego; por. Dreher 1995: 238; według niektórych jednak odnosi się 
ona do I związku, Związku Delijskiego, tj. ateńskiego imperium z V wieku p.n.e. (BNJ 401a F 10 
i kom.); wydaje się to jednak mało prawdopodobne, tym bardziej że zaproponowany przekład – 

„at the present time paying tribute (δίδοντες) to no one, we once thought fit (ἠξιώσαμεν) to take 
it (from others)” – przeinacza sens, sugerując, że δίδοντες i ἠξιώσαμεν mają ten sam podmiot 
(Ateńczyków); adwersatywne „zaś” (δέ) z towarzyszącym mu zaimkiem osobowym (ἡμεῖς) 
wyraźnie jednak sygnalizują zmianę podmiotu.





Przeciwko Demeasowi
(P. Oxy 2464)

Fragment tej mowy odkryty został wśród papirusów znalezionych 
w egipskim Oxyrhynchos i opublikowany w 1962 (P.Oxy 2464)1. Sam pa‑
pirus nigdzie jednak nie podaje, że jest ona dziełem Hyperejdesa. Jedynie 
wzmianka o Demeasie, który najprawdopodobniej jest tu adwersarzem 
mówcy, pozwoliła wydawcy utożsamić go ze wspomnianą przez starożyt‑
nych leksykografów mową Przeciwko Demeasowi. Identyfikacja ta, jakkolwiek 
atrakcyjna, pozostaje jednak wciąż hipotezą, choć mającą dość solidne 
podstawy2. Data wygłoszenia tej mowy nie jest znana; jeśli jednak zasadne 
jest utożsamianie tytułowego adwersarza z Demeasem, synem Demadesa, 
to musiało mieć to miejsce stosunkowo późno, najwcześniej w latach 30.  
IV wieku.

1. Osoby dramatu

Imienia mówcy nie znamy (nie jest nim oczywiście Hyperejdes, który zapewne 
napisał mowę jako logograf). Sam fragment dostarcza nam jednak pojedyn‑
czych informacji na jego temat. Był on wnukiem niejakiego Demostratosa, który 
jest jedyną oprócz Demeasa osobą wspomnianą imiennie w zachowanej części 
mowy. Córka tegoż Demostratosa była matką mówcy. Jego ojciec natomiast 
zginął podczas wyprawy wojennej. 

1 Rea 1962: 111–118 (w Turner et al. 1962).
2 Por. Lloyd -Jones 1963: 450; Wolff 1964: 345; Maltese 1977: 283.
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Demeasa, przeciwko któremu napisana została mowa, identyfikuje się czę‑
sto z Demeasem z Pajan i i, synem słynnego mówcy Demadesa3. Hyperejdes 
miał na pieńku z jednym i z drugim, co zresztą nie powinno dziwić, jeśli wziąć 
pod uwagę polityczne sympatie ojca i syna. Wiemy o przynajmniej jednym 
procesie, który wytoczył on temu pierwszemu, niewykluczone też, że to jego 
inicjatywie Demades zawdzięczał pozbawienie praw obywatelskich podczas 
wojny lamijskiej4. Sam Demeas miał również doświadczyć ciętego języka Hy‑
perejdesa. Według starożytnej anegdoty był on nieślubnym synem Demadesa 
z fletnistką, a grę na aulosie w wykonaniu prostytutek i heter osobliwie kojarzyli 
Grecy z fellatio; gdy więc zdarzyło mu się raz gwałtownie przemawiać, zapewne 
podczas Zgromadzenia Ludowego, Hyperejdes uciszył go obscenicznym szy‑
derstwem: „nie przestaniesz się drzeć, chłoptasiu? Masz gardło głębsze niż 
twoja matka!”5 Jeśli istotnie w całej tej anegdocie kryje się ziarno prawdy, to 
może ona stanowić bardzo atrakcyjne wyjaśnienie kolejnej sprawy sądowej, 
którą przeciwko Demeasowi wnieść miał Hyperejdes: publiczne oskarżenie 
o uzurpację obywatelstwa (graphē xenias), do którego jako syn hetery nie miałby 
prawa6. W przypadku skazującego wyroku groziłoby mu sprzedanie w niewolę7. 
Być może z tym właśnie epizodem należałoby powiązać fakt, iż Demeas został 
przez ojca wysłany na dwór Filipa II „z powodu niegodnych podejrzeń”8.

3 LGPN 3; PAA 306625 (Demeas P.Oxy. 2464); Demades z Pajanii: PA 3322; LGPN 47; PAA 
306870; Davies 1971: 101–102; Hansen 1989: 41; nt. ich identyfikacji zob. LPGN i PAA; contra: Rea 
1962: 111–112; Whitehead 475.

4 Zob. niżej – Przeciwko Demadesowi [wstęp 1.].
5 „Gardło głębsze”, dosł. „dmuch większy” (φύσημα μεῖζον); Atenajos, Uczta Mędrców 591f; 

por. Hansen 1989: 41; McClure 2003: 21, 121 ( fellatio); Brun 2005: 49.
6 Ten z kolei Demeas to PAA 306627; jego identyfikacja z PAA 306625 (Demades z P.Oxy 

2464) i PAA 306870 (Demades z Pajanii) jest wysoce prawdopodobna; zob. też Jensen 129–130; 
Brun 2005: 48–49; z całej mowy („jeśli jest autentyczna” – co kilkakrotnie podkreśla Harpokra‑
tion) zachowały się 4 fragmenty (F 87–90 Jensen) w postaci pojedynczych tylko słów.

7 Karą przewidzianą dla tej procedury (agon atimētos) było sprzedanie oskarżonego w nie‑
wolę; por. Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 59.3; Demostenes, Listy 3.29; scholion do Demostenes, 
Przeciwko Timokratesowi (24) 131; zob. też Rhodes 19932: 661–662; Harrison 1968–1971: 1.165, 2.23–24, 
86; MacDowell 1978: 70; Kapparis 2005: 76–81; ściśle związane z prawem dotyczącym tej proce‑
dury były późniejsze regulacje, w ramach których możliwe było sądowe ściganie: 1) Ateńczyka 
żyjącego w (nielegalnym) związku małżeńskim z kobietą nieposiadającą obywatelstwa (a także 
Atenki żyjącej z mężczyzną niebędącym obywatelem) – oskarżonemu obywatelowi groziła 
grzywna 1000 drachm, współmałżonek zaś nieposiadający obywatelstwa (oraz pochodzące 
z tego związku dzieci) sprzedawany był w niewolę; 2) Ateńczyka, który wydawał za mąż ko‑
bietę, udając, że jest jego córką (i tym samym pełnoprawną obywatelką ateńską) – groziła za 
to atimia; Przeciwko Neairze (59) 16–17; 52–53; nie wiadomo jednak, czy regulacje te utożsamiać 
można z procedurą graphē xenias; zob. Todd 1993: 176; Kapparis 1999: 31–33; 2005: 78–79; zob. też 
wyżej – Athen. 16 i kom.; Przeciwko Aristagorze F 20 i kom.

8 Maximus Planudes, Scholia do Hermogenesa 5.377 Walz („zostawił”); Tzetzes, Epitome 
sztuki retorycznej 3.677 Walz („wysłał”); podobnie Suda s.v. Demades; por. de Falco 19542: 44–45; 
Davies 1971: 152. 
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Mimo stosunkowo młodego wieku (osiągnął pełnoletniość ok. 338 p.n.e.) 

aktywnie uczestniczył on w życiu politycznym epoki Likurga9. Zapewne 
jeszcze bardziej prominentną rolę odgrywał po wojnie lamijskiej, u boku 
swego ojca, który wraz z Fokionem faktycznie stał wówczas na czele państwa. 
Gdy niedługo później oligarchiczne już Ateny zaczęły szukać możliwości wy‑
cofania macedońskiego garnizonu z twierdzy Munychia w Pireusie, Demeas 
razem z Demadesem udali się z oficjalnym poselstwem w tej sprawie do An‑
typatra. Było to jednak ich ostatnie przedsięwzięcie: na dworze umierającego 
już regenta zostali okrutnie zamordowani przez jego syna, Kassandra, który 
w ten sposób ukarał ich za potajemne znoszenie się wrogimi Antypatrowi 
diadochami (319 p.n.e.).

2. Istota sprawy

Umierając, Demostratos pozostawił jedno tylko dziecko, nieznaną z imienia 
córkę, która była matką naszego mówcy10. Z chwilą śmierci swojego ojca stała 
się ona tzw. „spadkobierczynią” (epiklēros). Cudzysłów podkreśla nieadekwat‑
ność przekładu, stosowanego tu faute de mieux: „spadkobierczyni” bowiem 
sama nie posiadała dziedziczonego majątku (klēros) na własność, była do niego 
jedynie dodana lub przypisana (epi). O prawa do majątku natomiast ubiegać 
się mogli najbliżsi krewni zmarłego, według kolejności pokrewieństwa11. 
Dziedziczący krewniak wraz ze spadkiem przyjąć musiał przypisaną do 
niego „spadkobierczynię” – biorąc ją za żonę12. Tu właśnie pojawia się tytułowy 
Demeas13. Jako mąż „spadkobierczyni” nie posiadał on jednak na własność 
majątku, do którego była ona przypisana: mógł on jedynie nim zarządzać 
i czerpać z niego korzyści. Prawowitymi właścicielami majątku zmarłego 

– opisywanego z reguły łacińskim terminem de cuius (od de cuius hereditate 

 9 Pełnoletniość ok. 338 p.n.e. sugerują: Maximus Planudes, Scholia do Hermogenesa 
5.377 Walz; Tzetzes, Epitome sztuki retorycznej 3.677 Walz; Suda s.v. Demades; por. też Davies 1971: 
101–102; aktywność polityczna: Hansen 1989: 41; zob. też Lukian, Tymon 49.

10 Rea (1962: 110) sugeruje, że pozostawił on dwie córki; zob. jednak Lloyd -Jones 1963: 452; 
Maltese 1977: 281.

11 Zakres pokrewieństwa sięgał dzieci kuzynów, czym wyznaczał on grupę rodową okre‑
ślaną mianem anchisteia; krewni nią objęci – według kolejności pokrewieństwa – mieli prawo 
ubiegać się o spadek, o rękę „spadkobierczyni”, mieli również obowiązek dochodzić przed 
sądem śmierci zmarłego w ramach oskarżenia o zabójstwo (dikē phonou) por. Harrison 1968–1971: 
1.144, por. 131, 133 Todd 1993: 217–218; Cantarella 2011: 338–339.

12 Harrison 1968–1971: 9 -12, 132–138; MacDowell 1978: 95–98.
13 Por. Rea 1962: 110; Maltese 1977: 273.
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agitur) – byli dopiero jego synowie zrodzeni ze związku ze „spadkobierczynią” 
w chwili osiągnięcia pełnoletniości. Innymi słowy: wnuki de cuius14.

Sytuacja komplikowała się, jeśli „spadkobierczyni” w chwili śmierci de 
cuius była już mężatką. Nasze źródła niedwuznacznie sugerują, że w takiej 
sytuacji krewniacy zmarłego mogli domagać się rozwiązania jej aktualnego 
małżeństwa15: tylko poprzez ożenek ze „spadkobierczynią” mogli oni bowiem 
dochodzić swoich roszczeń do jego majątku. Prawo to jednak mogło już nie 
mieć zastosowania, gdy z jej aktualnego małżeństwa zdążyli narodzić się 
synowie16. Tu z kolei pojawia się sam mówca, najprawdopodobniej wnuk 
Demostratosa i syn jego „spadkobierczyni”.

Dlaczego więc jego matka mimo wszystko została wydana za mąż za 
Demeasa? Jego ojciec, o czym dowiadujemy się z zachowanego fragmentu, 
zginął podczas wyprawy wojennej. Prawdopodobnie miało to miejsce przed 
śmiercią Demostratosa. Jako osoba niepełnoletnia, być może jeszcze małe dziec- 
ko, mówca musiał zgodnie z prawem znaleźć się pod kuratelą wyznaczonego 
przez ojca (za życia lub w testamencie) albo archonta eponima „opiekuna” 
(epitropos)17. Niewykluczone, że i o nim wspomina zachowany fragment mowy; 
niewykluczone też, że – jak miało to nieraz miejsce – pojął on za żonę owdo‑
wiałą matkę swoich podopiecznych18. Jeśli zaś śmierć jej ojca, Demostratosa, 
przypadła na ten właśnie okres, za sprawą czego stała się ona „spadkobierczy‑
nią”, to jej aktualne małżeństwo zapewne mogło zostać rozwiązane: jej mąż 
nie był bowiem ojcem jej dzieci, w tym syna – mówcy. Tyle matka; nie wiemy 
jednak, na jakiej podstawie jej syn lub dzieci przekazane zostały pod opiekę 

14 Lacey 1968: 141; MacDowell 1978: 95.
15 Izajos 3.64; por. 10.19; zob. też Lacey 1968: 141–142; Harrison 1968–1971: 1.11–12, 309–311; Just 

1989: 96–97; Griffith -Williams 2013: 201, 238
16 Według niektórych to oni właśnie byli spadkobiercami de cuius (MacDowell 1978: 96); 

Harrison jednak (Harrison 1968–1971: 1.135) słusznie zauważa, że byli oni w pierwszym rzędzie 
spadkobiercami swojego ojca; dziedziczenie przez nich majątku dziadka po kądzieli stałoby 
więc w sprzeczności z samą istotą epikleratu; być może więc w takiej sytuacji dokonywano 
pośmiertnej „adopcji” syna (lub najstarszego syna, jeśli było ich więcej) „spadkobierczyni” do 
domu de cuius (Harrison ibid.); podobnie w przypadku, gdy aktualny mąż „spadkobierczyni” 
został adoptowany przez jej ojca [Dem. 41].

17 Ojciec miał dużą swobodę w wyznaczaniu opiekuna dla swojego dziecka; mogło ich 
również być wielu; przyjmuje się jednak, że w przypadku synów obywateli przynajmniej 
jeden z wyznaczonych przez ojca opiekunów również powinien być ateńskim obywatelem; 
jeśli ojciec nie zdążył wyznaczyć opiekuna za życia lub w testamencie, podejmował się tego 
archont eponim; do obowiązków opiekuna należało utrzymanie podopiecznego i zarządzanie 
jego majątkiem, tak aby nie popadł w ruinę; por. Harrison 1968–1971: 1.97–121; MacDowell 1978: 
93–95; zob. też Rominkiewicz 2003.

18 Najsłynniejszy casus to oczywiście Afobos jako opiekun Demostenesa, wyznaczony jesz‑
cze przez ojca tego ostatniego (Demostenesa starszego); innym przykładem jest Formion, który 
jako opiekun Pasiklesa (brata Apollodorosa) pojął za żonę zgodnie z testamentem zmarłego ojca 
jego matkę, Archippe; por. Demostenes, Przeciwko Afobosowi I (27) 5–6; Trevett 1992: 8, 26–27.
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jej kolejnego męża, Demeasa, w sytuacji, gdzie ich prawnie wyznaczonym 
opiekunem był ten poprzedni19.

Tak czy inaczej, Demeas nie wywiązał się należycie ze swoich powinności 
„opiekuna”. Tyle przynajmniej sugeruje nam jego dawny podopieczny, który 
po osiągnięciu pełnoletniości podał go do sądu. Zapewne naraził on majątek 
powoda na straty, być może wręcz go sprzedał (do czego jednak nie miał 
prawa)20. Jakie dokładnie zarzuty stawiał mu mówca, niestety nie wiemy.

3. Procedura

Procedura, w ramach której wygłoszona została mowa Przeciwko Demeasowi, 
miała niewiele wspólnego z prawami regulującymi kwestię dziedziczenia. 
Szczęśliwym trafem zachowany fragment pozwala nam z dużym prawdopo‑
dobieństwem ją zidentyfikować. Demeas miał bowiem, według mówcy, utrzy‑
mywać, że jego oskarżenie jest „niezgodne z procedurą” (ouk eisagōgimon)21: 
jest to quasi -techniczny termin funkcjonujący jako opis skargi towarzyszącej 
procedurze zwanej paragraphē22.

Paragraphē była swoistym kontroskarżeniem, uruchamianym przez pozwa‑
nego w ramach toczącej się już sprawy sądowej i dotyczącym związanych 
z nią zastrzeżeń natury formalnej23. Na przykład: sprawa wniesiona została 
za późno, po upływie okresu, w którym było to możliwe; albo: oskarżyciel 
wcześniej uwolnił pozwanego od zarzutów, a prawo zabrania w tej sytuacji 

19 Można jedynie spekulować, że archont (eponim), który zajmował się sprawami sierot 
i spadkobierczyń, przeniósł ten obowiązek na nowego męża matki; trudno jednak wyobrazić 
sobie, żeby urzędnik unieważnił w ten sposób wolę zmarłego ojca; być może więc ich poprzedni 
opiekun był również wyznaczony drogą „administracyjną”.

20 Przedmiotem całego sporu jest najprawdopodobniej spadek po Demostratosie, do które‑
go syn jego córki, pochodzący z zupełnie innego związku, teoretycznie nie miał żadnych praw; 
niewykluczone jednak, że został on przyjęty do domu Demostratosa w drodze pośmiertnej 
adopcji (zob. wyżej).

21 Por. Izokrates, Przeciwko Kallimachosowi (18) 11; Lizjasz, Przeciwko Pankleonowi (23) 5; De‑
mostenes, Przeciwko Zenotemisowi (32) 1–2, 22–24; Przeciwko Apaturiosowi (33) 3; Przeciwko Formio‑
nowi (34) 5, 42–45; Przeciwko Lakritosowi (35) 45–46; W obronie Formiona (36) 3, 23–24; Przeciwko 
Pantainetosowi (37) 1, 17, 33–35, 39; Przeciwko Nausimachosowi i Ksenopeithesowi (38) 1, 6; wszystkie 
wymienione tu mowy zostały wygłoszone w ramach procedury paragraphē.

22 Nt. paragraphē zob. przede wszystkim Wolff 1966; por. też Isager – Hansen 1975: 123–138; 
MacDowell 1978: 212–219; Carawan 2001; Meyer – Laurin 2007 (1965): 118–126.

23 Osobliwie jednak znane nam przypadki jej zastosowania ograniczają się wyłącznie do 
spraw prywatnych; por. Isager – Hansen 1975: 129.
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ponownie uruchamiać proces sądowy24. Po przyjęciu skargi pozwanego 
wyjściowy proces zawieszano aż do wyjaśnienia formalnych zastrzeżeń. Do‑
konywało się to na drodze osobnej rozprawy sądowej, w której strony procesu 
zamieniały się rolami: pozwany stawał się oskarżycielem, oskarżyciel zaś 
bronić musiał proceduralnej zasadności wyjściowego procesu.

W przypadku mowy Przeciwko Demeasowi scenariusz przedstawiałby się 
zatem następująco: mówca oskarża tytułowego Demeasa o nadużycia pod‑
czas sprawowania „opieki” (dikē epitropēs). Ten ostatni odpowiada, wnosząc 
przed rozprawą sądową skargę na formalne nieprawidłowości oskarżenia. 
Proces o nadużycia zostaje zawieszony aż do czasu wyjaśnienia zastrzeżeń; 
to z kolei dokonuje się również przed sądem w ramach procedury paragraphē. 
Podczas tej rozprawy Demeas występuje jako „oskarżyciel”, rola zaś „obrońcy” 
przypada mówcy. Zwycięstwo tego pierwszego równoważne jest utrąceniu 
całej sprawy, jako niezgodnej z procedurą. Brak natomiast pełnej zgody co do 
skutków wygranej obrońcy (tj. wyjściowego oskarżyciela): czy potwierdzała 
ona jedynie formalną poprawność jego oskarżenia – które tym samym wracało 
do swojego dawnego biegu, znajdując finał we właściwej, „przedmiotowej” 
powiedzielibyśmy rozprawie sądowej – czy też zarazem przesądzała jego 
meritum?25 Czy wygrana mówcy w paragraphē, którą wytoczył mu Demeas, 
byłaby równoznaczna z rozstrzygnięciem na jego korzyść sprawy o nadużycia 
podczas „opieki”, czy też to ostatnie musiałoby poczekać na swój własny proces 
w ramach zawieszonej procedury (dikē epitropēs)? Tę drugą możliwość sugeruje 
zdrowy rozsądek, na rzecz tej pierwszej natomiast świadczyć może fakt, że obie 
strony w tego rodzaju procesach (podobnie jak nasz mówca) zaskakująco dużo 
uwagi poświęcają samej istocie ich sporu, a nie tylko kwestiom formalnym.

4. Rezultaty

Jak można przewidywać, pozostają nieznane. W razie przegranej Demeas 
zmuszony byłby zapłacić skromną opłatę sądową (epōbelia), co, jeśli zasadna jest 
identyfikacja tej postaci z synem Demadesa, nie stanowiło dla niego żadnego 
problemu.

24 Odpowiednio: Demostenes, Przeciwko Nausimachosowi i Ksenopeithesowi (38) 17–18; W obro‑
nie Formiona (36) 25; Przeciwko Pantainetosowi (37) 1.

25 Ten pierwszy pogląd reprezentują: Wolff 1966; Isager – Hansen 1975: 125; MacDowell 
1978: 215; Todd 1993: 138–139; ten drugi: Paoli 1933: 77–121; Carawan 2001; zob. też Meyer -Laurin 
2007 (1965): 125–126.
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[col. II] […] mówi, że to moja matka1. I jak byłoby to możliwe, że ona, nie za‑
znawszy jeszcze męża2, męża swojego opuściła, a ojciec mój nigdy nie domagał 
się sądowego rozstrzygnięcia w tych sprawach? Tak jakby nie tę wyrządził 
największą krzywdę spadkobierczyni […], a tego, który usiłował jej pomóc, 
uczynił [samotnym mężczyzną]3

Demostratos […] córki

[…] na Zeusa […] dom Demostratosa pozostał bez spadkobierców, gdy sprze‑
dałeś to, co nabył dla swojej córki i co pozostawił on razem z nią do twojej 
dyspozycji za jej zgodą4. A przecież ich prawa nakazują, aby na koszt państwa 
utrzymywać dzieci tych, [col. III] którzy zginęli na wojnie. Ty zaś nawet nie 
pozwalasz im korzystać ze swojej prywatnej własności. Wy jednak, sędziowie, 
jeśli postąpicie właściwie, to pomożecie dzieciom tych, którzy nie wahali się od‑
dać za was życie. Byłoby to przecież absurdem, że z jednej strony ustanawiacie 
opiekunów dla sierot, tak żeby nie zostały przez nikogo krzywdzone i mogły 
liczyć na ich pomoc, z drugiej zaś za niezgodną z procedurą uznalibyście sprawę 
sądową, którą wnoszą one same, krzywdzone przez swoich opiekunów.

[…]

1 Albo: „mówi, że moja matka [uczyniła coś]”, albo: „mówi, że jest moją matką”.
2 „nie zaznawszy jeszcze męża”, dosł. „nie wiedząc jeszcze, czym jest mężczyzna” ([μή]

πω εὐδυῖαν ὅ τι ἐστὶν ἀνήρ); charakterystyczna peryfraza, por. Menander, Sąd polubowny 489 
(οὔ πω γὰρ ἄνδῤᾔδειν τί ἐστι).

3 „[samotnym]”: ἀ[…]μον; być może ἄγαμον; niewykluczone, że chodzi tu o ojca mówcy, 
z którym jego matka, jako zasądzona Demeasowi epiklēros, musiała się rozwieść.

4 „za jej zgodą” (ἑκούσης) – być może dotyczy to (nieformalnej) możliwości zrzeczenia się 
przez epiklēros roszczeń do majątku po to, żeby uniknąć nowego małżeństwa (co wiązałoby się 
z rozpadem jej aktualnego); por. Griffith -Williams 2013: 238.
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[…] jeśli Demeas, gdy dochodził swoich praw do spadkobierczyni, powiedziałby 
wam, że tę będzie miał za żonę5, a spadkobierczynię też weźmie6, czy zasądzi‑
libyście mu ją? Bo ja dobrze wiem, że nie. Nawet i teraz bowiem, sędziowie, 
choćby nie powiedział wam o tym, nigdy nie znieślibyście, żeby za waszą zgodą 
wprowadził to w czyn7.

Demeas twierdzi, że sprawa opieki nie została rozstrzygnięta dla niego spra‑
wiedliwie8. Prawo bowiem, które dotyczy współ[…] 

[w tym miejscu tekst się urywa – J.K.]

5 Przy założeniu, że Demeas był już żonaty, gdy dochodził praw do spadku i spadkobier‑
czyni (Lloyd -Jones 1963: 452; zob. też niżej).

6 Emendacja Lloyd -Jonesa (Lloyd -Jones 1963: 452): na początku dodaje on spójnik warun‑
kowy „jeśli” (εἰ), zignorowany przez Rea, na końcu zaś czasownik „pozwolić” (ἐᾶν) zamienia 
na partykułę dającą irrealis (ἄν), a całość przekształca do formy pytania; wersja Rea natomiast 
opiera się na założeniu, że mowa tu o dwóch siostrach: „gdy Demeas wnosił sprawę o przy‑
znanie mu opieki nad spadkobierczynią, powiedział wam, że weźmie jedną, wy zaś wyrokiem 
sądu pozwoliliście (ean) mu wziąć i drugą”.

7 Zdanie niejasne i naznaczone problemami tekstualnymi; „powiedział” zapewne zwią‑
zane jest z wcześniejszym „powiedziałby”; „wprowadził w czyn” z kolei odnosić się może do 
pojęcia spadkobierczyni za żonę, przy założeniu jednak, że zepsuty tekst ἔργωι πεποιηκοτεος 
poprawiony zostanie na ἔργωι πεποιηκότος („żeby on wprowadził w czyn”), jak sugeruje 
Lloyd -Jones (1963: 452); zob. też Maltese 1977: 281–282; Rea z kolei, dokonując emendacji ἔργωι 
πεποιηκότες („żebyście wy wprowadzili w czyn”), proponuje sens: „sędziowie, nie zgodzili‑
byście się wprowadzić tego w czyn, jeśli nie powiedziałby on wam, że tego chce”.

8 „sprawa opieki… rozstrzygnięta” (κατάστασις); nt. takiego znaczenia zob. Arystoteles, 
Ustrój polityczny Aten 56.6; LSJ s.v. I.1.; Lloyd -Jones (1963: 452–453) zauważa, że Demeas skorzy‑
stał na tym rozstrzygnięciu, sugeruje więc, że albo zdanie to powinno mieć charakter pytania 
retorycznego („czyżby Demeas twierdził…”), albo też pojęciu κατάστασις należy przypisać 
inny sens, np. decyzji sądu w związku z jego dochodzeniem praw do spadkobierczyni.



Przeciwko Demadesowi

Przeciwko Demadesowi jest mową oskarżycielską wygłoszoną przez samego 
Hyperejdesa przed trybunałem sądu ludowego najprawdopodobniej między 
338 a 336 p.n.e.1

1. Osoby dramatu

Oskarżony Demades z Pajanii to słynny i błyskotliwy mówca ateński, jeden 
z czołowych polityków epoki Likurga2. Okres największego politycznego 
znaczenia przypadł mu w udziale jeszcze później, bo dopiero po wojnie 
lamijskiej, i trwał przez zaledwie trzy lata, aż do jego gwałtownej i okrutnej 
śmierci (319 p.n.e.). Mimo swej błyskotliwości nie został on zaliczony do grona 
kanonicznych oratorów (choć, jeśli wierzyć świadectwom starożytnych, nie‑
wątpliwie na to zasługiwał)3; inaczej bowiem niż większość swoich „kolegów” 
nie publikował on swoich mów4, a łatka oportunisty, którą mu przyklejono, 

1 F 76 jednoznacznie wskazuje, że sprawa ma miejsce po bitwie pod Cheroneą, wyraźnie 
sugerując też, że wciąż za życia Filipa II; por. Hansen 1974: 37; Develin 1989: 348; Engels 19932: 
135–136; Brun 2000: 66.

2 Nt. Demadesa zob. Blass 1887–18982: 3.2.266–278; Burtt 329–332; de Falco 19542 (zwł. 7–18); 
Mitchel 1970: 14–15; Brun 2000; Roisman – Worthington 2015: 37–40.

3 E.g. Gelliusz, Noce Attyckie 11.10.6; por. de Falco 19542: 12–13; jego pisma nie były już znane 
w czasach Cycerona, por. Brutus 36.

4 Kwintylian, Kształcenie mówcy 2.17.13 („neque enim orationes scribere est ausus”); Cyceron, 
Brutus 36 („nulla extant scripta”); por. Blass 1887–18982: 3.2.269; de Falco 19542: 12; nt. „redakcji”, 

„publikacji” i obiegu spisanych wersji mów oratorów w starożytnych Atenach zob. Lavency 1964: 
189–194; Dover 1968: 151–154, 168–174; Worthington 1991b; Trevett 1996; Milns 2000: 207–209; 
MacDowell 2009: 7–9.
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skutecznie zniechęciła do niego potomnych5. W przeciwieństwie do więk‑
szości ateńskich polityków i oratorów nie pochodził on z zamożnej rodziny 
i zapewne nie stać go było w młodości na profesjonalną retoryczną edukację6, 
choć niewykluczone, że tradycja antyczna (a za nią większość nowożytnych 
uczonych) zbyt jaskrawo kontrastuje skromne początki z jego późniejszym 
znaczeniem i bogactwem. Jedyna fragmentarycznie zachowana mowa przypi‑
sywana Demadesowi, O dwunastoleciu, niemal na pewno nie jest autentyczna7. 
Już w starożytności znano wyłącznie strzępy jego dorobku, cytowane często 
w formie błyskotliwych i nieraz zabawnych bon motów (dēmadeia)8.

Biografia i twórczość (choćby i fragmentaryczna) tej barwnej postaci to 
materiał na kolejną książkę9, z oczywistych przyczyn wykracza więc poza 
skromne ramy tego opracowania. Warto jedynie poświęcić kilka słów jego 
politycznym wyborom, za sprawą których zapamiętano go jako cynicznego 
orędownika interesów Macedonii, dzięki czemu po wojnie lamijskiej dane 
mu było wstąpić na polityczny Olimp, a następnie gwałtownie z niego  
spaść. 

Po raz pierwszy na scenie politycznej spotkamy go od razu w roli głównej: 
jako posła, który wynegocjował z Filipem traktat pokojowy po klęsce chero‑
nejskiej (338 p.n.e.), i jako mówcę, który przekonał Zgromadzenie Ludowe do 
jego ratyfikacji. Według starożytnej anegdoty awans ten zawdzięczał Demades 
swojej odwadze i elokwencji: wzięty po bitwie do niewoli, widząc, jak Filip 
upojony zwycięstwem i winem urąga jeńcom, powiedział mu: „choć los powie‑
rzył ci rolę Agamemnona, nie wstyd ci robić z siebie Tersytesa”. To błyskotliwe 
połączenie przygany z pochlebstwem zrobić miało tak ogromne wrażenie na 
królu, że Demadesa nie tylko uwolnił, ale też obdarzył przyjaźnią10. Anegdota 
ta, nawet raz nie wspomniana przez współczesnych, a do tego naznaczona 

 5 Uchodzić miał już w starożytności za antymodel Demostenesa, wzorowego męża stanu; 
por. Atenajos, Uczta mędrców 2.44e–f (= BNJ 227 T 85); Sydoniusz Apollinaris, Listy 8.1.2 (= BNJ 
227 T 116); de Falco 19542: 88–89; Brun 2000: 154 (której praca jednak zbyt często popada w za‑
nadto apologetyczny ton); por. wymowną ocenę Burtta: „though perhaps the most brilliant 
speaker among the statesmen of his day, he was worthy of little esteem as a man” (329); zob. 
też wyżej – Dem. F 3 i kom.

 6 Davies 1971: 99–100; contra: Brun 2000: 41–44, która na podstawie scholion do Eliusza 
Arystydesa (Mowa Panatenajska 296) sugeruje, że jego ojciec, Demeas, mógł być strategiem.

 7 Por. de Falco 19542: 55–59; Worthington 1991; BNJ 227 F 59 i kom.; kolejnym obszernym 
tekstem przypisywanym Demadesowi jest fikcyjny dialog między nim samym a mówcą (lo‑
gografem) Dejnarchosem: Papyrus Berolinensis 13045; zob. de Falco 19542: 68–82; BNJ 227 F 58.

 8 Przypuszcza się niekiedy, że zostały one zebrane (niemal współcześnie z działalnością 
samego oratora) w postaci jednolitego (i rzecz jasna dziś zaginionego) gnomologium demadeum; 
zob. de Falco 19542: 17–18; contra: Brun 2000: 33–34.

 9 Zob. de Falco 19542; Brun 2000; Dmitriev BNJ 227.
10 Diodor Sycylijski 16.87.3; 18.285; Polibiusz 5.10.3–4; por. [Demades], O dwunastoleciu 9; zob. 

też. de Falco 19542: 33–34; Brun 2000: 55–57.
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licznymi toposami (pijany barbarzyńca – rozumny Grek; jeniec – przyjaciel 
zwycięzcy) budzi jednak uzasadnione zastrzeżenia co do swojej historyczno‑
ści. Niewykluczone, że spektakularny „debiut” Demadesa to kaprys nie tyle 
historii, co historiografii, a u jego źródeł leży dużo bardziej prozaiczny proces 
mozolnego budowania politycznej pozycji przed Cheroneą, którego dalekie 
jedynie echa odnajdujemy w dokumentach epigraficznych11.

Jego drugie poselstwo (335 p.n.e.) wynieść go miało na szczyty politycznego 
znaczenia: gdy świat grecki z przerażeniem patrzył na zniszczenie Teb, do 
Aleksandra pospieszyły delegacje poszczególnych poleis z zapewnieniami lojal‑
ności. Ateńczycy byli w szczególnym kłopocie: wprawdzie nie wysłali Tebom 
na pomoc wojska, prawdopodobnie jednak zawarli z nimi sojusz, na pewno 
zaś wspierali je bronią i pieniędzmi, które zresztą na ten cel otrzymać mieli 
od króla perskiego12. Nic dziwnego więc, że posłowie ateńscy – być może był 
wśród nich też Demades – którzy stanęli przed Aleksandrem z czołobitnym 
listem gratulacyjnym, wyrażającym radość z powodu ukarania Teb13, usłyszeli 
twarde warunki: wydanie liderów antymacedońskiego stronnictwa oraz wy‑
rzucenie wszystkich Tebańczyków, którzy po zniszczeniu swojego państwa 
znaleźli w ich mieście schronienie14. Postulaty Aleksandra przedstawione 
zostały następnie ateńskiemu Zgromadzeniu. Po burzliwej debacie (podczas 
której Fokion apelował do wymienionych na liście ekstradycyjnej o poświę‑
cenie się dla dobra ojczyzny) Demades przekonał zebranych do wysłania 
kolejnego poselstwa do króla z prośbą o ponowne rozpatrzenie warunków 
i z zapewnieniem, że osoby, których wydania się domagał, zostaną przez 
samych Ateńczyków osądzone i w razie potrzeby ukarane15. Mniej przyjazne 
mu źródła sugerują, że słono kazał sobie za tę inicjatywę zapłacić16. Tak czy 
inaczej, w tej właśnie, drugiej już delegacji podczas tebańskiego kryzysu De‑
mades wziął udział na pewno. Razem z nim wyruszył do Aleksandra Fokion, 
a nasze źródła nie są zgodne, któremu z tej dwójki w istocie przypisać należy  

11 IG II2 1623.160–161 i 188–189 oraz IG II2 1629.516–520; por. Brun 2000: 44–48.
12 Zob. wyżej – Dem. [wstęp 1.].
13 Arrian, Anabaza 1.10.3–4 (= BNJ 227, T 52); udział Demadesa w tym poselstwie jest wysoce 

prawdopodobny, ponieważ to jego wskazuje Arrian jako wnioskodawcę uchwały, na mocy 
której zostało ono wysłane; por. Hammond – Griffith – Walbank 3.66; Gehrke 1975: 69; Will 
1983: Brun 2000: 76; Nawotka 2004: 154; Horváth 13.

14 Nt. różnych wariantów listy ekstradycyjnej Aleksandra zob. wyżej – Wprowadzenie 1.3.; 
uchodźcy tebańscy: Plutarch, Fokion 17.3; Justyn, Epitome 11.4.9; por. Diodor Sycylijski 17.5.4 (wg 
którego Ateńczycy poprosili Aleksandra o zgodę na ich przyjęcie); zob. też Will 1983: 44–45 
i p. 314; Yardley – Wheatley – Heckel 2.102.

15 Plutarch, Demostenes 23.5; Fokion 17.4; Arrian, Anabaza 1.10.6; Diodor Sycylijski 17.15.3–4 
(pisząc o jednym tylko poselstwie); Justyn, Epitome 11.4.10; scholion do Ajschinesa 3.159.

16 Chodziło o sumę pięciu talentów; por. Diodor Sycylijski 17.15.3 (który przekupstwo przy‑
pisuje samemu Demostenesowi); Plutarch, Demostenes 23.5 (który pisze o bliżej nieokreślonych 

„mężach”); zob. jednak Brun 2000: 77.
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zasługę przekonania Macedończyka; według niektórych to autorytet sędzi‑
wego stratega, według innych natomiast – dyplomatyczne talenty i oratorska 
biegłość Demadesa sprawiły, że młody król odstąpił od swoich wcześniejszych 
żądań17. Niewykluczone też, że podobnie jak trzy lata wcześniej, po Cheronei, 
istotną rolę odegrały czynniki strategiczne: w przededniu wyprawy przeciwko 
Persji Aleksander mógł po prostu nie chcieć otwartej i być może długotrwałej 
wojny z bądź co bądź najpotężniejszą wciąż grecką polis, a zarazem symbolem 
greckiego oporu przeciwko „barbarzyńskiemu” najeźdźcy (tego ostatniego 
przymiotu zabrakło medyzującym Tebom)18.

Sami Ateńczycy nie mieli jednak wątpliwości co do tego, komu naprawdę 
zawdzięczają pokój i – być może – ocalenie. W uznaniu dla dyplomacji Dema‑
desa Zgromadzenie Ludowe (zapewne przy sprzeciwie Likurga i Hyperejdesa) 
uchwaliło dla niego zaszczyty podówczas zupełnie wyjątkowe19: przywilej 
codziennych posiłków w prytanejon oraz wzniesienie brązowego pomnika 
na agorze20. Był on wtedy niewątpliwie u szczytu politycznego znaczenia 
i wpływów, na co zresztą skarży się Hyperejdes w nowo odkrytej mowie 
Przeciwko Diondasowi (Dion. 22) Zapewne to właśnie jego głos rozstrzygnął 
sprawę pomocy dla Sparty, która kilka lat później, pod wodzą Agisa III rzu‑
ciła wyzwanie Macedonii; prawdopodobnie pełnił wtedy funkcję zarządcy 
funduszu wojskowego (stratiōtikon) i zaproponować miał Ateńczykom, żeby na 

17 Diodor Sycylijski (17.15.3–5) i Libanios (Mowa 15.42) z imienia wspominają wyłącznie 
Demadesa; podobnie Plutarch w biografii Demostenesa (Demostenes 23.5), w panegirycznej 
biografii Fokiona natomiast (Fokion 17.4–5) całą zasługę przypisuje on temu ostatniemu; no‑
wożytni historycy skłonni są dzielić ten sukces sprawiedliwie między obu: Tritle 1975: 118; 
por. Hammond – Griffith – Walbank 3.66; zob. też Gehrke 1975: 73, p. 29; contra: Brun 75–77; 
Dmitriev BNJ 227, Biographical Essay.

18 Brun 2000: 77; Bosworth 1988: 196–197.
19 Być może autorem tej uchwały był bliżej nieznany Kefisodotos (PAA 567485), przeciwko 

któremu Likurg napisał (zaginioną) mowę: Przeciwko Kefisodotosowi, w sprawie zaszczytów dla 
Demadesa (F ix Conomis); niewykluczone, że ta właśnie mowa stanowić miała próbę (nieudaną) 
zaskarżenia uchwały nadającej Demadesowi zaszczyty; por. Brun 2000: 78–79 i p. 31; zob. też 
Bosworth 1988: 206.

20 Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 101; nt. przywileju posiłków (sitēsis) w Prytanejon 
zob. wyżej – Phil. 2 i kom.; Demades był (chronologicznie) trzecim (lub czwartym) znanym 
nam Ateńczykiem uhonorowanym tym przywilejem po Kleonie (425–424 p.n.e.) i Ifikratesie 
(371–370 p.n.e.) i być może Difilosie z Sunion (lata 30. IV wieku); jest też jednym z pierwszych 
Ateńczyków (być może pierwszym), który uhonorowany został w ten sposób nie w związku 
z pełnionym urzędem stratega, lecz za zasługi o charakterze politycznym; por. Osborne 1981: 158, 
161–162; Worthington 1992: 202; Dmitriev (BNJ 227, Biographical Essay) myli się, twierdząc, że 
Demades był pierwszym Ateńczykiem uhonorowanym w ten sposób; nt. zaszczytu wzniesienia 
posągu zob. Dow 1963: 83–84; Osborne 1981: 167–168; prawdopodobnie przyznanym Demade‑
sowi zaszczytom towarzyszył również (niewspomniany w źródłach) przywilej zajmowania 
honorowego miejsca (proedria) w teatrze; por. Osborne 1981: 168–170; Worthington 1992: 202; 
zob. też Kralli 1999.



Przeciwko Demadesowi 321
wyprawę wojenną przeznaczyli pieniądze przewidziane na Święto Dzbanów 
(Choes), czym skutecznie ostudził ich zapał21.

Jego niestrudzona działalność publiczna i legislacyjna w epoce Likurga 
sprawia wrażenie podporządkowanej jednemu celowi: utrzymania dobrych 
relacji z północnym hegemonem22. Pięć spośród znanych nam jego uchwał 
dotyczyło uhonorowania prominentnych Macedończyków bądź blisko za‑
przyjaźnionych z nimi polityków23, w tym również rezolucja o ubóstwieniu 
Aleksandra (324 p.n.e.), którą przeforsować miał dzięki słynnemu „demade‑
sowemu” dictum: „baczcie, byście nieba pilnując, nie stracili ziemi”24. Sześć 
kolejnych bezpośrednio wiązało się z mediacjami z Macedonią, poczynając 
od zatwierdzenia pokoju po wojnie cheronejskiej, zwanego często pokojem 
Demadesa (338 p.n.e.), aż po dekret skazujący liderów antymacedońskiego 
stronnictwa, w tym Hyperejdesa i Demostenesa, na śmierć po wojnie lamijskiej 
(322 p.n.e.)25. Konsekwentnie też odwodzić miał Ateńczyków od inicjatyw 
mających na celu sprowokowanie bądź przystąpienie do otwartego konfliktu 
przeciwko Macedonii, czego świadectwem dla niektórych jest bodaj najsłyn‑
niejszy bon mot dotyczący wieści o śmierci Aleksandra: „Aleksander nie umarł, 
Ateńczycy: cały świat zamieszkały śmierdziałby przecież jego trupem”26.

Osobliwością na tym tle jawić się może dokument epigraficzny, z którego 
wynika, że podczas wojny lamijskiej zaangażowany był on w finansowanie 

21 Plutarch, Moralia 818e–f (= BNJ 227 F 10); być może też Moralia 216c; nt. powiązania tej 
pierwszej wzmianki z powstaniem Agisa zob. Bosworth 1988: 202; Brun 2000: 87; Roisman 

– Worthington 2015: 38; BNJ 227 F 10 kom.; contra: Will 1983: 73–77; Demades jako ὁ ἐπὶ τὸ 
στρατιωτικόν: IG II2 1493.7–17 i SEG 21.552 (= BNJ 227 T 11); por. też Brun 2000: 87.

22 Wykaz uchwał: Hansen 1989: 40; Brun 2000: 177–178; por. też de Falco 19542: 19–29; Brun 
2000: 64–69, 78–83, 92–102. 

23 Oprócz Eutykratesa uhonorowani zostali: Alkimachos – obywatelstwem (IG II2 239; SEG 
21.267); Filip II (Diodor Sycylijski 16.92.1–2; [O dwunastoleciu] 9); Amyntor – obywatelstwem (IG 
II2 405.4–5; SEG 21.275); Eurylochos (IG II2 399).

24 Valerius Maximus 7.2.13 (= BNJ 227 F 7); por. Atenajos, Uczta mędrców 2.621b; Elian, Varia 
historia 5.12 (= BNJ 227 T 86, 82); zob. też de Falco 19542: 24–25; Hansen 1989: 40; w swojej apolo‑
gii Demadesa Brun czyni wszystko, żeby zdystansować go od tej uchwały (Brun 2000: 99–102), 
nawet ona jednak mimochodem przyznaje, że została zgłoszona przez niego właśnie („qui le 
presentait”); nt. ubóstwienia Aleksandra zob. wyżej – Dem. 31 i kom.

25 Pokój Demadesa: Demostenes, O wieńcu (18) 285; Diodor Sycylijski 16.87.3; por. [Demades] 
O dwunastoleciu 9; ratyfikacja pokoju z Aleksandrem w 336 p.n.e: [Demades] O dwunastoleciu 
14; negocjacje pokojowe po zburzeniu Teb w 335 p.n.e.: Arrian, Anabaza 1.10.3; Diodor Sycylijski 
17.15.3; negocjacje pokojowe z Antypatrem po wojnie lamijskiej (oraz uchwała skazująca Hy‑
perejdesa i innych): Plutarch, Fokion 26.3; Arrian F 1.13 Roos – Wirth (= FGrH 156 F 9; = Focjusz, 
Biblioteka 92; 69b Bekker); zob. też Brun 2000: 118.

26 [Demetriusz], O stylu 283 (= BNJ 227 F 81); por. Plutarch, Fokion 22.5 (= BNJ 227 F 82), 
który słowa te wymienia razem z próbami mitygowania Ateńczyków przez Fokiona; por. inne 
jego wypowiedzi, np. sugestia, że potęga Macedonii bez Aleksandra jest niczym ślepy Cyklop 
([Demetriusz], O stylu 284 = BNJ 227 F 83; Plutarch, Galba 1.5 = BNJ 227 F 84; Plutarch, Moralia 
181f = BNJ 227 F 85); zob. też Brun 2000: 107–110.
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(synteleia) okrętu wojennego, i to wraz z samym Leostenesem, dowódcą 
sprzymierzonych sił greckich27; warto jednak pamiętać, że chodzi tu o wysoce 
sformalizowaną służbę na rzecz państwa (trierarchia), której obywatele ateńscy 
podejmowali się równie często jako ochotnicy (ethelontai), co było w ramach 
ciążących na nich zobowiązań28. Ponieważ zaś Demades jako „ochotnik” ni‑
gdzie nie jest wspomniany, inskrypcję tę trudno uznać za dowód podważający 
późniejszą tradycję historiograficzną, która konsekwentnie przedstawiała go 
jako rzecznika zbliżenia z Macedonią29.

Nieuchronnym skutkiem jego ustawodawczej aktywności były liczne 
procesy sądowe o wyraźnie politycznym charakterze. Trzykrotnie miał zo‑
stać skazany w procesie o wniesienie uchwały sprzecznej z prawem (graphē 
paranomōn) – a według niektórych źródeł aż siedmiokrotnie (co wydaje się 
dużo mniej prawdopodobne) – i w efekcie pozbawiony praw obywatelskich 
(atimia)30. Nasze źródła jednak precyzyjnie wskazują tylko dwie sądowe po‑
rażki: w aferze Harpalosa (323 p.n.e.) i niedługo później (322 p.n.e.) – w związku 
z przeforsowaną z jego inicjatywy uchwałą o ubóstwieniu Aleksandra. W tej 
pierwszej sprawie dostępne nam świadectwa nie są jednak zgodne co do tego, 
czy Demades stanął przed sądem i został skazany, czy też, jak często miało to 
miejsce, opuścił Attykę jeszcze przed procesem (a wyrok skazujący wydany 
został in absentia)31. Tak czy inaczej, niedługo później znowu brał czynny udział 
w ateńskim życiu politycznym, co oznacza, że albo zasądzoną grzywnę za‑
płacił, albo też – jak w przypadku Demostenesa – została ona „cofnięta” (choć, 
jeśli wziąć pod uwagę klimat polityczny w przededniu lub na początku wojny 
lamijskiej, ta druga możliwość wydaje się dużo mniej prawdopodobna)32. Pro‑

27 IG II2 1631.605 -6 (= BNJ 227 T 24); nt. wojny lamijskiej zob. wyżej – Wprowadzenie 1.6. 
i Epit.; [wstęp 2.]; nt. Leostenesa zob. Epit. [wstęp 2.].

28 Nt. trierarchii i mechanizmów wyłaniania osób, które się jej podejmowały, zobacz niżej 
– Przeciwko Pasiklesowi [wstęp 3.].

29 Czyni tak Brun 2000: 108–112; por. Roisman – Worthignton – Waterfield 2015: 38; zob. 
jednak Dmitriev BNJ 227, Biographical Essay.

30 Diodor Sycylijski 18.18.2 (= BNJ 227 T 49) – trzy razy skazany; Plutarch, Fokion 26.2 (= BNJ 
227 T 30) – siedem razy; zob. Brun 2000: 114–115.

31 Skazany in absentia: Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 104, 29; por. Schaefer 1885–
18872: 3.344–345; Worthington 1992: 178–179, 260, 275, 302–303; Badian 2012: 75 i p. 144 (= 1961: 
35); skazany w procesie: Dejnarchos, Przeciwko Aristogejtonowi (2) 15; por. Pickard -Cambridge 
1914: 471; Berve 1926: 2.132; Colin 1926: 78; Sinclair 1988: 159; Bosworth 1988: 220; zob. jednak 
Brun 2005: 112; nt. kwoty, której przyjęcie zarzucano Demadesowi zob. Dem. 11 i kom.; kwe‑
stia winy Demadesa w tej aferze jest zapewne przedmiotem nieautentycznej, fikcyjnej, a do 
tego niezachowanej w całości mowy przypisywanej mu w starożytności: O dwunastoleciu; por. 
Worthington 1991: 92–96.

32 Por. Bosworth 1988: 219–220 („it was presumably in his means to pay it”); Brun 2000: 112 
(„l’affaire d’Harpale… dont Demade etait sorti presqu’ indemne”); o jego aktywnym udziale 
w życiu publicznym świadczyć może wspomniana wyżej inskrypcja, na której wymieniony 
zostaje jako syntelēs Leostenesa (IG II2 1631.605–606).
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ces związany z kwestią ubóstwienia Aleksandra również zakończył się karą 
grzywny: dziesięciu talentów (niektóre źródła mówią o stu); oskarżycielem 
mógł być Likurg z Butadai33. Być może skutkiem tej porażki było pozbawienie 
Demadesa praw obywatelskich (atimia) – w konsekwencji długu lub na mocy 
prawnych regulacji; z pewnością jednak nie trwało to długo: po klęskach pod 
Krannon i Amorgos Ateńczycy potrzebowali Demadesa (i jego kontaktów) 
bardziej niż kiedykolwiek34. To jego inicjatywom zawdzięczali zawarcie pokoju 
z Antypatrem, choć warunki, jakie podyktował ten ostatni Atenom, były 
dużo surowsze od tych, które trzynaście lat wcześniej udało się Demadesowi 
wynegocjować z Aleksandrem.

Zapewne niejednokrotnie w toku swej politycznej kariery ścierał się też 
z Hyperejdesem: niewykluczone, że miało to miejsce w związku z aferą 
Harpalosa, wszak on sam znalazł się wśród oskarżonych, Hyperejdes zaś 
przynajmniej w jednym z procesów należał do kolegium wybranych oskar‑
życieli35. Sprawa dekretu honorowego dla Eutykratesa z Olintu jest mimo to 
jedynym znanym nam procesem, w którym te dwie polityczne osobowości 
bezpośrednio stanęły przeciwko sobie przed sądem36. Warto jednak zauważyć, 
że nigdy (poza wymuszoną okolicznościami uchwałą po wojnie lamijskiej) nie 
przyszło mu procesować się z Demostenesem37; czy wynikało to z faktu, że 
polityczna aktywność Demadesa przypadła na czas, w którym Demostenes 
zrewidował swoje własne stanowisko względem macedońskiego hegemona, 
czy też przyczyną były więzy pokrewieństwa, które łączyć mogły te dwie 
postaci (a może jedno i drugie?), niepodobna jednoznacznie rozstrzygnąć38.

33 [Plutarch], Moralia (Vitae…) 843d; Elian, Varia historia 5.12 (= BNJ 227 T 98, 82); 10 talentów: 
Atenajos, Uczta mędrców 6.251b; 100 talentów: Elian, Varia historia 5.12 (= BNJ 227 T 82); Likurg: 
Gnomologium Vaticanum 743 (= BNJ 227 F 5); por. [Plutarch], Moralia (Vitae…) 843d (= BNJ 227 T 98); 
Pseudo -Plutarch i Elian mogą sugerować, że chodzi o procedurę graphē asebeias (odpowiednio: 
εἶπε καὶ περὶ ἱερῶν… γραψάμενος… Δημάδη; τῆς δὲ ἀσεβείας… τὸ ὑπερβάλλον), Gnomolo‑
gium Vaticanum jednak (743 = BNJ 227 F 5) sugeruje, że chodziło o graphē paranomōn (ψήφισμα 
γράψας παράνομον); nowożytni badacze częściej skłaniają się ku tej ostatniej możliwości; por. 
Atkinson 1973: 18, 20; Hansen 1974: 41; Worthington 1991: 92; 1992: 271–272; Brun 2000: 106–107; 
Bayliss 2011: 163; Filonik 2013: 71–72; contra: RE s.v. Demades 2704; Schaefer 1885–18872: 3.361; de 
Falco 19542: 25; Mikalson 1998: 48; Mari 2003: 86.

34 Wg Plutarcha (Fokion 26.3 = BNJ 227 T 63) Ateńczycy udzielić mieli Demadesowi „zwol‑
nienia” (ἄδεια) z nałożonej nań kary pozbawienia praw obywatelskich; zob. też wyżej – Wpro‑
wadzenie 1.6.; nt. prawa, na mocy którego osoba trzykrotnie skazana w graphē paranomōn po‑
zbawiana była obywatelstwa zob. wyżej – Phil. 11 i kom.

35 Zob. wyżej – Dem. [wstęp 1.].
36 Por. Engels 19932: 340; Brun 2000: 111–112. 
37 Choć spierać się miał z nim na Zgromadzeniu; por. Suda s.v. Δημάδης (= BNJ 227 F 53) – 

w sprawie Olintu (348 p.n.e.) – wątpliwe; Arystoteles, Retoryka 1401b; zob. de Falco 19542: 19–21.
38 Por. Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 101; Diodor Sycylijski 18.48.1 (δοκοῦντα 

καλῶς πολιτεύεσθαι τὰ πρὸς τοὺς Μακεδόνας); Sealey 1993: 208; Brun 2000: 51–52; Badian 
2012: 75 i p. 134 (= 1961: 34).
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Jego polityczny dorobek oraz serdeczne stosunki z najważniejszymi oso‑
bistościami z otoczenia Aleksandra (szczególnie z Antypatrem) sprawiały, 
że to do Demadesa właśnie – i do reprezentującego podobne stanowisko Fo‑
kiona – zwracali się Ateńczycy w chwilach kryzysu39. Zażyłość z Antypatrem 
bywała jednak dla niego źródłem problemów w samych Atenach, a ostatecznie 
przyczynić się miała do jego zguby. Podczas wojny lamijskiej, prowadzonej 
przede wszystkim przeciwko Antypatrowi właśnie, polityczna pozycja De‑
madesa musiała nieuchronnie drastycznie się pogorszyć: zapewne właśnie 
z tymi okolicznościami należy wiązać jego skazanie w procesie związanym 
z deifikacją Aleksandra40. Trzy lata po wojnie zaś (319 p.n.e.), ufny w swoje 
dobre stosunki z sędziwym wodzem, podjął się negocjacji z nim w sprawie 
usunięcia macedońskiego garnizonu z Pireusu. Nie wiedział jednak, że w ar‑
chiwum Perdikkasa, który po śmierci Aleksandra (ku niezadowoleniu innych 
diadochów) został regentem imperium i dopiero co zginął w Egipcie podczas 
wyprawy przeciwko zbuntowanemu Ptolemeuszowi (320 p.n.e), znaleziono 
dowody jego zdrady: Demades miał w listach zaklinać go, aby przybył do 
Grecji i uwolnił ją spod władzy Antypatra, którego nazywał pogardliwie 

„zbutwiałym sznurem”41. List dostał się w ręce Antypatra, a gdy Demades, 
któremu towarzyszył jego syn, Demeas, przybył na macedoński dwór w ofi‑
cjalnym poselstwie, zostali obaj pochwyceni i straceni42. Według niektórych 
świadectw, Kassander, syn starego wodza, a przy tym jedna z najbardziej 
ponurych wśród diadochów postaci, jakie odmalowała antyczna historiografia, 
z szekspirowskim niemal okrucieństwem zabił najpierw Demeasa, każąc ojcu 
w jego ostatnich chwilach patrzeć na śmierć syna43.

Oskarżycielem był sam Hyperejdes, nie wiemy, czy jednej i drugiej stronie 
w procesie tym towarzyszyli synēgoroi, choć jest to wysoce prawdopodobne, 
jeśli wziąć pod uwagę kaliber sprawy i jej protagonistów.

39 Diodor Sycylijski 18.48.2; Plutarch, Fokion 30.2; por. też Bosworth 1988: 213; O’Sullivan 
2009: 30 i p. 5. 

40 Por. Brun 2000: 111; oskarżenie Demadesa w aferze Harpalosa również mogło wynikać 
z osłabienia jego politycznej pozycji w związku z niełaską, w której znalazł się Antypater: 
Aleksander zamierzał usunąć go z jego grecko -macedońskiego dominium i zastąpić Kraterosem; 
por. Badian 2012: 75 (= 1961: 34); zob. też wyżej – Wprowadzenie 1.5.

41 „Zbutwiały sznur“: Plutarch, Demostenes 31.3 (ὡς ἀπὸ σαπροῦ καὶ παλαίου στήμονος… 
ἠρτημένους); Fokion 30.5; Arrian F 1.14 Roos – Wirth; zob. jednak Brun 2000: 125–126.

42 Diodor Sycylijski 18.48.1–4; Plutarch, Demostenes 31.3–4; Fokion 30.4–6; Brun 2000: 123–130.
43 Plutarch, Demostenes 31.4; Fokion 30.6; Arrian F 1.14 Roos – Wirth.
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2. Istota sprawy

Pierwsze lata po Cheronei były w Atenach okresem próby sił między rzecz‑
nikami promacedońskiej i antymacedońskiej polityki. Ci ostatni rzecz jasna 
nie mogli już doradzać otwartego, zbrojnego wystąpienia przeciwko nowym 
hegemonom: ich działalność z konieczności ograniczała się do wymiaru 
symbolicznego, do torpedowania inicjatyw mających na celu zjednywanie 
macedońskiego monarchy i podkreślanie wymuszonej przegraną wojną 
przyjaźni łączącej oba kraje. Jedną z takich inicjatyw był wniosek Filippidesa, 
który zaskarżył Hyperejdes (Phil.). Po raz kolejny nasz orator daje o sobie znać 
w walce stronnictw, występując przeciwko samemu Demadesowi, najbardziej 
wpływowemu podówczas rzecznikowi zbliżenia z Macedonią. Zaskarżona 
przez Hyperejdesa uchwała dotyczyła nadania godności proksenosa znanemu 
nam już Eutykratesowi z Olintu, zaufanemu człowiekowi Filipa, który wcześ‑
niej dał się poznać jako antagonista Aten w sprawie sanktuarium delijskiego44.

Proksenia była stanowiskiem, którym polis honorowała cudzoziemca 
zamieszkałego na stałe w swojej ojczyźnie45. Jego zadaniem, jako proksenosa, 
była troska o interesy i o obywateli państwa, które tą funkcją go obdarzyło. 
Oczekiwano, że będzie on w tym celu wpływał na decyzyjne ośrodki swojej oj‑
czyzny (Zgromadzenie Ludowe; rada; monarcha), że będzie sprawował opiekę 
nad przybywającymi z wizytą oficjalnymi delegacjami państwa, którego był 
proksenosem, a także reprezentował jego obywateli przed rodzimymi sądami46. 
Funkcja proksenosa stanowiła więc rodzaj zinstytucjonalizowanych więzów 

„gościnności” (xenia)47: te ostatnie łączyły prywatne osoby zamieszkujące różne 
kraje i zobowiązywały każdą z nich do udzielenia tej drugiej pomocy i schro‑
nienia w potrzebie, a manifestowały się dokonywaną przy okazji wzajemnych 
wizyt wymianą darów. Proksenia stanowiła przeniesienie tych stosunków na 
płaszczyznę: jednostka (proksenos) – polis. Przede wszystkim jednak proksenia 
była zaszczytem, który potwierdzać miał szczególne zasługi uhonorowanego 
w ten sposób cudzoziemca48. Decyzję w tej sprawie podejmowało w Atenach 

44 Zob. wyżej – Mowa delijska; u podstaw oskarżenia mogły też leżeć bardziej osobiste 
motywy, jak wrogość Hyperejdesa wobec honorującego (Demadesa; zob. niżej – Przeciwko 
Demeasowi) i honoranda (Eutykratesa); por. Engels 19932: 140–142.

45 Nt. proksenii zob. Gauthier 1972: 17–61; RE Suppl. 23 s.v. proxenos (629–730); [Marek 1984]; 
Mitchell 1997: 28–37; Mack 2015.

46 Por. RE Suppl. 13.721–729; Mitchell 1997: 28–31, 35–36; Mack 2015: 65–76.
47 Sugeruje to zresztą sam źródłosłów tego pojęcia (pro xenou; „statt des Gastfreundes”); 

por. RE Suppl. 13.632; Herman 1987: 130–142 (ten ostatni jednak zbyt ściśle łączy obie funkcje); 
nt. xenia zob. Herman 1987 (zwł. 1–34, 116–130); Mitchell 1997: 12–14, 16–18.

48 Najwyższym zaszczytem, jakim Ateny obdarzyć mogły cudzoziemca, było (honorowe) 
obywatelstwo; zaraz po nim plasowała się proksenia; jedno oczywiście nie musiało wcale 
wykluczać drugiego por. Lambert 2012: 93–94; Mack 2015: 124.
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Zgromadzenie Ludowe w formie specjalnej uchwały – teksty wielu z nich 
zachowały się wśród dokumentów epigraficznych. Podkreśla się w nich 
(w mniej lub bardziej formularny sposób) szczególne zasługi honoranda dla 
Aten, który też z reguły obdarzony zostaje bardzo konkretnymi przywilejami, 
jak prawo do nabywania ziemi w Attyce (enktēsis) albo zwolnienie z podatków 
obowiązujących metojków (isoteleia)49.

W zidentyfikowanym przez polskiego filologa, B. Bilińskiego, fragmencie 
czytamy również o wieńcu, być może złotym, którym na mocy uchwały De‑
madesa uhonorowany miał zostać Eutykrates50. Przyznawanie tego rodzaju 
dodatkowego zaszczytu zasłużonym cudzoziemcom było częstą praktyką 
w starożytnych Atenach51. Ponieważ zaś odkryty przez Bilińskiego fragment 
jednoznacznie wskazuje inną niż proksenia nagrodę, mamy wszelkie powody 
przypuszczać, że nie jest on jedynie luźną parafrazą czy raczej streszczeniem 
obszerniejszych cytatów, w których mowa wyłącznie o tym ostatnim za-
szczycie52.

Tekst uchwały Demadesa, niestety, nie zachował się do naszych czasów53, 
nie wiemy więc, czy i jak wnioskodawca uzasadnił propozycję uhonorowania 
Olintyjczyka. Często posługiwano się w tym przypadku rutynową formułą: 

„ponieważ jest dobrym człowiekiem dla ludu ateńskiego”54. Jeśli jednak 
Demades od niej odstąpił na rzecz bardziej szczegółowych uzasadnień, to 
przegłosowana na jego wniosek uchwała mogła wyglądać podobnie do tej, 
na mocy której dziesięć lat wcześniej (349–348 p.n.e.) uhonorowano proksenią 
niejakiego Theogenesa z Naukratis55:

Rada i Zgromadzenie postanowiły (edoxen); wniosek złożył Hierokles, syn Ti‑
mostratosa z Alopekē: ponieważ (epeidē) Theogenes z Naukratis jest dobrym 
człowiekiem dla ludu ateńskiego i jak tylko może pomaga przybywającym tak 

49 Enktēsis: IG II3 294, 405, 435 (= IG II2 206, 285, 426); isoteleia: IG II3 393, 493 (= IG II2 286, 288); 
por. Lambert 2012: 113–126; Mack 2015: 124–130; nt. metojków zob. wyżej – Przeciwko Aristagorze 
[wstęp 1.].

50 Biliński 1950; Bartolini 1977: 107–108; Engels 19932: 137, p. 256; Whitehead 473; fragmentu 
tego nie uwzględniają Burtt, Marzi i Cooper.

51 Por. Lambert 2012: 94–95; zob. np. IG II2 184, 229, 231, 242, 342, 343, 347, 351, 425, 426, 581 
w wykazie Lamberta (Lambert 2012: 113–126).

52 Chodzi o F 76 i 76b (zob. niżej); sugeruje to Bartolini 1977: 108.
53 Brun (2000: 67–68) zgaduje, że mogłaby nim być IG II3 322 (= IG II2 240; GHI 181), uchwała 

nadająca proksenię, zgłoszona przez Demadesa latem 336 p.n.e.; imię uhonorowanego nie za‑
chowało się, nowsze rekonstrukcje wskazują jedynie patronymikon (Andromedou) i – być może 

– kraj pochodzenia (Chios), co tym samym dyskwalifikowałoby Eutykratesa jako kandydata; 
por. SEG 31.77.

54 Por. IG II2 79, 82, 86, 132, 181; zob. też IG II3 342, 379 (= IG II2 344, 343); bardziej zróżnicowane 
formuły mają: IG II2 130, 133; IG II3 322, 358 (= IG II2 240, 399); por. Herman 1987: 131.

55 IG II3 294 (= IG II2 206); por. Lambert 2012: 93–137 (zwł. 106, 115).
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prywatnie, jak i z oficjalną wizytą, zarówno teraz, jak i w przeszłości, on sam 
i jego przodkowie, Rada postanowi (dedochthai)56: przewodniczący (proedroi), 
wybrani losem, aby przewodniczyć pierwszemu Zgromadzeniu, przedstawią 
Theogenesa i wprowadzą jego sprawę do porządku obrad i przedstawią opinię 
Rady Zgromadzeniu, że Rada postanowiła, aby Theogenes, syn Ksenoklesa 
z Naukratis, uznany został proksenosem i dobroczyńcą (euergetēs) ludu Ateń‑
skiego, tak on sam, jak i jego potomkowie, i aby mieli oni prawo nabywania 
nieruchomości (enktēsis), i aby strategowie oraz Rada troszczyli się o nich.

Nie wiemy, czy mowa Hyperejdesa dotyczyła jakichkolwiek formalnych 
nieprawidłowości w zaskarżonym wniosku, czy też koncentrowała się 
wyłącznie na jego meritum: na argumentacji, że Eutykrates nie jest godzien 
zaszczytu, którym obdarzyć chciał go Demades. W zachowanych fragmentach 
nasz orator bezlitośnie drwi z wniosku swojego adwersarza, przedstawiając 
jego karykaturalną wersję, gdzie w solennej formie ateńskich uchwał (jak 
ta honorująca Theogenesa z Naukratis) ze zjadliwą ironią wyliczone zostają 
jako uzasadnienie wszystkie niegodziwości i podłości, które tylko Ateńczycy 
zarzucać mogli Eutykratesowi.

3. Procedura

Procedurą, na której opierało się oskarżenie Demadesa, była graphē paranomōn, 
proces o przedłożenie Zgromadzeniu Ludowemu do przegłosowania wnio‑
sku niezgodnego z prawem57. Jak już zaznaczono, nie wiemy, czy zarzuty 
niezgodności dotyczyły kwestii formalnych, czy też wyłącznie poruszonego 
w zachowanych fragmentach merytorycznego uzasadnienia wniosku Dema‑
desa.

56 Jako że jest to tzw. uchwała probuleumatyczna (uwzględniająca wcześniejszą opinię Rady 
Pięciuset), wprowadza ona dodatkową klauzulę: „Rada postanowi (…) że Rada postanowiła, 
aby został proksenosem”; w wielu innych dekretach po wyliczeniu zasług następuje od razu 
formuła: „[złożył wniosek], aby został proksenosem”; por. IG II3 322, 405.

57 Zastrzeżenia Dmitrieva (BNJ 227 F 53): „no evidence exists to support this view” wydają 
się zupełnie niepotrzebne: większa część znanych nam przypadków tej procedury dotyczyła 
właśnie dekretów honorujących, a dostępne nam fragmenty jednoznacznie do tego właśnie 
problemu się odnoszą; por. Hansen 1974: 62–65.
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4. Rezultaty

Pozostają niezmiennie kwestią spekulacji. Wiemy, że Demades trzykrotnie 
uznany został winnym składania wniosku niezgodnego z prawem, w efekcie 
czego pozbawiony został praw obywatelskich (atimia)58. Brak jednak jakich‑
kolwiek źródeł jednoznacznie wiążących te niepowodzenia z procesem, który 
wytoczył mu Hyperejdes59.

58 Diodor Sycylijski 18.18.2; wg Plutarcha (Fokion 26.2) Demades skazany został aż 7 razy, co 
jednak pozostaje w sprzeczności z prawem, które na trzeci z kolei wyrok skazujący w graphē 
paranomōn nakładało, jako dodatkową karę, automatyczną atimia (zob. wyżej – Phil. 11 i p. [48]); 
por. też Hansen 1974: 37; Demades z całą pewnością skazany został w związku z jego wnio‑
skiem o ubóstwienie Aleksandra (zob. Dem. 31 i p. 163); zob. też Brun 2000: 110–112; Dmitriev 
BNJ 227 T 49 i kom.

59 Schaefer 1885–18872: 3.77; Engels 19932: 142 i p. 267 (obaj sugerują wyrok skazujący); 
Hansen 1974: 37 (non liquet); Brun 2000: 67–68 (proponując odniesienie sprawy do IG II3 322).
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Frg. 76b1 Jeśli prawdę chciałby Demades powiedzieć o Eutykratesie, to powi‑
nien tego rodzaju uchwałę zgłosić […] skoro nie był w stanie zapisać powodu, 
dla którego uczynił Eutykratesa proksenosem, ja odczytam jego dokonania, 
podpisując całość imieniem Demadesa. Wniosek złożył (eipen) Demades, syn 
Demeasa, z Pajanii: ponieważ (epeidē) Eutykrates zdradził Olint, swoją ojczyznę, 
i sprawił, że państwa chalkidyjskie, w liczbie czterdziestu, obrócone zostały  
w ruinę2 […]3

Frg. 764 […] postanowi (dedochthai)5, aby został on proksenosem, dlatego że 
czynem i słowem wspiera Filipa; dlatego że6, gdy został dowódcą jazdy, prze‑

1 Fragment ten przytacza żyjący w V wieku n.e. w Aleksandrii komentator Hermogenesa 
Georgius Monus (nie należy go utożsamiać z bizantyńskim historykiem z IX w., Jerzym Mni‑
chem): Schilling 1903: 687–688, 676–677, 692–693; por. Biliński 1950: 29–30; Kennedy 1983: 115–116 
(= 1994: 221–222); osobliwie nie uwzględnia tego cytatu Jensen, posługując się jedynie jego 
krótszą i naznaczoną lakunami wersją, którą znaleźć można u bizantyńskiego komentatora 
Hermogenesa (O metodzie), Jana Diakona, żyjącego w XI lub XII wieku (?): Rabe 1908: 144.

2 Państwa chalkidyjskie – wchodzące w skład Związku Chalkidyjskiego (zob. niżej), znaj‑
dujące się na dzisiejszym półwyspie Chalkidiki; poleis te były przede wszystkim koloniami 
eubejskich Chalkis (stąd nazwa) i Eretria; do znaczących wyjątków należała Potidaja, będąca 
kolonią koryncką; wg Demostenesa (III Filipika 26) zniszczone zostały trzydzieści dwa miasta; 
Worthington (2014: 60) również i tę liczbę uznaje za przesadzoną.

3 Kolejność fragmentów wyznacza język uchwał honorujących prokseniami: na początku 
informacja o tym, kto przedłożył wniosek: „Demades, syn Demadesa z Pajanii powiedział” 
(eipen), podczas gdy konwencjonalne wyrażenie „Rada/Zgromadzenie uznało za słuszne” (de‑
dochthai etc. – zob. niżej), jeśli w ogóle, pojawia się później; por. IG II2 206, 240.

4 Fragment ten przekazuje Apsines z Gadary (Spengel 1.388–389; Dilts – Kennedy 1997: 
200–204); por. Lyc.Lib. p. 32.

5 Czasownikowi temu towarzyszy z reguły podmiot logiczny (dativus), którym jest Zgro‑
madzenie Ludowe (τῶι δήμωι) lub Rada (τῆι βουλῆι); por. e.g. IG II2 103; 105; 111; 112; 117; 118; 138; 
213; 223.

6 Tego rodzaju „uzasadnień” w uchwałach nadających proksenię w tym miejscu brak; 
pojawiają się one z reguły przed stwierdzeniem: „aby został proksenosem” (εἶναι πρόξενον); 
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kazał jazdę olintyjską w ręce Filipa; dlatego że dokonawszy tego, przyczynił się 
do zagłady Związku Chalkdyjskiego7; dlatego że po zdobyciu Olintu zajął się 
wycenianiem sprzedanych w niewolę8; dlatego że wystąpił przeciwko nasze‑
mu państwu w sprawie sanktuarium delijskiego; dlatego że po klęsce naszego 
państwa pod Cheroneą nie pochował żadnego z poległych, a spośród wziętych 
do niewoli nie wykupił nikogo9.

Frg. Biliński 1950 Jeśli ktoś zapytałby Demadesa: „dlaczego zapisałeś w uchwa‑
le, żeby uhonorować Eutykratesa wieńcem?”, odpowie, że był zdrajcą10, który 
działał przeciwko Filipowi11.

w tym miejscu wyliczenie rozpoczyna spójnik „ponieważ” (ὅτι), który też rzadziej, a do tego 
we wcześniejszych inskrypcjach, wprowadza tego rodzaju uzasadnienia; por. IG II/III 82.9–10, 
86.8–9 – obie z początku IV wieku; po wyrażeniu: „aby został proksenosem” następują formuły 
dodatkowych przywilejów i zapisania uchwały na steli; por. IG II2 86, 289; IG II3 478; 493; (= IG 
II2 184, 288); zob. też IG II2 130; 132; 133; 252; IG II3 405 (= IG II2 285).

 7 Związek chalkidyjski, państwo federacyjne łączące większość poleis na półwyspie Chal‑
kidiki, które posiadały wspólną monetę i powiązane były wzajemnymi prawami zawierania mał‑
żeństw (epigamia) i nabywania ziemi (enktēsis); powstał pod koniec V wieku, a według niektórych 
już na początku wojny peloponeskiej (431 p.n.e.); w IV wieku stanowił jedną z ważniejszych sił 
politycznych w Grecji; w pierwszych dekadach tego stulecia zagrażał Macedonii; osłabiony po 
interwencji Sparty, ówczesnego hegemona, w 381 p.n.e. (w wyniku czego odłączona od niego zo‑
stała Potidaja), w 375 p.n.e. przystąpił do II Związku Morskiego Aten; w latach 60. IV wieku zbliżył 
się do Teb i przeciwstawiał się Atenom w ich operacjach na północy Grecji; pod koniec następnej 
dekady sprzymierzył się z Filipem II, co jednak nie uchroniło go od zniszczenia, gdy władca 
Macedonii, podając za pretekst schronienie udzielone przez Chalkidyjczyków jego przyrodnim 
braciom, rozpoczął przeciwko nim wojnę w 349 p.n.e.; por. West 1919; Psoma 2001: 189–250; 2011.

 8 Filip zdobył Olint 348 p.n.e.; miasto zostało spustoszone, a jego mieszkańcy sprzedani 
w niewolę; por. Demostenes, III Filipika (9) 26 (zapewne przesadny nieco obraz); O poselstwie 
(19) 266; Diodor Sycylijski 16.53.2; zob. też Worthington 2014: 59–61; por. Kendrick -Pritchett 
1971–1991: 5.223–245 i 402–403 nt. sprzedaży niewolników oraz tego konkretnego epizodu i roli 
Eutykratesa.

 9 Razem ze wzmianką o sprzedaży niewolników składa się to na szyderczy kontrast z uza‑
sadnieniami autentycznych uchwał honorujących proksenią: „i wielu Ateńczyków wykupiwszy 
z niewoli (lytrōsamenos), odesłał [do ojczyzny] na swój własny koszt”; IG II3 358 (= IG II2 399; 
wniosek zgłoszony również przez Demadesa); nt. wykupywania z niewoli przez proxenoi oraz 
nadawania tego zaszczytu w uznaniu takich zasług por. Kendrick -Pritchett 5.284–285 (choć 
błędnie interpretuje on ironię skierowaną w Eutykratesa); zob. też Bielman 1994.

10 „że był zdrajcą…”: ὅτι προδότην κατὰ Φιλίππου πράττων; w oryginale mamy do czy‑
nienia ze składniową niespójnością: προδότην (accusativus) i πράττων (nominativus); Biliński 
proponuje emendację tekstu do προδότη[ς ἦ]ν κατὰ Φιλίππου πράττων, na której opiera się 
przekład (Biliński 1950: 31–32).

11 „który działał przeciwko Filipowi”: κατὰ Φιλίππου πράττων – stwierdzenie zaskakujące; 
Biliński proponuje trzy wyjaśnienia: 1) elipsa: κατὰ [τὰ] Φιλίππου πράττων: zgodnie [z interesa‑
mi] Filipa; 2) emendacja: κατὰ Φίλιππον πράττων (κατά z genetivem ma znaczenie „przeciwko”, 
z accusativem natomiast – „zgodnie z”, „według”); 3) ironia: wg Hyperejdesa Demades, jako 
powód uhonorowania Eutykratesa, podaje jego (rzekomą) zdradę, co samo w sobie nigdy nie 
jest powodem do dumy; por. Biliński 1950: 131–133; Wankel 1976: 1.337.
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Frg. 7712 Alkimachosowi13 i Antypatrowi nadaliśmy obywatelstwo ateńskie 
i tytuły proskenosa14.

Frg. 7815 […] że nie stali się godni (epēbolous) ani państwa, ani obywatelstwa

Frg. 7916 […] w sprawie czego stelę dużo bardziej słusznie byłoby postawić wśród 
nieczystych odpadków (oxythymia)17 niż w naszych świątyniach18.

Frg. 8019 […] że politycy podobni są wężom. Wszystkie bowiem węże są zniena‑
widzone, ale wśród nich samych mamy zarówno takie, które szkodzą ludziom, 
jak i te szerokolice, które tamte pożerają20.

12 Fragment ten przekazuje Harpokration (s.v. Ἀλκίμαχος), powołując się również na retora 
z IV w. p.n.e., Anaksymenesa z Lampsakos (BNJ 72 F 16).

13 Berve 1926: 2.23 (nr 47); Heckel 1992: 108; 2006: 9–10; macedoński dowódca i dostojnik, 
prawdopodobnie brat diadocha Lizymacha; razem z Antypatrem wysłany został przez Filipa 
do Aten na pokojowe negocjacje po Cheronei.

14 Tekst tej uchwały zachował się: IG II3 319 (= IG II2 239; GHI 180; Schwenk 1985: 27–30); 
niewykluczone, że zgłoszona została przez Demadesa (Schwenk 1985: 29–30).

15 Fragment ten cytuje bizantyńskie (XII w.) Etymologicum magnum (357.25–26), podając 
jednak lekcję: „godny” (ἐπήβολον); w liczbie mnogiej słowo to znajdujemy w tym cytacie u Por‑
firiusza (Quaestionum Homericarum liber I (rec. V), 6) oraz Eustatiosa (Komentarz do Odysei 1.101).

16 Fragment ten cytuje w swoim leksykonie Harpokration (s.v. ὀξυθύμια); por. Focjusz, 
Leksykon s.v. ὀξυθύμια.

17 Pojęcie oxythymia oznaczać miało „odpadki” naznaczone jednak (zapewne) rytualną 
nieczystością: καθάρματα καὶ ἀπολύματα (Harpokration); καθάρματα τῶν νεκρῶν (Etymo‑
logicum Magnum s.v. ὀξυθύμια); ἀποκαθάρματα τῶν μυσαρῶν (Focjusz) – por. προστρόπαιον 
(Eupolis F 132 K -A) – które wyrzucano na rozstajach dróg (τριόδοις; Harpokration; Etymologi‑
cum Magnum); Harpokration (a za nim Focjusz), powołując się na aleksandryjskiego uczonego 
Arystarcha z Samotraki, wskazuje również, że określano w ten sposób drzewa wisielców, które 
ścinano i następnie palono na rozstajach dróg; brak satysfakcjonującego wyjaśnienia etymologii 
(Frisk, DELG i Beekes nie uwzględniają w ogóle tego słowa): Focjusz sugeruje: „od uniesienia 
się gwałtownym gniewem” (ἀπὸ τοῦ ὀξέως τῶι θυμῶι χρῆσθαι).

18 Chodzi zapewne o stelę z zapisaną uchwałą nadającą Eutykratesowi proksenię; w uchwa‑
łach honorujących proksenią znajdujemy zwyczajową formułę dotyczącą zapisania steli i usta‑
wienia jej na Akropolu; por. IG II3 322.20–23; 379.19–20.

19 Fragment ten cytuje w swoim leksykonie Harpokration (s.v. παρεῖαι ὄφεις); scholion 
do Arystofanesa (Plutos 690) omyłkowo podaje, że pochodzi on z mowy Likurga Przeciwko 
Demadesowi.

20 „szerokolice” (παρείας), często identyfikowane z Wężem Eskulapa (Zamenis longissimus); 
zob. LSJ s.v.; por. Arystofanes, Plutos 690 i Sommerstein 2001: 182; zob. też Wankel 1976: 2.1141; 
Engels 19932: 141; Yunis 2001: 255; osobliwie łączone z kultem trackiego Sabaziosa; zob. Demo‑
stenes, O wieńcu (18) 260; Teofrast, Charaktery 16.4.





W obronie synów Likurga

W obronie synów Likurga była mową obrończą, napisaną i wygłoszoną przez 
Hyperejdesa, najprawdopodobniej w 323 p.n.e.1 w procesie synów jego słyn‑
nego kolegi, który sam zmarł niedługo wcześniej. Zachował się z niej tylko 
jeden fragment.

1. Osoby dramatu

Tytułowi synowie to Habron, Likurg (młodszy) i Lykofron z Boutadai2, 
synowie mówcy Likurga. Wiemy o nich stosunkowo niewiele. Najwięcej śladów 
w historii Aten pozostawił Habron, prawdopodobnie najstarszy z rodzeństwa3. 
W chwili procesu mógł mieć dwadzieścia kilka lat4. Jako jedyny spośród synów 
Likurga odznaczył się w służbie publicznej. Po przywróceniu demokracji 
w Atenach (307 p.n.e.) pełnił funkcję zarządcy finansów – tę samą, którą 
pokolenie wcześniej sprawował jego ojciec – a w następnym roku (306 p.n.e.) 

1 Datę wskazuje List III Demostenesa, dotyczący tej właśnie sprawy i podobnie jak pozostałe 
napisany w okresie jego krótkotrwałego wygnania po aferze Harpalosa (323 p.n.e.); jeśli odrzucić 
to świadectwo (ze względu na wątpliwości dotyczące autentyczności Listów), terminus post quem 
wyznacza śmierć Likurga (324 p.n.e.), śmierć zaś Hyperejdesa (322 p.n.e.) – terminus ante quem.

2 Habron: PA 15; LGPN 18; PAA 101575 i 101570; Likurg młodszy (właściwie 5. tego imienia 
w znanym nam rodzie; por Davies 1971 tabl. IV): PA 9250; LGPN 5; PAA 611340; Davies 1971: 
351–352; Lykofron: PA 9261; LGPN 13; PAA 611545; Davies 1971: 351–352.

3 Wbrew twierdzeniu [Plutarcha], Moralia (Vitae…) 843c; por. Davies 1971: 350–351; Roisman 
– Worthington – Waterfield 204.

4 Jako efeb prawdopodobnie zapisany został w inskrypcji datowanej na ok. 330 p.n.e.; por. 
Kendrick–Pritchett 1949: 352; Davies 1971: 352; PAA 101570.
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nadzorował fundusz wojskowy (stratiōtikon); zmarł zapewne niedługo później. 
O Likurgu młodszym nie wiemy prawie nic. Lykofron zapamiętany został jako 
kapłan Posejdona Erechteusa (czczonego m.in. w Erechtheionie na ateńskim 
Akropolu), która to godność była w jego rodzie dziedziczna – sprawował ją 
przed nim jego ojciec i starszy brat, który odstąpił ją młodszemu5. Słyszymy 
o nim również jako beneficjencie zaszczytu przyznanego pośmiertnie, na 
wniosek Stratoklesa, jego ojcu, Likurgowi (307 p.n.e.): darmowych posiłków 
w Prytanejon6. Zapewne i ten przywilej odziedziczył Lykofron po nieżyjącym 
bracie, a po nim samym – jego dzieci; Habron i Likurg młodszy zmarli bowiem 
bezpotomnie7.

Obrony synów Likurga podjął się Hypere jdes, który najprawdopodobniej 
wystąpił jako ich synēgoros (choć nie można z całą pewnością wykluczyć, że 
napisał on mowę dla kogoś innego). W ich sprawie występować miał również 
uczeń Teofrasta, Demokles (demotikon nieznane)8, prawdopodobnie jednak 
w osobnym, późniejszym procesie9.

Formalne oskarżenie wniósł niejaki Trasyk les z  Oion (?)10, o którym 
wiemy niewiele więcej poza tym, że razem z Ajschinesem i Meidiasem 
(dwoma wielkimi wrogami Demostenesa) wybrany został jako pylagoros do 
rady Amfiktionii Delfickiej (340 p.n.e.)11. Niewykluczone, że całą trójkę łączyło 
powinowactwo politycznych poglądów.

Spiritus movens całej sprawy najprawdopodobniej był znany nam już Me‑
nesaichmos12, występujący w tym procesie jako synēgoros. Niedługo wcześniej, 
zapewne na fali tego samego przesilenia politycznego, wystąpił on jako jeden 
z oskarżycieli Demostenesa w związku z aferą Harpalosa (niewykluczone, że 

 5 [Plutarch], Moralia (Vitae…) 843f; nt. Erechteusa i jego kultu zob. Burkert 1983: 143–149; 
Kearns 1989: 113–115, 160; w klasycznych Atenach godność kapłańska nadawana była drogą loso‑
wania albo dziedziczenia; w tym pierwszym przypadku miała ona z reguły charakter rotacyjny, 
w tym drugim natomiast – dożywotni; zob. Aleshire 1994; Horster 2012a i 2012b; Bremmer 2012.

 6 [Plutarch], Moralia (Vitae…) 852a i 841c; nt. Stratoklesa i jego wniosku zob. wyżej – Dem. 
[wstęp 1.]; nt. darmowych posiłków w Prytanejon zob. Phil. 2 i przyp.

 7 [Plutarch], Moralia (Vitae…) 843a; Davies 1971: 152; Roisman – Worthington – Water-
field 204.

 8 PA 3488; LGPN 11; PAA 315630; [Plutarch], Moralia (Vitae…) 842e.
 9 Wg Pseudo -Plutarcha (Moralia 842e) to właśnie Demokles miał doprowadzić do uwolnie‑

nia synów Likurga, co prawdopodobnie przypisane zostałoby dużo słynniejszemu Hyperejde‑
sowi, gdyby obaj wystąpili w tym samym procesie; zob. jednak Clavaud 1987: 21–22.

10 PA7327; LGPN 29; PAA 517750; Hansen 1989: 49; formalne oskarżenie: grapsamenou de 
Thrasykleous; [Plutarch], Moralia (Vitae…) 842d; demotikon: Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi 115; 
niektórzy podają je w wątpliwość: PAA; zob. też Rubinstein 2000: 242.

11 Ajschines, Przeciwko Ktezyfontowi 115; por. Schaefer 1885–18872: 2.532; nt. pylagoroi i ich 
roli w radzie (synedrion) Amfiktionii zob. Mowa delijska [wstęp 2.].

12 PA 9983; LGPN 2; PAA 644950; Hansen 1989: 55; por. Blass 1887–18982: 3.2.288; Berve 1926: 
2.225–226; Colin 1926: 55–56; Hansen 1975: 110; 1989: 55; Develin 1989: 405, 408, 411, 483; Heckel 
2006: 1644–1645.



W obronie synów Likurga 335
to dla niego napisał zachowaną mowę Przeciwko Demostenesowi Dejnarchos). 
W tym procesie natomiast wrócił do swojego dawnego sporu z Likurgiem. 
Ten ostatni bowiem wcześniej oskarżył go o „zdradę stanu” (eisangelia), swoim 
zwyczajem zapewne stosując tę procedurę jako narzędzie moralnej poprawy 
Aten: zarzut tym razem dotyczył religijnych nieprawidłowości związanych 
z oficjalnym poselstwem (theōria) Menesaichmosa do sanktuarium Apollona 
na Delos13. Oskarżony uznany został winnym, ukarano go jednak tylko 
grzywną, i to zapewne niewygórowaną, bo nie zrujnowała ona jego póź‑
niejszej kariery politycznej. To właśnie on zastąpił Likurga na stanowisku 
zarządcy publicznymi finansami (ho epi tēi dioikēsei), które tamten sprawował 
przez dwanaście lat (336–324 p.n.e.), obejmujące trzy czteroletnie kadencje14. 
Nie omieszkał też Menesaichmos wykorzystać znakomitej okazji, którą dał 
mu audyt jego poprzednika po złożeniu przez niego urzędu, aby oskarżyć go 
o bliżej nieokreślone (w naszych źródłach) finansowe nieprawidłowości, a po 
jego śmierci – jego synów. Według niektórych należeć miał do radykalnie an‑
tymacedońskiego stronnictwa, co sugerować może jego wybór na stanowisko 
zarządcy finansów w przededniu wojny lamijskiej15.

2. Istota sprawy

Według świadectwa Demostenesa – skądinąd nie do końca pewnego ze 
względu na wątpliwości dotyczące autentyczności jego Listów16 – proces 
synów Likurga miał miejsce w związku z zarzutami stawianymi wcześniej 

13 Zachowały się fragment mowy oskarżycielskiej Likurga, zwanej także Mową delijską; 
F 82–85 Conomis; BNJ 401c; nt. procesu zob. Hansen 1975: 110; Harris 2001: 216; Humphreys 2004: 
108; Filonik 2013: 78.

14 Według niektórych Likurg sprawował swój urząd w latach 338–326; dwuletnia przerwa 
między złożeniem stanowiska a oskarżeniem jego synów nie budzi jednak zaufania; por. Dio‑
nizjos z Halikarnasu, Dejnarchos 11; [Plutarch], Moralia (Vitae…) 841b; zob. też Davies 1971: 351; 
Faraguna 1992: 199–205; Lewis 1997: 221–227; zob. jednak Roisman – Worthington – Waterfield 
2015: 192, którzy uważają, że urzędem sprawowanym przez Likurga był zarząd funduszem 
widowiskowym (theōrikon).

15 Por. Blass 1887–18982: 3.2.288; contra: Engels 19932: 324; Worthington 2006: 114.
16 Listów tych jest sześć; z wyjątkiem Listu 5 (Do Herakleodorosa) wszystkie adresowane 

są do Rady Pięciuset (1–4) i Zgromadzenia Ludowego (6); wszystkie one (poza 5) powstać mia‑
ły w okresie wygnania Demostenesa; nt. ich autentyczności zob. Blass 1887–18982: 3.1.439–455, 
3.2.405–407 (Listy 2–3 autentyczne) Goldstein 1968: 3–5; Clavaud 1987: 7–17; Worthington 2006: 
99–101 (Listy 1–4 autentyczne); MacDowell 2009: 404–423 (prawdopodobnie wszystkie auten‑
tyczne).
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ich ojcu17. Sam Likurg, składając swój urząd, poddać się miał specjalnemu 
audytowi (specjalnemu, bo na jego życzenie obejmować miał on wszyst‑
kie trzy kadencje, a nie tylko ostatnią)18. Nasze źródła podają, że – mimo 
oskarżeń Menesaichmosa – przebiegł on po jego myśli19. Informacja ta budzi 
jednak szereg zastrzeżeń: sam Hyperejdes bowiem wydaje się sugerować 
w zachowanym fragmencie swojej mowy obrończej, że Likurg został pozba‑
wiony praw obywatelskich; w swoim liście Demostenes dość enigmatycznie 
wspomina „potknięcia” Likurga, za które odpowiedzialność spadła później 
na jego synów20. Być może dotyczyły one zarzutów o finansowe malwersacje 
(klopē)21, bo takie właśnie podejrzenia wiązać się mogły z samym urzędem 
sprawowanym przez Likurga. Niewykluczone więc, że jego audyt zakończył 
się w istocie sądowym procesem (o którym nasze źródła nie wspominają), 
którego skutkiem mogła być grzywna – i zapewne związane z nią pozbawienie 
praw obywatelskich22. Tylko wtedy bowiem oskarżenie synów Likurga mogło 
mieć jakiekolwiek prawne podstawy.

3. Procedura

Swoich surowych przekonań moralnych o odpowiedzialności dzieci za winy 
rodziców starożytni Ateńczycy nie przekładali na grunt prawny, a przynaj‑
mniej czynili to w dość ograniczonym zakresie. Menesaichmos nie mógł po 
prostu oskarżyć synów Likurga o przestępstwa, które zarzucał ich ojcu. Nie 
istniała w ateńskim prawie – jakim je znamy – procedura, która umożliwiłaby 
mu taki właśnie krok23. Skoro więc proces synów Likurga powiązać należy 
z zarzutami stawianymi wcześniej ich ojcu, to prowadzi to nieuchronnie do 
wniosku, że ten ostatni uznany został winnym – i następnie ukarany, zapewne 
grzywną. Jeśli zaś nie zdążył – lub nie mógł – jej spłacić, wpisany został na listę 
dłużników skarbu państwa i tym samym pozbawiony praw obywatelskich24. 

17 Demostenes, List III, 13, 14; por. Clavaud 1987: 21 (ostrożnie); Lewis 1997: 222; Worthington 
2006: 114; MacDowell 2009: 415; Roisman – Worthington – Waterfield 201 (ostrożnie).

18 [Plutarch], Moralia (Vitae…) 842f i Roisman – Worthington – Waterfield 203.
19 [Plutarch], Moralia (Vitae…) 842f; por. Demostenes, List III, 6; zob. też Roisman – Wort‑

hington – Waterfield 203.
20 Zob. niżej – F 118 (ἠτίμωσε); por. Demostenes, List III, 18: „potknięcia” (πταίσματα).
21 Bosworth 1988: 211; Worthington 2006: 114.
22 Por. Mossé 1973: 87 (atimia); Schaefer 1885–18872: 3.349; MacDowell 2009: 415 (grzywna 

– której nie zdążył już spłacić).
23 Rubinstein 2000: 142 podkreśla, że procedury tu zastosowanej nie znamy.
24 Por. Andokides, O misteriach 73; Harrison 1968–1971: 172–175; Hansen 1976: 67–68, 71; 

MacDowell 1978: 165–166; 
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Zgodnie z ateńskim prawem jedno i drugie, tj. dług i utrata praw obywa‑
telskich, przechodziło na jego synów na tak długo, jak długo należność nie 
została uregulowana. Jako dłużnicy skarbu państwa, a do tego pozbawieni 
praw obywatelskich, podlegać mogli oni oskarżeniu w ramach dwóch pro‑
cedur: „rejestracji” (apographē) i „doniesienia” (endeixis) lub „obywatelskiego 
aresztowania” (apagōgē) – te dwa ostatnie traktuję bowiem jako warianty tego 
samego postępowania prawnego25.

Apographē jest formą publicznego oskarżenia przeciwko dłużnikowi skarbu 
państwa26. W tym charakterze procedura ta przybiera postać „rejestracji” majątku 
oskarżonego, której celem jest jego konfiskata, zlicytowanie i pokrycie długu 
(lub jego części) ze środków w ten sposób uzyskanych. Przedmiotem sprawy 
nie jest więc sam dług i jego zasadność (tę sprawę uznaje się już za zamkniętą), 
lecz jedynie sposób jego pokrycia. Publiczny charakter tej procedury wynika 
z faktu, że roli oskarżyciela podjąć się mógł każdy pełnoprawny obywatel (ho 
boulomenos). Być może zatem Trasykles i Menesaichmos postanowili w ten 
sposób wyegzekwować dług, który ciążył na Likurgu i jego spadkobiercach27. 
Sama apographē jednak miała na celu jedynie egzekucję długu, a nie ukaranie 
dłużnika. Nie wydaje się zatem prawdopodobne, żeby mogła doprowadzić do 
jego uwięzienia – a to właśnie miało być skutkiem oskarżenia wniesionego 
przez Trasyklesa i Menesaichmosa28. Konkretnie zaś było nim przekazanie 
synów Likurga Kolegium Jedenastu, urzędnikom sprawującym nadzór nad 
więzieniem, egzekucjami i związanymi z nim procedurami, w tym również 
apographē29. W tekstach ateńskich oratorów jednak wyrażenie „przekazać Kole‑

25 Trzecim wariantem jest ephēgesis; nt. apagōgē zob. Eux. 6 i kom.; nt. endeixis zob. Athen. 29 
i kom.; nt. ephēgesis zob. Hansen 1976: 24–28; Todd 1993: 116–118.

26 W istocie jest to tylko jedna z trzech znanych nam form tej procedury; z pozostałych 
dwóch jedna, w istocie swej oskarżeniem nie będąc, polega na spisaniu (apographein) majątku 
podlegającego konfiskacie na mocy wyroku sądowego (i następnie jego sprzedaży), druga zaś 
jest procesem przeciwko osobie, która przywłaszczyła sobie mienie publiczne; por. por. Lizjasz, 
W sprawie majątku brata Nikiasza (18); W sprawie majątku Arystofanesa (19); Przeciwko Filokratesowi (29); 
[Demostenes], Przeciwko Nikostratosowi (53); zob. też Lipsius 1905–1915: 299–308; Harrison 1968–
1971: 2.211–217; MacDowell 1978: 166–167; Todd 1993: 118–119; Osborne 1985: 44–47 (= 2010: 178–181).

27 Por. Lipsius 1905–1915: 300; Marzi 290; Cooper 145.
28 Więzienie było rzecz jasna często stosowane wobec dłużników skarbu państwa, jednak 

na drodze innych procedur: 1) każdy proces zakończony wyrokiem grzywny mógł zostać opa‑
trzony dodatkową klauzulą przewidującą uwięzienie oskarżonego aż do spłacenia należności 
(prostiman desmou); 2) w sprawie dłużników skarbu państwa interweniować mogła również 
Rada Pięciuset, doprowadzając do ich uwięzienia aż do spłacenia należności; por. Ustrój po‑
lityczny Aten 48.1; Andokides, O misteriach 92–93; Demostenes, Przeciwko Timokratesowi 39, 144; 
zob. też Harrison 1968–1971: 2.241–244; Rhodes 1972: 150–151; Hansen 1976: 93–94; Hunter 1997: 
302–307.

29 Nt. Kolegium Jedenastu i ich jurysdykcji zob. [Arystoteles], Ustrój Polityczny Aten 52.1; 
Lipsius 1905–1915: 74–81; Harrison 1968–1971: 2.17–18; nt. ich nadzoru nad apographē zob. [Arysto‑
teles] ibid.; Lipsius 1905–1915: 80–81; Harrison 1968–1971: 2.213; MacDowell 1978: 166.
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gium Jedenastu” konsekwentnie stosowane jest jako peryfraza uwięzienia lub  
egzekucji30.

Endeixis (i apagōgē) są szczególnymi formami publicznego oskarżenia 
stosowanymi przeciwko „pospolitym przestępcom” (kakourgoi), wygnańcom 
(w przypadku ich nielegalnego powrotu do Attyki) i osobom pozbawionym 
praw obywatelskich (atimoi). W tym miejscu interesuje nas oczywiście ten 
ostatni aspekt obu procedur. Oskarżeniu na drodze endeixis lub apagōgē 
podlegać mogły osoby pozbawione praw obywatelskich, które naruszyły – 
dość surowe – ograniczenia wynikające z ich prawnego statusu: atimoi nie 
mogli uczestniczyć w obradach Zgromadzenia Ludowego, zasiadać w sądach 
i pełnić role urzędów; wzbroniony był im też wstęp na agorę i do ateńskich 
sanktuariów31. Wobec dłużników skarbu państwa, którzy w ten sposób po‑
zbawieni zostali praw obywatelskich, Ateńczycy wykazywać się mieli daleko 
posuniętą wyrozumiałością32. Dopóki, rzecz jasna, sami zainteresowani nie 
mieli zapiekłych osobistych wrogów, bacznie pilnujących każdego ich kroku, 
którzy chętnie podjęliby się roli „dobrowolnego oskarżyciela” w ramach pro‑
cedury endeixis lub apagōgē. Co istotne, w obu przypadkach wobec podsądnego 
często stosowano areszt przed procesem (regularnie w tej ostatniej), a opiekę 
formalną sprawowało nad nimi zawsze Kolegium Jedenastu, którym, według 
naszych źródeł, przekazani zostali synowie Likurga.

4. Rezultaty

Nie wiadomo, czy Hyperejdesowi nie udało się skutecznie obronić synów 
Likurga. Wydaje się jednak, że mimo jego wstawiennictwa pozostali oni 
w więzieniu i dopiero kolejna interwencja (nie wiemy, na jakiej drodze) z inicja‑
tywy Demoklesa i ze wsparciem przebywającego na wygnaniu Demostenesa 
doprowadziła do ich uwolnienia33.

30 „Przekazali synów Kolegium Jedenastu” (παρέδωκαν τοὺς παῖδας τοῖς ἕνδεκα): [Plu‑
tarch], Moralia (Vitae…) 842e; peryfraza: Antyfont, W sprawie śmierci Herodesa 70; Lizjasz, W spra‑
wie sprzedawców zboża 2; Ajschines, Przeciwko Timarchosowi 16; Dejnarchos, Przeciwko Aristogej‑
tonowi 13.

31 Chodzi oczywiście o tzw. „całkowitą atimia”, w odróżnieniu od częściowego pozbawienia 
praw obywatelskich; w przypadku dłużników skarbu państwa stosowano jedynie tę pierwszą; 
pełny wykaz ograniczeń wynikających z całkowitego pozbawienia praw obywatelskich podaje 
Hansen (1976: 61–62).

32 Por. Demostenes, Przeciwko Aristogejtonowi 85–91; zob. też Paoli 1930: 332–333; Hansen 
1976: 59–60; Wallace 1998: 67–68.

33 Por. Marzi 290; Roisman – Worthington – Waterfield 201; contra: Burtt 583; Cooper 
145; Clavaud 1987: 21–22; zob. też wyżej.
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Frg. 1181 Co o nim powiedzą ci, którzy staną przy jego grobie? Był przyzwoitym 
człowiekiem. Gdy mianowano go zarządcą finansów, udało mu się znaleźć do‑
chody. Wzniósł teatr, odeon, doki, zbudował triremy i porty2. Jego więc państwo 
pozbawiło praw obywatelskich (ētimōse)3, a dzieci jego wtrąciło do więzienia.

1 Tekst tego fragmentu przekazuje nam żyjący w I poł. III wieku n.e. gramatyk Apsines 
z Gadary w swojej Sztuce Retorycznej (Spengel 1.387; Dilts – Kennedy 1997: 198–199); Grzegorz 
z Koryntu, który też cytuje ten właśnie fragment (Walz 7.1226; por. Przeciwko Autoklesowi 
F 55).

2 Nt. programu budowlanego zob. Mitchel 1970: 41–49; Faraguna 1992: 257–267; Humphreys 
2004: 87–88; wzmianka o odeonie jest zastanawiająca: niewątpliwie chodzi o odeon Peryklesa, 
zbudowany na początku II poł. V wieku p.n.e.; odbywały się w nim m.in. występy w ramach 
tzw. proagonu: dzień przed rozpoczęciem Dionizjów Wielkich występujący w konkursie tra‑
gediopisarze przedstawiali publiczności chóry swoich tragedii oraz omawiali ich treść; być 
może odeon jest tu zepsutą lekcją stadion – ten ostatni bowiem wymieniany jest wśród osiągnięć 
Likurga; por. nt. tej wzmianki zob. Pickard -Cambridge 1946: 137; Faraguna 1992: 267.

3 „pozbawiło praw obywatelskich” – przy założeniu, że mamy tu do czynienia z tech‑
nicznym zastosowaniem czasownika ἀτιμόω (Clavaud 1987: 22); nietechniczny wskazywałby 
na znaczenie: „znieważyło” (Marzi 291; Burtt; Cooper; Dilts – Kennedy 1997: 199); Grzegorz 
z Koryntu (oraz inny kodeks Apsinesa) przekazuje ten cytat z inną lekcją (ἠτίμασε), która na‑
rzuca już nietechniczny sens: „znieważyło” (ἀτιμάζειν); por. Jensen app. crit.; Dilts – Kennedy 
app. crit. 





Przeciwko Pasiklesowi
w sprawie wymiany (?)

Leksykograf Harpokration w kilku miejscach wspomina Hyperejdesowe 
oskarżenie Przeciwko Pasiklesowi (kata Pasikleous), Polluks z kolei cytuje jego 
mowę Przeciwko Pasiklesowi, w sprawie wymiany (pros Pasiklea peri antidoseōs)1. 
Identycznie tłumaczone na polski przyimki kata i pros2 („przeciwko”) za‑
znaczają jednak istotną różnicę: ten pierwszy (kata) wskazuje, że adwersarz, 
przeciwko któremu wygłaszana jest mowa, to oskarżony (sama zaś mowa jest 
mową oskarżycielską); ten drugi natomiast (pros) albo opisuje mowę obroń‑
czą (w której adwersarzem jest oskarżyciel)3, albo też odnosi się do procesu, 
który w ogóle nie odbywa się na linii oskarżyciel – obrońca, lecz stanowi 
rozstrzygnięcie dwóch równorzędnych roszczeń (diadikasia)4, np. dotyczących 
spadków, przywilejów lub ulg. Tę ostatnią sytuację niedwuznacznie sugeruje 
cytat Polluksa: rozstrzygnięcie pretensji dwóch stron do zwolnienia z liturgii 

1 Harpokration s.v. ἔκδεια (F 136) i συμμορία (F 134); Polluks, Onomasticon 9.36.
2 Łacińskie przekłady tytułów mów oddają to rozróżnienie za pomocą przyimków „in” 

(κατά) i „contra” lub „adversus” (πρός).
3 Np. Lizjasz, Przeciwko Simonowi (3): πρὸς Σίμωνα – obrona w sprawie o umyślne zra‑

nienie; Demostenes, Przeciwko Afobosowi III (29): πρὸς Ἄφοβον – obrona w sprawie o fałszywe 
świadectwo; z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia w przypadku procedury paragraphē 
(zob. niżej – Przeciwko Demeasowi), niezależnie od tego, której stronie przypisana jest mowa; 
por. Demostenes – Przeciwko Zenothemisowi (32): πρὸς Ζηνόθεμιν.

4 [Demostenes], Przeciwko Makartatosowi (43): πρὸς Μακάρτατον – diadikasia dotycząca 
spadku; [Demostenes], Przeciwko Phainipposowi (42): πρὸς Φαίνιππον – diadikasia dotycząca anti‑
dosis (por. Ruschenbusch 1969: 390–391); osobliwie oskarżycielska mowa Demostenesa Przeciwko 
Leptinesowi (20) zatytułowana jest tak samo: πρὸς Λεπτίνην; wynika to jednak stąd, że obiektem 
oskarżenia nie jest tu już osoba Leptinesa, lecz jedynie prawo, które on zgłosił (Ruschenbusch 
1969: 389); por. Izajos, W sprawie majątku Hagniasa (11) 34; zob. też Gernet 1955: 72–73; Ruschen‑
busch 1969; w procedurze diadikasia (zwł. dotyczącej spadków) stron procesu, tj. zgłaszających 
roszczenia, mogło być więcej niż dwie; por. MacDowell 1978: 103.
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(antidosis). Wzmianka Harpokrationa z kolei wyraźnie wskazuje na mowę 
oskarżycielską. 

Najbardziej oczywiste rozwiązanie tej sprzeczności – założenie, że mamy 
do czynienia z dwiema różnymi mowami, przygotowanymi na dwa różne 
procesy – utrudnia fakt, że jedyny obszerny cytat, przytoczony przez Harpo‑
krationa (i opisany jako pochodzący z mowy kata Pasikleous) dotyczy niczego 
innego, jak właśnie liturgii, do której wspomnianą przez siebie mowę odnosi 
też Polluks. Czyżby więc za obiema wzmiankami kryła się ta sama mowa i ta 
sama sprawa, tyle że błędnie cytowana przez jednego z leksykografów? Harpo‑
krationa trudno podejrzewać o tak rażącą językową niekonsekwencję, Polluks 
z kolei opisuje cytowaną przez siebie mowę na tyle dokładnie, że wydaje się 
to wykluczać wszelkie przyimkowe nieporozumienia5. Pomyłki jednego lub 
drugiego całkowicie wykluczyć niepodobna6, toteż z reguły przynajmniej 
dopuszcza się możliwość, że istotnie oba cytowane fragmenty pochodzą z tej 
samej mowy; w ramach alternatywy przyjąć można jedynie, że łącząca je 
merytoryczna zbieżność jest albo dziełem przypadku, albo też wskazuje na 
dwa różne, ale mimo to w jakiś sposób ze sobą powiązane procesy7.

Przytoczony przez Harpokrationa fragment (F 134) pozwala ustalić, że 
mowa została wygłoszona po 340 p.n.e.

1. Osoby dramatu

Pasik les z Achar naj, syn Pasiona, to postać, którą już znamy8. Młodszy 
brat osławionego pieniacza – Apollodorosa, autora kilku zachowanych (pod 
imieniem Demostenesa) mów, z którym być może Hyperejdes współpracował 
w procesie stratega Autoklesa. Gdy Pasion, ojciec obu braci, umarł (370–369 
p.n.e), Pasikles był wciąż małoletni9. W swoim testamencie wyznaczył on 
opiekunem młodszego syna swojego wyzwoleńca, Formiona, który, podobnie 
jak on sam, był bankierem i naturalizowanym Ateńczykiem. Tenże Formion, 
wypełniając ostatnią wolę zmarłego, wziął również za żonę wdowę po Pasionie, 
matkę Pasiklesa i Apollodorosa10. Młodszy z braci nie zostawił jednak po sobie 

 5 Nt. autorytetu Harpokrationa i (dużo mniejszego) Juliusza Polluksa zob. Todd 1993: 43.
 6 Np. mowy Demostenesa Przeciwko Boiotosowi I (39) i Przeciwko Spudiasowi (41) zatytułowa‑

ne są w manuskryptach πρὸς Βοιωτόν i πρὸς Σπουδίαν, mimo iż są mowami oskarżycielskimi; 
por. Gernet 1957: 15, 59.

 7 Por. Schaefer 1858: 184; Burtt 592–593; Trevett 1992: 49, p. 30; Engels 19932: 94–95.
 8 PA 11654; LGPN 7; PAA 767695; Davies 1971: 442; Trevett 1992: 8–17.
 9 Śmierć Pasiona: Demostenes, Przeciwko Stefanosowi II (46) 13; por. Trevett 1992: 8.
10 Imieniem Archippe; Formion pojął ją za żonę jeszcze jako metojk (jego naturalizacja 

miała miejce w 361–360 p.n.e; por. Demostenes, Przeciwko Stefanosowi II (46) 13); było to możliwe, 
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zbyt wielu śladów: otarł się jedynie w charakterze świadka o liczne sprawy 
sądowe Apollodorosa, a jako strona procesu pojawia się jedynie w kontekście 
bieżącego sporu11.

Nie wiemy, w jakim charakterze Hypere jdes wystąpił w tym procesie: czy 
ograniczył się do napisania mowy na czyjeś zamówienie, czy też sam stanął 
przed sądem jako główny mówca lub synēgoros12. Jego udział w oskarżeniu brata 
Apollodorosa, który prawdopodobnie był jego współpracownikiem i być może 
politycznym sprzymierzeńcem, budzić może zdziwienie 13. Wiemy jednak, 
że stosunki obu synów Pasiona układały się bardzo źle. Pasikles wprawdzie 
wspierał brata w jego pierwszych procesach14, w tym samym czasie wszakże 
dojrzewał już spór Apollodorosa z Formionem, który ich definitywnie poróżnił. 
Kością niezgody okazał się niepodzielony majątek, który Pasion pozostawił 
swoim synom pod nadzorem Formiona właśnie, oliwy zaś do ognia dolało 
małżeństwo tego ostatniego z wdową po zmarłym i matką obu braci: było 
to wprawdzie zgodne z ostatnią wolą Pasiona, Apollodoros jednak, jako że 
Formion był wyzwoleńcem, uznał to za zniewagę tak dotkliwą, że zamierzał 
oskarżyć go o hybris15. Sprawa sądowa, którą kilka lat później Apollodoros 
wytoczył Formionowi nie miała jednak z tymi zarzutami nic wspólnego: doty‑
czyła pieniędzy, które Formion rzekomo był winien Apollodorosowi za okres 
użytkowania majątku pozostawinego przez Pasiona przed jego ostatecznym 
podziałem. Apollodoros proces przegrał, nie mogąc zaś pogodzić się z porażką 
oskarżył jednego ze świadków Formiona, Stefanosa, o składanie fałszywego 

ponieważ sama Archippe, choć jej poprzedni mąż, Pasion, i synowie, Apollodoros i Pasikles, 
uzyskali obywatelstwo, pozostawała wciąż metojkiem (jako obywatelka nie mogłaby wyjść za 
Formiona, gdy ten jeszcze był wyzwoleńcem, nie narażając się na oskarżenie w ramach graphē 
xenias); prawo dotyczące naturalizacji obejmowało jedynie potomków naturalizowanego, a nie 
małżonki; por. Osborne 1981–1983: 4.150–151; nt. naturalizacji Formiona zob. ibid. 3.55.

11 W dokumentach epigraficznych zachowała się również wzmianka o synu Pasiklesa, 
Pasionie (młodszym), który w latach 20. IV wieku wyzwolił niewolnika; por. IG II2 1570.43; zob. 
też Trevett 1992: 17; PAA 768170.

12 Niewykluczone, że napisał ją dla samego Apollodorosa; por. Trevett 1992: 151.
13 Tego rodzaju zmiany frontu nie były rzadkością; sam Demostenes, pod koniec lat 50. 

IV wieku, bronił Formiona (W obronie Formiona (36); por. Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi 
(1) 111), nie przebierając w słowach w krytyce Apollodorosa, niedługo zaś później współpraco‑
wał z tym ostatnim i być może nawet napisał dla niego mowę, w której wyjątkowo brutalnie 
i bezpardonowo zaatakował Formiona (Przeciwko Stefanosowi I (45); por. Plutarch, Demostenes 
15.1; Trevett 1992: 59–61; 145–148; MacDowell 2009: 120; zob. też Mitchell – Rhodes 1996: 16–18, 
27–28. 

14 Przeciwko Timotheosowi; Schaefer 1858: 168, a za nim Kirchner (PA 11654) sugerują, że 
mógł on też dzielić z Apollodorosem trierarchię w latach 362–360 p.n.e., brak jednak na to 
jakichkolwiek dowodów.

15 [Demostenes], Przeciwko Stefanosowi I (45) 4; uraza osobliwa o tyle, że Pasion, ojciec Apol‑
lodorosa, zaczynał od tej samej kondycji społecznej co Formion: niewolnika; niektórzy sugerują, 
że odzwierciedla ona kompleksy starszego z braci; por. Osborne 1981–1983: 4.196.
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świadectwa (dikē pseudomartyriōn): rozpoczął w ten sposób długotrwałą sądową 
wendetę, której kulminacją był proces przeciwko Neairze, żonie lub nałożnicy 
Stefanosa16. W sporze Apollodorosa z Formionem Pasikles stanął po stronie 
tego ostatniego. Zapewne miał po temu powody: jako opiekun Formion dbał 
o jego interesy, chroniąc spadek Pasiona przed rozrzutnością starszego brata17. 
Apollodoros odpłacił za to Pasiklesowi żywiołową nienawiścią do tego stopnia, 
że publicznie insynuował, jakoby prawdziwym jego ojcem był nie Pasion, lecz 
Formion właśnie18.

2. Procedura

W swoim cytacie Polluks identyfikuje mowę Hyperejdesa (pros Pasiklea) z pro‑
cedurą „wymiany” (antidosis)19. Dotyczyła ona liturgii, stanowiąc prawny me‑
chanizm regulujący kwestię zwolnienia lub obciążenia tym obowiązkiem. Pod 
względem formalnym przybierała ona postać „wyzwania” (proklēsis): osoba 
wyznaczona w danym roku do podjęcia liturgii mogła wskazać kogoś innego, 
kto, jej zdaniem, jest bardziej zamożny i tym samym bardziej odpowiedni do 
tego zadania. Wyzwany stawał wobec alternatywy: albo sam podejmie się 
liturgii, albo też (jeśli uważał, że to on jest uboższy) zgodzi się na wymianę 
majątków z wyzywającym. Przyjęcie wyzwania, równoznaczne z akceptacją 
jednej z tych dwóch możliwości, kończyło cały spór. Jeśli jednak nie zostało 
ono przyjęte, sprawa musiała zostać rozstrzygnięta przez sąd. Podobnie 
jak w przypadku sporów spadkowych proces taki (diadikasia) nie zakładał 
formalnego rozróżnienia ról oskarżyciela i obrońcy: obie strony występowały 
z równorzędnym roszczeniem do zwolnienia z obowiązku liturgii, a wer‑
dykt sądu ostatecznie i nieodwołalnie wyznaczał osobę, która musiała się jej  
podjąć.

Kwestia liturgii (konkretnie trierarchii) podjęta zostaje również we frag‑
mentach mowy oskarżycielskiej (kata Pasikleous), które przytacza Harpokration. 
Jak już zaznaczono, sugerować to może, że mimo rozbieżnych tytułów, frag‑
ment ten oraz inne cytowane w ten sam sposób są częścią tej samej sprawy 

16 Którego częściowy i stronniczy przegląd daje sam Apollodoros: [Demostenes], Przecwiko 
Neairze (59) 4–10; por. Carey 1992: 4–5; zob. też PAA 834250.

17 Demostenes, W obronie Formiona (36) 8; por. Trevett 1992: 167–168.
18 [Demostenes], Przeciwko Stefanosowi I (45) 83–84; por. Trevett 1992: 176: „insanity indeed 

hardly seems too strong a word”.
19 Nt. antidosis zob. Gabrielsen 1987; 1994: 90–94; MacDowell 1990: 296–298; por. Harrison 

1968–1971: 2.236–238; MacDowell 1978: 162–164; Todd 1993: 120–121.
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i zapewne mowy. Jeśli jednak zbieżność ta jest tylko dziełem przypadku, to 
identyfikacja procedury, w ramach której wygłoszona została wspomniana 
przez Harpokrationa mowa, nie jest możliwa.

3. Istota sprawy

Liturgie były formą szczególnych świadczeń na rzecz państwa, których oczeki‑
wano od najbogatszych mieszkańców starożytnych Aten (niekiedy obowiązek 
ten obejmował również metojków)20. Przybierały one rozmaite postaci, zawsze 
jednak wiązały się ze sporymi wydatkami, które ponieść musiała podejmująca 
się ich osoba, a niekiedy też z osobistym zaangażowaniem. Bodaj najlepiej 
znaną jest choregia, jedna z wielu liturgii dotyczących organizacji ateńskiego 
kultu (i kultury)21, sprowadzająca się do obowiązku przygotowania chóru 
dramatycznego lub dytyrambicznego do występów podczas uroczystości 
religijnych22. 

Najbardziej wymagająca finansowo i zarazem najbardziej prestiżowa litur‑
gia wiązała się jednak ze sferą wojskowości: była to trierarchia, obejmująca 
całoroczne utrzymanie okrętu wojennego (triera) wraz z załogą23. Ogromne 
koszty z czasem wymusiły wprowadzenie ulg dla podejmujących się tej formy 
liturgii. Od końca V wieku możliwe było dzielenie obowiązku utrzymania triery 
między dwie, a później nawet więcej osób. W połowie IV wieku, z inicjatywy 
Periandra z Cholargos (357 p.n.e.), podjęto próbę uregulowania tego problemu 
poprzez wprowadzenie systemu wyłanianych corocznie grup trierarchicznych 

20 Na podstawie dostępnych świadectw można przyjąć, że w IV wieku osoba, której majątek 
nie przekraczał 3 talentów, była wolna od zobowiązań liturgicznych; osoba, której majątek był 
wart więcej niż 4 talenty, niemal na pewno (prędzej czy później) musiała się ich podjąć; por. 
Davies 1971: xxiv; Gabrielsen 1994: 45; Wilson 2000: 53; Kremmydas 2013: 16–18.

21 Wśród innych wymienić można również organizację biegu z pochodniami (lampadarchia), 
religijnego poselstwa do panhelleńskiego sanktuarium (architheōria) czy zapewnienie wyżywie‑
nia dla całej fyli na czas święta (hēstiasis); por. Wilson 2000: 24–25, 32–46; inne formy liturgii to 
całoroczne utrzymanie gimnazjonu (gymnasiarchia) oraz wprowadzona w IV wieku proeisphora, 
polegająca na pokryciu w formie zaliczki całej kwoty podatku od własności (eisphora) przewi‑
dzianej dla danej grupy podatników (symmoria); pełniący liturgię ściągał następnie wyłożoną 
w ten sposób sumę od członków swojej grupy we własnym zakresie; zob. MacDowell 1978: 161; 
Hansen 1999: 121–123; Christ 2006: 143–154; Kremmydas 2013: 15–16; HSG 2.446–450.

22 Dionizje Wielkie: 28 choregów (20 przygotowujących występy chórów dytyrambicznych; 
5 – chórów komicznych i 3 – chórów tragicznych); Lenaja: 7 choregów (5 przygotowujących 
występy chórów komicznych i 2 – tragicznych); jako choregowie w Lenajach brali również 
udział metojkowie; zob. Wilson 2000: 21–24, 28–29.

23 Kremmydas 2013: 19–20.
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(symmoriai)24: było ich dwadzieścia, każda liczyła sześćdziesięciu członków i na 
każdą nałożony był obowiązek całorocznego utrzymania określonej liczby 
okrętów wojennych (około dwudziestu)25. Nowy system w założeniu opierał 
się więc na wspólnym finansowaniu (synteleia): każdego roku tylko niektórzy 
członkowie danej symmorii pełnili aktywnie funkcję trierarchy, pozostali zaś 
(dla odróżnienia od trierarchów opisuje się ich czasem terminem synteleis) 
jedynie dostarczali pieniędzy26.

Reformy Periandra nie wyeliminowały jednak całkowicie nieprawidłowości 
związanych z tą formą liturgii: według Demostenesa udział najzamożniejszych 
w utrzymaniu wyznaczonej im liczby okrętów był wciąż za mały, przez co 
obciążenia spadające na uboższych członków grup trierarchicznych stawały się 
nieproporcjonalnie duże27. Wystąpił on w związku z tym z propozycją uchwały 
(340 p.n.e), na mocy której trzystu najbogatszych obywateli (po piętnastu z każ‑
dej symmorii) podejmować musiało większy niż pozostali wysiłek finansowy28. 
Do tej właśnie uchwały czyni aluzję Hyperejdes w cytowanym przez Harpokra‑
tiona fragmencie, co też pozwala ustalić terminus post quem zaginionej mowy29. 

Wyznaczanie trierarchów było procedurą dwustopniową. Do czasu reformy 
Periandra każdego roku wyłaniano grupę czterystu osób, które mogły być 
powołane do tej służby: mechanizm tej (pre)selekcji nie jest do końca znany, 
w pewnym zakresie opierała się ona na „ochotnikach” (ethelontai), niemałą 
część owej grupy stanowili jednak obywatele na różny sposób zobligowani, 
na przykład na drodze procedury antidosis (niezależnie od tego, czy istotnie 
znajdowała ona finał w sądzie) albo zobowiązań spadkowych30. W kolejnym 

24 Pojęcie symmoriai oznaczało również okręgi – albo raczej grupy – podatkowe, w skład 
których wchodzili najbogatsi obywatele zobowiązani do płacenia nadzwyczajnego podatku 
od własności (eisphora) i które funkcjonowały od 378–377 p.n.e.; por. Filochoros FGrH 328 F 41; 
Demostenes, O okręgach podatkowych (14); zob. też Turasiewicz 2005: 201; utożsamienie jednych 
i drugich symmoriai (grup podatkowych i grup trierarchicznych) jest kwestią dyskusyjną; zob. 
Gabrielsen 1994: 165–172 (który skłania się do uznania pełnej rozdzielności obu systemów); 
por. Christ 2006: 147–149, 154.

25 Nt. funkcjonowania grup trierarchicznych zob. Gabrielsen 1994: 172–199; Christ 2006: 
167–169; por. też Liddell 2007: 270–274.

26 Terminologiczne rozróżnienie między τριήραρχοι i συντελεῖς nie było jednak rygory‑
stycznie przestrzegane, tym bardziej że wciąż praktykowane było dzielenie aktywnie pełnionej 
trierarchii między dwie osoby; niejednokrotnie tacy „współtrierarchowie” również określani 
byli mianem συντελεῖς; zob. Gabrielsen 1995: 193–199.

27 Por. Demostenes, O wieńcu (18) 102; zob. też Gabrielsen 1994: 192–193; Christ 2006: 168.
28 Tekst tej uchwały przytacza Demostenes, O wieńcu (18) 105); jest to jednak prawdopo‑

dobnie późniejsza (nieautentyczna) interpolacja; por. Canevaro 2013: 267–271; Gabrielsen 1994: 
191, p. 777; nt. jego istoty zob. O wieńcu (18) 104–108; por. też Gabrielsen 1994: 192–212; Canevaro 
2013: 268–269; nt. datowania zob. Schaefer 1885–18872: 2.527–528; Gabrielsen 1994: 191.

29 Warto też podkreślić, że leksykograf odwołuje się do tej mowy, objaśniając hasło sym‑
moria właśnie.

30 Nt. preselekcji i jej mechanizmów zob. Gabrielsen 1994: 68–73.



Przeciwko Pasiklesowi 347
etapie strategowie wyznaczali spośród owych kandydatów na trierarchów 
trzystu, którzy następnie podejmowali służbę31. Po reformie Periandra na‑
tomiast pula potencjalnych trierarchów zwiększyła się do tysiąca dwustu 
(zgrupowanych w dwudziestu symmoriach, liczących po sześćdziesiąt osób 
każda). Według niektórych rejestr ten od tego czasu był ustalony (z sukce‑
sywnie wprowadzanymi poprawkami) na podstawie oficjalnie przeprowa‑
dzanego majątkowego cenzusu; bardziej prawdopodobne jednak wydaje się, 
że wyłanianie poszczególnych symmorii dokonywało się w podobny sposób 
jak wcześniej (ochotnicy, procedura antidosis itd.)32. Osoby podejmujące służbę 
trierarchiczną (było ich nominalnie czterysta) były następnie wyznaczane 
przez strategów, pozostali natomiast uczestniczyli w kosztach utrzymywania 
okrętów jako synteleis.

31 Nt. roli strategów w wyznaczaniu trierarchów zob. Gabrielsen 1994: 73–78; Hamel 1998: 
28–31; Liddell 2007: 270.

32 Ustalony rejestr: Rhodes 1982: 3; contra: Gabrielsen 1994: 68–72.
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Frg. 1341 Póki najbogatsi, oszukując państwo, łożyli niewiele, pełniąc trierarchię 
razem z pięcioma lub sześcioma innymi2, ci siedzieli cicho. Skoro zaś Demoste‑
nes, zwróciwszy na to uwagę, ustanowił prawo, na mocy którego trierarchię 
pełnić miało trzystu i stała się ona bardziej uciążliwa3, to Formion teraz usiłuje 
się wykpić.

Frg. 1354 Godni są nienawiści państwa5

Frg. 1366 Jeśli będzie miał miejsce jakiś deficyt

1 Fragment ten przytacza Harpokration (s.v. συμμορία); por. też Suda i Focjusz (s.v. 
συμμορία)

2 Por. Demostenes, O wieńcu (18) 104: „na podstawie dawnych praw bogacze ponosili koszty 
tego świadczenia [liturgii – J.K.] wspólnie z piętnastoma innymi, przy czym sami łożyli mało 
albo zgoła nic, za to obciążali niezamożnych obywateli” (przekład R. Turasiewicza).

3 „stała się bardziej uciążliwa” (βαρεῖαι γεγόνασιν αἱ τριηραρχίαι) – rzecz jasna dla naj‑
zamożniejszych członków symmorii, którzy odtąd ponosić musieli proporcjonalnie większe 
koszty, a nie, jak poprzednio, dzielić je po równo z uboższymi.

4 Fragment ten przytacza Pryscjan z Cezarei (zob. Mowa delijska F 68), Institutiones 18.191, 
Hertz -Keil 299.

5 „nienawiści”, dosł. „być nienawidzonym” (μισεῖσθαι); nt. retoryki gniewu i nienawiści 
u oratorów ateńskich zob. wyżej.

6 Fragment ten przytacza Harpokration (s.v. ἔκδεια).
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Frg. 1377 I wielki dom, nazywany domem Chabriasa8, oraz cały segment9

7 Fragment ten przytacza Juliusz Polluks (Onomasticon 9.36), omawiając pojęcie ἄμφοδα.
8 Trudno o jednoznaczną identyfikację z którymkolwiek z niewielu (5) Ateńczyków no‑

szących to imię w IV wieku p.n.e. i wcześniej; najbardziej atrakcyjne wydaje się utożsamienie 
tej nazwy z Chabriasem z Aixone (PA 15086; LGPN 2; PAA 970820), słynnym ateńskim stra‑
tegiem i kondotierem, jednym z ważniejszych innowatorów sztuki wojennej przed Filipem 
i Aleksandrem.

9 „segment”, ἄμφοδον; dosł. „segment budynków otoczony ulicą”, niczym symetryczne 
prostokąty wyznaczane przez regularną siatkę ulic w niektórych miastach starożytnej Grecji 
(np. Olint); z pewnością jednak nie można tego powiedzieć o domach i ulicach ateńskich; por. 
Wycherley 1978: 237–252; pojęcie ἄμφοδον pojawia się tylko dwa razy w przedhellenistycznych 
tekstach literackich, oprócz Hyperejdesa używa go jedynie Arystofanes, którego Polluks cytuje 
w tym samym miejscu: Tesmoforie II, F 342 K -A; nt. możliwych znaczeń tego pojęcia w okresie 
przedhellenistycznym (i u Hyperejdesa) zob. Saba 2008: 80–81; nt. Tesmoforiów II zob. Austin – 
Olson 2004: lxxvii–lxxxix.





W obronie Fryne

W obronie Fryne była mową obrończą, najprawdopodobniej przed trybunałem 
sądu ludowego (dikastērion)1. Data procesu nie jest znana, choć niektóre źródła 
sugerować mogą lata 350–340 p.n.e.2 W starożytności mowa Hyperejdesa była 
znana i podziwiana, przełożona nawet została przez Messalę Korwinusa na 
łacinę3. Zachowały się z niej pojedyncze tylko fragmenty w formie cytatów 
u późniejszych autorów i leksykografów; niedawno (O’Connell 2013) podjęto 
próbę zidentyfikowania kolejnego fragmentu, który też został w przekładzie 
uwzględniony.

1. Osoby dramatu

Gdyby ktoś chciał wskazać jedną tylko heterę, która w starożytności grecko-
 -rzymskiej zyskała największą sławę, Fryne (z Tespiów) z pewnością byłaby 

1 Jurysdykcję w sprawach dotyczących religii sprawował również Areopag; w naszych 
źródłach jednak sam trybunał, przed którym stanęła Fryne, nazwany jest ἡλιαία – termin sy‑
nonimiczny z dikastērion – a jego członkowie opisywani pojęciem dikastai, stosowanym wobec 
sędziów sądu ludowego; zob. Poseidippos, Dziewczyna z Efezu F 13.5–6 K -A; [Plutarch], Moralia 
(Vitae…) 849e; Atenajos, Uczta mędrców 590e.

2 Poseidippos, Dziewczyna z Efezu F 13.6–7 K -A; zob. niżej; jeśli przyjąć, że Fryne urodziła się 
niedługo przed 371 p.n.e. (zburzenie Tespiów – zob. niżej); podobnie RE s.v. Phryne 904; Farina 
1959: 77–78 (340 p.n.e.); Engels 19932: 68, p. 104 (350–343 p.n.e.); inne propozycje datowania: po 
338 p.n.e. – Cooper 147–148 (spór z Aristogejtonem); po 335 p.n.e. Bauman 1990: 198, p. 58 (z nie‑
zrozumiałych zupełnie powodów); zob. też Filonik 2013: 63.

3 [Longinos], O wzniosłości 34.3; Kwyntylian, Kształcenie mówcy 10.5.2; por. Bollansée 1999: 
389, p. 39.
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najlepszą kandydatką4. Podobnie jak Lais, jej największa rywalka, wyróżniała 
się ona nieprzeciętną urodą, błyskotliwością (wszystko to rzecz jasna kon‑
wencjonalne cechy przypisywane w literaturze heterom) i galerią słynnych 
kochanków5. Zapamiętano ją jednak przede wszystkim nie jako luksusową 
kurtyzanę, lecz jako podsądną i modelkę.

Charakteryzować ją miały szczególnie ponętne kształty, które jednak ukry‑
wała przed wzrokiem ciekawskich – albo też podkreślała, bo w ten właśnie 
sposób można interpretować osobliwą wzmiankę Atenajosa o noszonym 
przez nią szczelnie okrywającym ciało, ale też obcisłym chitonie (echesarkon 
chitōnion)6. Jak na ironię jednak najbardziej spektakularne epizody z jej bogatej 
biografii wiążą się właśnie z publicznym odsłonięciem jej podziwianej nagości. 
Oprócz gestu Hyperejdesa, którym przekonać on miał nieprzychylnie nasta‑
wionych sędziów, drugim takim zdarzeniem była jej słynna kąpiel w Eleusis, 
za sprawą której stać się miała muzą sławnego rzeźbiarza Praksytelesa i równie 
sławnego malarza Apellesa7. Apelles, mając Fryne przed oczami, nagą, kapiącą 
się w falach Zatoki Sarońskiej, namalować miał swój najlepiej znany obraz, 
Afrodytę wyłaniającą się z morza (Aphroditē Anadyomenē)8. Natchniony tym 
samym widokiem Praksyteles z kolei stworzyć miał swoje najsłynniejsze 
dzieło, Afrodytę z Knidos9. Podobizna samej Fryne, również jego dłuta, znaleźć 
się miała w Delfach, gdzie podziwiano ją jako „pomnik nieumiarkowania”10.

 4 LGPN 3; PAA 964975; „najsłynniejsza prostytutka albo hetaira w IV wieku” (BNJ 405 F 1, 
komentarz; J. Rzepka); por. też Keesling 2006: 60.

 5 RE s.v. Phryne; Farina 1959: 23–54; Rosenmeyer 2001: 243–248; nt. konwencjonalnych cech 
przypisywanych heterom już w retoryce sądowej starożytnych Aten zob. Glazebrook 2006: 
126–130; nt. Lais zob. wyżej – Przeciwko Aristagorze [wstęp 1.].

 6 Atenajos, Uczta mędrców 13.590f („obcisła tuniczka”: Bartol – Danielewicz 2012: 1082); 
Farina 1959; McClure 2003: 128–129.

 7 Atenajos, Uczta mędrców 13.590f–591a; Farina 1959: 25, 39; McClure 2003: 54, 128–129; 
Havelock 1995: 23, 43–44.

 8 Atenajos, Uczta mędrców 13.590f; zob. jednak Pliniusz, Historia naturalna 35.12, gdzie mo‑
delką Apellesa jest Pankaspe, nałożnica Aleksandra Wielkiego, którą król „wspaniałomyślnie” 
podarował malarzowi; por. Farina 1959: 39–40; Havelock 1995: 86–87.

 9 Atenajos, Uczta mędrców 13.591a; por. Farina 1959: 40–41; zob. też Poseidippos z Kni-
dos BNJ 447 F 1a–1b (= Klemens z Aleksandrii, Protreptyk 4.53.5–6; Arnobiusz, Adversus nationes 
6.13).

10 „Pomnik nieumiarkowania” (akrasiastropaion), ocena przypisana cynikowi Kratesowi 
z Teb (365–285 p.n.e.): Plutarch, Moralia 336c–d; 401a; „wotum ofiarowane greckiej rozwiązłości” 
(Hēllenōnakrasiasanathēma; za: Bartol – Danielewicz 2012: 1082) Atenajos, Uczta mędrców 591b 
(= SSR V H 28); por. Diogenes Laertios, Żywoty filozofów 6.60 (który przypisuje ją Diogenesowi 
z Synopy); pomnik Fryne z pozłacanego brązu znajdować miał się w delfickim sanktuarium 
Erosa i Afrodyty; zob. Plutarch, Moralia 753f; Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie 9.27.3, 5, 10.15.1; 
ten ostatni podkreśla też, że jako wotum przekazała je sanktuarium własnym sumptem sama 
Fryne; por. też RE s.v. Phryne 900; Rosenmeyer 2001: 243–244; McClure 2003: 153–155; Keesling 
2006: 66–71; BNJ 405 F 1 kom.
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Rzeźbiarza i jego modelkę połączyć miał też sławiony w starożytności ro- 
mans11.

Kolejną, obok niepospolitej inteligencji i urody, konwencjonalną cechą 
charakteryzującą słynne hetery w antycznej tradycji była pazerność. I na 
tym polu nieliczne tylko równać się mogły z Fryne. Przezywano ją Charybdą 
i Sitem (Sēstos) – to ostatnie zapewne dlatego, że „odsiewała” (aposēthein) 
pieniądze swoich kochanków12. Wysoko ceniła się także w podeszłym już 
wieku13, choć potrafiła też zdobyć się na gesty szczodrobliwości, nawet jeśli 
stała za nimi ambitna autopromocja: gdy Kassander, syn Antypatra, zawładnął 
Grecją i postanowił odbudować zniszczone przez Aleskandra Teby (316 p.n.e.), 
miała Fryne wspaniałomyślnie zaoferować wzniesienie murów miasta na 
własny koszt. Postawiła jednak warunek: Tebańczycy dodać mają inskrypcję: 

„Aleksander zburzył, odbudowała hetera Fryne”14. Jej wielkoduszność może 
budzić tym większe zdumienie, że pochodziła z beockich Tespiów, miasta, 
które w przeszłości doświadczyło wiele zła ze strony Teb, a jego zburzenie 
przez hegemonów Beocji w przededniu bitwy pod Leuktrami (371 p.n.e.) 
zmusiło Fryne, małą jeszcze dziewczynkę, do tułaczki i szukania schronienia 
w Atenach.

Nie wiemy, niestety, ile z tych sensacyjnych anegdot ma jakikolwiek zwią‑
zek z historyczną rzeczywistością. Nie wiemy też, czy przypisać je należy 
jednej tylko, czy może dwóm (trzem? czterem?) heterom tego imienia: tej 
z przydomkiem Klausigelōs („Śmiech przez łzy”) czy innej, zwanej „Sardelką” 
lub „Rybką Kruczek” (Saperdion); albo też tej pochodzącej z Tespiów czy drugiej 
opisywanej wspomnianym już przezwiskiem Sito15. Podejmowane próby spra‑
wiedliwego podziału wszystkich czterech między dwóch najsłynniejszych 

11 Atenajos, Uczta mędrców 13.591a, Alkifron, Listy 4.1; Antologia Palatyńska 16.203, 204, 205, 
206; zob. też RE s.v. Phryne 898–903; Farina 1959: 39–49; Rosenmeyer 2001; Keesling 2006: 66–67; 
Havelock 1995: 3–4, 42–49 uznaje ten wątek za całkowicie zmyślony.

12 Charybda: Atenajos, Uczta mędrców 13.558c; Sito: ibid. 591c (Herodikos F 2 Düring); tłuma‑
czenie i objaśnienie za: Bartol – Danielewicz 2012: 1082 i p. 435; por. Farina 1959: 28; tej cechy 
Fryne dotyczą liczne anegdoty, jak ta o podstępnym zdobyciu najcenniejszej rzeźby samego 
Praksytelesa (Atenajos, Uczta mędrców 13.591b; Pauzaniasz 1.20.1–2; por. Rosenmeyer 2001: 247) 
albo też o błyskotliwej ripoście danej kochankowi, który chciał jej zaimponować niewielką 
ilością wybornego, starego wina: „mały jak na tyle lat” (Atenajos, Uczta mędrców 13.585e; por. 
Farina 1959: 34).

13 Plutarch, Moralia 125a; Farina 1959: 35.
14 Kallistratos BNJ 348 F 1 (= Atenajos, Uczta mędrców 591d); Propercjusz 2.6.5; por. Farina 

1959: 31–32; Rosenmeyer 2001: 247 („her own publicity agent”); McClure 2003: 160–161; BNJ 348 
F 1 kom.

15 Atenajos, Uczta mędrców 591c–d; Klausigelōs – Saperdion: Apollodoros z Aten, O heterach 
(= FGrH 244 F 212); Tespijska – Sēstos: Herodikos, Komodoumenoi, [F 2 Düring]; „Śmiech przez 
łzy” i „Rybka Kruczek” za Bartol – Danielewicz 2012: 1082; por. LSJ s.v. σαπέρδης, gdzie ryba 
ta indentyfikowana jest ze słodkowodną Tilapią nilową, nazywaną również przez Greków 
κορακῖνος (kruczek).
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kochanków nie są przekonujące: broniona przez Hyperejdesa Fryne to najpew‑
niej ta sama, którą antyczna tradycja romantycznie połączyła z Praksytelesem16. 
Czy istniała obok niej druga, mniej sławna, hetera tego imienia – niepodobna 
jednoznacznie rozstrzygnąć17. Według niektórych źródeł samo imię Fryne to 
również przydomek, a obdarzona nim hetera w rzeczywistości nazywała się 
Mnesarete18. Jego wybór budzić może uzasadnione zdziwienie: phrynē bowiem 
to tyle co „ropucha”19, choć antyczni autorzy tłumaczyli, że w jej przypadku 
chodziło nie tyle o rysy twarzy, co o jasną karnację (ōchrotēs), dużo wyżej 
cenioną przez starożytnych niż opalenizna20.

Romans Fryne z Praksytelesem uznaje się za fikcyjny, choć świadectwa 
dotyczące zgryźliwie komentowanego posągu w Delfach trudno jedno‑
znacznie odrzucić. Nie ma też powodów powątpiewać w jej pochodzenie 
z beockich Tespiów – co tym samym pozwala wyznaczyć terminus ante quem 
jej narodzin (371 p.n.e.) – choć inicjatywa odbudowania tebańskich murów 
budzić może sporo zastrzeżeń do swej historyczności. Na pewny historyczny 
grunt wkraczamy dopiero w związku z jej procesem – i obroną, której podjął 
się Hyperejdes. Jedno i drugie – tj. samo oskarżenie oraz mowa obrończa 
naszego oratora – znajdują bowiem potwierdzenie w wielu niezależnych od 
siebie źródłach21.

Czy Hyperejdesa i Fryne istotnie łączył miłosny związek, czy może i ten 
wątek uznać należy za sensacyjną otoczkę, którą późniejsza tradycja ubarwiła 

16 Atenajos jednoznacznie stwierdza, że modelka Praksytelesa i broniona przez Hyperejde‑
sa podsądna pochodziła z Tespiów (Uczta mędrców 591b–c; 590d–e); przydomek Sēstos również 
miał zostać jej nadany „przez oratorów” (παρὰ τοῖς ῥήτορσι; 591c); por. RE s.v. Phryne 894–895; 
Farina 1959: 29.

17 Utożsamiane są w: RE s.v. Phryne 895; Farina 1959: 27–30; McClure 2003: 63, 126–127; 
contra: Semenov 1935: 71 p. 1 (utożsamiając Klausigelōs z Sēstos i tespijską z Saperdion); Cooper 
1995: 317 p. 39 (sugerując, że Fryne tespijska i Fryne Hyperejdesa mogły być dwiema różnymi 
postaciami).

18 Plutarch, Moralia 401a; Atenajos, Uczta mędrców 591e; por. Farina 1959: 26–27; McClure 
2003: 127; Mnesaretē to również imię mówiące („pomna cnoty”).

19 W innym sensie pojęcie to stosuje Arystofanes (Sejm kobiet 1001); nie wiemy, czy wspo‑
mniana przez niego Phrynē to imię własne (tak scholia; por. LGPN 2), czy jedynie wulgarny 
epitet, opisujący posuniętą w latach, chutliwą kobietę (Sommerstein 1998: 231).

20 Plutarch, Moralia 401a; niektórzy nowożytni badacze postulują jednak bardziej dosłowne 
rozumienie tego przydomka, sugerując, że źródłem sławy Fryne były jej kształty, a nie nazna‑
czona jakimś „defektem” twarz; por. Semenov 1935: 272; contra: Farina 1959: 26; nadawanie 

„zwierzęcych” przydomków heterom było dość powszechną praktyką, np. Aix (Koza), Koronē 
(Wrona), Hys (Świnia) – odpowiednio: Atenajos, Uczta mędrców 13.582e–f, 583e, 583a – czy wspo‑
mniane wyżej Aphyai (Małe Rybki) i niżej Sarpedion (Sardelka); por. McClure 2003: 71.

21 Proces: [Plutarch], Moralia (Vitae…) 849e; Atenajos, Uczta mędrców 13.590d–e; Harpokration 
s.v. Euthias; wszystkie trzy świadectwa pochodzą najprawdopodobniej z tego samego źródła, 
którym był Hermippos (FGrH 1026 F 46a, b, d), a pośrednio Idomeneus z Lampsakos (BNJ 338 
F 14a); proces Fryne wspomniany zostaje również przez z grubsza współczesnego Idomeneu‑
sowi komika Poseidipposa (F 13 K -A).
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historyczny proces? Inaczej niż w przypadku Praksytelesa obok licznych 
anegdot dysponujemy również świadectwami, które odwołują się do samego 
tekstu Hyperejdesowej apologii: „będąc w związku z heterą Fryne, stanął w jej 
obronie w procesie o bezbożność: sam ujawnia to na początku swojej mowy”; 

„w mowie W obronie Fryne wyznając, że kochał tę kobietę”; „porównując siebie 
i Euthiasa o tyle, że obaj związani był z Fryne”22. Nie można oczywiście wy‑
kluczyć, że u źródeł tych wzmianek leży jedynie błędne odczytanie mowy 
Hyperejdesa23. Sugerowano na przykład, że inspiracją był jeden z zachowa‑
nych fragmentów, sam w sobie zgoła niewinny (F 172), w którym Hyperejdes 
przeciwstawia swój stosunek do Fryne postępowaniu oskarżyciela: ten ostatni 

„za wszelką cenę… szuka sposobu, żeby ją zgubić”, Hyperejdes zaś – „aby 
ocalić”24. Tę (naciąganą skądinąd) antytezę rozbudować miał do burzliwej 
historii miłosnego trójkąta obrońcy, podsądnej i oskarżyciela niestrudzenie 
poszukujący plotkarskich sensacji w biografiach oratorów Idomeneus z Lamp‑
sakos25. Brak jednak przekonujących dowodów na jednoznaczny i wyłączny 
związek wszystkich świadectw dotyczących wyznania Hyperejdesa z tym 
właśnie fragmentem. Niepodobna więc na tej podstawie uznać ich jedynie za 
interpretacyjne nadużycie. Jeśli zaś wziąć pod uwagę fakt, że od współobrońcy 
(a także współoskarżyciela) oczekiwano jasnego wykazania motywów, które 
skłoniły go do udziału w sprawie – np. „przyjaźń” (philia) łącząca go ze stroną, 
którą wspierał, lub wrogość względem adwersarza – wyznanie Hyperejdesa, 
znajdujące się zresztą na początku jego zaginionej mowy, byłoby czymś  
wręcz oczekiwanym26. Wszystko to rzecz jasna przy założeniu, że w tej właś‑
nie roli, „współobrońcy”, „współmówcy” (synēgoros), wystąpił w tej sprawie 
Hyperejdes27.

Jako obywatelka Tespiów Fryne w Atenach mogła jedynie liczyć na sta‑
tus metojka. Jako hetera zaś była najprawdopodobniej „panią samej siebie” 
(heautēs kyria) i nie znajdowała się pod kuratelą żadnego mężczyzny; roli tej 
bowiem podjąć mógłby się tylko jej mąż (którego z definicji mieć nie mogła) lub 

22 Odpowiednio: [Plutarch], Moralia (Vitae…) 849e; Atenajos, Uczta mędrców 590d; Syrianus 
2.31 Rabe.

23 Sugeruje to Cooper 1995: 309–310; contra: Bollansée 1999: 387 i p. 28; zob. też niżej – F 172 
i kom.

24 Istotnie, wydaje się on przypominać dużo bardziej rozbudowaną antytezę, jaką Hype‑
rejdes buduje między sobą i Polyeuktosem, przemawiając w obronie Euksenipposa: oskarżyciel 
ima się wszelkich sposobów, aby zgubić podsądnego (e.g. Eux. 19–20, 27), podczas gdy sam 
mówca podkreśla, że osobom w podobnych tarapatach nieraz pomagał, jak tylko mógł (Eux. 28).

25 BNJ 338 F 14a i kom. (Cooper); por. Cooper 1995: 310.
26 [Anaksymenes], Retoryka dla Aleksandra 1442b 12–16 (36.13); por. Rubinstein 2000: 125–128; 

zob. też Kucharski 2012; wyznanie namiętności, nawet jeśli krępujące, nie było też żadną osob‑
liwością w ateńskich sądach; por. np. Athen. 2; Lizjasz, Przeciwko Simonowi (3) 4; zob. też Blass 
1887–18982: 124 app. crit.

27 Por. Alkifron, Listy heter 4.4.3–4; Engels 19932: 67.
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krewny (których jako metojk zapewne też nie miała). Mimo to, jako kobiecie, 
nie wolno jej było występować przed ateńskim trybunałem we własnej osobie, 
nawet w sprawie, w której sama była oskarżoną. W procesie sądowym zatem 
reprezentował ją najprawdopodobniej jej „opiekun” (prostatēs), ateński obywa‑
tel, który swoim imieniem przypieczętował akt jej rejestracji w charakterze 
metojka. Nie można całkowicie wykluczyć, że roli tej podjął się Hyperejdes, 
choć bezpieczniej byłoby przyjąć, że w procesie Fryne wystąpił przed sądem 
jako „współobrońca”.

Głównym oskarżycielem w procesie miał być niejaki Euthias (demotikon 
nieznane)28. Hyperejdes w swojej mowie obrończej podkreślać miał, że – po‑
dobnie jak on sam – był on związany z Fryne29. Późniejsza tradycja uczyniła 
z tego oskarżenia zemstę odrzuconego kochanka, co – choć niewykluczone 

– jest nie do zweryfikowania30. Harpokration w swoim leksykonie pisze, że 
zarzucano mu sykofantyzm, u Atenajosa zaś znajdujemy osobliwą wzmiankę, 
jakoby rozgniewany z powodu poniesionej w tym procesie porażki nigdy wię‑
cej nie przemawiał już przed sądem: być może te dwa świadectwa są dalekim 
echem pozbawienia praw obywatelskich, które stać się mogło jego udziałem 
w przypadku zdecydowanej przegranej w sprawie przeciwko Fryne31. Jego 
mowę oskarżycielską napisać miał sam Anaksymenes z Lampsakos, teoretyk 
retoryki32: jeśli wzmianka ta zasługuje na zaufanie, to Hyperejdes niewątpliwie 
znalazł w nim godnego przeciwnika33.

Według Atenajosa mowę oskarżycielską przeciwko Fryne napisać miał 
również Aristogejton, jeden z „bohaterów” afery Harpalosa, który był też 
wcześniej sądowym adwersarzem samego Hyperejdesa. Prawdopodobnie 
dotyczyła ona tej samej sprawy, co tym samym stawiałoby go obok Euthiasa 
w rzędzie współoskarżycieli. Jego udział w procesie Fryne sugerować może, 
że miał on drugie dno, związane z politycznymi i osobistymi animozjami 
czołowych przedstawicieli życia publicznego w ówczesnych Atenach34.

28 PA 5429; LGPN 2; PAA 431560.
29 F 172 i p.; zob. też wyżej.
30 Alkifron, Listy 4.4 (zazdrość); 4.3 i 4.5 (wygórowane żądania Fryne za swoje względy); 
31 Sykofantyzm: Harpokration s.v. Euthias (= Hyperejdes F 126 Jensen – nieuwzlgędniony 

w niniejszym przekładzie); porzucenie działalności sądowej Atenajos 13.590d (= Hermippos 
FGrH 1026 F 46); por. Bollansée 1999: 385; zob. też Cooper 1995: 317, p. 38.

32 Harpokration s.v. Euthias (= Diodor Periegeta, BNJ 372 F 36; Anaksymenes BNJ 72 F 17a–b); 
por. Cooper 1995: 317, p. 38; Bollansée 1999: 386.

33 Przyjmuje się, że Anaksymenes z Lampsakos był autorem Retoryki dla Aleksandra, dru‑
giego (obok Retoryki) traktatu retorycznego zachowanego w korpusie pism Arystotelesa.

34 Bauman 1990: 117; jako dodatkowe poszlaki wskazuje on (nieprzekonująco) anegdotyczną 
informację o inicjatywie odbudowy Teb jako dowód jej antymacedońskich inklinacji i (bardziej 
przekonująco) udział Anaksymenesa z Lampsakos, bliskiego sprawie Macedonii jako oskarży‑
ciela; contra: Engels 19932: 69.
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2. Istota sprawy

Starożytne źródła zgodnie wskazują, że zarzucano Fryne przestępstwa 
o charakterze religijnym. U Harpokrationa czytamy, że oskarżono ją o wpro‑
wadzenie kultu nowego bóstwa imieniem Isodaites, któremu „oddawały cześć 
kobiety z ludu, nie do końca przyzwoite”; w dużo bardziej rozbudowanej 
formie zarzuty te przytacza anonimowy traktat retoryczny (tzw. Anonim 
Seguerianus), cytując coś, co wygląda na fragment – być może epilog (peroratio) 

– zaginionej mowy oskarżycielskiej samego Euthiasa35: 

Wykazałem więc wam bezbożność Fryne, jej bezwstydne pochody (kōmasasan), 
wprowadzenie nowego boga, organizowanie (synagagousa) bezprawnych sto‑
warzyszeń religijnych (thiasoi) mężczyzn i kobiet. 

„Pochody” (kōmoi) były zjawiskiem często towarzyszącym kultowi Dionizosa, 
a charakteryzować je miały upojenie oraz graniczący z rozpasaniem entuzjazm, 
znajdujący nieraz manifestację w sferze symbolicznej, np. w procesjach fallicz‑
nych; zjawisko to, podobnie jak samo pojęcie, znajdujemy u źródeł dramatu, 
a w szczególności komedii36. Ich miejscem w przypadku Fryne miało być 
Lykejon, gdzie nauczał Arystoteles37. Religijne stowarzyszenia (thiasoi) – równie 
często związane z kultem Dionizosa – mogły mieć charakter publiczny, tj. uzna‑
wany przez państwo, bądź też prywatny; te ostatnie, jak w przypadku Fryne, 
niejednokrotnie budziły podejrzenia, bywały też jednoznacznie zakazane38.

Politeistyczne Ateny miały ambiwalentny stosunek do nowych bóstw. 
Frygijska Kybele, tracka Bendis i fenicki Adonis pokazują, jak udana mogła 
być asymilacja bogów i bogiń spoza Grecji w religijnej przestrzeni starożyt‑

35 ἐπέδειξα τοίνυν ὑμῖν ἀσεβῆ Φρύνην, κωμάσασαν ἀναιδῶς, καινοῦ θεοῦ εἰσηγήτριαν, 
θιάσους ἀνδρῶν ἐκθέσμους καὶ γυναικῶν συναγαγοῦσαν: Anonymous Seguerianus, Sztuka 
retoryczna 215 (60–61 Dilts – Kennedy; 1.455 Spengel; Sauppe 58.2; s. 2.320); por. Kennedy 1972: 
616–619; Versnel 1990: 68.

36 Pickard -Cambridge 19622: 132–162; Sourvinou -Inwood 2003: 172–178; por. Csapo – Miller 
2007: 12.

37 Anonymous Seguerianus, Sztuka retoryczna 215; Lykejon leżało bezpośrednio na wschód 
od murów miejskich klasycznych Aten; oprócz sanktuarium Apollona z przydomkiem Lykeios 
znajdował się tam również gimnazjon oraz park; zob. też wyżej – Dem. 26 i p.

38 Grecki termin thiasos mógł jednak również odnosić się do zebranej ad hoc grupy bie-
siadników; oznaczać mógł również jakiekolwiek stowarzyszenie, niekoniecznie o religij- 
nym charakterze; por. Lambert 19982: 81–82; Arnaoutoglou 1998; Jones 1999: 216–217; nt. 
religijnych thiasoi zob. Versnel 1990: 119–120 i p. 94; Parker 1996: 333–342; zastosowane w oskar‑
żeniu Euthiasa wyrażenie thiason synagein wyraźnie wskazuje na kontekst kultu religijnego; 
por. Sokołowski 1955: 124–125; zob. też Demostenes, O poselstwie (19) 281; IG II2 1177.3–4 
(= LSCG 36); LSAM 48.4 (obie inskrypcje zawierają jednoznaczny zakaz organizowania nieofi‑
cjalnych thiasoi).
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nych Ateńczyków39. Z drugiej strony egzekucja Ninos, kapłanki frygijskiego 
Sabaziosa, czy proces i śmierć samego Sokratesa są wymownym świadectwem 
tego, że wprowadzanie nowych kultów i bóstw traktowano w Atenach bardzo 
poważnie i jakiekolwiek uchybienia na tym polu przekute mogły zostać na 
gardłowe zarzuty40. Sprawa tej pierwszej wydaje się zresztą pod wieloma 
względami podobna do oskarżenia, z którym przyszło zmierzyć się z Fryne: 
niejaki Menekles postawił ją przed sądem, zarzucając jej między innymi 
wprowadzanie nowych bóstw oraz organizowanie religijnych zgromadzeń 
(thiasoi)41. 

Kim więc był Isodaites? Poza fragmentami mów Hyperejdesa wspominany 
jest on w pojedynczych tylko źródłach, wnoszących przy tym bardzo niewiele. 
Wbrew niektórym świadectwom z pewnością nie był bóstwem obcym, jego 
greckie imię („równo [rozdzielający] ucztę“) wymownie bowiem świadczy 
o rodzimej proweniencji42. W niektórych źródłach utożsamiany jest on z Dio‑
nizosem, podobnie zresztą jak frygijski Sabazios43. Zarzuty stawiane Fryne 
były więc zapewne w mniejszym stopniu natury teologicznej, w większym 
natomiast dotyczyć mogły sfery porządku i organizacji kultów religijnych44. 
Możemy jedynie domyślać się, jaki charakter mogły mieć organizowane przez 
Fryne zgromadzenia: czy naznaczone były menadyzmem i zawieszeniem 
tradycyjnych ról społecznych, często wiązanych w źródłach z obyczajową 
swawolą45? Jeśli istotnie przytoczone wyżej słowa należą do zwieńczenia 
mowy Euthiasa, to zapewne nie pominął on w niej motywu seksualnego 

39 Versnel 1990: 103–111, 122, 130; 1995: 383; Parker 1996: 161–162; Rubel 2014: 102–107.
40 Filonik 2013: 19–20; Rubel: 2014: 100–102, 108;
41 Wprowadzanie nowych bogów: Józef Flawiusz, Przeciwko Apionowi 2.267; gromadzenie 

thiasoi: Demostenes, O poselstwie (19) 281; Menekles: Demostenes, Przeciwko Boiotosowi I (39) 3; 
[Przeciwko Boiotosowi II] (40) 9; Versnel 1990: 115–117; Parker 1996: 163, p. 34; Filonik 2013: 67–68.

42 Co nie oznacza jednak, że nie był „nowym” bóstwem (lub nową inkarnacją już czczo‑
nego), jak utrzymywać miał oskarżyciel; por. Versnel 1990: 118–119; Parker 1996: 162–163; samo 
imię objaśnia się na różne sposoby, które zresztą niekoniecznie wzajemnie się wykluczają: 
Harrison (19082: 481, p. 1) sugeruje „równy podział: towarzyszący omophagoi daites” (por. Soko-
łowski 1955: 124); Burkert (1983: 220 i p. 24) wskazuje na równo dzieloną antyucztę podczas 
święta Choes, drugiego dnia dionizyjskich Anthesteriów; Lengauer (1994: 200) dostrzega w nim 

„równy udział” każdego człowieka, tj. śmierć, opierając się na dalszym utożsamieniu z Hadesem 
(zob. niżej).

43 Plutarch, Moralia 389a; Kraemer 1979: 61–63; Versnel 1990: 119 i p. 93; Parker 1996: 163 
p. 34; jako Dionizos -Isodaites, powiązany przez Plutarcha z zimowym zamieraniem (phthora), 
bywa on również utożsamiany z samym Hadesem; por. Rohde 19218: 2.13, p. 2; Lengauer 1994: 
200; zob. też Gromska 1927: 76.

44 Versnel 1990: 119; Parker 1996: 162–163.
45 Menadyzm w historycznych poleis greckich miał najprawdopodobniej dużo mniej spek‑

takularny charakter, niż przedstawiają to mity (np. Eurypides, Bachantki 680–774, 1043–1152); 
por. LSAM 48; Kraemer 1979: 63–67; Bremmer 1984: 275–282; contra: Dodds 1951: 270–282; był on 
z definicji zjawiskiem ograniczonym wyłącznie do kobiet, co na pozór stoi w sprzeczności ze 
wzmianką oskarżyciela o „stowarzyszeniach mężczyzn i kobiet”; zob. jednak Jaccottet 1998.
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rozpasania, który przynajmniej od czasów Bachantek Eurypidesa towarzyszył 
tego rodzaju oskarżeniom i który sugerować może wzmianka o koedukacyj‑
nym charakterze owych thiasoi46.

3. Procedura

Charakter stawianych Fryne zarzutów na pozór jednoznacznie wskazuje, 
że procedurą, w ramach której postawiona została ona przed sądem, było 
publiczne oskarżenie o „bezbożność” (graphē asebeias). Zdają się potwierdzać 
to inne źródła, w których sprawa Fryne sprowadzona zostaje do jednego tylko 
pojęcia „bezbożności” (asebeia)47. Graphē asebeias była formą standardowego 
oskarżenia publicznego, którego podjąć mógł się każdy Ateńczyk cieszący się 
pełnią praw obywatelskich. Samo przestępstwo, podobnie jak wiele innych 
w ateńskim prawie, nie było jednoznacznie zdefiniowane48. Wprowadzanie 
nowych bóstw i nieoddawanie czci uznawanym przez państwo (Sokrates), 
przebywanie pod jednym dachem z osobą naznaczoną rytualną nieczystoś‑
cią (Diodoros), fizyczna napaść na urzędników nadzorujących sanktuarium 
(Delijczycy), zapewne też może wyjawienie tajemnic – i parodiowanie – mi‑
steriów (Ajschylos? Ninos?) oraz czary (Theoris?) – to tylko kilka przykładów 
postępowania kwalifikowanego jako „bezbożność” i ściganego – zapewne 

– w ramach procedury graphē asebeias49. Powszechnie przyjmuje się, że sprawy 
tego rodzaju miały wyraźny polityczny podtekst, nie tylko ze względu na same 
osoby antagonistów, lecz także dlatego, że polityka i religijność pozostawały 
w starożytnych Atenach w ścisłym związku50.

46 θιάσους ἀνδρῶν… καὶ γυναικῶν συναγαγοῦσαν (58 F 2 Sauppe); por. Eurypides, Ba‑
chantki 224–225, 260–262, 353–354, 957–958; por. Roux 1970–1972: 1.33–35, 2.323; zob. też Versnel 
1990: 120 i p. 94.

47 [Plutarch], Moralia (Vitae…) 849c; Alkifron, Listy heter 4.30 (= F 179); Anonymous Segu‑
erianus, Sztuka retoryczna 215 (60–61 Dilts – Kennedy).

48 Lipsius 1905–1915: 359–360; MacDowell 1978: 199–200; Versnel 1990: 123–124; Cohen 1991: 
207–208; Todd 1993: 307–308, 310–311; de Bruyn 1995: 74; Parker 2005b: 65; Filonik 2013: 13–14; 
Phillips 2013: 408; Rubel 2014: 33–35

49 Sokrates: Ksenofont, Memorabilia 1.1; Ajschylos: zob. niżej – p. 51; Ninos: Demostenes, 
O poselstwie (19) 281; Diodoros: chodzi o wuja Diodorosa, mówcy wygłaszającego mowę De‑
mostenesa Przeciwko Androtionowi (22) i Przeciwko Timokratesowi (24); Androtion, zarzucając mu 
ojcobójstwo, oskarżył jego stryja o „bezbożność”, ponieważ ten przebywał z rzekomym zabójcą 
pod jednym dachem (Przeciwko Androtionowi 2); Delos: chodzi o tzw. amfiktionów (zob. wyżej – 
Mowa delijska): IG II2 1635. 134–140 (= Rhodes – Osborne 2003 28 B.24–30); por. Rhodes – Osborne 
2003: 145–146; Chankowski 2008: 249–253; Filonik 2013: 62; zob. też Lengauer 1994: 31–32, 124–127.

50 Bauman 1990: 126–127; Todd 1993: 308–309; Parker 1996: 202; Filonik 2013: 80.
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Bardziej precyzyjnie opisać można samą procedurę. Najwcześniejsze jed‑
noznaczne świadectwa jej zastosowania sięgają początku IV wieku: procesu 
Sokratesa (399 p.n.e.). Kara nie była w niej uregulowana statutowo, lecz za 
każdym razem szacowana osobno (agōn timētos). Urzędnikiem odpowie‑
dzialnym za przyjęcie pisemnej skargi (graphē) był archont król, który też 
sprawował pieczę nad właściwą rozprawą sądową. Ta ostatnia rozgrywała 
się przed trybunałem sądu ludowego (dikastērion), choć nasze źródła sugerują, 
że niektóre sprawy związane z zarzutami o „bezbożność” mogły podlegać 
jurysdykcji Areopagu; trudno jednak rozstrzygnąć, czy istotnie dotyczyło to 
procedury graphē asebeias, czy też innego rodzaju oskarżenia51. 

„Bezbożność” bowiem, jak zaświadcza Demostenes, ścigana mogła być na 
drodze wielu różnych procedur52, w tym również prywatnej sprawy sądowej 
(dikē) z jednej strony, z drugiej zaś – oskarżenia „o zdradę stanu” (eisangelia)53. 
Prawdopodobnie z tą ostatnią procedurą mamy do czynienia w drugiej po 
oskarżeniu Sokratesa najsłynniejszej sprawie związanej z zarzutami o “bez‑
bożność”: tzw. aferze hermokopidów (415 p.n.e.), która zmiotła (na pewien czas) 
ze sceny politycznej Alkibiadesa i pośrednio przyczyniła się do klęski Aten 
na Sycylii (413 p.n.e.)54. Niewykluczone, że z podobną sytuacją mamy do czy‑
nienia w przypadku procesu Fryne. Sugeruje to osobliwa wzmianka w Listach 
heter Alkifrona, gdzie kolejna po Fryne kochanka Euthiasa jest ostrzegana, że 
grozić jej może oskarżenie o „podpalanie doków” albo też „obalanie (kataluein) 
istniejących praw”; kryje się w tym niedwuznaczna sugestia, że pod takimi 
właśnie zarzutami postawiona została przed sądem Fryne55. Trudno przypusz‑
czać, aby tak specjalistyczny zarzut, mający dużo więcej wspólnego z retoryką 
i prawem ateńskim niż ze światem heter, był inwencją samego Alkifrona. 

51 Z pewnością dotyczyło to przestępstwa, jakim było wycięcie świętej oliwki (moria); por. 
Lizjasz, Obrona przed Areopagiem (7); Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 60.2; por. de Bruyn 1995: 
113–116; wg niektórych Areopag sprawował również jurysdykcję w sprawach o bezbożność przed 
reformami Efialtesa (462 p.n.e.) i tam właśnie mógł mieć miejsce proces Ajschylosa: Klemens 
Aleksandryjski, Kobierce 2.14.60.3; zob. de Bruyn 1995: 76–78; contra: Herkleides z Pontu F 170 
Wehrli (= Anonymi in Aristotelis Ethicam Nicomacheam 3.2.145–146 Heylbut); zob. też Wallace 
19892: 108; zob. też Filonik 2013: 23–25.

52 Demostenes, Przeciwko Androtionowi (22) 27; oprócz wspomnianej niżej dikē wymienia 
on: apagōgē oraz oskarżenie u archonta króla opisywane wyrażeniem phrazein pros ton basilea, 
co poprawiane jest za Weilem na phainein pros ton basilea; por. Sykutris (Teubner), Dilts (OCT); 
lekcję kodeksów przyjmują Vince (Loeb) i Navarre – Orsini (Budé); emendacja Weila sugeruje 
procedurę phasis; nt. phrazein pros ton basilea zob. Parker 2005b: 63–65; Filonik 2013: 17–18.

53 Wspomniana dikē (Przeciwko Androtionowi (22) 27) to bliżej nieznana procedura oskarże‑
nia przed Eumolpidami (kapłańską rodziną sprawującą pieczę nad misteriami eleuzyńskimi); 
ponadto wymienić należy również probolē (której przykładem jest być może mowa Demostenesa 
Przeciwko Meidiasowi), procedurę ścigania przestępstw związanych z misteriami eleuzyńskimi; 
por. Phillips 2013: 408; Filonik 2013: 16–20.

54 Hansen 1975: 77–82; Ostwald 1986: 328–329.
55 Alkifron, Listy heter 4.5.3; por. Cooper 1995: 310–311; Phillips 2013: 456; BNJ 338 F 14a i kom.
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Prawdopodobnie pochodzi on bezpośrednio z jego źródeł, wśród których 
znajdować się mogła mowa Hyperejdesa, ciesząca się wówczas najwyższym 
uznaniem. Zarzut podpalania doków i obalania praw w kontekście procesu he‑
tery wydaje się stanowczo zbyt niedorzeczny, żeby móc przypisać go samemu 
Euthiasowi; mógł on jedynie stanowić część szyderczej reductio ad absurdum 
ze strony obrońcy. Aby jednak ta ostatnia mogła mieć jakiekolwiek podstawy, 
musiała być choćby pośrednio związana z oskarżeniem. A procedurą, która 
mogłaby tu dostarczyć brakującego ogniwa, była właśnie eisangelia i regulujące 
ją prawo (nomos eisangeltikos). Wspomniane w nim zostają bowiem bardzo 
podobne zarzuty: „przekazanie doków w ręce wroga”, „podpalenie archiwum” 
i „obalanie (kataluein) władzy ludu”. Oskarżenie Fryne o „bezbożność” w ra‑
mach tej właśnie procedury z jednej strony wpisywałoby się w „program” jej 
nadużywania w II połowie IV wieku, z drugiej zaś dawałoby Hyperejdesowi 
kolejną okazję do zjadliwej krytyki tego właśnie zjawiska: hetera oskarżona 
o „zdradę stanu” to niemal to samo, co metojk Antidoros oskarżony o to, że 
wynajmował fletnistki drożej, niż przewidywała to ustawa56.

4. Rezultaty

Fryne została oczywiście uwolniona od zarzutów; wszystkie źródła są tu 
zgodne. Różnią się one natomiast co do szczegółów jej uniewinnienia, w tym 
przede wszystkim – słynnego gestu Hyperejdesa, który przynieść miał pod‑
sądnej i jej obrońcy nieśmiertelną sławę. Wskazać tu możemy przynajmniej 
trzy wersje. Najbardziej „obyczajną” przekazuje najwcześniejsze świade‑
ctwo komediopisarza Poseidipposa: Fryne miała sama przebłagać sędziów, 
lamentując i biorąc ich za ręce57. Tę najsłynniejszą z kolei, w której sprawę 
rozstrzygnął brawurowy gest jej obrońcy, znajdujemy u Pseudo -Plutarcha 
i Atenajosa, którzy opierali się na Hermipposie i – pośrednio – Idomeneusie 
z Lampsakos: Hyperejdes, widząc, że proces nie idzie po jego myśli, zdarł 
(perirrhēxas) z niej szaty, odsłonił jej piersi (sterna) i wybuchnął lamentem; 
wzbudzić miał tym u sędziów z jednej strony zabobonny lęk (desidaimonēsai), 

56 Por. Cooper 1995: 311–312, p. 23; znamy przynajmniej jeden przypadek z epoki Likurga, 
w którym eisangelia opierała się na zarzutach o „bezbożność” (ἀσέβημα): oskarżenie Menesaich‑
mosa przez Likurga; por. Hansen 1975: 110; Filonik 2013: 78.

57 Poseidippos, Dziewczyna z Efezu, F 13 K -A (= Atenajos, Uczta mędrców 13.591e); Kaibel 
w swoim wydaniu Uczty mędrców (Lipsiae 1890) sugerował lakunę po 5. wersie przytoczonego 
fragmentu; Edmonds (1961: IIIA.232–235) uzupełnia ją o wers opisujący akt odsłonięcia piersi 
(ἐν τῆι δίκηι τὰ στηθιὰ γὰρ γυμνουμένη), co jednak pozostaje czystą koniekturą.
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z drugiej zaś litość (eleos), a według niektórych także podziw dla jej piękna 
(kallos)58. Według Kwintyliana wreszcie to sama Fryne odsłonić miała szaty, 
aby swoją nagością olśnić sędziów59. 

Ostatnie dwie wersje zdradzają wyraźnie anegdotyczny charakter60. 
Świadectwo Kwintyliana budzi przede wszystkim zastrzeżenia dotyczące 
motywów, które przypisuje on Fryne, niekoniecznie jednak samego aktu: 
odsłonięcie piersi było tradycyjnym gestem kobiecej suplikacji, który spoty‑
kamy już u Homera61. Nie słyszymy o nim wprawdzie w kontekście ateńskich 
rozpraw sądowych, jego zrytualizowany charakter dobrze wpisywałby się 
w konwencję patetycznych błagań oskarżonego (i jego najbliższych), która 
stanowiła oprawę procesu sądowego62. Trudniej natomiast przypisać ten akt 
brawurowej inicjatywie samego Hyperejdesa: niepodobna bowiem w tej sytua‑
cji uznać go za gest suplikacji. Jedyną analogię sugerować mógłby hipotetyczny 
casus sądowej „obdukcji”, który przedstawia w jednym ze swoich mimów 
Herondas: „chodź tu, Myrtale, pokaż się wszystkim: nie wstydź się niczego (…) 
widzicie mężowie jej sińce, od stóp do głów”; motywy i cel odsłonięcia nagości 
są tu jednak tak dalece różne, że trudno szukać w owej scence potwierdzenia 
historyczności gestu Hyperejdesa63. Podważa ją natomiast argumentum ex 
silentio: najwcześniejsze źródło opisujące proces Fryne, Poseidippos, w ogóle 
nie wspomina takiego epizodu, choć, jak można przypuszczać, stanowiłby on 
dla komediopisarza doskonały materiał64.

Jego wersja budzi też więcej zaufania niż pozostałe dwie65. Podsądny lamen‑
tujący i ściskający dłonie sędziów w błagalnym geście nie był bowiem rzadkim 
obrazem w Atenach66. Nie mogło to oczywiście mieć miejsca w trakcie procesu; 

58 Atenajos, Uczta mędrców 13.590e; [Plutarch], Moralia 849e; scholia do Hermogenesa O sta‑
nach sprawy 4.414 Walz.

59 Kwintylian, Kształcenie mówcy 2.15.9; Sekstus Empiryk, Przeciw Matematykom 2.4; Alkifron, 
Listy heter 4.4; por. Cooper 1995: 317; Rosenmeyer 2001: 245.

60 Kowalski 1947: 53–54; Engels 19932: 69–70; Cooper 1995: 312–316.
61 Por. Iliada 22.79–83; Ajschylos, Ofiarnice 896–897; Eurypides, Elektra 1206–1207; Fenicjanki 

1567–1569; zob. też Naiden 2006: 79–80, 101; nt. suplikacji zob. też Gould 1973.
62 Zob. wyżej – Eux. 41 i kom.; por. scholia do Hermogenesa O stanach sprawy 7.335 Walz; 

Kowalski (1947: 53), a za nim Cooper (1995: 312) sugerują, że obraz suplikującej i lamentującej 
w ten sposób Fryne nakreślił sam Hyperejdes w zwieńczeniu swojej mowy obrończej.

63 Herondas, Mimy 2.65–69; Myrtale jest pobitą prostytutką, a w jej imieniu przemawia jej 
sutener (pornoboskos); uważano nawet, że scenka ta może być parodią obrony Fryne (Headlam 
1922: 92–93), choć bardziej prawdopodobne wydaje się, że nawiązuje ona do podobnych scen 
sądowej „obdukcji”, które mogły mieć miejsce przed ateńskimi trybunałami; zob. Cooper 1995: 
314–315.

64 Kowalski 1947: 54; Cooper 1995: 314; contra: Farina 1959: 83.
65 Colin 11–12; Cooper 1995: 314; contra: Naiden 2006: 65, 102; zob. jednak argumenty poniżej.
66 [Ksenofont] Ustrój polityczny Aten 1.18; Arystofanes, Osy 554; por. Demostenes, Przeciw‑

ko Meidiasowi (21) 4, 92; O poselstwie (19) 1; Ksenofont, Memorabilia 4.4.4; por. Johnstone 1999: 
174 i p. 55.
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jedyną po temu okazją były chwile potrzebne wyłonionym losem sędziom na 
przejście spod znajdującej się na agorze „maszyny do losowania” (klēroterion) 
do budynku lub miejsca, w którym odbywać miał się proces67. Chcąc ukrócić 
ten proceder, Ateńczycy ostatecznie przenieśli wszystkie rozprawy do jednego 
kompleksu sądowych budynków (ok. 340 p.n.e.), samą zaś procedurę losowego 
wyłaniania składu trybunałów i przydzielania im przewidzianych na dany 
dzień spraw skomplikowali na tyle, że jakikolwiek osobisty kontakt z sędziami 
przed procesem stał się praktycznie niemożliwy68. Stanowić to może więc 
przyczynek do datowania procesu Fryne: jeśli świadectwo Poseidipposa ma 
jakąkolwiek wartość, to odnosić się może tylko do okresu poprzedzającego 
owe zmiany (przed 340 p.n.e.).

67 Była to zresztą okazja nie tylko do próśb, ale także gróźb oraz przekupstwa; zob. wyżej 
– Wprowadzenie 3.3.

68 MacDowell 1990: 292 razem z Johnstone 1999: 174 i p. 56; nowa procedura i jej datowanie 
(340 p.n.e.): Boegehold et al. 1995: 36–41; Hansen 1999: 204–206.
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Frg. 1711 […] jestem z nią związany2 […]

Frg. 1723 […] czym innym jest bowiem to, że jeden za wszelką cenę szuka oca‑
lenia, drugi zaś – sposobu, aby zgubić4 […]

Frg. 1735 w jaki sposób jest ona winna temu, jeśli Tantalosowi wisi kamień nad 
głową6.

1 Fragment ten znajdujemy u Polluksa (II w. n.e.): Onomasticon 5.93 i 2.124 (por. też Moeris, 
Lexicon atticum 195 Bekker); autor ten przypisuje go Hyperejdesowi, nie podając jednak konkret‑
nej mowy; jako pierwszy powiązał go z obroną Fryne Blass (1881) w II wydaniu mów (jeszcze 
wtedy czterech) i fragmentów Hyperejdesa; contra: Cooper 1995: 309.

2 „jestem związany” (διειλεγμένος εἰμί): być może czasownik ten (διαλέγεσθαι) należy 
rozumieć bardziej dosłownie, w znaczeniu fizycznego obcowania; por. Gromska 1927: 65; zob. też 
Pohle 1928: 71; forma perfecti sugeruje stan wciąż trwający, chyba że towarzyszył jej okolicznik 
czasu jednoznacznie odnoszący ją do przeszłości; por. Smyth 1949; zob. też Kühner – Gerth 
3.167–168; Schwyzer 2.263–264.

3 Fragment ten przekazuje w swoim komentarzu do Stanów sprawy Hermogenesa Syrianus 
(2.31 Rabe), neoplatoński filozof z V wieku n.e; por. Kennedy 1983: 109–112 (1994: 220).

4 Fragment ten – a konkretnie jego bezpośredni kontekst – stanowi najmocniejszy dowód na 
istnienie romantycznej relacji między Hyperejdesem i Fryne (a także Fryne i Euthiasem); ilustru‑
je on zagadnienie retorycznego zrównania (ἐξισάζειν) dwóch postaci: „zrównując (ἐξισάζοντος) 
siebie samego z Euthiasem w tym, że obaj związani byli z Fryne” (2.31 Rabe) Hyperejdes następ‑
nie „wskazać miał pewną różnicę” – przedstawia ją cytowany verbatim fragment jego mowy; 
stanowi on zatem kontrapunkt dla poprzedzającego go zrównania Hyperejdesa i Euthiasa; 
argument Coopera (Cooper 1995: 309–310) z kolei, że tradycja o miłosnym związku Hyperej‑
desa i Fryne wywodzi się z nadinterpretacji F 172, całkowicie ignoruje retoryczną sekwencję, 
którą kreśli Syrianos: 1) wskazanie podobieństwa (romans) – 2) podkreślenie różnic (F 172); aby 
przedstawiona przez Syrianosa ilustracja miała jakikolwiek sens, mowa Hyperejdesa musiała 
zawierać oba elementy.

5 Fragment ten przytacza żyjący w II wieku n.e. teoretyk retoryki Aleksander: 3.26 Spengel; 
8.457 Walz; por. Dem. 3 i p.

6 Przytoczony fragment jest (podobnie jak Dem. 3) ilustracją tzw. diasyrmos, rodzaju ironii, 
który ma na celu ośmieszenie argumentacji przeciwnika.
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Frg. 1797 a. [poproś go o cokolwiek, a okaże się zaraz, że albo podpalasz doki, 
albo też obalasz prawa]8 b. [bo jeśli mimo próśb nie udaje nam się zdobyć pie‑
niędzy od kochanków albo też trafiwszy na takich, którzy dają, oskarżane 
jesteśmy o bezbożność, lepiej byłoby dla nas porzucić ten sposób życia i nie 
mieć problemów ani też nie przysparzać ich tym, którzy z nami przebywają]

Frg. O’Connell9 […] czego później sędziowie rozstrzygający sprawy objęte 
tajemnicą misteriów wyłaniani byli spośród wtajemniczonych (epōpteukotōn)10. 
Gdy [archont] król powołał trybunał, a tesmoteci wypełnili jego skład11, try‑
bunał oddzielano sznurem. A obszar wydzielony sznurem rozciągał się na 
pięćdziesiąt stóp12. Słudzy sądowi zaś stali na straży, aby nikt niewtajemniczony 
(anepopteutos) nie wszedł.

 7 Fragment ten jest prawdopodobnie parafrazą mowy Hyperejdesa zawartą w Listach heter 
Alkifrona, odpowiednio: 4.5.3 i 4.3.1; sugestię, że ich źródłem jest zaginiona mowa Hyperejdesa, 
pierwszy uczynił Babington, odnotował zaś Blass w II wyd. Hyperejdesa (103; F 181): „in his 
inesse quae ex Hyperidis oratione derivata sint recte me monuit Babingto”.

 8 Jak zaznaczono wyżej, fragment stanowić może nawiązanie do nomos eisangeltikos, co 
tym samym wskazywałoby, że tę właśnie procedurę zastosowano przeciwko Fryne.

 9 Polluks, Onomasticon 8.123–124; jako fragment mowy W obronie Fryne identyfikuje ten 
passus O’Connell; jego argument opiera się na dwóch założeniach: 1) pojawiają się w nim dwa 
rzadkie (przy uwzględnieniu form fleksyjnych) słowa – ἐπωπτευκότων („wtajemniczonych”) 
i ἀνεπόπτευτος („niewtajemnicznony”) – które miały zostać użyte w mowie Hyperejdesa; od‑
powiednio: Harpokration s.v.; Focjusz, Leksykon s.v.; Suda s.v. Anecdota Bekkeri 398.11–17; Anecdota 
Bachmanni 91.11–17; (= F 174 Jensen; O’Connell 2013: 102–103) i Harpokration s.v.; podobnie (bez 
podania źródła) Focjusz s.v. i Suda s.v. (= F 175 Jensen; O’Connell 2013: 103); 2) cały passus 
wyróżnia się pod względem stylistycznym i być może pochodzi z cytującego Hyperejdesa 
scholion, które omyłkowo włączone zostało do tekstu głównego; O’Connell 2013: 106–110; wraz 
z angielskim tłumaczeniem cytuje go również Boegehold 1995: 194 (T 199).

10 Oryginał prezentuje tu nienajlepszą grekę, co stawiać może pod znakiem zapytania przy‑
pisywanie go Hyperejdesowi: „misteryjnie sądzący byli spośród wtajemniczonych” (μυστικῶς 
δικάζοντες ἦσαν ἐκ τῶν ἐπωπτευκότων).

11 „wypełnili jego skład” (πληρούντων): zadaniem kolegium sześciu archontów tesmotetów 
było przydzielanie trybunałów sądowych odpowiednim urzędnikom każdego dnia; ponadto 

– razem z pozostałą trójką archontów (eponimem, polemarchem i królem) – odpowiadali za 
proces losowego wyłaniania sędziów; por. Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 59.1, 7; zob. też 
Rhodes 19932: 657, 666, 668.

12 „obszar wydzielony sznurem” (περισχοίνισμα) – tak, aby nikt nie mógł zbliżyć się do 
trybunału; por. Wycherley 1957: 163–165; Boegehold 1995: 192, 194.





W obronie Chairefilosa
w sprawie solonej ryby

Jak niedwuznacznie sugeruje tytuł, były to mowy obrończe, być może wygło‑
szone przed rokiem 323 p.n.e.1 Obie znane były i cytowane przez późniejszych 
autorów pod dwoma tytułami: „W obronie Chairefilosa” i „W sprawie solonej 
ryby” (peri tarichous)2. W 1968 roku opublikowano pochodzący z Oxyrhynchos 
papirus, na którym zidentyfikowano kolejny fragment tej zaginionej mowy.

1. Osoby dramatu

Oskarżony Chairef i los  z  Pajan i i  to naturalizowany Ateńczyk, którego 
Atenajos opisuje jako sprzedawcę solonej ryby (tarichopōlēs)3. Nie wiemy, skąd 
pochodził ani też czy pierwotnie był wyzwoleńcem, czy też człowiekiem  

1 Jako terminus ante quem uznawany jest proces Demostenesa w aferze Harpalosa, konkret‑
nie zaś wzmianka nt. Chairephilosa, którą znajdujemy u Dejnarchosa (1.43; por. Engels 1988: 
205–206 p. 68; 1993: 239); wzmianka ta jednak nie dotyczy w ogóle procesu Chairephilosa, lecz 
jedynie nadania mu obywatelstwa, w związku z czym traktować ją należy jako terminus ante 
quem dla tego ostatniego zdarzenia (zob. niżej).

2 Oba tytuły są jednoznacznie powiązane ze sobą przez Harpokrationa (s.v. καταχειροτονία): 
ἐν τῶι ὐπὲρ Χαιρεφίλου περὶ τοῦ ταρίχους; o tym, że mów tych było więcej, świadczą wzmianki 
Harpokrationa o „pierwszej mowie w sprawie solonej ryby” (s.v. ἀφεὶς τὴν ὑπέρ αντὸν πόδα 
διώκει; s.v. Πνυκί) oraz Polluksa o „mowach w sprawie solonej ryby” (Onomasticon 9.34).

3 PA 15187 (być może również PA 15188); LGPN 6 (być może również 7); PAA 975710 (być 
może również 975715 i 975720); zob. też Davies 1971: 566; Osborne 1981–1983: 3.75–76; ταριχοπώλης: 
Atenajos, Uczta mędrców 3.119f, 8.339d; por. też 3.120b (Feidippos, syn Ch.)
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wolno urodzonym4. Przestało to jednak mieć znaczenie z chwilą, gdy na 
wniosek Demostenesa został on wraz z synami przyjęty do grona ateńskich 
obywateli. Epitet „sprzedawca solonej ryby” (tarichopōlēs) sugerować może 
drobny handel detaliczny5, nasze źródła wskazują jednak, że mógł on trudnić 
się tym zajęciem na dużo większą, hurtową skalę6, na pewno zaś był człowie‑
kiem zamożnym: jego naturalizacja mogła być dowodem uznania za hojne 
subwencje na rzecz państwa (podobnie jak w przypadku Pasiona)7, choć 
Dejnarchos insynuuje, jakoby zawdzięczał ją równie hojnej łapówce wręczonej 
samemu Demostenesowi. Jego synowie (naturalizowani razem z nim), po 
osiągnięciu dorosłości podejmowali się kosztownych liturgii (trierarchia), a ich 
romanse z wytworną heterą Pythionike, tą samą, którą później w Babilonie 
obsypywał złotem królów perskich Harpalos, nieraz były przedmiotem żartów 
i drwin ateńskich komediopisarzy8. Dokumenty epigraficzne wspominają 
też niejakiego Chairefilosa z Pajanii, syna Pheidona, który wyzwolił niewol‑
nika – sprzedawcę ryb (tarichopōlēs)! – oraz ofiarował wotum dla delfickiego 
Apollona9; przypuszcza się, że wzmianki te odnoszą się albo do oskarżonego, 
albo też do jego wnuka o tym samym imieniu10.

W obronę Chairefilosa zaangażowany był Hyperejdes, nie wiemy jednak, 
w jakim charakterze. Jeśli obie mowy (co wysoce prawdopodobne) dotyczyły 
tego samego procesu, to przynajmniej jedną z nich przygotować musiał jako lo‑
gograf. Czy natomiast drugą wygłosił osobiście, jako współobrońca (synēgoros), 
czy też napisał dla kolejnego uczestnika rozprawy sądowej, pozostaje kwestią 
otwartą.

 4 Nt. metojków zob. wyżej – Przeciwko Aristagorze.
 5 Nt. znaczenia sufiksu – πώλης zob. Konstantakos 2000: 90; zob. też przykłady w DELG 

s.v. πολέω 1.
 6 Sam Chairephilos lub jego wnuk posiadali niewolników opisywanych jako ταριχοπῶλαι; 

por. SEG 18.36 510–513; Konstantakos 2000: 89; zob. też niżej.
 7 Por. Osborne 1981–1983: 3.76; Aleksis, a za nim Atenajos wiążą to ze sprzedażą (impor‑

tem?) solonej ryby, co jednak równie dobrze mogło być żartem: Epidauryjczyk (F 77 K -A = Uczta 
mędrców 119f) por. id. Sorakoi (F 221 K -A = Uczta mędrców 120b); Schaefer 1885–18872: 3.296 sugeruje 
donację w czasie kryzysu żywnościowego z roku 330–329 p.n.e; por. Carawan 1985: 138, p. 54; 
de Bruyn 1995: 134; Arnott 69–70; nt. ww. kryzysu żywnościowego zob. Garnsay 154–155 (na 
podstawie IG II2 360).

 8 Timokles, Ikaryjczycy (F 15–16 K -A = Atenajos, Uczta mędrców 8.339d); Antyfanes, Halieu‑
omene (F 27.20–22 K -A = Uczta mędrców 338e).

 9 Wyzwolenie: IG II2 1557.70–71; SEG 18.36 510–513; Lewis 1959 (zwł. 230); wotum delfickie: 
Flacelière 1954: 263 (= Fouilles de Delphes 3.4.204); „zaniósłszy modlitwę do Apollona pytyj‑
skiego, wotum złożył Chairephilos, syn Fejdona, Ateńczyk” (Ἀπόλλωνι Πυθίωι εὐξάμενος | 
ἀνέθηκε Χαιρέφιλος | Φείδωνος Ἀθηναῖος).

10 Zob. wyżej PAA 975710, 975715 i 975720; Flacelière 1954: 263; Davies 1972: 566–567; jak 
zauważył Lewis (1959: 230), naturalizowani obywatele nie są w inskrypcjach identyfikowani 
za pomocą patronymikon, co mogłoby sugerować wnuka.
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2. Procedura i istota sprawy

Podtytuł: w sprawie solonej ryby, znany późniejszym autorom, wskazywać 
może, że mamy do czynienia z banalnym sporem natury handlowej. Sprawa 
tego rodzaju nie byłaby, rzecz jasna, „poniżej” samego Hyperejdesa, o czym 
wymownie świadczy jego zaangażowanie w proces przeciwko Atenogenesowi. 
Harpokration zaznacza jednak (F 187), że często wspominana w tekście tej 
mowy była procedura katacheirotonia, to znaczy negatywny werdykt wydany 
przez podniesienie rąk (cheires)11. Miał on miejsce podczas obrad Zgromadze‑
nia Ludowego i stanowił wstępny (lub pośredni) etap w najwyższej rangi 
politycznych procesach, takich jak „oskarżenie o zdradę stanu” (eisangelia), 

„dochodzenie” (apophasis) oraz „publiczna skarga” (probolē)12. W każdej z nich 
właściwa rozprawa sądowa poprzedzana była debatą na Zgromadzeniu 
i dopiero negatywny dla oskarżonego werdykt, jakim była katacheirotonia, 
przesądzał o przekazaniu sprawy odpowiedniemu trybunałowi.

Czyżby zatem proces Chairefilosa istotnie należał do tych najwyższej 
rangi procedur publicznych? A jeśli tak, to z którą mamy do czynienia w tym 
konkretnym przypadku? W swojej definicji (F 187) Harpokration wspomina 
jedynie probolē, z czego niektórzy wyciągają pochopny wniosek, że właśnie 
z tą procedurą mamy tu do czynienia13. Bardziej przekonującą odpowiedź na 
oba pytania odnajdujemy w opublikowanym w 1968 papirusie z Oxyrhychos 
(P.Oxy 2686) z fragmentem mowy Hyperejdesa: dowiadujemy się w nim, 
że proces sądowy przeciwko Chairefilosowi został uruchomiony, choć nie 
wykazano, żeby dopuścił się on przestępstwa, gdy „rada ujawniła wyniki 
dochodzenia” (boulē zētēsasa apephēnen). To ostatnie sformułowanie oraz to‑
warzyszące mu terminy techniczne (zētein, apophainein) wyraźnie wskazują na 
procedurę apophasis, w której centralną rolę odgrywał Areopag, kryjący się tu 
za bardziej ogólnym określeniem „rada”14. Jednocześnie budzi ono wątpliwości, 
gdyż wynika z niego, że proces przeciwko Chairefilosowi uruchomiony został 

11 Por. Arystoteles, Ustrój polityczny Aten 59.2 i Rhodes 19932: 658–659; Hansen 1975: 44.
12 Por. Demostenes, W sprawie wieńca za trierarchię (51) 8 (eisangelia); Demostenes, Przeciwko 

Meidiasowi (21) 2 (probolē) i Dejnarchos, Przeciwko Aristogejtonowi (2) 20 (apophasis); nt. eisangelia 
i apophasis zob. Eux. [wstęp 2.] i Dem. [wstęp 2.]; nt. probolē zob. niżej – F 187 i przyp.

13 Maltese 1974: 166; de Bruyn 1995: 134; oboje usiłują pogodzić to założenie z informacjami 
wynikającymi z P.Oxy 2686, argumentując, że Chairephilos był oskarżany (i broniony przez 
Hyperejdesa) w dwóch różnych procesach, po raz pierwszy w ramach probolē i po raz kolejny 
na drodze apophasis; ponieważ obie zaginione mowy odnosić się miały do kwestii solonej ryby, 
oba procesy dotyczyć musiały tej samej sprawy; hipoteza ta jednak jest nie do przyjęcia; ateńskie 
procedury sądowe opierały się bowiem na zasadzie res iudicata: raz rozstrzygnięta sprawa nie 
mogła być przedmiotem kolejnych oskarżeń; por. Przeciwko Aristagorze, F 20 i kom. 

14 Rea 1968: 15; Hansen 1975: 40, 44; Engels 1988: 205–206; 1993: 240; nt. terminów technicz‑
nych ζητεῖν i ἀποφαίνειν por. Wallace 2000.
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wbrew raportowi Areopagu, który nie postawił mu jakichkolwiek zarzutów, 
a prowadzone przez to gremium dochodzenie było wszak istotą całej proce‑
dury15.

O co więc oskarżony został Chairefilos? Spór o soloną rybę nie wydaje 
się licować z powagą apophasis i zaangażowanych w tę procedurę gremiów. 
Przypuszcza się więc, że sprawa dotyczyć musiała newralgicznych kwestii 
zaopatrzenia Aten w żywność16: nadużycia w tej sferze istotnie zagrażać mogły 
politycznemu bytowi państwa i uzasadniałyby podjęcie tak ważkich kroków, 
choć sam przedmiot sporu, solona ryba, budzić może w tym kontekście pewne 
zastrzeżenia. Uznawana za pośledniego rodzaju danie (biegunowo odległe 
od rybnych smakołyków, w których gustował Hyperejdes) była wprawdzie 
powszechnie dostępna17, nigdy jednak nie stanowiła podstawy diety Ateńczy‑
ków, lecz w najlepszym wypadku dodatek18. Trudno więc uznać ją za towar 
o znaczeniu strategicznym, kluczowym dla wyżywienia państwa: było nim 
jedynie zboże, którego import i sprzedaż istotnie podlegały ścisłym regulacjom 
i surowym sankcjom za ich naruszenie19.

Warto jednak pamiętać, że nawet najpoważniejsze procedury sądowe 
bywały w epoce Likurga nadużywane i nieraz w tej materii zdarzało się 
Ateńczykom „strzelać z armaty do wróbla”. Dość wspomnieć casus Diognidesa 
i Antidorosa, oskarżonych „o zdradę stanu” (eisangelia) za… wynajmowanie 
fletnistek drożej, niż przewidywała ustawa. Istotnie, przypadek ten znamy 
wyłącznie ze stronniczej relacji Hyperejdesa (który miał interes w tym, żeby 
przedstawić go w najbardziej absurdalnym świetle), nie można jednak wy‑
kluczyć, że uruchomione przeciwko Chairefilosowi „dochodzenie” mogło 
mieć podobny charakter20. Wiemy na przykład, że niejaki Konon z Pajanii, 
wspomniany przez Dejnarchosa i być może również przez Hyperejdesa, 
oskarżony został w ramach tej właśnie procedury pod zarzutem oszustwa 
na kwotę pięciu drachm21. 

15 Na co zwraca uwagę Carawan (1985: 137–138), sugerując, że wspomnianą w P. Oxy 2686 
procedurą mogła być eisangelia lub probole; contra: Engels 1988: 206, p. 69.

16 Por. Engels 1988: 205–206, p. 68; 1993: 240; Maltese (1974: 166–167), a za nim de Bruyn (1995: 
134) sugerują, że proces ten miał związek z naturalizacją Chairephilosa: miał on (1) nie wywiązać 
się ze złożonych Ateńczykom obietnic, (2) za sprawą których nadano mu obywatelstwo i które (3) 
dotyczyły zaopatrzenia Aten w soloną rybę po bardzo korzystnej cenie lub gratis; niepodobna 
niestety zweryfikować żadnego z etapów tej argumentacji.

17 Zob. np. Arystofanes, Osy 491; por. Davidson 1997: 7; Garnsey 1999: 116–117; por. Wilkins 
– Hill 2006: 156.

18 Garnsey 1999: 16; Wilkins – Hill 2006: 154.
19 Garnsey 1988: 134–137; por. Wilkins – Hill 2006: 112–139 (zwł. 133–134); nt. sankcji i regu‑

lacji zob. Garnsey 1988: 139–142; Todd 1993: 320–321.
20 Warto pamiętać, że ceny na targu rybnym w Atenach były również ustawowo regulo‑

wane; por. scholion do Iliady 21.203; MacDowell 1978: 157.
21 Dejnarchos, Przeciwko Demostenesowi (1) 56–57; de Bruyn 1995: 136–137; por. Dem. 27 i przyp.
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Sprawę Chairefilosa – albo raczej zarzuty, którymi mógł on być objęty razem 

z wieloma innymi osobami – Areopag potraktował poważnie. Na tyle, że w ra‑
mach „dochodzenia” przesłuchiwani byli również niewolnicy, rzecz jasna na 
torturach (basanos)22. Odkryty na papirusie fragment stanowi dobrą ilustrację 
istoty tej osobliwej procedury23. Niewolników w Atenach nie torturowano 
bowiem celem wydobycia na światło dzienne nowych faktów, zasłyszanych 
plotek albo nieznanych nikomu sekretów ich panów. Czyniono to wyłącznie 
po to, aby zweryfikować informacje, którymi już dysponowano. Przesłuchanie 
takie niejednokrotnie przybierało postać prostych odpowiedzi „tak” lub „nie” 
na zestaw przygotowanych zawczasu pytań, z reguły dotyczących podsta‑
wowej dla sporu kwestii24: czy Neaira była cudzoziemką, czy Milyas został 
wyzwolony, czy moja matka była córką Kirona25. Tak właśnie wyglądać ono 
mogło w sprawie Chairefilosa: „gdy sekretarz odczytywał imiona, żaden 
z przesłuchiwanych nie zeznał przeciwko niemu, że popełnił w czymś prze‑
stępstwo”. Lista podejrzanych (wraz z Chairefilosem) była już ustalona, od nie‑
wolników zaś oczekiwano wyłącznie potwierdzenia lub zaprzeczenia. Inaczej 
jednak niż w sprawach prywatnych zebrane na torturach zeznania nie mogły 
mieć znaczenia rozstrzygającego – bo nie były częścią wezwania (proklēsis)26

22 Obywatele ateńscy byli prawnie chronieni przed torturami, na mocy tzw. „uchwały 
Skamandriosa” (tj. uchwalonej za archontatu Skamandriosa), której daty nie znamy; por. An‑
dokides, O misteriach (1) 43; Lizjasz, Przeciwko Agoratosowi (13) 27, 59; zob. też MacDowell 1962: 
92–93; Harrison 1968–1971: 2.150 i p. 6; Hunter 1994: 154; znamy jednak pojedyncze przypadki 
zawieszenia tego prawa, celem umożliwienia tortur obywateli, najsłynniejsze to: afera Hermo‑
kopidów (415 p.n.e.) oraz sądu nad Fokionem (318 p.n.e.); por. Andokides, O misteriach (1) 43–45; 
Plutarch, Fokion 34–35; zob. też Hunter 1994: 174–176.

23 Zbieranie zeznań na torturach poprzedzało właściwy proces (niejednokrotnie też mogło 
go zastępować; zob. Dem. 2 i przyp.) i odbywało się w miejscu publicznym, np. w sanktuarium 
Hefajstosa przy agorze lub w jednym z budynków sądowych (Izokrates, Mowa bankowa (17) 
15; Demostenes, Przeciwko Euergosowi i Mnesibulosowi (47) 12); przeprowadzać je mogły strony 
procesu lub urzędowy oprawca (basanistēs) – w sprawach publicznych przestępstw przeciwko 
państwu wyłącznie ten ostatni; torturowano za pomocą chłosty lub rozciągania na kole (bez 
łamania); zob. Turasiewicz 1963: 78–80; Thür 1977: 25–27; Harrison 1968–1971: 2.148–149; Hunter 
1994: 92; Gagarin 1996: 15. 

24 Określa się to niekiedy mianem „tortur dowodowych” („evidentiary torture”); por. Gaga‑
rin 1996: 3; w Atenach stosowano również tortury karne („penal torture”), z reguły jako dodatek 
do egzekucji: Antyfont, Przeciwko macosze (1) 20; por. Hunter 1994: 154–155; Gagarin 1996: 3.

25 Neaira: [Demostenes], Przeciwko Neairze (59) 124; Milyas: Demostenes, Przeciwko Afobo‑
sowi, w obronie Fanosa (29) 25–26 (proces o złożenie fałszywego świadectwa – że Milyas został 
wyzwolony); córka Kirona: Izajos, W sprawie majątku Kirona (8) 9; żadna z tych trzech spraw nie 
skończyła się jednak przesłuchaniem na torturach, jako że wezwanie zostało odrzucone przez 
drugą stronę; Thür 1977: 111–131, 181–182.

26 Wezwanie ponadto musiało zostać zaakceptowane przez drugą stronę; w tej natomiast 
sprawie, jak się przypuszcza, urzędnicy mieli prawo zmusić właścicieli niewolników do prze‑
kazania ich na przesłuchanie na torturach; por. Andokides, O misteriach (1) 22, 64; Harrison 
1968–1971: 2.150; Thür 1977: 22–24.
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– lecz jedynie dowodowe27. W tym właśnie charakterze powołuje się na nie 
Hyperejdes.

3. Rezultaty

W tym zakresie skazani jesteśmy jedynie na domysły. Plotkarskie świadectwa 
komediopisarzy na temat synów Chairefilosa mogłyby sugerować, że on sam 
wyszedł ze sprawy obronną ręką: ukaranie ojca rujnującą grzywną albo nawet 
śmiercią (połączoną z reguły z konfiskatą majątku) raczej nie uczyniłoby 
z nich znanych bon ‑vivantów. To jednak przy założeniu, że ich zbytkowne 
ekstrawagancje miały miejsce po procesie, czego nie sposób udowodnić. Rów‑
nie niepewne wydają się spekulacje oparte na wzmiankach epigraficznych, 
których dat nie znamy i które równie dobrze odnosić się mogą do innej osoby 
o tym samym imieniu28.

27 Nt. wezwania (proklēsis) oraz kontrowersji dotyczących rozstrzygającego charakteru 
zeznań na torturach w sprawach prywatnych zob. Dem. 2 i przyp. 

28 Maltese (1974: 175) sugeruje powiązanie inskrypcji wotywnej w Delfach z uwolnieniem 
od zarzutów przed sądem; żadne z dostępnych nam świadectw epigraficznych nie jest jednak 
precyzyjnie datowane: wręcz odwrotnie, to właśnie sama osoba Chairephilosa (dziadka lub 
wnuka) wspomniana w nich jest podstawą do przypisania tych dokumentów do II poł. IV 
wieku; por. Flacelière 1954: 263; Lewis 1959: 230, 236–237; wreszcie hipoteza, że P.Oxy 2686 
pochodzi z mowy Przeciwko Antiasowi (zob. wyżej), opiera się na założeniu, że Chairephilos 
został uniewinniony.



W  OBRONIE  CHAIREFILOSA

Frg. 1811 Rzuca szoty i goni za żaglem2

Frg. 1823 I gdy Zgromadzenie (Pnyks) tak wiele znajdowało

Frg. 1844 Następnie po tym przybyli, aby załadować soloną rybę5

Frg. 1876 [katacheirotonia. Było zwyczajem w Atenach wszczynać publiczne skargi 
(probolas) na Zgromadzeniu przeciwko urzędnikom i przeciwko sykofantom: 
jeśli w sprawie któregoś wydano werdykt negatywny, przekazywany był on 
trybunałowi sądowemu (dikastērion). Pojęcie to często pojawia się u Demostenesa, 
w mowie Przeciwko Meidiasowi, i u Hyperejdesa, w mowie W obronie Chairephilosa, 
w sprawie solonej ryby.]7

1 Fragment ten przytacza Harpokration (s.v. ἀφέντες), a także Suda (s.v.. ἀφείς), Focjusz 
(Leksykon, s.v. ἀφεὶς τὴν…) i Michał Apostolius (Collectio paroemiarum, s.v. ἀφεὶς τὴν…).

2 Marynistyczna metafora, przysłowie opisujące osobę, która zamiast istotnych rzeczy 
zajmuje się błahostkami lub sprawami niemożliwymi do ogarnięcia, niczym ten, który zamiast 
szotów usiłuje trzymać sam żagiel.

3 Fragment ten przytacza Harpokration (s.v. Πνυκί).
4 Fragment ten przytacza Pryscjan z Cezarei (zob. Mowa delijska F 68), Institutiones 17.169, 

Hertz -Keil 195.
5 Aby załadować: ἀναθησόμενοι (zob. LSJ s.v. I.1.b: „to put on board ship”).
6 Fragment ten (a właściwie opis) przytacza Harpokration (s.v. καταχειροτονία).
7 Maltese (1974: 166) i de Bruyn (1995: 134) na podstawie tej definicji utrzymują, że proces 

Chairephilosa był procedurą probolē; to jednak ryzykowna dedukcja, Harpokration bowiem 
jedynie wskazuje, że pojęcie katacheirotonia pojawiało się często w mowie Hyperejdesa; ob‑
jaśniając je natomiast, odwołuje się (niezbyt precyzyjnie) do probolē, którą z kolei definiuje 
(równie mało precyzyjnie) jako procedurę wymierzoną przeciwko urzędnikom i sykofantom; 
tak jak Chairephilos nie był żadnym z tych ostatnich, tak też jego oskarżenie wcale nie mu‑
siało mieć postaci probolē; decydujących argumentów na niekorzyść tej hipotezy dostarcza 
P.Oxy 2686.
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P.Oxy 26868 […] na podstawie prawa, przeciwko temu, który teraz staje przed 
sądem. W sprawach zaś, w których rada ujawniła na Zgromadzeniu wyniki 
dochodzenia9, nigdzie rada nie wykazała Zgromadzeniu10, że Chairephilos 
dopuścił się przestępstwa, ani nawet, jak mówią11, na podstawie zeznań na 
torturach (basanoi)12: gdy sekretarz odczytywał imiona, żaden z przesłuchiwa‑
nych nie zeznał przeciwko niemu, że popełnił w czymś przestępstwo. Toteż 
na podstawie zawartych w uchwale zarzutów nie podlega on oskarżeniu13. Na 
jakiej więc podstawie proces doszedł do skutku? Na podstawie słów14.

 8 Opublikowany w Rea 1968; papirus pochodzący z II wieku n.e. (datowanie na podstawie 
charakteru pisma); identyfikacja na podstawie wzmianki o Chairephilosie; w dostępnych nam 
źródłach imię to poświadczone jest dla Aten rzadko (Rea 1968: 14), bo zaledwie 9 razy (PAA; 
LGPN – 8), z czego 2 wzmianki pochodzą z I wieku p.n.e., a trzy być może dotyczą tej samej 
osoby, tj. oskarżonego w tym właśnie procesie; Oikonomides (1978), na podstawie wzmianki 
o basanoi (zob. niżej), identyfikuje ten fragment z mową Przeciwko Antiasowi, z której zachowały 
się tylko pojedyncze słowa; obecność obszernej wzmianki na temat procesu Chairephilosa tłu‑
maczy jednak zgoła nieprzekonującym argumentem, że mowa Przeciwko Antiasowi stanowiła 
jego prawną kontynuację; Harpokration bowiem (s.v. σεσημασμένων = Przeciwko Antiasowi F 
6) jednoznacznie opisuje ją jako dotyczącą sprawy sierot (ὀρφανικός); por. Gallo 1990; Engels 
19932: 240, p. 503; Whitehead 475–476.

 9 „ujawniła… wyniki dochodzenia” (ζητήσασα ἀπέφηνεν); terminy techniczne wyraźnie 
sugerujące, że mowa o procedurze apophasis; 

10 Anakolut i niezbyt wyszukane powtórzenia („rada ujawniła na Zgromadzeniu… rada 
nie wykazała Zgromadzeniu”) podkreślać mają surowy styl Hyperejdesa (Rea 1968: 15; Maltese 
1974: 173); być może również stanowiły część etopei, jeśli mowa przygotowana została dla kogoś 
innego (nie mógł nim być jednak Chairephilos).

11 „jak mówią” (φησίν) – podmiotem rada Areopagu (Rea 1968: 15; Maltese 1974: 174)
12 „na podstawie zeznań na torturach” (ἐκ τῶν βασάνων): por. Harpokration s.v. βάσανος 

(= Hyperejdes, Przeciwko Antiasowi F 5): „Hyperejdes w mowie Przeciwko Antiasowi mianem 
basanoi nazywa to, co zostało powiedziane podczas zeznań na torturach (ἐν τοῖς βασάνοις) 
przez poddanych im niewolników (ὑπὸ τῶν βασανιζομένων) i spisane”; nt. tego podobieństwa 
zob. jednak wyżej.

13 Prawdopodobnie chodzi tu o uchwałę, na mocy której uruchomiono „dochodzenie” 
(apophasis) Areopagu, podobną do tej, którą zaproponował w związku z zarzutami w aferze 
Harpalosa przeciwko sobie samemu Demostenes, dodając klauzulę o karze śmierci (Dem. 1–2); 
por. Rea 1968: 15.

14 „na podstawie słów” (ἐκ τῶν λόγων) – być może „oszczerstw”, „plotek” (por. LSJ s.v. 
2 b, d).
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Summar y

The Athenian orator Hyperides of Kollytos (389–322 BC) was considered by ancient critics as 
second to none other than Demosthenes himself, and in many respects even praised as his 
superior. His work, however, suffered a very different fortune: his speeches all lost, for a long 
time he was known only from a handful of fragments quoted by ancient and Byzantine authors. 
The 19 -th century, however, brought about a series of astounding papyrological discoveries, 
which, among other things, gave us six of his speeches, preserved in considerable portions, 
and in one case, in its entirety. These are: 1. Against Demosthenes; 2. Indefence of Lycophron; 3. In 
defence of Euxenippus; 4. Against Philippides; 5. Against Athenogenes; 6. Funeral oration. The first 
decade of the 21 -st century saw another major discovery, which brought to light substantial 
fragments of two other speeches, Against Diondas and Against Timandrus. The present volume 
provides the first Polish translation of all these texts, followed by a selection of culturally and 
historically significant fragments.

While doing full justice to the high opinion the ancient critics had of Hyperides, this relatively 
modest (he is said to have composed seventy two speeches in total) anthology also provides 
the modern reader with a unique glimpse into Athenian politics, institutions and mores in the 
period which followed the defeat at Chaeronea (338 BC). This book aims therefore not only 
at offering an accessible translation of Hyperides’ work, but also seeks to flesh out various 
questions and problems raised by these texts (too frequently preserved in a far -from -perfect 
condition). Its main concern lies in political, social and cultural history, prosopography, and 
most importantly – since with only one exception we are dealing here with forensic speeches – 
Athenian law and its vagaries. The entire corpus of Hyperides’ translated work is prefaced with 
general introduction which deals with political events in Athens and Greece after Chaeronea, 
with the biographical tradition of Hyperides, and finally with selected issues in Athenian 
legal history. Each of the translated speeches and fragments is in addition accompanied with 
a generous commentary and a detailed introduction, which aims to provide specific background 
to the case from which the text takes its origin.
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Résumé

Selon les anciens critiques, Hypéride (389‒322 av. J.C.) en tant qu’orateur ne fut surpassé que 
par Démosthène. Pourtant le destin de son œuvre se révéla très différent: jusqu’ à la moitié du 
XIXe siècle on ne connaissait que de petits morceaux de ses oraisons, cités par les anciens et 
les Byzantins. Grâce à une série des découvertes papyrologiques épatantes de 1853 jusqu’à 1891, 
on a mis au jour six de ses discours – Contre Demosthène, Pour Lycophron, Pour Euxénippe, Contre 
Philippide, Contre Athénogène, Oraison funèbre – dont un (Pour Euxénippe) complet. Pour qu’un tel 
événement se reproduise on a dû attendre plus d’un siècle jusqu’en 2005, l’année où l’on a vu 
la publication du premier de deux nouveaux discours (Contre Timandros), dont des fragments 
considérables sont conservés sur le fameux palimpseste d’Archimède, et trois ans plus tard, le 
deuxième (Contre Diondas), dont les extraits beaucoup plus longs ont été déchiffrés. 

Cette œuvre fournit la première traduction polonaise de toutes ces oraisons, suivie d’un 
choix de fragments des discours perdus. Tout en essayant de faire honneur à Hypéride qui 
jouissait dans l’antiquité d’une grande estime, elle donne aussi un aperçu de l’histoire de la 
Grèce ancienne à la suite de la défaite à Chéronée (338 av.J.C.). À part la traduction des discours 
et des fragments, elle cherche à mettre en lumière des questions et problèmes soulevés par ces 
textes souvent préservés dans un état loin d’être parfait. Son intérêt principal porte sur les 
thèmes de l’histoire politique et sociale, de la prosopographie et surtout – puisque à l’exception 
de l’Oraison funèbre on a affaire à des discours juridiques – du droit athénien. L’ensemble est 
préfacé par une introduction générale qui presente une esquisse des changements politiques 
en Grèce après la bataille de Chéronée, une biographie d’Hypéride et des questions choisies 
de droit athénien. La traduction est pourvue d’un ample commentaire et aussi des notices 
spécifiques qui présentent le contexte de chaque discours en particulier.
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